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VUKo SEIMAS
nimo klausimams bei ryšiams su tėvyne te Vašingtone, be to, su ALT pirmininku 
apsvarstyti ir politinį jaunimo seminarą pas visą eilę JAV senatorių.
ir, metams baigiantis, simpoziumą apie Vinco Valdyba yra paruošusi Europos 
tarptautinės politikos raidą ir Lietuvos saugumo reiKa.u memorandumą, iškeliantį

SPAUDOJE
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto metinis seimas įvyko gruodžio 6-7 d.d. 
New Yorke, „New Yorker" viešbutyje. Sei
me dalyvavo 43 atstovai ir apie tiek pat 
svečių — pirmąją posėdžių dieną suvažia
vimo dalyvių skaičius siekė apie 100 asme
nų.

Seimas buvo sklandus, ir atstovai šaltai, 
dalykiškai, be įsikarščiavimų ir be politi
nių aistrų atspalvio svarstė Vliko Valdybos 
Seimui pateiktąją dienotvarkę.

Seimą atidarė Vliko Valdybos pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas. Jis dėkojo visiems, 
įvairiu būdu veiklai talkinusiems, toliau iš
dėstė Vliko politikos ligšiolinę veiklą, ją 
pavadinęs „nuoširdumo ir atvirumo politi
ka mūsų visų veiksnių atžvilgiu ir sutelkto 
judrumo svetimtaučių linkme“.

Seime dalyvavo garbės svečiai: Lietuvos 
Gen. Konsulas New Yorke A. Simutis, PLB 
Valdybos pirm. St. Barzdukas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, 
Tautos Fondo pirm. prel. J. Balkūnas, JAV 
LB Valdybos pirm. B. Nainys.

Pirm. dr. J. K. Valiūnui pasiūlius, suda
rytas Seimo prezidiumas: pirm. T. Blinstru- 
bas, ALT vicepirm. iš Čikagos, vicepirm. 
dr. J. Valaitis iš Čikagos ir sekrt. inž. J. 
Vasys.

I Seimo komisijas buvo pakviesti: į man
datų komisiją — dr. J. Maurukas, K. čižiū- 
nas ir R. Čerkeliūnienė; į nutarimų komi
siją — dr. D. Krivickas, M. Mackevičius,

MIELIEJI KRISTUJE,

Pranašas Izaijas pranašavo: „Sužibės 
mums šviesa, nes užgimė Viešpats, ir va
dinsis Nuostabusis, Dievas, Taikos Kuni
gaikštis, busimojo amžiaus Tėvas, kurio 
viešpatavimui nebus galo“ (Iz. 9, 2).

Ši pranašystė išsipildė Kalėdų naktį Bet
liejuje. Sužibėjo šviesa pasauliui, ir Ji ne- 
begęsta. Kristaus Taikos Kunigaikščio gi
mimas su džiaugsmu kasmet minimas. Ta
čiau toji sužibėjusi šviesa žmoguje gali iš
blėsti, jos šiluma užgesti, jei gyvenimo rū
pesčių ar materialinės dvasios apniktas 
žmogus neras vietos savo širdyje atėjusiam 
Taikos Kunigaikščiui.

Palaikydami prasmingus Kūčių stalo - 
meilės šeimoje, meilės tarpusavy papro
čius, tuo būdu mes jungsimės ir su broliais 
lietuviais, išblaškytais po visus pasaulio 
kraštus. O Kristus, eucharistijoje priimtas 
šiose didžiose šventėse, stiprins mūsų sie
los ryšį Dievuje ir leis mums išgyventi tik
rai krikščionišką Kalėdų džiaugsmą.

Šiose didžiose šventėse noriu Jus, visus 
Vakarų Europos lietuvius, pasveikinti ir 
palinkėti visiems daug džiaugsmo Kalėdo
se ir laimingų Naujųjų Metų.

Te Dievo palaima ir Jo ramybė būna su 
Jumis.

Jūsų Kristuje

t Antanas L. Deksnys
Vakarų Europos lietuvių Vyskupas

Pr. Razgaitis ir A. Vasaitis; į apyskaitos 
(kontrolės) komisiją — B. Bieliukas, dr. A. 
Skėrys ir V. Vaitiekūnas; į sąmatos komisi
ją — P. Dulevičius, J. Pažemėnas ir L. Vir
bickas.

Seimą sveikino žodžiu: Lietuvos Gen. 
Konsulas New Yorke A. Simutis, drauge 
perdavęs ir min. J. Kajecko Vašingtone 
sveikinimus, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, PLB Vaidybos pirm. 
St. Barzdukas, nurodęs, kad pastaraisiais 
metais Vlikas ir Bendruomenė veikią tar
pusavio susipratimo dvasioje, dar pridū
ręs, kad būtinas esminis visų lietuviškųjų 
veiksnių bendradarbiavimas.

Bendruomenės JAV-se Valdybos pirm, 
inž. B. Nainys savo sveikinime pažymėjo, 
kad principų bei tikslų atžvilgiu mes visi 
vieningi, kad Bendruomenė siekianti dar
nos ir respektuojanti Vliką. ALT-os vardu 
sveikino jos vicepirm. T. Blinstrubas.

Kiti sveikinę Seimą: dr. A. Skėrys (Bal
to vardu), K. Miklas (Batun), J. Šlepetys 
(Liet. Teisininkų D-jos CV vardu), nuro
dęs, kad lietuviai teisininkai veiksmingai 
įsijungę į veiksnių veiklą.

Raštu sveikino vysk. V. Brizgys, L. Mot. 
Klubų Federacija (pirm. V. Leskaitienė) ir 
Liet. Savanorių Kūrėjų Sąjunga.

Vėliau buvo gauti sveikinimai iš Liet. 
Krikš. Demokratų Europos Tarybos ir iš 
Kanados Liet. B-nės Valdybos.

Pranešimų apie Vliko veiklą 1969 m. bu
vo penki. Vliko Tarybos vardu pirm. dr. B. 
Radzivanas nurodė: Taryba per pastaruo
sius metus priėmė visą eilę nutarimų. Jų 
svarbesni: dėl išeivių bendradarbiavimo su 
tautiečiais Lietuvoje, dėl stiprinimo ryšių 
su ukrainiečiais, ypač Europoje, dėl reika
lo Vliko Tautos Fondui svarstyti lėšų su
rinkimo pobūdį bei pereiti iš ligšiolinės į 
mokestinę sistemą, aukas laisvinimo dar
bui renkant. Nurodyta, kad Vliko Taryba 
(ją sudaro 15 visų Vlike dalyvaujančių 
partijų bei sambūrių atstovai) savo užda
viniu laiko Vliko veiklos planavimą.

Vliko Valdybos veiklą savo pranešime 
Seimui išryškino vicepirm. dr. B. Nemic- 
kas. Jis pažymėjo: „Valdybos veikla Lietu
vos laisvinimo bare ėjo dviem kryptim: a. 
į pačius lietuvius, pavergtuosius ir laisvuo
sius, kad jų pakanta ištvertų ir įstanga 
augtų Lietuvos laisvės kovai, ir b. į svetim
taučius, kad jų dėmesys Lietuvos laisvės 
bylai nesiliautų, o palankumas jai didėtų“.

Vliko Valdyba savo žygius stengėsi de
rinti su kitų lietuviškų institucijų ir orga
nizacijų vykdomais Lietuvos laisvinimo 
darbais. Bendradarbiavimas su jomis bu
vo nuoširdus ir sklandus.

Valdyba ieškojo glaudesnio bendradar
biavimo su jaunesniąja karta, kad ji pavei
kiau įsijungtų į Lietuvos laisvinimo darbą. 
Vlikas palaikė ryšius su visuomene, jos na
riai įvairiomis progomis važinėjo į lietuvių 
telkinius JAV-se, darę viešus pranešimus 
bei taręsi su lietuvių organizacijų vadovau
jamais asmenimis. Šiais metais Vlikas bu
vo surengęs simpoziumus: Lietuvos laisvi-

laisvės atstatymo kelią.
Informacijos bare Vlikas leidžia Eltos 

biuletenius septyniomis kalbomis: lietuvių, 
anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų ir 
arabų.

Svarbus įvykis, susietas su ilgomis, bet 
sėkmingomis Valdybos pastangomis, tai lie
tuvių kalba radijo programų Madrido ra
dijo siųstuve atnaujinimas nuo spalio 1 d. 
Valdybos ir ypač jos pirm. J. K. Valiūno 
pastangų dėka šis svarbus darbas vėl įsta
tytas į beveik normalias vėžes. Į okupuotą 
Lietuvą žinios perduodamos, be Madrido, 
dar Vašingtono (per „Amerikos Balsą"), 
Romos ir Vatikano radijo siųstuvų. Medžia
gos parūpinimas radijo programų vedė
jams — tai nelengvas darbas.

Leidinių srity Valdyba paruošė ir išlei
do 50.000 egz. „Lithuania“ brošiūrėlę ang
lų kalba. Numatoma išleisti veikalą - kny
gą, kurioje dokumentais laisvajam pasau
liui bus atskleista Ribbentropo-Molotovo 
pakto, Lietuvos nepriklausomybę sužlug- 
džiusio ir atkėlusio vartus antrajam pa
sauliniam karui, nusikaltimus. Taip pat 
pradėta ruoša trečiojo leidinio, kuriame 
svarstomas bei vertinamas lietuvių tautos 
rusinimas.

Vliko Valdybos pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
kaip ir anksčiau, ir 1969 m. yra daug kelia
vęs. Jis du kartu lankėsi eilėje Europos 
kraštų: Šveicarijoje, V. Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje. Tose kelio
nėse buvo siekiama sustiprinti lietuvių 
tautos išsivadavimo pastangas ir buvo tar
tasi, kur sąlygos leido, su visa eile Euro
pos valstybių atsakingų pareigūnų, ieškant 
palankumo bei pagalbos Lietuvos laisvės 
bylai. Ypač naši buvo viešnagė Ispanijoje, 
nes Madride apsilankęs pirm. Valiūnas la
bai daug padėjo atsikuriančiai lietuvių ra
dijo valandėlei įeiti į darbo vėžes.

Pirm. dr. Valiūnas birželio 3 d. Lietuvos 
laisvės reikalais lankėsi Valst. departamen-

Lietuvos laisves reucaią. bis ciokumemas 
numatomas įteiKti JAV Prezidentui, gali
mas daiykas, ir V. Europos valstybių ir vy
riausybių galvoms, jei įvyktų Sov. Rusijos 
ir Varšuvos sutarties valstybių siūloma 
platesnė konferencija Europos saugumo 
reikalu.

Valdyba yra nutarusi, siekdama numaty
ti veiklos planus tolimesnei ateičiai, vieną 
savo komisijų —Viiko veiklos gairių komi
siją—visą sudaryti iš Cleveland mieste gy
venančių Vliko veikėjų.

Lėšų telkimo, finansų klausimais Seime 
buvo trys pranešimai. Tautos Fondo vardu 
kalbėjo jo ilgametis pirm. prel. J. Balkū
nas. Jis Seimui pateikė Tautos Fondo apy- 
sKaitą nuo 1969 m. sausio 1 d. iki gruodžio 
1 d. Pagrindinis įplaukų šaltinis tai ALT 
kasmet skiriamoji suma, Kanados TF at
stovybės per apylinkes surenkamosios lė
šos, įvairiuose kraštuose veikiančių atsto
vybių, būrelių bei paskirų asmenų aukos.

Tautos Fondo Kanados Krašto Atstovy
bei Seimo metu įteikus iš apylinkių Kana
doj gautas aukas — 8.000 Kanados dol. če
kį, šiuo metu TF įplaukų bendroji suma 
pasiekė daugiau kaip 26.000 dol.

Vliko išlaidos vis didėja, ir reikalinga 
daugiau lėšų bei veiksmingesnio aukotojų 
ryžto. TF vicepirm. St. Lūšys Seime kėlė 
reikalą sutelkti daugiau lėšų, ypač JAV iš
eivių tarpe. Manoma, kad jie galėtų patys 
apsidėti mokesčiais. Tai visų mūsų užda
vinys.

TF Kr. Atstovybės Kanadoje pirm. St. 
Banelis Seimui pateikė pranešimą apie TF 
veiklą Kanadoje. Čia TF idėja yra gyva, 
aktuali, ir tai liudija kasmet vis daugiau 
sutelkiamųjų Fonde lėšų. Atstovybei Kana
doje Seime buvo pareikšta padėka ir iškel
ta veiksminga kanadiečių veikla.

Po pranešimų sekė gyvos, dalykiškos dis
kusijos. Jose iškelta eilė tiek politinių, tiek 
veiklos gyvinimo ir ypač didesnio lėšų tel
kimo tai veiklai skatinti klausimų. (Elta)

ORGANIZACIJOS SIELA

Šitaip pavadintą Pr. G. parašytą veda
mąjį rugsėjo 25 d. (Nr. 39) išsispausdino 
„Tėviškės Žiburiai“. Jame rašoma:

„Posėdžiuose, diskusijose, suvažiavimuo
se girdėti dažnai besiicartojantys žodžiai 
„mums reikia..." Jie konstatuoja gyvą tie
sų, pasKatina susirinkusius galvoti, pla
nuoti, priimti nutarimus. Po susirinkimo ar 
suvažiavimo, atrodo, visxas pagerės, nes 
pavesta organizacijai vyKdyti vieną ar ki
tą nutarimą. Deja, nuo tų organizacinių 
nutarimų gyvenimas nesikeičia. Kai atei
na sekantis suvažiavimas. • Vėl pasigirsta 
be patys „mums reikia“. Atgyja kalbėto
jai, planuotojai, siūlytojai, bet nepasirodo 
vykdytojai. Gražūs nutarimai, net ir spau
doje paskelbti, iš puslapių nepajuda. Or
ganizacija, rodos, pajėgi, turi visą tinklą 
skyrių, bet jie nejuda. Tai mašinerija, ku
riai kažko trūksta. Žiūrint iš šalies, vis
kas atrodo tvarkoje —■ yra valdybos, na
riai, įvairus pareigūnai, komisijos; vyksta 
posėdžiai, rašomi protokolai, ruošiami pa
rengimai, planuojami suvažiavimai. Bet 
kai pažiūri į rezultatus, pastebi menką 
derlių. Organizacinė mašinerija sukasi, 
bet vežimas nejuda. Skelbiamos veikios 
apyskaitos, sužymimi posėdžiai, susirinki
mai... bet visa tai kartojasi metai iš metų, 
tarytum tai būtų ėjimas ratu. Tikrai ver
tingų darbų pasirodo tik vienas kitas. Ky
la tad klausimas: ko trūksta visai tai or
ganizacinei mašinerijai, kur glūdi nesėk
mės šaknys?

„Stebinčiam mūsų organizacinę veiklą, 
matyti, kad perdėtai pasitikima pačiu or
ganizacijos mechanizmu: įsteigė organiza
ciją, ir užtenka. Ji viską padarys, visas 
problemas išspręs. Jei iškyla nauji porei
kiai, planai, rūpesčiai — pavedama valdy
bai, komisijai, komitetui, ir viskas tvarko
je. Tai būdingas technologinio šimtmečio 
bruožas. To šimtmečio žmogui anoniminis 
mechanizmas yra pagrindinis dalykas. Vi-

Septynios DIENOS
Pasitraukė iš Europos Tarybos

Europos Taryba ruošėsi suspenduoti sa
vo narį Graikiją, kuri kaltinama, kad 
režimas nusikalsta prieš žmogaus teises ir 
pagrindines laisves.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikinu

Tarybai priklausančių kraštų ministerių 
posėdyje jau buvo paruošta rezoliucija, bet 
Graikijos užsienių reikalų ministeris tada 
pareiškė, kad jo kraštas išstoja.

Graikija vėl galės būti priimta, jei pra
dės teisiškai tvarkytis. Kiti kraštai paten
kinti, kad ji pati išstojo, nes tarptautiniai 
sluoksniai dar būtų siekę, kad ji būtų iš
mesta iš NATO ir kitų tarpvalstybinių jun
ginių.

Sprogimai Italijoje
Streikų ir neramumų išvargintą Italiją 

sujaudino sprogimai Milane ir Romoje. 
Sprogmenų buvo padėta penkiuose ban
kuose ir prie tirščiau lankomų paminklų.

Žuvo 13, sužeista daugiau kaip 100.

Gripas pradeda siausti
Stipriausiai kol kas palietęs Italiją, gri

pas persimeta ir į kitus Europos kraštus.

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d'Affaires

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“, NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
ir NIDOS SPAUSTUVĖ

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

Britanijoje irgi yra jo paliestų tūkstan
čiai.

Grigorenka „nesveikas“
Gydytojai oficialiai pripažino, kad prieš 

režimą dar Chruščiovo laikais pradėjęs ko
voti ir dėl to iš kariuomenės išmestasis ge
nerolas majoras Grigorenka esąs psichiš
kai nesveikas — sergąs paranoja.

Už protestus jis buvo jau laikytas be
protnamyje, o dabar sėdi kalėjime, suim
tas Taškente, kai nuvažiavo protestuoti 
prieš totorių persekiojimą.

Norėtų taikaus sprendinio
Egipto vyriausybės delegacija tarėsi 

Maskvoje su sovietų vadais. Paskelbtasis 
bendras pareiškimas rodo Sov. Sąjungos 
nusistatymą siekti taikiu būdu išspręsti 
Vidur. Rytų klausimą — įgyvendinti J. 
Tautų Saugumo tarybos rezoliuciją, kuri 
reikalauja Izraelį pasitraukti iš užimtųjų 
žemių ir patikrina visiems to rajono kraš
tams teisę į suverenumą.

Ginčai dėl Pinkvillės
JAV kongreso komisija reiškia didžiau- 

jos šią nepasitenkinimą, kad apklausinėjimo 
duomenys dėl tikrų ar tariamųjų žudynių 
Pinkvillėje (Vietname) pateko į spaudą.

Nors spauda skelbia vis naujų duomenų, 
bet kai kas ir kongresmenų dar jaučiasi ne
įtikinti, kad tokios žudynės iš viso buvo.

Bendradarbiavimas su Čekoslovakija
Vykdydamas savo Rytų politiką, kancle

ris Brandtas pareiškė, kad Vakarų Vokie
tija yra pasiryžusi bendradarbiauti su Če
koslovakija, tik nenori sudaryti įspūdžio, 
kad ji būtinai veržtųsi primesti derybas.

Čekoslovakijos komunistų vadas Husa- 
kas neseniai taip pat yra pareiškęs, kad su 
V. Vokietija galima būtų pasiekti sutari
mo dėl ilgalaikės prekybinės sutarties ir 
kitokio bendradarbiavimo.

Mažos nuolaidos
Paryžiuje vykstančiuose pasitarimuose 

dėl taikos Vietname provizorinės revoliu
cinės Pietų Vietnamo vyriausybės atstovai 
pasiūlė svarstyti sąlygą, kad JAV atitrauk
tų savo kariuomenę per 6 mėnesius.

sas jo gyvenimas ir darbas yra mechani
zuotas, neišskiriant nė visuomeninės veik
los. Ir lietuviškąjį darbą turi atlikti ano
niminis mechanizmas —■ organizacija, kuri 
savaime privalo riedėti, kaip ir kiekviena 
mašina. Bet tai iliuzija, kad ir labai mo
derni. Niekas savaime nerieda, juo labiau 
visuomeninė organizacija, kuri nėra joks 
automatas, valdomas mygtukų paspaudi
mu. Visuomeninė organizacija yra iš es
mės asmenų telkinys, turįs savo sielą, tą 
nematomą dvasinį variklį, kuris savo idea
line energija gaivina visą organizmą. Or
ganizacija tampa negyva mašinerija, kai 
netenka savo sielos, savo idealo, savo ug
nies ir jos nešėjų. Tada ji sukasi, kelia 
triukšmą, bet tuščiai. O tokių žmogiškų 
mašinerijų yra visur — lietuviškoje ir ne
lietuviškoje veikloje. Jau neviena organi
zacija yra tapusi negyvu mechanizmu, be
sisukančiu tiktai iš inercijos.

„Organizacijos sumechanėjimas bei nu- 
dvasėjimas prasideda tuomet, kai iš jos 
gretų išnyksta asmuo, įkvėpiąs visą žmo
nių telkinį — organizmą. Tada visi pajun
ta, kad nebėra užtvankos, kurios vanduo 
gaivino išsišakojusį organizacinį medį. Tai 
jaučiame ir lietuviškoje veikloje. Kur yra 
asmenų, savo sielomis maitinančių orga
nizaciją, ten veikla klesti. Ten netrūksta 
nei pagalbininkų, nei lėšų, nei darbų net ir 
mažose apylinkėse. Bet kur tokių asmenų

„Pravda“ žydų klausimu
Ryšium su Egipto delegacijos viešnage 

Maskvoje „Pravda“ išsispausdino straipsnį, 
kuriame puolami „Izraelio barbarai“ ir pa
saulinis sionizmas dėl kaltinimų, kad per
sekiojami Sov. Sąjungos žydai.

Sov. Sąjungoje žydų klausimas sėkmin
gai buvęs išspręstas prieš 52 metus. Anti
semitizmo pasireiškimus baudžią krašto 
įstatymai.

Ligi šiol vis buvo reikalaujama atitrauk
ti tuojau ir be jokių sąlygų.

JAV nelaiko ir to pasiūlymo rimtu.

Pasitarimų pertrauka
Kinijos - Sov. Sąjungos pasitarimai dėl 

pasienio ginčų laikinai nutraukti.
Oficialiai skelbiamai kad Sov. Sąjungos 

atstovai turėjo grįžti atlikti kitų reikalų. 
Bet Hongkongo komunistinis laikraštis 
tvirtina, kad pasitarimuose nepasiekta jo
kios pažangos. Kinijos laikraštis ir pasita
rimų metu rašė, kad „sovietinis revizionis- 
tiškai socialinis imperializmas“ vis tiek 
ruošiasi karui.

Rytų Vokietijos sąlygos
Pareiškęs pasitenkinimą, kad Vak. Vo

kietija tariasi su Sov. Sąjunga dėl sutar
ties, smerkiančios jėgos panaudojimą tar
pusavio ginčams spręsti, Rytų Vokietijos 
komunistų vadas Ulbrichtas nurodė, kad 
tarp abiejų Vokietijų santykiai galėtų pa
gerėti tik tuo atveju, jei būtų pripažintos 
iabartinės sienos ir priimtos Rytų Vokieti-

nėra, nieko nepadeda nei apylinkės didu
mas. Ten viskas merdi, nors netrūksta nei 
patriotų, nei inteligentų, nei sąmoningų 
tautiečių. Taigi veiklos pagrindas yra ne 
organizacinė mašinerija, bet asmuo. Jis 
yra spiritus movens. Žinoma, organizacinė 
mašinerija taip pat reikalinga, tačiau ji 
yra antraeilis dalykas, priemonė. Gerose 
rankose ji yra labai reikšminga, menkose 
— beprasmė. Dinamiško asmens (ar asme
nų) rankose organizacija tampa gyvu or
ganizmu, pajėgiančiu atlikti didelius dar
bus. Dėl to ir mūsiškėje veikloje turėtume 
skatinti dinamiškuosius asmenis būti or
ganizacinės veiklos siela, nesitraukti į sa
vo kiautą, nors patirti nusivylimai ir vers
tų tai daryti. Netekimas įkvėpiančių asme
nų padarys iš mūsų organizacijų negyvus 
mechanizmus, kurie gali ilgai gyvuoti, 
veikti, bet nieko nepadaryti. Gyvenamasis 
momentas skatina visus žvelgti į organiza
cinį gyvenimą ne kaip mašinerijos ratą, o 
kaip lietuviškojo gyvastingumo apraišką, 
kylančią iš asmens gelmių“.

jos sąlygos.

Dubčekas į Istanbulą
Buvęs Čekoslovakijos komunistų vadas 

Dubčekas paskirtas ambasadorium į Tur
kijos sostinę Istanbulą.

Dar 50.000
Prez. Niksonas pareiškė, kad JAV iki ba

landžio 15 d. atitrauks iš Vietnamo dar 50 
tūkstančių karių.

PASIKEITIMAS ELTOJE
V. Rastenis, redagavęs Eltos Informaci

jas ketverius metus (1965-69), pasitraukė. 
Nauju redaktorium pakviestas žurnalistas, 
dipl. teisininkas Vytautas Alseika.

1961-65 m. E. Inf. biuletenį V. Vokietijo
je V. Alseika redagavo, 1965-67 m. jis re
dagavo ir Vliko biuletenį vokiečių kalba 
Vokietijoje „Elta-Presse-Dienst“.

(E)
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SEPTINTOJI POEZIJOS KNYGA
„Anglijos Lietuvių Klubo Čikagoje mos

tas, atsikviečiant Angajos Letuvių rašyto
jus laisvojo pasaulio lietuvių sostinėn, yra 
vertas dideao dėmesio, kaip rimto kultūri
nio subrendimo ženklas“, pabrėžė poetas ir 
redaktorius Kazys Bradūnas. Mat, „lig šiol 
mūsuose šios privilegijos vis būdavo įpras
tos sportininKams, solistams, politikams", 
aiškina K. Bradūnas įžanginiame Progra
mos žodyje, kuri buvo lapkričio 9 d. išleista 
Anglijos lietuvių rašytojų literatūros va
karo Čikagoje proga.

Su poeto sentimentais, kad po sportinin
kų, politikų ir kilų tarpvandenyninių skry
džių jau pats laikas buvo ir rašytojams pa
galiau paviešėti kituose lietuvių telkiniuo
se, oe aoejo, sutiks visi tie, kuriems kūry
biškas žodis vis oar nuoširdžiai rūpi.

Minėtame literatūros vakare Čikagoje 
asmeniškai dalyvavo ir Čikagos Angajos 
lietuvių kiubo svečias londoniškis poetas 
Vladas Šlaitas. Iš gautųjų atsiliepimų ma
tome, kad jis Čikagoje buvo priimtas tik
rai gražiai, o svarbiausia, kad klausytojai 
jo skaitytąsias eiles sutiko net entuziastiš
kai. salia Čikagos, londoniškis poetas savo 
eiles dar skaitė ir specialiai surengtame li
teratūros vakare Detroite, o savo įspūdžius 
jis taip grįžęs susumavo: „Vis dėlto netie
sa, kad skaitytojai poezija nebesidomi. Ir 
Čikagoje ir Detroite klausytojai taip nuo
širdžiai priėmė eiles, kad tikrai nuste
bau...“

Toks kultūrinis bendradarbiavimas tarp 
atskirų kraštų lietuviškųjų telkinių, aišku, 
yra labai sveikintinas, o Vladas Šlaitas, 
matyt, tikrai buvo geras Vakarų Europos 
lietuvių literatūrinis ambasadorius toje 
„pasaulio lietuvių sostinėje". Jis yra vienas 
iš pačių kūrybingiausių, produktingiausių 
ir stipriausių mūsų viduriniosios kartos 
poetų svetur. O iš viešnagės Amerikoje 
grįžęs, poetas atsivežė ir lauktuvių. Tai 
naujausioji jo poezijos knyga „Aguonų 
gaisras“, kurią JAV išleido „Ateitis“. Sko
ningai išleistoje knygoje (kuri, beje, kai
nuoja 2 dolerius) išspausdinti 42 Vlado 
Šlaito eilėraščiai.

Jau ankstesnėse knygose į jo poeziją įsi
liejęs religinis motyvas ir šįkart vyrauja 
nemažoje eilėraščių dalyje. Poetas savo ti
kėjimu guodžiasi, pasitiki kito, atseit, po
mirtinio gyvenimo viltimi, kai kurie tokie 
jo eilėraščiai nuskamba kaip labai asme
niška, bet ir labai nuoširdi malda, tačiau 
kartais tokiuose eilėraščiuose pasigirsta ir 
kažkoks poleminis atspalvis, arba jie iš
virsta tiesiog pafilosofavimu. Ypač šlaitiš- 
kojo braižo eilėse toks pavojus yra labai 

didelis. Nesusivaržęs klasiškosios eilėda
ros varžtais ir terašo paprasčiausią, nors ir 
dailią, piozą. Pavyzdžiui:
Ak, betgi jie nė neįtaria, 
kad dažnai aš esu didžiausias pasauly bur

žujus, 
nes aš niekad negyvenu viename plane; 
nes vienam kartui vieno pasaulio per maža 
(priešingybė Tolstojui)...

Šitose eilutėse iš tiesų nėra lengva suras
ti to, ką mes paprastai vadiname poezija, 
tai nuskamba kaip paprasčiausias savo 
minčių dėstymas ir įrodinėjimas...

Vladas šlaitas iš tiesų yra produktingas 
poetas, šioji juk yra septintoji jo poezijos 
knyga, be to, palyginti, dažnai jis su savo 
ei.ėraščlais spausdinasi ir žurnaluose bei 
laikraščiuose, pagaliau jo eilėraščius kar
tais perspausdina ir Vilniaus periodika. 
Redaktoriai, atrodo, mielai Šlaito eiles 
spausdina, jo poezija įdomi, įtaigi, savo 
braižu labai savaiminga ir nepasikartojan
ti, tačiau tas nemažas produktingumas gal 
kartais ir sudaro galimybes vienam kitam 
nepakankamai subrandintam posmui pra
siskverbti ir į knygas.

Vis dėlto, nežiūrint vieno kito iki įpras
tinio Šlaito lygio nepriaugusio posmo, 
„Aguonų gaisro“ eilėraščiai yra dar vienas 
tolimesnis žingsnis pirmyn poetiškajame 
Vlado Šlaito kelyje. Biografiškai, tur būt, 
suprantama, kai pastaruoju metu jo eilėse 
vis dažniau užsimenama apie artėjančią 
senatvę, tačiau bene įdomiausi ir stipriau
si šios knygos eilėraščiai yra tie, kurie bu
vo sukurti iš nostalgijos, tėvynės ir vaikys
tės prisiminimų įtakoje. Tokių posmų yra 
apstu, ir jie dažnai yra labai įtaigūs, bet 
svarbiausia — nuoširdūs, štai, poetas ei
liuoja, prisiminęs savo gimtojo miesto dan
gų:
ukmergiškis dangus
buvo tūkstantį kartų platesnis už mano gy

venimą.
Ypač tas ukmergiškis dangus, kuris vasa

ros naktį 
tyliai plaukė virš seno ir snaudžiančio 

miesto sodo...
Tačiau poetas savo nostalgiškoje nuotai

koje ne visuomet yra toks tiesiogis ir be
tarpiškas. Dažnai jis sugeba labai įdomiai 
ir, sakytume, šlaitiškai tą akivaizdžią no
stalgiją perkelti į vaizdus, susikūrusius 
jau čia, svetur. Šia prasme labai įdomus 
yra jo eilėraštis „Ant Temzės kranto“:
Kleopatros adata 
mane apneša liūdesiu, 
nes tai ne Nilo vanduo,

bet Temzės,
nes tai ne mano šventosios upės vanduo, 
bet Temzės,
ir užtai mane apneša dideliu dideliu liūde

siu 
Kleopatros graudus atminimas ant Temzės 

kranto.
Ant Temzės kranto stovinčią Kleopatros 

adatą vaizduodamas, poetas sugeba į vaiz
dą įnešti ir savąją Šventąją ir tuo būdu 
skaitytoją dvigubai įtaigoti: savotiškai su
lietuvinti Londono krantinės įvaizdį, o, 
antra vertus, savo ištakų, savo gimtosios 
aplinkos ilgesį suvisuotinti ir subendrinti, 
pakilti virš mūsų specifinės būsenos ir 
įžvelgti plačiau. Iš tiesų lai yra juk filoso
favimas apie būtį svetur, tačiau to filoso
favimo nesijaučia, viskas puikiai išreikšta 
poetiškais vaizdais.

(reni)

PIRMASIS LIETUVIŠKAS PERIODINIS 
LEIDINYS PRANCŪZIJOJE

Tai „Biuletenas mielaszirdistes darbo 
gelbėti dusias apleistas czyszcziuje“, kuris 
1903 m. buvo leidžiamas La-Chape,le-Mont 
ligeon (Orne). Jis pasirodydavo kas tris 
mėnesius, ir iš viso jo išėjo 9 numeriai. 
Biuletenį redagavo Julė Pranaitytė, anksti 
mirusio poeto Pr. Vaičaičio sužadėtinė, ku
ri sekretoriavo „Oeuvre Expiatoire" įstai
goje La-Chapelle-Montligeon. J. Pranaity
tė buvo pirmoji lietuvė moteris keliaunin
kė - rašytoja (gim. 1881 m. Panenupių kai
me, Šakių apskr., mirė 1944 m. Philadel- 
phijoje). Apkeliavo didžiulius Europos, 
Azijos ir Afrikos plotus. Gyvai ir vaizdin
gai aprašydavo aplankytų kraštų sociali
nius, politinius ir kultūrinius bruožus, o 
iliustruodavo savo pačios padarytomis nuo
traukomis. Išspausdino „Iš kelionės po Eu
ropą ir Aziją“, 1914 m. (370 psi.), „Laisvo
sios Lietuvos aplankytų“ 1928 m. (357 p.), 
„Laiškai iš Ispanijos“ 1932 m. (215 p.). Jos 
didelis archyvas ir rinkiniai po mirties vi
si žuvo Philadelphijoje.

(Iš „Prancūzijos Lietuvių Žinios“)

V. KASIULIO PARODA

Dail. V. Kasiulis nuo lapkričio 15 d. iki 
gruodžio 15 d. turėjo savo darbų parodą 
Lanskronoje (Švedijoje). Jis buvo nuvy
kęs Švedijon ir dalyvavo parodos atidary
me.

B. Kasiulienė ir sūnus Vytautas rugpiū- 
oio mėn. buvo išvykę atostogauti į Švediją. 
V. Kasiulis, baigęs studijas, atlieka karinę 
prievolę.

KALĖDOS
„Skelbiu jums naujieną, džiugią 

visai tautai, šiandien Dovydo mies
te gimė jums Išganytojas, kuris yra 
Kristus, Viešpats“ (Luko 2, 11).

Šimtai milijonų tikinčiųjų pasaulyje 
šiandien kupini džiaugsmo gieda pagarbos 
ir padėkos giesmes įsikūnijusiam Amžina
jam žodžiui, Dievo Sūnui, Jėzui Kristui. 
Kur tik yra laikomos lietuviams pamaldos, 
ten skamba pasveikinimas Kristui:

Sveikas, Jėzau gimusis, šventas Dievo
Kūdiki!

Brangią dieną švęsdami užgimimo Vieš
paties,

Linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami giedokime!

Dangaus dovana
Pirmiesiems žmonėms Dievo pažadėtas, 

tūkstančiais metų išsiilgusiai lauktas, at
vyko į žemę kiekvieno žmogaus Gelbėtojas, 
Kristus Viešpats: kas jį tiki ir myli, gali 
gauti visų savo kančių dovanojimą, pelny
ti išganymą ir amžinai būti dangaus laimė
je. Kristaus gimimas, jo atėjimas žemėn 
yra pati didžiausia Dievo dovana žmonėms. 
Ir tai yra įvykę prieš 1969 metus.

Istorinis įvykis
Šv. Luko liudijimas: „Anomis dienomis 

išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašy
ti visus žmones. Tas pirmas surašymas įvy
ko, kai Siriją valdė Kirinas. Visi ėjo įsira
šydinti, kiekvienas į savo miestą. Ir Juoza
pas iš Galilėjos Nazareto nuvyko į Judėją, 
į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes 
buvo iš Dovydo giminės. Nuvyko įsirašy
dinti drauge su sau pažadėta moterimi Ma
rija, kuri buvo nėščia. Ten besant atėjo jai 
metas gimdyti. Pagimdė savo pirmagimį 
sūnų ir paguldė prakarte, nes jiems nebu
vo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje buvo piemenų, kurie gy
veno laukuose ir naktimis saugojo savo 
bandas. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, 
ir Dievo spindesys apgaubė juos savo švie
sa. Labai išsigando. Angelas jiems tarė: 
„Nebijokite! Skelbiu jums naujieną, džiu
gią visai tautai, šiandien Dovydo mieste 
gimė jums Išganytojas, kuris yra Kristus. 

Viešpats. Tas bus jums ženklas: rasite kū
dikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą pra
karte". Staiga prie angelo prisijungė eilės 
dangiškų būtybių, kurios šlovino Dievą ir 
sakė: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė geros valios žmonėms!“ (Luko 2, 
1-14).

Musų dovana
Dievo gausiai ■ apdovanoti, teikiame do

vanas savo brangiesiems, o kitas nuo jų 
gauname. Priimame su nuoširdžia padėka. 
Nors dovana būtų labai maža, bet prie jos 
pridėta meilė yra labai reikšminga.

Geriausiajam Dievui reiškiame padėką 
ir nuoširdžią meilę, prašydami savo dva
siai gyvo tikėjimo šviesos: „Apšviesti nau
ja tavo įsikūnijusio žodžio šviesa, meldžia
me tave, visagalis Dieve, kad mūsų dar
buose atsispindėtų gyvas tikėjimas, švie
čiąs mūsų dvasiai!"

Tyliąją naktį balsas sugaudė: 
Piemenys, kelkit, Dievas užgimė. 
Greitai renkitės ir bėkit, 
į Betliejų paskubėkit 
Sveikint Viešpaties.

K . A. M.

— Kalėdų naktį pop. Paulius VI laiko 
Mišias diplomatams Vatikane Siksto kop
lyčioje 8 vai. — šv. Agapito par. bažnyčio
je ir 11 vai. šv. Petro bazilikoje. Vidudienį 
suteiks Romai ir pasauliui apaštališkąjį pa
laiminimą.

— Anglijos Bažnyčios centro Romoje 
atstovai, vadovaujami anglikonų vyskupo 
dr. J. Howe, buvo priimti pop. Pauliaus VI 
audiencijoje. Juos palydėjo Krikščionių 
Vienybės sekretorius tėv. Stransky. Pau
lius VI tarė ilgesnį žodį, pabrėždamas da
romą santykiuose pažangą ir Kanterburio 
arkivyskupo palankumą Bažnyčių vieny
bei.

*MšMM*AMM*lbr**********Hl

VAIKAMS, VAIKAMS, VAIKAMS...

Iliustruotos, spalvotos, dailiai išleistos, 
kietais spalvotais apdarėliais

VAIKAMS KALĖDŲ DOVANOMS
S. Tomarienės knygutės: Lapė Snape, Pa
skendusi pilis, Pelytė Geležytė, Tinginė ir 
Darbštutė.

Vienos knygutės kaina su persiuntimu 
tik 8 šil. 6 pen. Visų keturių — 32 šil.

Kiekviename knygutės lape V. Viščiaus 
spalvotas paveikslas.

Paskubėkite užsisakyti, nes gautas ribo
tas kiekis.

Rašyti:
Dainora. 14, Priory Rd.. Kew, Surrey.

Minia laužėsi į kalėjimą. Užkimę, prasi- 
rėkę balsai duso, iš krūtinių, tartum iš su
gedusių dumplių, švokštė skausmingas gar
galiavimas. Pasruvę veidai lipniu prakaitu, 
išsprogusios nuo įtempimo ir riksmo akys, 
suskilusios lūpos, iškelti kumščiai griuvo 
kelių rusų kareivių saugomus kalėjimo 
vartus, už kurių komunistai kaliniai, pato
giai išsitiesę naruose, tingiai rūkė papiro
sus. Jie abejingai stebėjo tą siautėjimą 
gatvėje, ir vienas kitas jų šypte.ėjo savo 
mintyse, nuslėpdami tai nuo šalia esančių
jų, kai Jonas Vaitas bloškė tik pradėtą pa
pirosą ir piktai murmtelėjo:

— Ar jie negali sustabdyti to bliovimo?..
— Jie mus laisvina, drauge!..
Juokas sprogo lyg užminta pūslė.
— Prieš porą savaičių tie laisvintojai 

bijojo net šnabždomis minėti mus, — at
kirto išsišokęs.

Nors paniekos šypsnys, žaidžiąs esančių 
lūpose, pritarė jam, niekas neprasižiojo 
daugiau, nes slogi įtampa gulė kamerą. Ten 
— kalėjimo raštinėje — šiuo metu atidžiai 
studijuojamos jų bylos, jų parodymai tar
dymo metu, visa kalinio istorija. Gal kur 
prasitarta, gal koks sakinys nuskambėjo 
be komunistams įprasto griežtumo, gal kur 
prasikišo abejonės šmėkla, iš kurios tikrin
tojai galėtų padaryti pavojingą išvadą — 
bendradarbiavimą su smetoniniu režimu. 
Jei ir niekur nenusikalsta, paprasta liki
mo išdaiga galėjo palaidoti visą gyvenimo 
triūsą ir vargą. Reikėjo tik, kad kalėjimo 
viršininkas ar kitas svarbesnis tarnautojas 
pridėtų kokią palankią pastabą, menkiau
sią teigiamą prierašą... Nuo tos minties 
šiurpo nugaros, ir rankos siekė naujo papi
roso, kuris, pusiau nurūkytas, atsidurdavo 
žemėje.

Staiga gatvėje pliaukštelėjo šūvis — lyg 
plaktuku kaukštelta j granitą. Sekundei 
priduso riksmas, pereidamas į išgąsdintą 
spiegimą. Susipliekė balsai, kažkieno iste
riškas klyksmas...

Kaliniai kameroje susižvalgė.
— Jie ten rimtai susibadė!..
— Proto neteko ar ko?
— Nurimkit, draugai, gatvėje džiaugsmo 

šūviai — tai mūsų garbei.
1— Kažkodėl rėkia mažiau džiaugsmin

gai...
Susidomėję grūdosi prie langelio, kai ko

ridoriuje pasigirdo daugelio žingsnių trypi
mas. Išrinktosios kameros gyventojai, pa
miršę viską, pasisuko durų link, nes ten 
nebuvo prižiūrėtojų žingsnių, šį kartą ar
tėjo didžiai svarbi asmenybė. Tai tuojau 
išgirdo prityrusia kalinio ausis. Tie kiti 
greta jo mėgino ištirpti, — rodėsi, šliaužte 
šliaužia, bijodami nuslopinti didžiojo kala
mą karišką ritmą.

Tik vienas kalinys kameroje nesikėlė iš 
guolio, abejingai rūkydamas, nekreipda
mas dėmesio į rakinamas duris. Tosios pla
čiai prasivėrė, pagarbiai įleisdamos NKVD 
uniformos pulkininką, kuris, medžiojamu 
žvilgsniu apmetęs patalpą, pasuko prie gu
linčio, kariškai išsitiesdamas:

— Atvažiavome jūsų, Vladimirai Simo- 
novičiau!

Prakalbintasis neskubėdamas nukratė 
pelenus nuo papiroso, tingiai atsisėdęs pa
sitaisė ir jau žvaliai pašoko durų link, bet, 
lyg prisiminęs kažką, pasisuko ir, priėjęs 
prie Vaito, tokiu įsakomu žvilgsniu dūrė į 
greta vaikino stovėjusį vyrą, kad tas, tar
tum blokšte blokštas, atatupstas pečiais pa
siekė sieną.

— Išeisi ir tu greit, Vaitai! Tokių, kaip 
pats, reikia. Tačiau, jei galvosi, kad gaišini 
laiką, kad patikėtas darbas ne pagal tavo 
skonį, tur būt, spėji, kur gali kreiptis. Aš 
tau neįkalbu, neskubėk, apsižiūrėk pirma, 
juk kartą pas mane atėjęs, nerasi kelio at
gal.

Linktelėjęs dingo už durų. Sugirgždėjo 
raktas. Rodėsi dabar, kad koridoriuje kauk
ši tik dvi poros batų, tie aplink — tai tik 
nedrąsus aidas tų pirmųjų.

Vaitą, dar labai jauną, juodbruvį, ryžtin
gų ir gana kapotų bruožų vaikiną, ratu ap
stojo kiti.

— Tu žinojai, kas jis?
— Tiek, kiek jūs. Batsiuvys, sakėsi.
— Sakėsi. Matyt, tyčiomis buvo paliktas 

Vilniaus krašte.
— Kaip rusas, neblogai kalbėjo lietuviš

kai.
— Dabar suprantamas jo atšiaurumas. 

Tu, Vaitai, galingą bičiulį radai, kaip tu ir 
spėjai, lapės uoslę turi, — stebėjosi vienas.

Nesiaiškindamas Vaitas pasitraukė prie 
lango, keldamas galvą į dangų, kuris vaka
ruose, nors ir glostomas degančios žaros, 
jau kaupė savyje ateinančią sutemą. Kryž
mai sudėjęs rankas ant aukštos palangės, 
nuleido ant jų smakrą ir įsižiūrėjo į tolu
mas. Naktis raitėsi palengva. Jos šukuoja
mos varno garbanos vis ilgėjo, vis labiau 
gaubė, kviesdamas užmerkti akis, džiaugtis 
poilsio palaima. Tačiau ne ramybės ar už
simiršimo ieškodamas jaunuolis parinko šią 
vietą.

Šančių pusėje silpnos prošvaistės ir ne
ramus suerzinto miesto triukšmas, lyg gyva 
simfonija, lyg milžiniškas orkestras, dirgi
no jo nervus. Vaito sielos gelmėse tampėsi

R. SPALIS

PIRMOSIOS DIENOS
Spausdinamoji atkarpa yra ištrauka iš 

dabar išleistosios knygos „Rezistencija“ 
(išleido Viltis, 429 psd., kietai įrištos kaina 
6 dol.).

šimtai stygų, raizgėsi šimtai aidų, ir krū
tinė buvo per maža susemti tą tvaną tų 
staigių posūkių, augančių vingių. Kad nors 
tų greta nebūtų. Troško nematyti spėjusių 
įkyrėti veidų, nesidalyti tomis pačiomis 
kalbomis, pasinerti į save, susikaupti be 
nuolatinio trukdymo.

Paskutiniuoju metu jam pačiam kartais 
koktus jo erzlumas, užsidarymas. Tai grei
čiausia ir leido užmegzti ryšį su paslaptin
guoju Simonovu, kuris irgi buvo atšiaurus, 
lyg laukinis vilkas. Vaitas, kaip ir kiti ka
meroje, nemėgo vos prieš mėnesį atsiradu
sio vyro — jo darkytos kalbos, savotiško iš
didumo, įžūlumo. Niekas juo nepasitikėjo, 
ir tuo pačiu jis atsilygindavo, nemegzdamas 
draugystės, nesiglausdamas prie kitų, gau
nančių siuntinių, pasitenkindamas vien 
kalėjimo maistu. Vaitas tik kiek suminkš
tėjo, kai atvykėlis prasitarė esąs batsiuvys. 
Tėvo profesija atkreipė jaunuolio dėmesį, 
ir kartą tylomis greta ruso jis padėjo kiek 
tabako, dešros. Kurį laiką Simonovičius 
nekreipė dėmesio į gulinčias dovanas, bet 
pastebėjęs, kad ir Vaitas pamiršo tai, pa
galiau pratęsė rankas į tabaką. Sudorojęs 
ir kitką, nedėkojo, žodžio nevamptelėjo, 
bet Vaitui patiko tas abuojumas, ir po sa
vaitės jis vėl pakartojo davinį, už kurį ru
sas net galvos nelinktelėjo. Tik prieš pat 
sovietų įsiveržimą jiedu šnektelėjo kiek il
giau.

Buvo lankymo diena. Ir Vaitas grįžo į 
kamerą, giliai paveiktas. Ne vien kad jau 
keliavo pavasaris, apsikaišęs vilionėmis, 
jaunystės kvapu ir ilgesiu, bet ir todėl, kad 
jį aplankė jaunų dienų draugė, vis labiau 
rimtėjanti, moteriškėj anti, su žaibuojan
čiais linksmais žiburiais akyse, savo sąmo
jumi, nuoširdumu nuteikdama jį, kaip nie
kad. Beribis džiaugsmas, kuris jį tada ap
ėmė. buvo motinos sudrumstas. Toji pra
nešė. kad nesulaukianti bent mažiausios 
paramos iš tų. kurių pareiga buvo remti 
sėdinčio kalėjime tėvus. Kai prie jo ■— pil
no bundančių jausmų ir pašėlusio įtūžimo 
— priėjo Simonovičius, prasitardamas, gir
di. greit būsi laisvas, Vaitas piktai žiebė:

— Laisvėje, sakai! Bet garbės bus verti 
ne tie, kurie kovojo.'o tie, kurie, saugiai sė
dėdami, popierius tvarkė, kitus siuntinėjo, 

pamiršdami savo tiesiogines pareigas.
Rusas staiga taip veriančiai žvilgtelėjo į 

Vaitą, kad tas fiziškai pajuto galią, proto 
aštrumą, slypintį už tų drumzlinų lyg negy
vų akių.

— O tu man patek į tokią vietą, kur ga
lėsi sutvarkyti ir tuos popierinius didvy
rius.

— Ar pats žinai tokią vietą?
— Nesi kvailys, nereikia paties moky

ti, — pasišalino rusas, truktelėjęs pečiais.
Vaitas dabar žinojo, į ką taikė Simono

vičius. bet, net nesvarstęs, atmeta tą mintį. 
Saugumas pasidarė jam koktus po pirmo 
tardymo. Visi saugumai panašūs — ir ko
munistinis. Ir be jo jis išsiversiąs, į jį visur 
dabar bus ištiestos rankos.

Pergalės triumfas, kaip pavasario per
galinga audra, pervėrė jį visą. Išėjo iš na
mų paniekintas, policininkų varomas, moti
nos ašarų lydimas, aplink gyvenančiųjų 
nekenčiamas, priešų pajuoktas, o grįšiąs 
dabar, kaip kad tas gladiatorius, šviesos, 
garbės apsuptas, kovotojo aureole apvaini
kuotas, teisus ir vadovaująs, žengiąs į nau
ją dieną. Kartą radęs parinktą kelią, jis 
nesidairęs atgal, nepaisęs pavojų, kliūčių, 
ėjęs tiesiai, kaip eisiąs ir toliau liaudies 
priekyje, nesuteptas ir švarus, neturįs ko 
slėpti ar ko gėdintis, kaip kad tinka kovo
tojui, partiečiui. Pagaliau ir tas triumfas 
nebūtų toks kutenąs, toks alpinantis, jei ne 
Nijolė...

Savaime lūpose šyptelėjo pražydęs 
džiaugsmas, ir tai pajutęs. Vaitas bailiai 
apsidairė — ar kas neseka, ar kas neįsivo
gė į intymų gyvenimą, kuris turi likti ne
paliestas svetimos akies, nesuteptas vulga
rios minties. Jis įprato nakties vienatvėje 
mąstyti apie ją, šnabždėti žodžius, kurių 
dar neturėjo progos išsakyti.

Prižiūrėtojai, lyg patarnaudami ministe- 
riams, pagarbiai atnešė vakarienę. Garbin
giems kaliniams dabar netrūksta nieko. Do
vanos plaukia iš visur. Daugelis pajuto 
jiems staigią meilę ir skubą paremti liau
dies sūnus, kovojusius už laisvę. Užkan
džiaudami kaliniai kartais kandžiai pajuo
kauja kai kurių gerbėjų sąskaita, bet tai 
maloni pramoga, ir jie jaučiasi tartum 
atostogautojai paplūdimyje.

Po vakarienės pamažu apmiršta kalbos, 
ir, jei kur šnabždamasi, tai patylomis. Vai
tas guli plačiai atvėręs akis, negalvodamas 
nei apie ateinančią laisvę, nei apie įgytą 
garbę. Jo jaunystės metai, skurdo ir vargo 

lydimi, nesiganė ten, kur pramogos ir išdy
kumas. Jo kūnas brendo, stiprėjo anksty
voje kovoje, konspiracijos grūdinamas, 
budrus ir atsargus, kaip to laukinio pada
ro. Neturėjo nei laiko, nei noro, niekad 
rimtai nesvarstė apie priešingą lytį. Kar
tais tik instinkto pagautas, sugniuždytas, 
ciniškai ir grubiai pragulėdavo su moteri
mi, po to su lengvu pasišlykštėjimu išmes
damas iš atminties įvykusį faktą. Tačiau 
snaudžiąs jausmas tykojo progos ir, ją ra
dęs, prasiveržė tokia galia, kuri savo ilge
sy ir troškime buvo skaudi, kaip žaizda, 
tačiau kartu tyra ir nuostabiai švelni, kaip 
toji pavasario gėlė.

Pažino ją vaikystėje, susibičiuliavo be- 
žaisdami ir nenutolo, jai užsidėjus gimna
zijos kepuraitę, o jam išėjus duonos pelny
tis. Tačiau greit papūtė ir kiti vėjai. Jam 
neslepiant savo naujų pažiūrų, susipykda
vo nejuokais ir dažnai praeidami nematy
davo vienas kito, sukdami galvas į šalį. Bet 
vaikinui tai mažai rūpėjo, nes gilus įsitiki
nimas ir jaunystės entuziazmas kinkė jį vi
sur, kur trūko kovotojų, kur reikėjo paro
dyti ryžto ir drąsos. Mažos klaidelės, maži 
neapsižiūrėjimai atkreipė į jį saugumo dė
mesį. ir tas smogė tinkamiausiu momentu, 
kada jo sandėlis buvo pilnas atsišaukimų, 
kada pats rašė straipsnį, ragindamas dar
bininkus streikuoti.

Laisvės paukštis, patekęs į kamerą be 
vilties tuojau išskristi, iš pradžių uždary
tas tarp kriminalinių recidyvistų, vos neiš
ėjo iš proto. Nedraugiškai sutiktas, į senių 
patyčias Vaitas žodžio neleptelėjo, žiūrėjo 
į visus, lyg į sieną, bet naktį, kai nebuvo 
liudininkų, jo akys sruvo ašaromis, ir jis 
mielai būtų galvą sudaužęs į sieną, jei tik 
būtų galėjęs. Ir tuo metu, kada nuotaika 
buvo kritusi žemiausiai, kartu su jo moti
na aplankė jį ir Nijolė. Jei motina verkšle
no, tai mergaitė rodėsi pilna džiaugsmo ir 
nerūpestingumo, tačiau tai nebuvo piktas 
egoistinis pasitenkinimas, greičiau tik vy
kęs vaidinimas tikslu jį sustiprinti, paguos
ti. Ji intuityviai parinko pačią geriausią 
priemonę tam pasiekti, apeliuodama į jo 
vyrišką prigimtį. Nesigailėjo patrauklaus 
šypsnio, šilto šaukiančio žvilgsnio, nirtin
gai atmesdama banguojančius plaukus, 
draugišku, giliu tembru kalbindama, lyg 
prisilietimu kutendama. Ir Vaitas, grįžęs į 
kamerą, prisiminė visus kartu išvaikščiotus 
takus, žaistus žaidimus, kalbas, ir pavydo 
skausmas suveržė, lyg diržu, gerklę. Su kuo 
ji draugauja, su kuo ji vaikšto, kas trau
kia jos dėmesį?

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS iŠ T
Tiek Dievo, tiek žmogaus kūriniai nėra 

amžini — gimsta, miršta, o gyvendami kin
ta. Kad ir mums visiems tokia miela Saulė 
žada gyventi tik (neišsigąskite! — mums 
visiems jos dar pakaks) tik 5000 milijonų 
metų... Tai kiek gi belieka žmogaus kūri
niams? šį kartą aš turiu galvoje imperijas 
bei diktatūras.

Vakarų Romos imperija išgyveno maž
daug ilgiau kaip 350 metų ir griuvo, pali
kusi mums romėnų teisę ir griuvėsių pėd
sakus. Britų imperija išgyveno 300 metų ir 
suskilo į didelį skaičių valstybių ir valsty
bėlių. Rusijos imperija (laikant carą Joną 
Žiaurųjį jos pradininku) išgyveno jau 400 
metų; mūsų akivaizdoje ji išvirto į pasibai
sėtiną diktatūrą, ir ar dar ilgai skirta jai 
gyventi?!

Mums, lietuviams, jau daugiau kaip 20 
metų klajojantiems, šis klausimas atrodo 
jau gerokai nuvalkiotas ir beprasmiškas. 
Mat, visi mūsų ankstyvesni spėliojimai pa
sirodė klaidingi, o mūsų troškimai, nors 
vis dar gyvi, bet jau vos merdi, prislopinti 
dulkių ir senatvės požymių. Bet užtai ne 
taip yra ten, Rusijoj. Po 50 metų komuniz
mo tironijos šis klausimas — o kaip dar 
ilgai? — rusams pradeda įgyti reikšmę, 
ryškėti, šviesti, tarytum aušra tamsiame 
horizonte, ir pamažu įgauti gyvybiškai di
naminę prasmę.

Kaip visuomet būdavo, taip ir dabar yra 
— perversminio pobūdžio mintys kyia slap
ta ir atnešamos į dienos šviesą labai drą
sių, dvasiškai sunkiai palaužiamų, rašto 
žmonių. Taip buvo Rusijoj prieš pusantro 
šimto metų garsaus poeto Puškino laikais, 
taip buvo kiek vėliau garsaus rašytojo Dos
tojevskio laikais ir taip yra ir dabar taip 
pat garsaus rašytojo Solženicyno laiku. 
Tiek Puškinas, tiek Dostojevskis (abu ka
linti ir ištremti) suvaidino nepaprastai di
delį vaidmenį savojo žmogaus laisvinimo 
bare. Ar pasiseks tiek pat Solženicynui ir 
jo draugams?

Tikro atsakymo į šį klausimą vis dar nė
ra ir greitu laiku gal jo ir nebus. Mes juk 
vis dar manome, kad tirono pabaisa yra vis 
dar tas pats žiaurus galingas milžinas, o 
Solženicynas yra tik naujagimis, silpnajė-

GRUODIŠKI APDŪMOJIMAI
Gruodis, skaisčiai baltas mūsų vaikystės 

Gruodis! Baltu švelniu sniego kilimu jis 
apdengdavo visą pasaulį. Neplatus tebuvo 
mūsų pasaulis, jis pasibaigdavo prie Med- 
valakės. O už Medvalakės turėjo būti kitas 
pasaulis, nes virš medžių viršūnių matyda
vome Palangos bažnyčios bokštą. Ten, tur 
būt, Gruodis irgi nueidavo, žemę iki pat jū
ros nubaltindavo. Bet mums buvo gana 
erdvės tave savo mažajame pasaulyje, 
mums nerūpėjo, kas dedasi už akiračio.

Gerasis Gruodis apdengdavo sniegu Pila- 
lę, kad galėtume rogutėmis nuo kalno lai- 
dinėtis. Ir koks švelnus, minkštas būdavo 
sniegas, rūpestingai, lygiai sudėtas, kad ro
gutės nesikreivodamos nuo kalno bėgtų! 
Rogučių greitis būdavo neapsakomas ir 
neapskaičiuojamas. Dar niekas neišrado 
raketos, kuri skristų tokiu greičiu, kaip 
mūsų rogutės nuo Pilalės. Nusileidus nuo 
kalno, rogutės ilgai bėgdavo pieva, kojas 
nuleidęs dar galėjai vairuoti jas ir apsuk
ti ratą.

Į kalną rogutės nebūdavo sunku traukti. 
Vienu ypu, nepailsėjęs užlipdavai, o rogu
tės, rodos, pačios paskui tave užšliauždavo, 
tik nepaleisk virvės iš rankų.

Lapkritis prieš Gruodžiui ateinant išlie
davo upelį į pievas. Gruodis beribį vande
nį ledu aptraukdavo. Tai prisirišdavom ant 
dešinės kojos lentelę su apačioj prikalta 
viela, ant kairės trinagę ir išeidavom ant 
ledo. Kiek erdvės, kiek nevaržomos lais
vės! Kol ledas dar plonas ir permatomas, 
eidavome lydekų kolkioti. Pamatai lydeką 
ir trenki kolke, bet nepersmarkiai, kad le
do nepramuštum, ir neperlengvai, tik tiek, 
kad užtektų lydekai pritrenkti.

Kai ledas šusterėdavo ir pasidarydavo 
nepermatomas, eidavome perštekioti. Bet 
tada turėdavo kartu su mumis būti bent 
vienas suaugęs. Mes juk nė vienas neturė
davome kantrybės gulėti nejudėdami ant 
ledo, prie iškirstosios akies, dar drobulė
mis užsidengę ir perštekes iškėlę, laukda
mi ir nežinodami, kada praplauks lydeka. 
Mes tik belsdavom basliu į ledą ir varyda- 
vom lydekas iš tatarškynų ir bruzgulynų 
prie to vyro, kuris gulėdavo ant ledo su pa
rengta peršteke.

Gruodis sukaustydavo žemę, sušaldyda
vo vandenį į ledą, bet su vaikais elgdavosi

JOTTINGHAMO
gis nykštukas, kuris tik vieno nykščio pa
spaudimu gali būti sutriuškintas, kaip koks 
nuodingas voras. O kažin, ar tik mes, tiek 
vienoj, tiek kitoj pusėj, lengvapėdiškai ne- 
perdedame?

* *
„Daktaras živago“ buvo bene tik pirmas 

garsaus rusų rašytojo rdmanas, kuris, ne
patikęs Krem.iui dėl savo laisvamanišku- 
mo, pramuša ge.ezmę uždangą ir pateko į 
vakarus. Čia jis buvo priimtas entuziastiš
kai, o jo autorius Pasternakas buvo paly
gintas su L. N. Tolstojum. Tuomet mes visi 
manėme, kad toks komunistinės Rusijos 
rašytojo vieno kūrinio pasirodymas buvo 
atsitiktinis ir daugiau jų nebus. Tai įvyko 
prieš septynetą metų.

Tačiau nuo to laiko skaičius tokių kūri
nių, suradusių paslaptingus kelius į vaka
rus, metai iš metų pamažu didėja. Paga
liau jau ne tik literatūros kūriniai, bet ir 
kai kurie rašytojai pradėjo ieškoti užuovė
jos ir prieglobsčio vakarų laisvėje. Kiti, li
kę Rusijoj, pradėjo rašyti laiškus vaka
rams, tarytum sielvarto kankinami, tary
tum pagalbos šaukdamiesi, tarytum kažką 
kaltindami, kažkam karą skelbdami.

Tų laiškų motyvai mums antraeilis da
lykas. Daug svarbiau, permetant tų laiškų 
puslapius, šį kartą, kad ir paskubomis, 
žvilgterėti, kas juose rašoma.

A. Kuznecov, vienas pesimistiškiausių 
rusų rašytojų, rusų tautos išsilaisvinimo 
galimybių reikalu apie komunizmą Rusijoj 
sako taip:

„90 nuošimčių gyventojų nebetiki į bet 
kurios rūšies komunizmą. Esamasis reži
mas yra speciali imperializmo rūšis, iki šiol 
dar nežinoma žmonijos istorijoj. Daug 
žmonių vis dėlto tiki, kad staiga gali atsi
rasti kultūringas, civilizuotas, protingas 
vadas ir tuomet bus viskas gerai. Dabarti
nių žinomų komunistų tarpe nėra nė vieno, 
kuris būtų populiarus žmonių masėse“.

Kitas rusų rašytojas, Andrėj Amalrik, 
štai ką rašo tuo pačiu klausimu:

„Chruščiovui paėmus valdžią, Rusijoj at
sirado vadinamoji „kultūros opozicija“. Jos 
branduolį sudaro jaunieji poetai, rašytojai,

švelniai. Kartais tik juokdamasis jis įgnyb
davo į ausis ar nosį. Languose mums Gruo
dis išpiešdavo pasakiškų paveikslų. Valan
domis galėdavai stovėti prie lango ir gro
žėtis dieviškais meno kūriniais. Kartais, iš 
mokyklos išbėgę, pertraukų metu rasdavo
me kieme jau pridrėbto minkšto sniego. 
Tai būdavo muštynių! Tik kartais koks 
nors kvailas sniego gniužulas pasisukdavo 
į mokyklos langą...

Pakelyje iš mokyklos į namus Gruodis 
mums vėputų pripustydavo. Pasisuk tik iš 
kelio, ir ten minkšto, puraus sniego kaip tik 
tau pridėta. Skęsti iki pažastų, išsikapstai 
į kitą krantą ir vėl ieškai kur gilesnio vė- 
puto.

Baigdavos Gruodis Kalėdomis. Jausda
vome kažką iškilminga, dieviška, mūsų vai
kiškiems protams nesuprantama, bet žino
jome, kad tas kažkas yra aukštesnis, kil
nesnis, negu nekasdieniški valgiai ant sta
lo ir eglutė mokykloje.

Užleisdavo Gruodis savo vietą Sausiui, 
kuris mums, vaikams, nieko nauja neat
nešdavo, vien tik tęsdavo Gruodžio išmo
nes.

Kai suaugome, tai ir Gruodis surimtėjo, 
pasidarė gaspadoriškas. Žalią rugių lauką 
pirma jis sušaldo, o po to sniegu užkloja. 
Miške per kerpes žemę sušaldo, kad med- 
verčiai galėtų į visus pelkynus įeiti, po to 
uždeda sniegą, kad ūkininkai pajėgtų rogė
mis sudorotąjį mišką išvežti. Bet Gruodis 
vis dar buvo jaunas, romantiškas. Medžius 
šarma aptraukdavo, grožis būdavo neapsa
komas ir neaprašomas. O tos tylios, žvaigž
dėtos adventiškos naktys! Kartais Gruodis 
sumanydavo jaunatviškai padūkti. Užleis
davo pūgą, siausdavo dieną ir naktį. Žmo
nės turėdavo iš ryto takus nuo trobos iki 
tvartų prasikasti. Kartais jis dar kokių juo
kingų išdaigų išgalvodavo. Pastebėjo Gruo
dis, kad pamiškėje, prie kadagio, kur ru
denį arklys stovėjęs, kupeta palikta. Apklo
jo visą pamiškę sniegu, o paliko neapklotą 
tik mažą ruoželį prie kadagio ir aptraukė 
kupetą šarma. Eina iš ryto Zenelis į pamiš
kę, kiškių pėdomis seka. Mato — prie ka
dagio užuovėjoj kiškis guli. Zenelis tik 
pykšt iš šratinės ir eina kiškio pasiimti. 
Prieina artyn, žiūri — tai velniava, čia ne 
kiškio gulėta, bet arklio stovėta.

muzikai ir mokslininkai. Policija niekuo
met nesugebėjo to ratelio likviduoti. Nuo 
Chruščiovo laikų iki daoar jis pamažu ple
čiasi ir jau kelinti metai turi net savo po
grindžio spaudą — „Samizdat". Visa tai pa
mažu vystosi į savarankią politinę jėgą, 
opoziciją esamam režimui. Ji vadina save 
„Demokratiniu judėjimu". Šio judėjimo 
ideologija yra mišinys — tikrojo marksiz
mo - leninizmo, rusų ortodoksinio tikėjimo 
ir liberalizmo".
Ir pagaliau A. Solženicyn, vienas didžiau

sių šių laikų rašytojų Rusijoj, atsigręžda
mas į teisėjus, neseniai taip prabilo:

„Aš esu pasiruošęs net mirčiai. Balsuoki
te! Bet prieš balsuodami pažiūrėkit į savo 
laikrodžius ir nutrinkite nuo jų storą dul
kių sluoksnį. Jie vėluoja šimtmečius... At
skleiskite sunkias langų užuolaidas. Juk 
jūs net nežinote, kad aušra jau sušvito. 
Laikas ateina suprasti, kad mes esame 
žmonės ir priklausome žmonijai. Žmogus 
skiriasi nuo gyvulio galvojimu ir kalba — 
abu yra laisvi savo prigimtimi. Kai galvo
jimas ir kalba kenčia priespaudą, žmogus 
tampa gyvuliu. Taigi ir jūs, kurie nenorite 
duoti laisvės žodžiui, stumiate mūsų kraštą 
ir tautą į puvimą ir pražūtį...“

** *

Sunku patikėti, kad tokie dalykai galėtų 
vykti Rusijoj (tiek A. Solženicyn, tiek A. 
Amalrik tebegyvena laisvi Rusijoj, tik A. 
Kuznecov atbėgo Anglijon). Jeigu prie to 
dar pridursime, kad pogrindžio spaudos ti
ražas, esamomis žiniomis, siekia jau šim
tus tūkstančių, tai ar galima užmerkti akis, 
likti abejingiems ir toliau sau ramiai susi
gyventi su mintimi, kad Solženicyn yra tik 
silpnutis, bereikšmis nykštukas? Ar tau
toms priespaudoje irgi neatėjo laikas pa
tikrinti savo laikrodžius, o mums čia per
svarstyti perspektyvas, akyliau sekti įvy
kius ir atitinkamai pasirikiuoti? Įdomus 
klausimas, ar ne? Pagalvokime.

šiais klausimais mėginsiu pasisakyti sa
vo sekančiame laiške. Tuo tarpu visiems 
linkiu linksmų švenčių ir laimingų Naujų
jų Metų.

Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas

Lankydavosi Gruodis kasmet ir per ka
rą. Matė visas žmonijos kančias, matė 
skriaudas, neteisybes, žmogaus žmogui da
romas, tai norėjo žmones į protą atversti, 
spigino negailestingai visus, bet karo nega
lėjo sustabdyti.

Ateidavo Gruodis po karo ir į Vokietiją. 
Vokietija nugalėta, į keturias okupacines 
zonas padalyta, kiekvienoj zonoj skirtingi 
įstatymai, tai susimaišė ir Gruodis. Nebeži
no jis, kurioj zonoj lietum lyti, kurioj snie
gu snigti. Pasnigdavo kartais Schleswig - 
Holsteine. Bet ne toks švelnus ir purus bū
davo sniegas, kaip Lietuvoje. Drėbdavo 
žmonėms į veidą, kaip šlapią mazgenlakatį.

Lankosi Gruodis kasmet ir Škotijoje. Tik 
čia jo, kaip ir žmonių, vardas pakeistas. Iš 
Prano čia pasidarė Frank, iš Gruodžio — 
December. Pasenęs dabar Gruodis. Nebė
ra dabar nei vaikiško švelnumo, nei jau
natviško gaivalingumo, nei gaspadoriško 
rimtumo. Neišmargina jis pasakiškais raš
tais langų, neaptraukia ledu vandenų. Ap
dengia kartais sniegu Gramphians viršū
nes, nubaltina Ochills, Pentlands, o lygu
moms apdengti ir pritrūksta. Lygumose 
bandos ganosi, ir avelės juokiasi sau iš se
nojo Gruodžio. Pabūna Gruodis trisdešimt 
vieną dieną Škotijoje ir vien tik dėl to, kad 
reikia būti, tiek dienų jam kalendoriuje 
paskirta. Pabūna jis be jokio malonumo 
pats sau, jokio malonumo ir kitiems nesu
teikdamas. Kai ateina Hogmanay, tai gir
di senasis Gruodis, kaip škotiški dūdoriai 
ant Armadale Cross uždūduoja ir minia už
gieda Auld Lang Syne. Ir stebisi senis 
Gruodis: ar čia jo garbei žmonės gieda, ar 
Sausį sutinka. O kai išgirsta giedant a guid 
New Year tae ane an‘ a‘, jau jokios abejo
nės nebėra, aiškiai matyti, kad jo kalendo
rius pasibaigė. Ir kiūtina senis Gruodis per 
Pentlands, o Lammermuirs slėniuose visai 
į nežinomybę pranyksta.

Paseno, tasgaties, Gruodis. Viskam pa
saulyje ateina senatvė, o po senatvės mir
tis. Gal ir senis Gruodis vieną metą neateis 
į Škotiją. Pasibaigs Lapkritis, ir iki Sausio 
bus tuščias tarpas. Bet ne, Gruodis turi at
eiti kiekvieną metą, negali būti tuščio tar
po tarp Lapkričio ir Sausio. Bet vieną me
tą ateis senis Gruodis per Gramphians, per 
Ochills, peržengs Forth, sustos prie Arma
dale, — nebėra to, kuriam Gruodis Pilalę
sniegu apklodavo, ištvinusi upelio vande
nį ledu apdengdavo, langus stebuklingais 
raštais išrašinėdavo. Pažvelgs Gruodis Wo
odbank — ten tarp kryžių-kryželių vienas 
naujas kapas, ant kapo kryžiaus vardas už
rašytas kitoks, nepanašus į visų šišoniškių 
vardus. Ir uždengs senis Gruodis naują ka
pą baltu švelnaus sniego kilimu, kokiu už
dengdavo Pilalę, Galų kalną, Vilko pakau
šį, Salas, Varlinę, visą Pasaulį iki Medva
lakės. For Auld Lang Syne.

LAISVIEJI SU PAVERGTAISIAIS
(Tęsinys iš pr. numerio)

(2)

Komunizmo aukos
Plačiau atsišaukimo gale pateikiama sta

tistika aukų, kurių pareikalavo marksiz
mo - leninizmo įgyvendinimas. Iš viso tų 
aukų būta apie 95 milijonai. O kaip jie su
sidaro, tie aukų milijonai?

Ogi, va, jei turima galvoje tik Rusija, 
Ukraina, Bielorusija, Lietuva, Latvija, Es
tija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Š. 
Kaukazas, Kazakija, Turkestanas, Idel- 
Uralas ir Sibiras, vien tik tas žemes ir tau
tas, kurios dabar sudaro Sov. Sąjungą, tai, 
Lygos už Europos Laisvę apskaičiavimu, 
bolševikinė revoliucija, pilietinis karas ir 
užpuolimai nerusiškų tautų pareikalavo 1,5 
milijono aukų, žmonių aukos pilietinio ka
ro metu, karuose prieš nerusiškas tautas 
ir 1921-23 metai, kai palietė badas, — 13 
mil., vadinamųjų klasinių priešų ir tautinių 
mažumų likvidavimas — 3 mil., žemės ūkio 
sukolektyvinimas ir su tuo susijęs badas, 
ypač Ukrainoje — 7 mil., komunistiniai va
lymai — 1,5 mil., žuvusieji koncentracijos 
stovyklose 1921-1960 m. — 19 mil. Iš viso
išeina 45 milijonai žuvusiųjų Sov. Sąjun- 
goję.

Rytų Europos kraštuose, kuriuos -anglo
saksiškasis pasaulis vadina satelitiniais, 
revoliucijos ir užpuolimai bus kainavę 0,5 
mil. gyvybių, vadinamųjų klasinių priešų 
likviduota 2 mil., komunistų valymai — 1 
mil., žuvusieji vergų stovykloje — 100.000, 
iš viso 3 mil. 600.000.

Azijoje 1927-1949 m. vykusieji pilietiniai 
karai sudarė 20 mil. aukų, Kinijoje vadina
mųjų klasinių priešų likviduota 9,5 mil., 
Kinijoje badas ir žemės ūkio planavimas 
bus pareikalavęs 13 mil. aukų, Kinijoje žu
vo vergų stovyklose nuo 1950 m. 2 mil., Ti
beto užpuolimas ir sukilimas — 200.000, 
Korėjos karas — 1,5 mil. Visos tos aukos 
Azijoje sudaro 46 mil. 200.000.

O kai viską sudedame į krūvą, tai ir iš
eina 94 mil. 800.000.

Reikalingas posūkis į švaresnį 
pasaulį

Bet savaitė vyko ne vien tik aukas skai
čiuojant. Jos jau suskaičiuotos, ir kam pa
teko į rankas tas Lygos išleistasis atsišau
kimas, tas turėjo pamatyti, kaip iš tiesų 
yra, ir pagalvoti, kad Baltijos kraštų aukso 
likvidavimas pagal sovietams palankius su-
sitarimus tik pasunkino biznį daryti, o ne 
morališkai pasaulį tvarkyti linkusių britų 
sąžinę. Iš įvairių krašto vietų atėjusios ir 
laikraštyje paskelbtosios korespondencijos 
rodo, kad savaitė praėjo kaip tik po užuo
jautos ženklu toms aukoms, kurių pareika
lavo komunizmas, ir toms tautoms, kurios 
tas aukas buvo priverstos sudėti, ir vis su 
pasiryžimu klibinti, kad ne biznis, o mora
liniai principai nusvertų pasaulį valdant ir 
tarpvalstybinius santykius sprendžiant.

Žinoma, savaitės įvykių centras buvo 
Londonas. Kas tada Londone vyko, jau 
esame skaitę „Europos Lietuvyje“: de
monstracija su prakalbomis, susitikimas 
parlamente. Taip, susitikimas parlamente 
su tais jo nariais, kuriems rūpi teisingesnis 
pasaulio tvarkymas, be nuolaidų tiems, ku
rie pareikalavo savo santvarkai įgyvendin
ti ir palaikyti šitokios baisybės aukų. Ten 
buvo oficialioji dalis ir neoficialioji. Tos 
neoficialiosios dalies metu, pavyzdžiui, lie
tuvių atstovas turėjo progos sutiktuosius 
parlamento narius painformuoti, kaip Lie
tuvos miestuose vykdomas per vykdomuo
sius komitetus ir jų butų skyrius krašto 
kolonizavimas — rusų įkurdinimas.

Vadų pareiga
O oficialiosios dalies metu lordas Oswal

das pasakė pagrindinę kalbą, kurioje ap
gailėjo likimą tų pavergtųjų kraštų, kurių 
atstovų akivaizdoje jis kalbėjo, suminėjo, 
kaip tie kraštai buvo pavergti ir kaip bri
tai, jau daugiau kaip 900 metų savo krašte 
neturėję nukariautojo-okupanto, nepažįsta 
tokios padėties ir nepajunta jos sunkumo.

Jis kalbėjo apie čekoslovakus ir vengrus 
ir kaip nuostabiai greit laisvuose kraštuo
se viskas užmirštama ir sąžinė nuramina
ma ir pavergėjus pavadino moderniais bar
barais. Dėl to jis taip toliau pasakė:

„Tai, kad tie modernieji barbarai yra 
techniškai išradingesni, neturėtų taip ap
žlibinti mūsų, jog nebepajėgtume matyti 
primityvaus jo elgesio žiaurumo. Kiekvie
na rusų pavergtoji Europos tauta, o taip 
pat ir komunistų aukos kitose pasaulio vie
tose, turi pagrindo tikėti, kad jų pačių ma
rionetiniai režimai yra patys žiauriausi, 
šlykščiausi ir išdavikiškiausi. Mes privalo

A-***********************************************************

Rajah Automatics
BENDROVĖS FRED, JOHN IR BENDRADARBIAI 

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
sveikina visus tuos, kurie jau yra išlošę diiakpotus ir linki laimės 

visiems lietuviams.

me reikšti panieką pavergėjui ir pasigėrė
jimą pavergtuoju, ir musų tautų vadai — 
laisvųjų vasarų vadai turėtų būti vadai tų, 
kurie kelia tą paniekos ir pasigėrėjimo bal
są.

„Pirmaisiais 1945 m. mėnesiais vokiečių 
armijos ir su ja kartu žygiavusi vokiečių 
policija buvo išstumtos iš visos vidurio ir 
rytų Europos. Tų metų rugpiūčio mėn. Er
nestas Bevinas, kaip užsienių reikalų pii- 
nistens, apie vieną Kraštą tada yra pasa
kęs, kad ten vieną totalitarizmo rūšį pakei
tė kita.

„Tai buvo vadas, kuris nebijojo balsiai 
pasisakyti. Po trejeto metų tą patį būtų 
buvę gaiima pasakyti apie kiekvieną kraš
tą toje Europos srityje. Deja, to nelemto 
fakto akivaizdoje mes, pavyzdžiui, Euro
pos bendruomenė, kai kalbame apie Euro
pą, esame linkę kalbėti apie Vakarų Euro
pą — apie Geležinės uždangos laimingosios 
pusės tautas.

„Čia mes ir klaidą darome ir neteisingą 
sprendimą atliekame. Jeigu mes tikime, 
kad į visiškai susitvarkiusią Europą, kokios 
mes siekiame, įsijungs dabar pavergtosios 
tautos, jau kaip laisvos ir reiškiančios sa- 

bendruo
menę, tai kažkas bloga, kažkas biauraus 
yra su mūsų Europos aptarimu.

„Kol mes, kaip dabar yra, Europą apri
bojame šešiais ar septyniais, ar vienuolika, 
ar net visais kraštais, kuriuos dabar suda
ro laisvieji, tai vis tiek ji dar nepilna. Tai 
tėra Europa be tų tautų, kurios tiek daug 
yra davusios ir iki neseno laiko buvo tur
tingas kultūros ir civilizacijos aruodas, 
mūsų paveldėtas, ir jei mes jas ignoruosi
me, tai tik su nuostoliu sau.

„Jei norime įsigyti ir laimėti tų tautų 
pasitikėjimą, tai turime bandyti parodyti 
joms savo solidarumą tuo metu, kai jos yra 
paliktos neginamos ir reikalingos pagalbos. 
Savo lojalumu joms mes susilauksime pa
tvaraus lojalumo tokių geriausių, drąsiau
sių ir puikiausių draugų, kokių tik mūsų 
kraštas gali sau trokšti“.

Bet ar britai pakankamai išnaudoja vi
sas progas pasiekti tam draugiškumui, apie 
kurį kalbėjo lordas Oswaldas? Ar sukama 
ta linkme?

Sukama, aišku, ir tai rodo pati Paverg
tųjų tautų savaitė. Bet tuo tarpu žiūrėkite, 
kas vyksta pavergtųjų pasaulyje.

(Bus daugiau)

vo norą įsijungti į tą didėjančią

Savo draugus, bičiulius ir klientus 
švenčių proga sveikina ir linki laimingų 

Naujųjų 1970 metų

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 
LONDON, W.3.

Tel. AGO 4374

Metinių švenčių — šv. Kalėdų ir
N. Metų — proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškiją, globėjus, visa 
plačiąją visuomenę, seses ir brolius, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje 

ir taip pat pavergtoje tėvynėje.
LSS Anglijos Rajono Vadija

BARBOROS DAŽINYS
Paimu kelias virtas bulves, jas nulupu, 

sutrinu, užpilu virintu vandeniu, pridedu 
svogūnų, druskos, pipirų. Viską sumaišau.

Barboros dažiniį valgome su bulvėmis. 
Šį patiekalą labai mėgdavęs rašytojas Jo
nas Biliūnas.

D. Biliūnienė
(iš J. Biliūno kolūkio)

SKOLA UŽ LAIVĄ
Portugalijoje žvejys Manuelo de Jėzus 

išsimokėtinai nusipirko 960 svarų vertės 
laivą.

Jam bežuvaujant, kilo audra ir paskan
dino laivą. Padengti skolai, teismas pritei
sė iš jo kas mėnesį mokėti po 6 penus. Ši
taip mokėdamas, Manuelo turės gyventi 
3.200 metų, iki grąžins visą skolą už laivą.

ŽVIRBLIŲ STATISTIKA
Pasaulyje gyvena beveik milijardas 

žvirblių.

SV. KALĖDŲ PROGA VISUS SAVO KLIENTUS SVEIKINA IR LINKI 
LAIMINGŲ 1970 METŲ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND
Tel. SHO 8734
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VLIKo VALDYBA

KITAS LAIKRAŠČIO NUMERIS MŪSŲ RĖMĖJAI

Sekantis „Europos Lietuvio“ numeris iš
eis tik po N. Metų — sausio 5 d.

Sis kalėdinis numeris išeina nepadidin
tas, nes 1969 m. ir taip jau turime 52 nu
merius —vasarų laikraštis nebuvo sustojęs 
įprastinei atostogų savaitei.

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: Isv. 3 šil. B. 
Masėnas. 1 sv. A. Pupelis, po 9 šil. A. Bur- 
za ir V. Lišius, 6 šil. P. Maksvytis, po 3 šil. 
B. Janulis. B. Vidmantas. A. Mažeika, S. 
Sirtautas. J. Maslauskas, J. Tamulaitis, M.

PRAŠYMAMS PADUOTI LAIKAS

Pagal Britanijos Foreign Compensation 
aktų paskutinis laikas paduoti prašymams 
kompensacijai gauti už Lietuvoje paliktą
jį ir sovietų nusavintąjį turtą yra 1969 m. 
gruodžio 31 d.

(statyme numatyta, kad paliktasis tur
tas, už kurį norima kompensacijos, turi bū
ti arba Britanijos arba britų piliečio nuo
savybė.

Prašymai priimami tik iš britų piliečių.

Juknevičius ir S. Griškauskienė, 2 šil. J. 
čekavičius. po 1 šil. K. Kamarauskas ir A. 
Rūsys.

LONDONAS
TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 
Skyrius, tik užvertęs senųjų metų lapą, 
sausio 3 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak., Spor
to ir Soc. Klubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd.. E.9) ruošia

KAUKIŲ BALIŲ.
šis balius, visuomet turįs didelį pasise

kimą, šį kartą žada būti dar geresnis.
Šokiams, kurie tiks seniems ir jauniems, 

yra pakviesta garsi Dragūno kapela iš Co- 
ventrio.

Tikimasi daugiau kaukių, kurios bus 
premijuojamos. Bus turtinga loterija, ir 
veiks gėrimų ir užkandžių barai.

Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ JAUNIMUI

Gruodžio 27 d„ šeštadienį, 5 vai. p. p., 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345 A, 
Victoria Park Road, London. E.9), Londono 
šeštadieninės mokyklos jaunimas, padeda
mas tėvų, rengia Londono jaunimui Kalė
dų eglutę.

Programą atliks tos mokyklos jaunimas, 
jam talkininkaus Grandies jaunimas.
Kviečiamas dalyvauti visas Londono jau

nimas. Vaikai prašomi dalyvauti apsiren
gę taip, tarytum kaukių baliuje.

BRADFORDAS
KALĖDOS „VYTIES" KLUBE

Gruodžio 26 d. nuo 7 vai. vakaro turėsi
me Klube muzikantus. Visus kviečiame 
pasišokti.

Gruodžio 27 d., 5 vai. p.p., ruošiamas ka
lėdinis pobūvis-pietūs. Norintieji dalyvau
ti, registruojasi Klube iki gruodžio 21 d. 
Pietų kaina 25 šil. vienam asmeniui.

Gruodžio 31 d., 7.30 vai. vakare, „Atžaly
nas" renkasi Naujųjų Metų sutikti. Kvie
čiami dalyvauti tėveliai, rėmėjai ir klubo 
nariai.

Sausio 3 d., 6 vai. p.p.. Klubo valdyba 
ruošia Kalėdų eglutę vaikams. Tėveliai 
prašomi užregistruoti vaikus iki gruodžio 
26 d.
Bradfordo ir apylinkių lietuviai kviečiami 
kuo gausiau visur dalyvauti.

Klubo Valdyba

NOTT1NQHAMAS

PADĖKOS
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Vėl noriu pasakyti, kad Europos Lietuvį 
gaunu tvarkingai. Gavau ir 1970 metams 
sieninį kalendorių. Tad džiugu, kad ir se
kantiems metams turėsiu pasiskaitymo ir 
vienintelį lietuvišką daiktą, kuris ir puošia 
kambarį, už ką širdingai dėkoju tam nepa
žįstamam ponui Korobui už man užsakomą 
laikraštį ir kalendorių. Prašau tą gerąjį po
nų malonėti užsakyti laikraštį ir 1970 m.

Taip pat dėkoju kun. V. Pikturnai už už
sakomąjį šaltinį. Vokietijos Krašto Valdy
bai už Informacijas, kun. Šarkai už Aušros 
Vartus ir ypač aplankymą ir dovanėlę, Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, Z. Glemžienei 
už Kalėdų šventėms paramą.

Atsidėkodamas visiems už didelį gerumą, 
linkiu geros sveikatos, gražių linksmų Ka
lėdų švenčių ir laimingiausių 1970 metų.

J. Karpavičius
3012 Langenhagen - Hann. Pflegeheim 

Walsroderstr. 121. H. 15. W. Germany.

Laikas bėga ir vėl atnešė, štai, didžiąsias 
metines šventes — šv. Kalėdas ir Naujuo
sius Metus. Vėl pagal savo tėvų senas tra
dicijas sveikiname vieni kitus. Tai gražus 
ir prasmingas paprotys, nes be jo mūsų gy
venimas būtų vienišesnis ir šaltesnis. Pri
simindami vieni kitus, metinių švenčių 
nuotaika sušildom, pakeliam, paguodžiam.

Daugelio mūsų jausmai ir mintys kryps 
į mūsų tėvų tėvynę Lietuvą, joje likusias 
šeimas, gimines ir pažįstamus. Nors ir sve
tur gyvendami, prie kalėdinio stalo, prie 
eglutės ir šeimose pasijusime, kad suda
rom vieną didelę skautišką - lietuvišką šei
mą, siejamą to paties amžiais sudėto pali
kimo — tėvų ir protėvių kalbos, kultūros, 
istorijos, perduodamos mums tėvelių ir mo
kyklos. Pajusime, kad tesam viena lietu
viška skautiška šaka to medžio, kurio šak
nys Lietuvos žemėje, kad lietuvių tauta 
yra lyg milžiniškas ąžuolas, savo šakomis 
šakelėmis šiuo metu apgaubiąs visus pa
saulio žemynus ir kad kiekviena jo šaka —■ 
mes, skautai ir skautės, esam to gyvo ąžuo
lo gyvosios dalys-šakos, kuriomis norime 
šlamėti tais pačiais lapais, auginti tas pa
čias giles — išlaikyti savo tėvų papročius, 
tradicijas ir kalbą.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
seses ir brolius nuoširdžiai sveikinu, linkė
damas kalėdiško džiaugsmo.

Budėkime!
s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

KALĖDIŠKI SVEIKINIMAI IR AUKA

šįmet vietoj sveikinimų ir kalėdinių do
vanų aukoju pagal išgales lietuviškiems - 
skautiškiems reikalams. Priimkite mano 
kuklią auką (5 sv.) ir geriausius linkėji
mus visiems vadovams-vėms, skautams - 
ėms ir skautų rėmėjams-joms.

Birutė Valterienė

Vliko Valdyba, Tarybos išrinkta metinio 
Seimo metu, gruodžio 7 d., yra tokia: pir
mininku perrinktas dar 3 metams dr. Juo
zas Kęstutis Valiūnas, kiti nariai: Juozas 
Audėnas, Stasys Dzikas, Romas Kezys, dr. 
Bronius Nemickas, dr. Jonas Puzinas ir 
Jurgis Valaitis.

Į naująją Vliko Valdybą išrinkti du nau
ji nariai: St. Dzikas ir dr. J. Puzinas (vie
toje buvusių P. Vainausko ir A. Budrec- 
kio).

Vliko naujoji Valdyba savo posėdyje 
gruodžio 10 d. pasiskirstė pareigomis: pir
mininku — dr. J. K. Valiūnas, vicepirmi
ninkais — J. Audėnas ir dr. Br. Nemickas, 
sekretorium — St. Dzikas, finansų tvarky
toju — J. Valaitis, nariu mokslo ir studijų 
reikalams — dr. J. Puzinas ir nariu jauni
mo reikalams — R. Kezys.

Valdyba numato netrukus pasiskirstyti 
platesnėmis veiklos sritimis.

D.B.L.S. Londono I Skyriaus narius 
sveikinu su šv. Kalėdomis ir 

linkiu laimingų Naujųjų Metų.
Stasys Puidokas

DHLS Londono I Skyriaus Pirmininkas

CS>S CbO STS OSSs Cr.Si «
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SIMPOZIUMAS

Nuoširdus skautiškas ačiū —
Rajono Vadija

LINKSMU KALĖDŲ ir LAIMINGU 
NAUJŲJŲ METŲ KLUBO NARIAMS, 

RĖMĖJAMS ir VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS 
LINKI

Bradfordo „Vyties“ Klubo Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ IR ŠOKIAI

Gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų dieną, 
5.30 vai., Ukrainiečių Klubo salėj (30 Ben- 
tinck Rd.) rengiama Vaikams eglutė, į ku
rių atsilankys Kalėdų senelis su dovanėlė
mis. Pageidaujama, kad vaikučiai išmok
tų eilėraščių seneliui pasakyti.

Visus tėvelius kviečiame gausiai daly
vauti kartu su vaikučiais. Atskiri kvietimai 
nebus siuntinėjami.

Pasibaigus vaikų eglutės programai, 7 v. 
prasidės suaugusiems šeimyniškas pasi
linksminimas. Bus gera muzika, skanus 
alutis, o linksmumo rasime, kai atsilanky
sime.

Kun. J. Šulco motina iš visos širdies lin
ki visiems Anglijos lietuviams gerų šv. Ka
lėdų ir taip pat palamingų Naujų metų.

Esu sužavėta Londono lietuviais. Jūsų 
maloniai nuoširdus priėmimas paliko gilų 
įspūdį. Tikrai pažinau jumyse gilų lietu
višką nuoširdumą. Mano širdis paliko Lon
done. Mano sūnus buvo taip pat sujaudin
tas. ir jei būtų buvusi jo valia, jis būtų tik
rai pasilikęs su jumis. Tos dienos buvo tik
ra palaima, ir jos nebus lengvai užmiršta
mos. Mano sūnus ir aš visad prisiminsime 
jus savo maldose.

Dėkinga Elzė šulcienė

VOKIETIJA
PAMINĖTI DIDIEJI

Prez. Stulginskio ir rašytojo Vaižganto 
minėjimą lapkričio 23 d. Romuvoje suruo
šė dr. J. Griniaus globojamos VIII klasės 
mokiniai.

Paskaitą apie Aleksandrą Stulginskį 
skaitė Jonas Sonsas, o apie rašytoją Tumą- 
Vaižgantą — Manfredas šiušelis.

Vaižganto kūrybą pailiustravo Ričardas 
Palavinskas, paskaitydamas ištraukų iš 
..Pragiedrulių“.

Sekmadienį. lapkričio 30 d., busimojo 
New Yorko lietuvių kultūros židinio užuo
mazgoje buvo Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto tarybos politinės komisijos 
rengiamo simpoziumo pirmoji dalis. Ke
lioms dešimtims visuomenininkų skaitė pa
skaitas prel. dr. L. Tulaba iš Romos ir prof. 
S. Žymantas iš Los Angeles.

Kalbėdamas apie tarptautinio gyvenimo 
raidą, prel. Tulaba apibūdino eilę veiksnių, 
įtakojančių tarptautinius santykius, dau
giausia pabrėždamas ideologinių veiksnių 
reikšmę. Iš šių tarpo daugiau ryškino įta
kos pobūdį krikščionybės, masonerijos, ju
daizmo, islamo, marksizmo (socializmo), 
komunizmo (leninizmo), nacionalizmo ir 
palietė visų tų ideologinių srovių siekimų 
bei susirėmimų ga.imus poveikius Lietu
vos ateičiai bei lietuvių tautos laisvės sie
kimams. Dėstyme ir ypač atsakymuose į 
klausimus prelatas Tulaba reiškė įsitikini
mą, kad lietuviams pravartu domėtis viso
mis tomis ideologinėmis srovėmis ir siekti 
iš jų tiek ar tiek paramos savo tautiniams 
siekimams laimėti. Tik komunizme — tu
rėjo galvoj Maskvos vadovaujamąjį komu
nizmą — pre.egentas nematė prasmės to
kios paramos tikėtis.

Prof. S. Žymantas kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo kelią, taigi 
apie ligšiolinių pastangų to tikslo siekiant 
sėkmingumą ar nesėkmingumą bei jų per
žiūrėjimą. Klausiamas ryškiai neigiamai 
pasisakė prieš naujas organizacines refor
mas, kadangi, sako, kai tik pradedame ko
kią organizacinę reformą, lai tada ir Mau
namės ką kita bedarę, o gaištame vien prie 
tos reformos... Pastangų reiškimo metodus 
ar vartotinas priemones peržiūrėti bei 
riau derinti galima ir be organizacinių 
formų.

Politinės komisijos pirm. S. Lūšys,
sudėtinių paskaitų tvarkytojas, patikino, 
kad paskaitų mintys bus svarstomos komi
sijoj ir V.iko taryboj, kur ir galės būti pa
daryta atitinkamų išvadų.

Simpoziumą atidarė Vliko tarybos pirm. 
B. Radzivanas, o baigiamąjį žodį tarė Vli
ko vicepirmininkas J. Audėnas. (E)

KIPRO PETRAuSKO PLOKŠTELĖ
Didžiojo Lietuvos dainininko, lietuviško

sios operos kūrėjo ir pasauiinio masto te
noro Kipro Petrausko išlikusios plokštelės 
nėra gausios, o ir esamosios dažniausiai 
techniškai nebuvo labai aukštos kokybės. 
Dabar Londono Lietuvių Kultūros Klubas 
išleido naują ilgo grojimo plokštelę su Kip
ro Petrausko įdainavimais. Senieji daini
ninko įrašai buvo restauruoti, garsas išva
lytas, ir naujoji plokštelė jau atlikta mo
derniomis technikos priemonėmis.

Plokštelėje įrašytos 8 lietuviškos dainos 
ir 7 arijos. Pirmoje pusėje: L Saulelė rau
dona, 2. Prapuoliau, motule, 3. Du broliu
kai kunigai, 4. Ant marių krantelio, 5. Oi, 
kas sodai do sodeliai, 6. Tris dienas, tris 
naktis, 7. Dul dul dūdelė ir 8. Stasys.

Antroje pusėje: arijos iš „Žydės' 
nijaus Onegino" 
to" ir „Toscos“, 
nuojamas kartu 
viatos".

Apie naująją 
jau atsiliepė ir

Plokštelės kaina Anglijoje ir Europoje 2 
svarai (plius 2/6 šil. už persiuntimą) ir 7 
7 dol. Amerikoje.

Leidėjas: Lithuanian Arts C>ub (R. Baub
lys), 55 Ringmer Ave., London. S.W.6.

,Euge- 
, „Pikų damos", „Rigole- 
o taip pat ir duetas, dai- 
su E. Kardeliene, iš „Tra-

plokštelę labai palankiai 
anglų kritika.

Vil- 
ga-

B.

B. DUNDULIUI 60 METŲ
Balys Dundulis, istorijos profesorius 

niaus universitete, praėjusio lapkričio 
le susilaukė 60 metų amžiaus.

Baigęs universitetą 1933 m. Kaune,
Dundulis gilino studijas Paryžiuje (Sorbo- 
nnoje), kur įgijo daktaro laipsnį 1939 m. 
Darbą universitete pradėjo 1940 metais. Po 
pertraukos nuo universiteto 1943 m. užda
rymo vokiečių okupacinės valdžios įsaky
mu, į universitetą grįžo bolševikinei val
džiai į Vilnių grįžus. Nepaisant Sorbonnos 
doktorato, ten vėl rašė ir gynė disertaci- " 
jas: 1955 m. istorijos mokslų kandidato 
(masterio) laipsniui gauti (tema „Diplo
matinė ir ginkluota Lietuvos kova prieš 
Teutonų ordinų ir jos sąjungą su husitais 
1410-1422 metais"), o 1967 metais diserta
ciją naujam daktaro laipsniui, tema „Lie
tuvos kova dėl valstybinio savarankišku
mo XV amžiuje". Be to, 1960 metais yra 
paskelbęs darbą tema „Lietuvių kova dėl 
Žemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje“.

APLANKĖ KAPUS

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Kaiserslauterno lietuviai lapkričio 1 d. 
aplankė savo tautiečių kapus. Čia 1969 m. 
palaidoti Stasys Vadopalas, Kazys Kučas 
ir Leonas Markevičius. Iš viso tose kapinė
se jau ilsisi daugiau kaip 30 lietuvių.

Schwetzingene 8591 LS kuopos tautiečių 
kapai buvo lankomi lapkričio 2 d. Šiemet 
čia palaidotas Stasys Ralys. Schwetzingeno 
kapinėse ilsisi 8 lietuviai.

ge-
re-

šių
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Šventų Kalėdų proga sveikinam savo 
pažįstamus ir klientus ir linkime 

laimingų 1970 metų.
BULAITIS PETER & SONS 

80. Highbury Park. N.5. London 
Tel. CAN 5161 

ir 
BULAITIS BROS.

225, Seven Sisters Rd.. N.4. London 
Tel. ARC 0119

NORMANDY STORES LTD.
(VALENTINAS R1BOKAS)

243 Portobello Rd.. London, W.ll 
sveikina draugus ir pažįstamus 
su Kalėdų šventėmis ir linki 

laimingų 1970 metų.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų Id., 11 v., 
St. John's Square.
BIRMINGHAM — Kalėdų II d„ 11 val„ 21, 

Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAM —- Kūčių naktį, 24 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — Kalėdų I ir II d., 11.15 
vai., židinyje.
STOKE-on-TRENT — gruodžio 28 d.. 12.15 

vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAM — gruodžio 28 d., 11.15 v.. 

Židinyje.
NOTTINGHAM — Naujuose Metuose, sau

sio 1 d„ 7 vai. vak.. židinyje.
BRADFORD — gruodžio 21 d., 12.30 v. ir 

Kalėdų dieną (XII.25) 12.30 vai.
MANCHESTER — Kalėdų i dieną (gruo

džio 25 d.), 11 vai.
HUDDERSFIELD gruodžio 28 d.. 1 vai.
BRADFORD — sausio 4 d.. 12.30 vai.
HALIFAX — sausio 11 d.. 12 vai.
BRADFORD — sausio 18 d„ 12.30 vai.

••■•■«■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 

1970 metų savo draugams ir 
pažįstamiems linki

Vytautas Lukauskas

ŠAUKIAMAS SUVAŽIAVIMAS

Nordrhein - Westfalijoj veikiančių Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių vadovų su
važiavimas - seminaras kviečiamas 1970 
m. sausio 17 d. Bocholte. Organizuoja VLB 
valdybos atstovybė prie to krašto vyriau
sybės, vadovaujama G. Šimkevičiaus. Su
važiavime bus planuojama ateinančių me
tų veikla ir ieškoma naujų būdų, kaip ren
ginius paįvairinti, naujų narių, ypač jauni
mo pritraukti į Bendruomenę. Dalyvauti 
kviečiami Nordrhein - Westfalijos LB apy
linkių pirmininkai ir kiti valdybų nariai.

MIRUSIEJI

Bruchmuelbache spalio 20 d. savo bute 
širdies smūgio ištiktas mirė VLB Miesau 
apylinkės narys Sebastijonas Venys. Pa
laidotas spalio 24 d. vietos kapinėse. Buvo 
gimęs 1902.1.21 šiaudinės kaime, Kidulių 
vis., Šakių apskr. Po karo tarnavo lietuvių 
darbo kuopose nuo pat jų įkūrimo iki at
leidimo į pensiją 1967 m.

Bocholte lapkričio 16 d. mirė dėl sužalo
jimo eismo nelaimėje VLB Bocholto apylin
kės narys Petras Norkūnas. Palaidotas vie
tos kapinėse, dalyvaujant visai LB apylin
kei. Buvo gimęs 1913.VIII.4 Utenoje.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS
Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa

sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR
TYRS' CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

OBUOLIAMS PARDUOTI TVARKA
„Šiuo metu galioja dvejopa atsiskaitymo 

su obuolius parduodančiais piliečiais tvar
ka", aiškina žmonėms Valstiečių laikraštis 
Lietuvoje: „Paprastai užpildomas žiniaraš
tis, kuriame nurodoma obuolius pardavu
sio piliečio pavardė, vardas ir tėvo vardas 
(!), gyvenamoji vieta, produktų pavadini
mas, rūšis, kiekis, kaina ir išmokama pini
gų suma. Žmogus, pardavęs obuolius, pasi
rašo žiniaraštį ir gauna pinigus. Žiniaraš
tyje matyti, kiek ir kokios rūšies obuolių 
parduota, kiek už tai priklauso pinigų“.

„Tais atvejais, kai supirkimo punktas 
arti paruošų kontoros ar vartotojų koope
ratyvo, paprastai išrašomi kvitai, kuriuose 
nurodomi tie patys duomenys. Gavęs kvitą, 
žmogus nueina į paruošų kontoros ar var
totojų kooperatyvo kasą. Ten išmokami pi
nigai už parduotų produkciją“...

Žodžiu sakant, be tėvo vardo obuolio ne
parduos!. (E)

PRANCŪZIJA
K A RIK ATŪ ROS K A VIN Ė J E

P. Klimas, nuėjęs šį rudenį Ženevoje į 
kavinę - restoraną ..Bavaria", pastebėjo, 
kad vidus išdekoruotas tarp dviejų pasau
linių karų žymesnių politikų ir diplomatų 
karikatūromis. Tarp jų buvo ir 1929 metų 
A. Voldemaro karikatūra. Visos karikatū
ros yra su autografais.

LAISVALAIKIS PAVEIKSLAMS

REIKALINGAS VIRĖJAS IR PADĖJĖJAS
Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 

virėjas ir jo padėjėjas. Tani darbui ieško
ma jaunesnio ar bent vidutinio amžiaus 
vedusiųjų pora, kuri sutiktų persikelti į 
Sodybą. Siūlomas geras atlyginimas ir bu
tas.

Dabartinis Sodybos vedėjas yra pareiš
kęs pageidavimą pasitraukti. Todėl jeigu 
darbas ir sąlygos abiems pusėms bus pri
imtini, tai naujas asmuo turės galimybę 
perimti ir Sodybos vedėjo pareigas.

Sodybai yra būtina susirasti 
personalą galimai anksčiau 
sezonui prasidedant. Todėl 
asmenys prašomi nedelsiant 
vių Namų B-vės Valdybai.

Adresas: Lithuanian House Ltd.. 1 Lad
broke Gardens. London. W.ll. Tel. 01-727- 
2470.

virtuvės 
prieš vasaros 
suinteresuoti 
rašyti Lietu-

NAUJAS TRANSPORTAS.
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pokelis 12 šil. 
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil. 
Lietuviška degtinė „Dar po vieną" — 

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras. 421 Hackney Rd., 

London. E.2.

Bičiuliams, draugams ir visiems 
kitiems linksmų švenčių ir 

laimingų Naujųjų Metų linki
Romas Maziliauskas

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ jr Nidos Knygų 

Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
Koeln, Konto Nr. 186994.

M. Bešys mums rašo iš Hombourg Haut: 
„Turėdamas laisvo laiko dirbu medžio pa
veikslus, t.y., pyrografiją, deginu... Aš jų 
padariau kelias dešimtis... Norėčiau gauti 
vaizdelių iš Lietuvos kaimo gyvenimo, se
novės paminklų ar šiaip įvairių Lietuvos 
vaizdelių, kuriuos aš galėčiau 
medžio paveikslus... Čia esu 
lietuvis. Kaimynystėje gyvena 
ir Al. Semačionas, su kuriais 
susitinkame ir pakalbame 
Jau
čioje). Už trejų metų išeisiu pensijon. Ta
da turėsiu 55 metus amžiaus. Baigiu savo 
laišką su širdingais sveikinimais Prancū
zijos lietuvių bendruomenei. Liksiu ir to
liau tuo. kuo esu gimęs, tai yra, tikru lie
tuviu“.

paversti į 
vienintelis 
J. Bandzė 
retkarčiais 

lietuviškai... 
metus dirbu anglių kasykloje (apa-
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Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
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