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Du didieji

Čiurlionio me

Ta proga Kultūros Taryba ragina mūsų
kultūros institucijas bei organizacijas
rengti šių didžiųjų vyrų atminimui skir
tas akademijas, minėjimus, simpoziumus,
jų kūrybos parodas. Ateitininkai, skautai
bei kitos jaunimo organizacijos prašomos
jų vardais pavadinti stovyklas ar kursus
ir juos paminėti atitinkama programa.
PLB valdyba prašoma paraginti Kanados,
Australijos, P. Amerikos kraštų, D. Brita
nijos, V. Vokietijos bei kitas Lietuvių
Bendruomenes, kad ir jos atitinkamai pa
minėtų vysk. M. Valančiaus ir M. K. Čiur
lionio sukaktis.
Visi išeivijos lietuviai prašomi sustip
rinti savo kultūrinius jsipareigojmus tau
tos lasvės idealui realizuoti, idant mūsų
kūrybiniai įnašai nors mažyte dalimi pa
teisintų Valančiaus ir Čiurlionio didžiuo
sius idealus. O taip pat patiems daugiau
prisidėti prie organizuotos ir neorganizuo
tos kultūrinės veiklos išeivijoje Valan
čiaus tautinio atsparumo ir Čiurlionio kū
rybinio idealizmo dvasioje.
Europos lietuviai turėtų nuo tokio įsi
pareigojimo pagal savo išgales neatsilik
ti. Šio laikraščio skiltys bus atviros
straipsniams, minėjimų apžvalgoms ir šių
dviejų didžiųjų lietuvių veiklos bei asme
nybių išryškinimui.
Laukiame, kad D. Britanijos, Vokietijos
ir kitų Europos kraštų organizacijų vado
vai paskelbs savo minėjimų ir pagerbimų
planus ir tikimės, kad visos lietuviškosios
kolonijos, kiek galėdamos, talkininkaus r
padės.

Ar padės desidentams
D. Britanijos min. pirmininkui H. Wilsonui vykstant į Maskvą; britų spauda,
kai kurios organizacijos ir net pavieniai
asmenys kreipėsi, prašydami padėti So
vietų Sąjungos kovotojams už žmogaus
teises — disidentams. Tačiau, atsižvelgiant
į labai netikra politinę padėtį ir jautrius
britų-sovietų santykius, H. Wilsonas visiš
kai niekam neįsipareigoja.
„The Times“ (vasario 13 d.) nurodo,
kad vis dėlto ministeris pirmininkas turė
tų žinoti, kas dedasi Sov. Sąjungoj ir ban
dyti palengvinti persekiojamųjų padėtį.
Laikraštis nurodo, kad paskutiniuoju me
tu ypačiai smarkiai persekiojamos Eina
mųjų Įvykių ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos. Nurodoma, kad Lietuvoje
tų Kronikų jau išleista vienuolika nume
rių, ir kad daug žmonių dėl to buvo suim
ta. Suimtųjų tarpe Vilniuje atsirado ir dr.
Kovaliovas, kuris praėjusiais metais da
lijo Kronikas užsienio žurnalistams, aiš
kindamas, kad jos pagal konstituciją lega
liai išleistos.
Laikraštis rašo, kad esą ženklų, jog re
žimas Sovietų Sąjungoje, nors dar vis
ir kalbama apie detentę, esąs labai paašt
rėjęs. Kremlius esąs susirūpinęs vis nau
jai kylančiu nacionalizmu. Ypačiai tas ki
limas esąs žymus ir todėl labiausia perse
kiojamas Lietuvoje. Valymai taip pat
vykstą Armėnijoje.
Tą pačią dieną „The Times“ įsidėjo ži
nomo teatralo P. Hali ir kitų intelektualų
pasirašytą laišką, reikalaujantį išlaisvin
ti vieną iš drąsiausių kovotojų už žmogaus
teises Vladimirą Bukovskį. Šis jaunas 32
metų vyras jau trečdalį savo gyvenimo
esąs praleidęs kalėjimuose ir stovyklose.
1971 m. jis buvo nuteistas 12 metų kalėti
už tai, kad paskelbė apie neleistinų vaistų
vartojimą psichiatrinėse ligoninėse. Šiuo
metu Bukovskis yra rimtas ligonis, tačiau
jam neteikiama jokia pagalba.
Bukovskio motina jau keletą kartų krei
pėsi į valdžios organus, prašydama gelbė
ti jos sūnų, bet viskas veltui. Dabar ji pa
rašė laišką H. Wilsono žmonai, kad ši už
tartų jos sūnų Maskvoje. O minėtieji in
telektualai reikalauja, kad V. Bukovskis
būtų išleistas j Vakarus pasigydyti ir to
liau mokytis. Savojo laiško pabaigoje jie
sako, kad nesą prasmės kalbėti apie kul
tūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, kol
gyventojai persekiojami dėl pagrindiniu
žmogaus teisių.
Žinomas britij žurnalistas Bernard Le
vin ir kiti taip pat yra pasisakę spaudoje
už tai, kad britų ministeris pirmininkas
pasinaudotų proga užtarti skriaudžiamuo
sius. Jie yra išvardinę visą eilę nekaltai
persekiojamų žmonių. Kokie bus tų pra
šymų ir reikalavimų rezultatai, gal būt,
šiek tiek sužinosime, kai bus paskelbtas
Maskvos pasitarimų komunikatas.
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Vasario 24-oji yra Estijos Nepriklau
somybės paskelbimo švente. Sveiki
name kaimynus estus ir linkime jiems
vėl sugrįžti i savo laisvą tėvynę.
Elasu Eesti!

Šiais metais yra minimos dvi lietuviams
labai reikšmingos sukaktys: šimtas metų
nuo vyskupo M. Valančiaus mirties ir tiek
pat metų nuo dailininko-muziko M. K.
Čiurlionio gimimo. Tai yra dviejų didelių
ir daug nusipelniusių vyrų sukaktys Toms
dviem išskirtinos reikšmės sukaktims pa
minėti JAV L. B. Kultūros Taryba skelbia
1975 metus Valančiaus ir
tais.
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APKLAUSINĖJIMAS APIE RŪKYMĄ

PASITARIMAI NEPAVYKO

Žurnalas „Which“ paskelbė vartotojų
Draugijos apklausinėjimo duomenis apie
rūkymą .Iš apklaustųjų beveik pusė (47%)
buvo rūkoriai.
Dauguma pareiškė, kad turėtų būti už
drausta rūkyti krautuvėse, daktarų lau
kiamuosiuose, ligoninėse, telefonų kios
kuose. Taip pat jie nenorėtų matyti rūkant
krautuvių pardavėjus, slauges, gydytojus,
mokytojus, policininkus ir autobusų vai
ruotojus. Rūkorių ir nerūkorių dauguma
pageidavo, kad tabako skelbimai per TV
turėtų būti suvaržyti. Apie 82% apklaus
tųjų rūkorių pasisakė, kad įspėjimas ant
cigarečių pokelio apie jų kenksmingumą
jiems visiškai neturi įtakos.

Maskvoje tris dienas tarėsi specialiai
KĄ DARYS CARLTON?
sudaryta E. Bendruomenės delegacija su
Comecon (panaši Rytų Europos organiza
Žinomaas Londono aristokratų klubas
cija) atstovais. Pasitarimo dalyviai išsi
skirstė, net bendro komunikato nepajėgę yra vien tik vyrų karalystė. Pagal seną
tradiciją konservatorių partijos vadas
sudaryti.
automatiškai pasidaro klubo nariu. Ką
Kaip žinoma, Sovietų Sąjunga iš pra dabar darys klubas, kai pirmą kartą bri
džių E. Bendruomenę ignoravo ir laukė tų istorijoje partijos vadu išrinkta mote
greito jos galo. Tačiau jos lūkesčiai neišsi ris — Mrs. Thatcher.
pildė. Priešingai — paskiri Comecorio na
riai — Lenkija ir Rumunija — pradėjo su
DRAUSMINA MOKYKLĄ
darinėti savarankiškas sutartis su E. Ben
druomene. Jas seka Čekoslovakija ir Ven
Hill House mokykla Vakarų Londone,
grija. Norėdama užkirsti separatizmui ke
lią, Sov. Sąjunga buvo sušaukusi minėtą kurioj kadaise mokėsi dvejus metus prin
jį pasitarimą. Laukiama, kad pasitarimai cas Charles, nutarė įsivesti karišką draus
bus atnaujinti, nes jais domisi Sov. Są mę. Jos vedėjas pulk. Townend viešai
SĄLYGOS STOVYKLOSE PABLOGĖJO junga.
paskelbė, kad netvarkingų ir nedrausmin
gų mokinių pavardės bus viešai iškabin
E. Litvinoff (Times, 2. 6. 75) rašo apie
tos visiems tėvams pasiskaityti. Mokyto
KETURI ESTAI SUŠAUDYTI
ką tik paskelbtą E. Kuznecovo dienoraštį,
jas, kuris apleidžia savo darbą vieną die
kuris buvo slaptai išgabentas iš darbo sto
„Sovietskaja Estonia“ praneša, kad Es ną — netenka 10 svarų, visiškai neatsi
vyklų. Jame sakoma, kad sąlygos stovyk tijoj sušaudyti keturi žmonės už karo nu žvelgiant į priežastis. Nepatenkintiems tė
lose esančios pablogėjusios. Daugelis kali sikaltimus, padarytus prieš 30 metų. Dar vams patarta savo vaikus atsiimti. Tuo
nių, nepernešdami žiauraus prižiūrėtojų du estai nuteisti po 15 metų už pagalbą
atveju jiems grąžinami mokslapinigiai.
elgesio ir griežto režimo, sąmoningai su naciams okupacijos metu.
Mokykloje mokosi 500 vaikų. Kiekvienas
žeidžia patys save, užsisiuva bumą ir
moka 350 svarų per metus.
akis, praryja stiklus, adatas, peilius ir
KONKORDATO REFORMA
spygliuotos vielos gabalus.
Italijos
vyriausybė veda pasitarimus su
TEBELAUKIA ATSAKYMO
„Jei Sovietų valdžia mano, kad Solženi
cynas, Marčenko, Kuznecovas ir kiti skel Vatikanu dėl 1929 m. pasirašyto konkor
1943 m. Lenkijos vyriausybė Londone
bia netiesą apie sovietinę kalėjimo siste dato. Vyriausybė reikalauja pakeisti kai
pasiuntė Sovietų Sąjungos ambasadoriui
mą. tai ji turėtų leisti nešališkai patikrin kuriuos jo punktus.
ti. Turimųjų duomenų akivaizdoje, mes
Ta proga pasigirdo iš kai kurių valsty notą, prašydami smulkiau paaiškinti ir
negalime tylėti“, baigia E. Litvinoff.
bių balsų (įskaitant vyskupus), kad kon pranešti, kas atsitiko su lenkų civiliais ir
kordatai nieko gero bažnyčiai neduoda, o karo belaisviais, kurie buvo Kozielsko,
NELAUKTAS POSŪKIS
kartais net kenkia. Siūloma konkordatuo Starobielsko ir Ostaškovo stovyklose. Jau
Belgrade paasibaigė Taijpparlamentari- se pakeisti ar visai panaikinti šiuos punk tada lenkai žinojo apie Katyną ir norėjo
nės linijos konferencija, kurioje dalyvavo tus: 1) kad R. katalikų tikėjimas yra vie išsiaiškinti. Tačiau atsakymo jie vis dar
27 kraštų parlamentarinės delegacijos. nintelis valstybės tikėjimas,: 2) kad buvu tebelaukia.
Nors toji konferencija nėra oficialus orga siems dvasiškiams draudžiama tarnauti
nas ir jos nutarimai nieko neįpareigoja, valdiškose įstaigose, net jeigu tai būtų tik KNYGA APIE LIAUDIES SKULPTŪRĄ
tačiau Vakarų atstovai buvo nustebę So šiukšlių rinkėjai; 3) kad vienuoliai ir ku
Maskvoje išleistas A. Kancediko rusų
vietų Sąjungos delegacijos nuolaidumu. A. nigai negali dalyvauti politinėse partijo kalba parašytas stambus veikalas, pava
Šitikovo vadovaujama delegacija sutiko se; 4) kad bažnyčioje padarytos vedybos, dintas „Lietuvių liaudies skulptūra“. A.
su visais punktais, dėl kurių jau antri me jeigu ir neužregistruota valdiškose įstai Patašius, recenzuodamas tą knygą „Per
tai nesusitariama Europos Saugumo kon gose, yra visiškai teisėtos; 5) kad vysku galėje“ (Nr. 1), nors ir randa tam tikrų
pai turi prisiekti ištikimybę valstybei.
ferencijoje Ženevoje.
I trūkumų, tačiau autoriaus bandymą su
lietuvių liaudies skulptūra supažindinti
kitų tautų žmones vertina teigiamai.

Naujieji milijonieriai
Praėjusiais metais Lenkijoje buvo iš
leistas įstatymas, raginąs smulkiąją privatišką pramonę ir prekybą. Privatiškose
dirbtuvėse leista samdytis iki 50 darbi
ninkų. šalia valdiškųjų kooperatyvų grei
tai pradėjo kurtis mažesnės krautuvės,
viešbučiai ir dirbtuvės. Šiuo metu apie
trečdalis visų Lenkijos kavinių ir restora
nų yra privačiose rankose.
Ypatingai gerai pradėjo verstis daržo
vių augintojai. Prie didelių miestų pradė
jo dygti kaip grybai po lietaus šiltadar
žiai ir smulkiųjų šakų ūkiai, patiekią rin
kai viską — nuo salotų iki minkų kailiu
kų. Greitai susidarė naujųjų milijonierių
luomas, pralenkiąs privilegijuotus val
džios ir partijos viršininkus. Tie milijo
nieriai metėsi į prabangą, pradėjo pirktis
jachtas, vakarietiškus automobilius, staty
tis didelius namus.
Apsižiūrėta, kad „zlotiniai milijonieriai“
jau pradėjo eiti per toli. Valdžia išleido
specialų potvarkį, apdedantį specialiais
mokesčiais visas nuosavybes, kurių vertė
1974 m. gruodžio 31 d. viršijo 700.000 zlo
tų (14.000 svarų). Iš tikrųjų tai nėra vers
lo, o tik nuosavybės mokesčiai, kurių tiks
las yra priversti turtinguosius piliečius
protingai investuoti turimus pinigus. To
dėl mokesčiais neapdėti pinigai banke, o
tiktai įsigytos prabanginės nuosavybės.
Taip pat specialieji mokesčiai neliečia įsi
gytos žemės, dirbtuvių ir net pačių bran
giausių automobilių, jeigu jie gaminti
Lenkijoje ar Rytų Europoje.
Numatoma, kad tų naujųjų turtuolių
bus iki 20.000. Išimtys padarytos meninin
kams, muzikams, dainininkams, filmų ar
tistams, baletų šokėjams. Taip pat nemo
kės mokesčių mokslininkai ir technikos
specialistai, kurie gauna specialias premi
jas už padarytus išradimus.
Tokiu būdu Lenkijoje įgyvendintoji so
cializmo sistema šiuo metu yra pati libe
raliausia komunistiniame pasaulyje.

Tikėjimas ir laisve

Pirmą kartą anglikonų bažnyčios vys
kupai savo generaliniame sinode diskuta
vo religijos padėtį Rytų Europoje ir So
vietų Sąjungoje. Ir gal ne todėl, kad no
rėtų Rytų Europos tikintiesiems padėtį
bet daugiau iš jų pasimokyti...
Sovietų Sąjungos spaudoje dažnai pasi
rodo statistika paremti įrodinėjimai, kad
bažnyčios ten uždarinėjamos ne prievar
ta, bet dėl tikinčiųjų skaičiaus sumažėji
mo. Teisingai nurodoma, kad tas pats
vyksta ir Vakarų pasaulyje. Šis argumen
tas, kaip pasiteisinimo priemonė, ypačiai
plačiai vartojamas Lietuvoje, kur tikėji
mas, perpintas tautinėmis tradicijomis,
klesti dargi daugiau, negu laisvės laikais.
Lietuvos katalikai (kaip Lenkijoje ir Ru
munijoje) kelia rimtą susirūpinimą komu
nistų partijos viršūnėse, nes, kaip matyti,
kova vyksta ne vien tik dėl išorinių apei
gų, bet ir dėl autoriteto. Paskutiniuoju
metu esąs ypačiai pastebimas gyvas inte
lektualų religinis judėjimas. Nusivylę ko
munizmo doktrinomis, jie ieško dvasinės
atramos kitur.
Vienos arkivyskupas kard. Koenig ne
seniai rašė, kad jeigu sienos tarp Rytų ir
Vakarų būtų atidarytos, tai misininkai ke
liautų ne iš Vakarų į Rytus, bet iš Rytų į
Vakarus, šito amžiaus katalikų Bažnyčios
istorija rašoma Rytų Europoje ir, gal būt,
Lotynų Amerikoje. Buvęs britų spaudos
attache Maskvoje sir John Lawrence ang
likonų vyskupų sinode atpasakojo kun. T.
Beesono paruoštą specialų raportą, pava
dintą Santūrumas ir Drąsa (Discretion
and Valour). Iš jo paaiškėjo, kad religija
Rytų Europoje ne tik išsilaikė, bet vis la
biau atgyja ir plinta. Pats sir J. Lawrence
papasakojo, kaip kartą jam atvykus į So
vietų Sąjungą, vienas bažnytinis vadovas
pareiškęs: ..Sveikiname, atvykusį į šven
tąją Rusiją“. Jis esąs įsitikinęs, kad ne tik
krikščionys, bet taip pat žydai, muzulmonai ir budistai esą išlaikę savo tikėjimą.
Religinė padėtis už geležinės uždangos
kiekviename krašte yra skirtinga. Pvz.
Lenkijoje ir Rumunijoje katalikų bažny
čios autoritetas lenktyniauja su valdžia ir
partija, o Albanijoje bet koks religinis pa
LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS sireiškimas yra visiškai užgniaužtas. Pa
čioje Sov. Sąjungoje daugiausia laisvės
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.
AR SKAITOTE „E. LIETUVĮ“ IR NIDOS turi ortodoksai, bet kovingumo dvasia la
KLUBO KNYGAS?
biausia reiškiasi mažytėje katalikiškoje

Lietuvoje. Čia valdžia, nenorėdama užsi
leisti bažnyčiai, bando įvairius eksperi
mentus: kartais atleidžia šiek tiek vadžias
ir pradeda skelbti, jog iii tikintieji galį
būti dori, kartais bando susirasti sau prie
lankių vyskupų, o kartais vėl paspaudžia
net ir vaikus, kurie mokosi katekizmo. Ka
talikai atsako pogrindinėmis Kronikomis
ir viešais protestais. Tikėjimas Lietuvo
je (kaip ir Lenkijoje) ankštai rišasi su
tautiškumo ir laisvės sąvokomis. Žmonės
lanko bažnyčias, jose krikštija kūdikius
ir tuokiasi, gal būt, kartais tik todėl, kad
tai daryti jiems draudžiama ir kad tuo
būdu galima parodyti pasyvų pasiprieši
nimą.
Vakaruose įvairiai bandoma aiškinti,
kodėl tikėjimas čia blėsta, o ten stiprėja.
Anglikonų vyskupai neneigia, kad jų baž
nyčios tuštėja, kad čia gal tik apie 20%
praktikuoja religiją, o ten apie tiek pat
nepraktikuoja. Kai kas tvirtina, kad tech
niškoji pažanga, pateikdama visa, ko tik
žmogui reikia, tolina jį nuo Dievo. Vaka
rų žmogus nebeturįs ko iš Dievo prašyti ir
už ką dėkoti — visa jam duota. Tuo tarpu
ten trūksta paties svarbiausio dalyko —
laisvės. Politinės priespaudos akivaizdoje
religija įgyja visai kitokį pobūdį. Jos įta
ka žymiai sustiprėja, nes persekiojant ti
kėjimą, atgimsta pirmųjų, krikščionių ir
kankinių dvasia.
Atidaryk plačiai bažnyčių duris — ir
nusilps besiveržiančiųjų srovė. Komunis
tų vadai tai žino. Bet jie taip pat žino,
kad revoliucijos yra tik tada galimos, kai
liaudis, masės yra fanatiškai įtikintos.
Daugiau nei pusę šimtmečio skelbę naują
ją marksizmo religiją, jie negali staiga
prisipažinti klydę ir perleisti „sielovadą“
bažnyčiai. Tai būtų perdaug rizikinga.
Pereinamasis laikotarpis galėtų pasidary
ti labai dramatiškas. Per ilgus metus su
sitelkusi priespaudos dvasia galėtų prasi
veržti audromis, kurios pakeistų Rytų Eu
ropos istorijos kryptį. Todėl kova dėl re
liginio, tautinio ir politinio išsilaisvinimo
ne tik kad nesibaigia, bet kaskart vis pa
vojingiau plečiasi. Ta kova vis labiau pa
stebima ir šioje uždangos pusėje, nes įsi
tikinta, kad kova už tikėjimą yra neišski
riamai susijusi su kova už laisvo žmogaus
teises.
Lucanus

Seįitiįaios DIENOS
— Senatorius H. Jackson, pagarsėjęs ko
vodamas už emigraciją iš Sov. Sąjungos,
pareiškė kandidatuosiąs į JAV preziden
tus 1976 m.
— Iškiliausias Anglijos katalikas, kara
liškųjų ceremonijų vadovas, Norfolko ku
nigaikštis (68 m.) buvo palaidotas be jo
kių ceremonijų šeimos kriptoje. Arundel
katedroje. Laidotuvių eisenai vadovavo
kunigaikščio mėgiamas kaimo policinin
kas R. White.
— Katyno paminklo fondas nutarė ape
liuoti dėl leidimo statyti paminklą viena
me Chelsea šventoriuje.
— Reuterio ir P. A. agentūrų korespon
dentai apskaičiavo, kad iš visų E. Bend
ruomenės kraštų, Londone maistas yra pi
giausias.
— Londono uoste išgelbėti du rumunų
pabėgėliai, kurie išbuvo be maisto pasi
slėpę laive 23 dienas. Vėliau prie jų prisi
dėjo dar vienas jūrininkas.
— Protestuodamas prieš draudimą emi
gruoti į Izraelį. Raud. Arm. herojus pulk.
N. Alšanski atsisakė Sovietų pilietybės ir
grąžino visus per karą gautus ordinus.
— „Pravda" prikišo įmonių vadovams,
kad jie savo planuose numatė per mažas
gamybos normas.
— D. Britanijoje yra 17 milijonų moto
rizuotų susisiekimo priemonių. Iš jų apie
3.4 mil. motociklų.
— Po 43 metų aklas ir kurčias vyras bu
vo išleistas iš Whittinghamo psichiatrinės
ligoninės, nes jis yra visiškai normalus.
— Kretos saloje sudužo vokiečių lėktu
vas, kuriame buvo 42 kariuomenės specia
listai.
— Kinijos moterys, kurios po kult, re
voliucijos dėvėjo tiktai kelnes, dabar vėl
pradeda pasirodyti su moterų tradiciniais
drabužiais.
— Buvęs graikų karalius Konstantinas
sumokėjo apie 10,000 svarų už kelionę iš
Šveicarijos į Londoną. Jis pasisamdė 113
vietų lėktuvą, kuriame nebuvo nei vieno
kito keleivio.
— Ateityje E. Bendruomenės kraštų gy
dytojai galės be suvaržymų praktikuoti
vieni kitų kraštuose.

— JAV mokslininkams vėžio institute
pasisekė surasti virusą, kuris galįs būti
leukemijos priežastimi.
— Denis Thatcher, kurio žmoną britų
konservatoriai išsirinko partijos vadove,
yra Burmah Oil naftos bendrovės direk
torius. Politika jis visiškai nesidomi.
— Australijos atstovai Maskvoje pasi
rašė sutartį parduoti Sov. Sąjungai 40,000
tonų jautienos.
— Vienintelis britas A. Paton paleistas
iš koncentracijos stovyklos Sov. Sąjungoj.
Jis buvo nuteistas dvejiems metams už
viešbučio padegimą Leningrade.
— Britai pirko iš Sov. Sąjungos prekių
praėjusiais metais už .£395 milijonuĄ o
pardavė už £110 milijonų.
— Naftos importas kaštuoja Anglijai po
10 milijonų svari) kiekvieną dieną.
— Britų spauda, išskyrus komunistų
„Morning Star“, pasiūlymą padidinti ka
ralienės biudžetą 420.000 svarų sutiko ga
na palankiai. Tačiau Parlamente kilo daug
ginčų. Atsižvelgiant į sunkius laikus, ka
ralienė sutinka iš siūlomos sumos £150.000
mokėti iš savo privatiškųjų pajamų.
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ŠVIESOS ILIUZIJOS
Belgijoje gyvenanti Žentą TenisonaitėHellemans vėl pasirodė su nauja kūryba.
Nidos Knygų Klubas ką tik atspaude jos
poezijos rinkinį, pavadintą „šviesos iliu
zijos“. Tai palyginti nedidelė 52 psl. kny
gutė, kurioje sudėta apie 40 pačių naujau
sių Z. Tenisonaitės eilėraščių. Tai yra ant
roji jos savarankiškų bandymų poezijos
rinktinė.
Z. Tenisonaitės vardas iki šiol gal dau
giau buvo žinomas kaip gabios vertėjos ir
lietuviškosios poezijos skleidėjos nederlandiškai kalbančios visuomenės tarpe.
Pirmasis jos vertimų bandymas buvo
pavadintas „Een Steen Heeft Green Hart“
(Akmenėlis turi kietą širdį). Tai yra lie
tuvių poetų kūrybos vertimai į nederlandų kalbą, išleisti Brugge, 1971 m. Verti
mas turėjo labai didelį pasisekimą ir kny
ga buvo bematant išpirkta.
Antroji jos vertimų knyga iš nederlandų į lietuvių kalbą buvo pavadinta „XXjo Amžiaus Nederlandų Poezijos Rinkti
nė“, išspausdinta Nidos spaustuvėje 1972
m. ši knyga taip pat turėjo pasisekimą.
Net Belgijos Švietimo Ministerija savo bib
liotekoms nupirko jos 100 egzempliorių.
1973 m. autorė savo lėšomis išleido ori
ginalių eilėraščių rinkinį „Pavasaris ir
aš“, kurį taip pat atspaude Nida. Apie šį
rinkinį jau buvo rašyta, tad šį kartą pla
čiau nebeminėsim.
„Šviesos iliuzijų" vertinimas palieka
mas skaitytojams. Pažymėtina, kad leidi
nio viršelį taip pat nupiešė autorė. Rink
tinės kaina 2.00 dol. Kadangi jos atspaus
tas nedidelis skaičius, tai greitai gali pasi
daryti bibliografinė retenybė.
Be čia suminėtų originalių kūrinių ir
vertimų, Z. Tenisonaitė yra dar išvertusi į
nederlandų kalbą A. Vaičiulaičio knygą
„Mūsų mažoji sesuo“. Vertimas atiduotas
į leidyklą.

Atsiusta paminėti
LIETUVIŲ DIENOS

1975 m. vasario 18 <1. Nr. 8 (1248)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
„GRANDINĖLĖ“ PERSIORGANIZUOJA

Sausio mėn. nr. skiriamas Simui Kudir
šalia knygų ir vertimų ji dar bendra
darbiauja „Motery“, „Aiduose“, „Laiškuo kai: viršelį puošia naujausia Kudirkos
se Lietuviams“, „Lietuvių Dienose“ „Eg nuotrauka, daryta Leono ’Kanto; tekste
lutėje“, „Keleivyje“, „Naujienose“, ,,Drau- aprašoma Simo Kudirkos viešnagė Los
Angeles mieste, o tekstas iliustruotas iš
Los Angeles ir kituose miestuose Kudir
kos lietuvių ir kitataučių vaišių ir oficia
lių bei neoficialių priėmimų.
Atskiro numerio kaina 1.00 dol.

Garsioji taut, šokių grupė Klevelando
„Grandinėlė" dabar pergyvena persiorga
nizavimo periodą ir nenumato daryti toli
mesnių išvykų. Klevelande įsteigta lietu
vių šokio mokykla, kurioje patyrę moky
tojai dėsto ne tik tautiniam šokiui, bet
taip pat ir klasikiniam šokiui reikalingus
teorijos ir praktikos dalykus. Tos mokyk
los mokiniai, praėję reikiamą kursą, suda
rys „Grandinėlės“ šokėjų branduolį. Arj
NAUJOJI VILTIS
tada jie jau vadinsis profesionalais, tas
Politikos ir kultūros žurnalas Nr. 7 dar nėra aišku, bet jau dabar yra aišku,
(1974 m.). Šitame numeryje bendradar kad tikrumoje jie jau niekuo nuo jų nesi
biauja A. Augustinavičienė, A. Jurgėnas, skirs.
A. Kairys, A. Budreckas, J. Gliaudą, L.
SIMAS — IŠKILIAUSIAS LIETUVIS
Dargis, J. Rauktys ir kt. Plačios naujų
knygų ir lietuviškos veiklos apžvalgos.
Vokiečių laikraštis „Sonntagpost“ (sau
Numerio kaina 3 dol.
sio 26 d.), platokai aprašęs Simo Kudir
kos pasakojimus apie koncentracijos sto
ILGESIO GIESMĖS
vyklas, praneša, kad Balzeko muziejus
Juozo šiušio poezijos rinkinėlis, išleistas Chicagoje paskelbęs jį iškiliausiu praėju
Buenos Aires (Argentinoje). Atrodo, tai siųjų metų lietuviu. Paskelbimo ceremo
yra pirmasis jau pagyvenųsto autoriaus nijos ir vaišės įvykusios „Martinique —
poeti lės kūrybos bandymas. 46 psl.. kaina Restaurant" patalpose.
nepažymėta.

nesileidžia į jokius kompromisus krašto
laisvės klausimuose.
„Keleivis“, kaip ir visa išeivijos spauda,
jaučia skaitytojų ir bendradarbių stoką,
o kartu ir ekonomiškus nepriteklius. Laik
raščio finansinei padėčiai sustiprinti skel
biama speciali rinkliava, kuri pasibaigs
tik 1976 m. vasario 9 d.
Iškilmingas 70 metų sukakties minėji
mas rengiamas balandžio 25 d. Bostone.
„Keleiviui“, o ypačiai jo nepailstančiam,
savo amžiumi ir redaguojamąjį laikraštį
pralenkusiam, redaktoriui J. Sondai, lin
kime ilgiausių metų!
MUZIKAS — IŠRADĖJAS

Muzikas ir teisininkas Antanas Jaras
Amerikoje sunkiai galėjo valgyti duoną iš
savo specialybės. Apsigyvenęs Kenoshoje
Wis„ jis baigė technikos mokyklą. Susido
mėjęs fortepionų derinimu, jis išrado nau
ją ir patogų elektrinį derinimo instrumen
tą. Tą įrankį jis pavadino „Jaro“ vardu ir
užpatentavo. Susidomėjimas buvo gana di
delis. Todėl viena firma nupirko patentą
ir dabar gamina tą įrankį visam pasau
liui. Be šito derinimo instrumento A. Ja
ras yra išradęs dar penkiolika įvairių pa
tobulinimų, susijusių su muzikos instru
R. PAULIS LEEDS UNIVERSITETE
.i AIDAI
-^1
mentais.
Dešimtis iš jų pavadinti „Jaro“
Z. Tenisonaitė — Ilcllenians.
„Darbininkas“ (Nr. 2) įsidėjo aprašymą vardu. Kartu su savo broliais A. Jaras
ir
nuotrauką
Leeds
universitete,
Anglijo

Mėnesinis kultūros žurnalas Nr. 9 (1974
įsteigė specialią bendrovę muzikos instru
ge“, „Tėviškės Aiduose“ ir „Europos Lie
je studijuojančio JAV lietuvio Ričardo mentams gaminti.
m.).
Rašo
Al.
Plateris,
L.
Žitkevičius,
A.
tuvyje“.
Masionis, A. Landsbergis, V. Skrupskely- Paulio. Pasirodo, jis yra laimėjęs FulTikėkime, kad Z. Tenisonaitė neleis il tė, V. Gidžiūnas, Al. Pakalniškis ir kt. brighto stipendiją vienų metų geologijos
NETIKROS ŽINIOS
gai savo plunksnai rūdyti ir greitai vėl Įdomus „Iš minties ir gyvenimo“ skyrius, mokslų studijoms. Prieš tai jis studijavo
geologiją
John
Hopkins
universitete
Balpasirodys su naujos kūrybos pluoštais.
kuriame, be kita ko, yra J. V. Balčiūno
„Nepriklausoma Lietuva“ (Nr. 4) iš
straipsnis „Laikinoji vyriausybė ir žy timorėje. R. Paulis esąs pasiryžęs siekti spausdino J. Rudmino straipsnį „SOS —
geologijos daktaro laipsnio. R. Paulio pa
dai.
ginkitės lietuviai“. Be kita ko, ten kelia
„LAISVĖS RADIJAS“
Numeris iliustruotas kryžių ir koplytė tėvis esąs žinomas rašytojas ir literatūros mas klausimas, kas turėtų rūpintis atitai
kritikas
P.
Naujokaitis.
Lietuviškos transliacijos per „Laisvės lių nuotraukomis. Atskiro numerio kaina
syti klaidinančius faktus, paskelbtus pas
Radiją" (Radio Liberty) iki kovo 2 d. per 1.00 dol.
Šiaurinės Anglijos lietuviams studen kutinėje Brittannica Encyclopedia laido
duodamos tik savaitgaliais po pusvalandį.
tams vertėtų užmegzti su Ričardu arti je. Priskirdamas šį darbą diplomatinei
mesnius santykius.
„T. žiburiai“ (Nr. 51) praneša, kad vy
tarnybai, jis rašo: „Anglijoje Lietuvos pa
riausiu redaktorium yra paskirtas Juozas
NAUJIEJI VARDAI UŽNEMUNYJE
siuntinybėje sėdi gabūs ir sumanūs dip
Laučka iš Vašingtono.
„KELEIVIUI“ 70 M.
lomatai Babickas ir Varkala“... Iš tikrų
Užnemunyje, kuris iš tikrųjų yra Ma
Bostone (JAV) leidžiamam „Keleiviui“ jų tokie diplomatai Lietuvos pasiuntiny
žosios Lietuvos dalis, 1946 m. balandžio
bėje visiškai nesėdi. P. B. Varkala iš pa
mėn. 7 d. buvo įsteigta Karaliaučiaus sri vasario 9 d. suėjo 70 metų. Jis buvo pra siuntinybės yra pasitraukęs 1955 m., o
dėtas
leisti
1905
m.
Pirmuoju
leidėju
buvo
tis, kuri tais pačiais metais pavadinta KaLietuvos charge d’affaire Londone yra
liningradskaja Oblast ir prijungta prie A. Žvingilas. Po trejetos metų „Keleivį“ Vincas Bailokas (ne Babickas).
Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės perėmė redaguoti St. Michelsonas. Dabar
Ateik šiandien į šviesos spalvų puotą
Respublikos. Visas kraštas yra suskirsty- laikraštį leidžia Lietuvių Socialdemokra
ir svečias būk spalvyno spindulių.
sat į 13 administracijos rajonų su 95 so tų Sąjunga, o redaktorium yra J. Sonda.
„Keleivis“ yra vienas iš pačių pirmųjų
vietiniais kaimais. Tuo būdu išnyko 1.600
Saulės simfoniją pasauliui suokia,
JAV lietuvių laikraščių, išsilaikiusių nuo
prieškarinių
kaimų
ir
seniūnijų
lietuviš

Dievo gėlyne — spalvingų spalvų.
įsisteigimo dienos iki dabar. Per pastaruo
kų pavadinimų.
V. Peteraitis sausio 15 d. proga patei sius 20 metų, kaip rašoma atsišaukime,
kia įdomių davinių apie lietuviškųjų vie „Keleivis“ pasižymėjo tolerantingumu,
Atbudę žydi gintarai geltoni —
tovardžių surusinimą (Nepriklausoma skelbė lietuvių vieningumo, susiklausymo
narcizai, tulpės — ežerai spalvų.
KAS JIS TOKS?
Lietuva,
Nr. 4). Taip Karaliaučius virto ir solidarumo mintis, neatitoldamas nuo
Atrodo, šoka tūkstančiai atomų,
Kaliningradu (MLT Enciklopedija jo vi kasdieninių mūsų reikalų ir rūpesčių,
Pratęskime Vasario šešioliktosios šven
danguj, sode ir tarp namų pilkų.
sai nemini), Tilžė — Sovietsku, Ragainė stengėsi niekam neatsakyti vietos savo tę dar vieną savaitę. Juk tik Dievo švieso
— Nemanu, Įsrutis — Černiachovsku, skiltyse, drąsiai jungėsi į kovą dėl lietu je pamatėme, kas yra mūsų tauta. Tai mū
vių tautos laisvės ir kultūros.
Gumbinė — Gusevu.
sų kūnas. Mes to kūno sąnariai. Bet juk
Ateik šiandien, tave aš palydėsiu,
Ylava gavo Bagriatanovsko vardą, Eit
Pažymėtina, kad savaitraštis yra ypa kūnas turi daug sąnarių. Ar ne? Visi lie
per plotus saulės nuostabių dažų.
kūnai — Černyševo, Pumpiškiai — Dolgu- čiai neatlaidus Lietuvos okupantams ir tuviai — seni ir jauni, sveik ir ligoti, tur
Nerasi liekanų senų pelėsių,
rukovo, Astraviškiai — Frunzeskoje, Šir
tingi ir beturčiai, išmoklinti ir eiliniai —
vinta — Kutuzovo. Dzeržinskiu pavadinti
tik plačią jūrą iš spalvų šviežių.
visi yra to paties kūno sąnariai, mūsų bro
Diemedžiai, Uljanovu — Kaupiškės, Du- kakties proga, neminėjo nei senojo, nei liai ir seserys. Jų tautinis sveikatingumas
bovskoje — Šiupiniai, Pakrovskoje — Sar- naujojo vardo. Jie bandė išsiversti kito — viso tautos kūno pajėgumas.
Ateik šiandien! Šiandien diena spalvota.
gava ir t. t.
kiais terminais, pvz. „Ten, kur gyveno
Kartais spaudos skiltyse skaitome, kad
Krokų kilimas — daina debesų.
Daugiausia pasityčiota iš Donelaičio „Metų“ autorius, „kur poetas parašė „Me
kai kurie mūsų tautos kūno sąnariai vei
gimtinės
—
Tolminkiemio,
kuriam
duotas
tus
“
,
„kur
prabėgo
Donelaičio
gyvenimo
Ateik šiandien į džiaugsmo puošnią puotą
Čysti Prūdi vardas. Nenuostabu, kad lie minutės“ ir pan. Jie gerai padarė, išnie kia ne darniai, vieni kitiems prieštarauja.
ir būki svečias žemės ir žmonių.
tuviai, kaip sako Peteraitis, rašydami apie kinto Tolminkiemio nepavadindami Čys Sveikame kūne, kur visi sąnariai sveiki,
visas veikimas turi būti sutartinis. Kitaip
Donelaičio gimtinę jo 350 m. gimimo su- ti Prūdi.
Iš rinkinio ,.šviesos iliuzijos“
pats kūnas yra ligonis. Visi sąnariai turi
savo pareigas, kiekvienas kitokias. Nė vie
no savo vertingumu nėra nė didesnio, nė
Jie abu išėjo iš stovyklos. Rudens popietės oras
„Niekur. Aš tik galvoju, kad tu ir vėl greitai iš mažesnio. Vienas be kito negali išsiversti.
Arved Virlaid
buvo gražus, šiluma dvelkė aplinkui, nors artėjo vyksi“.
Protui reikia valios, valiai — proto. Ran
koms ir kojoms reikia akių, akims — ran
laikas, kai ji turės užleisti savo vietą žvarbiam žie
„Kas tau pasakė?“
kų ir kojų.
mos šalčiui. Vyras ir žmona lėtai žengė šalia vienas
„llmė man sakė prieš keletą dienų“.
kito, tarsi jie džiaugtųsi savo paskutiniu pasivaikš
Vadinasi, motina žinojo apie jo pasiryžimą,
Taip ir visi lietuviai reikalingi vieni ki
čiojimu. Tur būt, jie abu buvo paskendę tolimuose bet neišsidavė. Jos žaizduotas, rūpesčio pilnas vei tiems, o visi drauge savo tautai. Pasidali
Estijos Nepriklausomybės šventės proga prisiminimuose, abu savo viduje sakė vienas kitam das buvo išteptas vaistais, o rankos apvyniotos bal nimas į nesuderinamas grupes yra kenks
pateikiama ši ištrauka iš pagarsėjusio es paskutinį sudiev.
tais raiščiais.
mingas. Bandymas nesantaikos keliu pri
mesti savo nuomonę kitiems — nuodingas.
tų rašytojo A. Viirlaid romano „Kapai be
„Aš norėčiau paklausti, kaip tu galvoji?“
„Aš dar nežinau...“
kryžių“.
llmė tylėjo. Jos vyras niekada neklausdavo jos
„Tu privalai žinoti, sūnau. Aš tau netrukdysiu. Tik bendra tautiška, iš Dievo plaukianti
broliška meilė tegali ir teturi visus jungti.
nuomonės panašiais atsitikimais. Kaip ji galėtų at Gerai kad žinai, ką turi daryti. Keliauk. Aš pata Tai vienintelis ryšys, tvarkąs kūno ir są
Kitą rytą pradėjus aušti, Taavi keliavo per sakyti po visa to, kas yra atsisikę? Ji norėjo, kad jis riau Ilmei laikytis ramiai. Mudvi nieko negaliva pa narių
veikimą.
Koolu aukštumas į Harukurgu. Tai buvo įprastinis pasiliktų, bet žinojo, kad privalo tą norą užgniaužti daryti — tu žinai savo kelią ir juo privalai eiti.“
Kiek daug ir šio laikraščio skiltyse pri
žvalgymas, nes niekas nebuvo tikras, kad Harukur- savo širdyje. Ji buvo netekusi savo vaikų ir šeimy
Taavi žiūrėjo pagarbiai į savo ramiai kalban rašyta apie veikėjų skirtingas nuomones,
ge sutelktos naujos pajėgos, vėl neįsiverš į mišką. nos, o dabar atsiskiria ir vyras, kurio prisiminimas čią motiną.
apie senelius, apie vienatvėje gyvenan
Pušynėlyje už Volmae ūkio jis pajuto nemalonų la pasiliks gyvas iki jos mirties. Jei jos vyras dar turi
„Bet kaip judvi galite šitokioje padėtyje likti čius. Apgailėtina, kad protingi sąnariai
neranda vieningos kalbos, bet tiesiog nu
vono kvapą. Jis sustojo, apsižvalgė, bet niekur ne jėgos ryžtis naujam žygiui, ji privalo pasekti jo pa vienos?“
jei kai kurie yra apleisti ir pa
simatė pūvančių lavonų. Artėjant prieš vėją prie vyzdžiu.
„Nesirūpink“, tyliai pasakė motina. Ji per sikaltimas,
miršti. Jei negalima rasti konkrečių prie
Volmae ūkio, kvapas darėsi stipresnis. Jo ranka,
„Aš tavęs lauksiu“, pasakė llmė liūdnai.
braukė per veidą aprišta ranka ir nusišypsojo. „Tos monių vargstantiems aprūpinti materia
kurioje laikė revolverį, buvo drėgna. Pečiuose paju
„Tu lauksi“. Taavi pakartojo. „Tu...“ Jo bal kvailos ašaros! Mudvi išsiversime kaip nors. Abi liai, tai niekas nekliudo, kad juos apsup
to stiprų skaudėjimą, atsiradusį nuo gulėjimo ant sas nutrūko. „Aš nevažiuosiu, nepaliksiu niekada turime stiprias kojas, o Ilmės ir rankos dar yra pa tume savo nuoširdumu ir aptarnavimu.
drėgnos žemės. Turėtų būti kur nors nušautas rusas. daugiau tavęs vienos“.
jėgios .Mes nesudarysim vyrams rūpesčio. Tik lauk Garbė Dainavietėms ir džiugu, kad ir pa
Vyrai jų čia daug palaidojo į paskubom iškastas
Kai Taavi glostė žmonos plaukus. Ilmės akys sime tavęs ir kitų sugrįžtant. Žmogus visada gyveni vieniai asmenys šį brolišką darbą dirba.
duobes. Čia dažnai galėjai užtikti mirties pėdsakus, pasruvo ašaromis. Toks suvargęs ir pasenęs jis at me ko nors laukia. O mes turime daug ko laukti. Šitame darbe neturi būti nei religinių, nei
medižaginių. nei asmeniškos padėties skir
bet niekas į tai nekreipė daug dėmesio.
rodė. Ji žiūrėjo į jį. tikėdama, kad mato savo vyrą Mes dar esame turtingi.“
tumų. Dievo šviesoje mūsų mažiausias
Tačiau vaizdas, kurį Taavi pamatė miško paskutinį kartą.
Ilmės nutarimas buvo toks pat. Abi moterys brolis — sesuo gali būti didižausias pas
Dievą. Neturime rūpintis nė mūsų darbo
aikštelėje, jį pritrenkė. Nusistebėjimą greitai pakei
Kitą dieną Taavi nejautė, kas aplinkui darosi. buvo pasiryžusios tyliai aukotis.
tė pasibjaurėjimas. Likimas buvo atėjęs į pagalbą Tarsi sapne jis matė, kaip vyrai atsivedė keletą miš
Kai Taavi pasižiūrėjo į tiek daug iškentėjusius vaisiais. Mūsų darbas gali atrodyti tik
aguonos sėklos didumo, bet Dievo akyse
išspręsti jam rūpimą klausimą.
ke pasigautų galvijų, o naktį palaidojo pakaruok žmones. į savo žmoną ir motiną, jis suprato, kad jų jis
gali būti pats didžiausias. Ir kas nors
Trys dvokiantys pakaruokliai kabėjo po puši lius. Sį žygį atlikusiems vyrams jis liepė niekam kančia ir kryžius prilygsta tik Išganytojo kančiai. turi pradėti pirmas. Jei nebūtų atsiradusi
mis. Viduryje buvo Marta Rossi. Jos dešinėje mili apie tai nekalbėti.
Po to jis daugiau nebeabejojo. Jis tik priešindama pirmoji lietuvė motina, kuri pradėjo savo
cininkas, o kairėje eigulys, kurio vardo Taavi ne
Vakare Taavi atsisėdo su savo motina po dide sis klausė: ar negali tie bevardžių nekaltų žmonių vaiką mokyti skaityti prie ratelio, nebūtų
beprisiminė.
le pušimi, kur buvo įsitaisę užuovėją nuo lietaus ir tūkstančiai, dešimtys tūkstančių, milijonai atpirkti atsiradę inteligentų, pradėjusių kovą už
Jis pasisuko kitu keliu. Tačiau jam rodėsi, tar naktinį guolį, llmė su kitomis moterimis netoliese šį pasaulį? Ar šitie žmonės turės pasilikti negailes tautos laisvę. Jei nebūtų pasirodęs pirma
sis knygnešys, nebūtų jų buvę tūkstančiai.
si kažkas jį seka, tarsi pakaruoklės moters akys dar slaugė sužeistuosius. Dauguma jų buvo pradėję tingos tamsios nakties malonėje, be mažiausios vil Jei
nebūtų pasisiūlęs pirmasis savanoris,
gyvos ir žiūri į jį. Taavi pradėjo bėgte bėgti.
sveikti, išskyrus porą, kurių žaizdos buvo užsikrė ties sulaukti aušros? Ar tie žmonės tikrai yra žuvę? nebūtų Lietuva apginta nuo lenkų ir bolTą dieną Taavi galutinai įsitikino, kad jie ne tusios. Osvaldas ir keletas lengviau sužeistųjų ne Jeigu taip, tai ir visa žmonija yra ant pražūties ševikų. Tas pats dabar išeivijoje. Turi bū
ti surastas kiekvienas lietuvis ir paverstas
begali čia ilgiau pasilikti. Jis buvo įsitraukęs į ko kreipė dėmesio į savo žaizdas ir rūpinosi stovyklos slenksčio.
naudingu
saviesiems ir Dievui.
vą, kuri dar nebuvo baigta. Pralaimėjimo jausmas tvarka bei maisto gamyba. Saulė nusileido ir raiste
Taavi Raudoja negali tikėti, kad jis dar gyve
Atsinaujinkime
patys šventųjų Jubilie
buvo baisesnis už mirtį.
pradėjo pasirodyti šalnos žymės.
na. Pasmerktieji žmonės nebetiki į gyvenimą, nors
jinių Metų proga. Pradėkime tą darbą,
Ramiu balsu jis pasakė Ilmei. kad turės keltis
jie dar yra gyvi. Jie gyvena tik būsimoms kartoms. kaip Gavėnios atgailos pareigą. Iš to dar
per jūrą. Žmona taip pat ramiai išklausė jo nutari
Ir kai toji diena ateis, jie bus tie, kurie iš savo kry bo bus apstu laimės mūsų širdyse.

Pavasario simfonija

Atsisveikinimas

mą.

„Kur tu žiūri, mama?“, paklausė sūnus.

žiais nepaženklintų kapų bus atpirkę žmoniją.

A. J. S.
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Lietuvių Namų Akc. Bendrovė
1-2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W 11 2PT
BALANSAS 1974 m. SPALIO 31 DIENAI
? f-

1974

1973

1973

KAPITALAS —'■ INVESTUOTI PINIGAI
15000

Registruotas kapitalas - 15000 akcijų po £1.

11967

Išduota akcijų 11967 po £1

11967

12064

KAPITALO REZERVAS

12064

£15000

20057
23880
2966
4109
352

Lietuvių namai, Londone
Lietuvių Sodyba
Baldai ir įrengimai
Spaustuvės įrengimai
Automobilis ir traktorius
•

1168
28025

12627

2945
129
167

SPECIALUS REZERVAS palikimai
t,' ■ * n’%1*
APYVARTOS REZERVAS v
• '' ' "«
’> ; -

28522

12597
20000

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
Neapmokėtos sąskaitos
Valst. mokesčiai už depozitų palūkanas
Paskola iš finansinės firmos
Skola bankui

VI.

2990
281
66
1127

i

57452

INVESTACIJOS
4972
3000

32597

2378
754
55
2148
2144
252
1759
162
104

4464

*

69092

20057
28350
4490
3335
1220

51369

6168

PASKOLOS
Paskolos iš lietuvių — depozitai
Ilgalaikė paskola

1974-

TURIMASIS TURTAS

Unit Trust Funds
St. Margarets Trust
St. Margarets Trust No. 2
PREKIŲ IR PINIGŲ ATSARGOS
Gėrimai, maistas ir kt.
Patalynė, indai ir kt.
Kuras ir paukščiai
Skolininkai
Spaustuvės medžiagos
Paskolos
Pinigai banke — einamoje s-toj
Pinigai banke — depozito s-toj
Pinigai kasoje

4972
20000

3672
754
80
2487
2186
49
4029
101

69092

95782

13358
95782

Balansą parašais tvirtina
S. NENORTAS

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ

24972

A. PRANSKŪNAS

BENDROVĖS NARIAMS

Mūsų įsitikinimu pridedamasis balansas, Apyvartos ir Pelno-Nuostolio sąskaitos, duoda tikrą ir pilną Bendrovės padėties ir pelno vaizdą 1974 m. spalio 31 d. už
metus, pasibaigusius tą dieną, ir atitinka Bendrovių Įstatimų 1948 m. ir 1967 m. reikalavimams.
73-75 Mortimer St.,
London, WIN 7TB
1975 m. Vasario 18 d.

PELNO / NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI 1974 m. SPALIO 31 D.

•
■ •_<

1973

1974

1973

IŠLAIDOS

1909
875
1720
364
153
35
13
416
—
138
128
3764
9497
--------

Turto nurašymai
Palūkanos už paskolas
Atlyginimas sekretoriui
Telefonas
Spauda, paštas ir kt.
Banko mokesčiai
Įvairios įstaigos išlaidos
Revizija
Profesiniai ir teisiniai patarnavimai
Socialinė ir kultūrinė veikla
Valdybos narių kelionės išlaidos
Pelnas keliamas į Apyvartos Rezervą

8704
848
(1280)

1815
1094
1937
316
‘ 241
75
177
416
661
621
235
497
8085
---------

1974
PAJAMOS
Iš Lietuvių Namų
Iš Lietuvių Sodybos
Spaudos Skyriaus Nuostolis

5207
1947
(957)
—

6197

t
—
147
201
130
747

I

Sodybos sklypo mainų pajamos
Telefono ir kt. pajamos
Depozito sąskaitos palūkanos
Investacijų polūkanos
Prekybos Skyriaus Pelnas

9497
---------

850
109
419
144
366

■

';į $
: ' •V’**

/ • . y

■

1888
8085
---------

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS
(Valdybos nariai: S. Nenortas, J. Alkis, Z. Juras, S. Kasparas, P. Mašalaitis, B’. Butrimas, A. Vilčinskas.)

1974 metais Lietuvių Namų Bendrovė išleido dideles sumas pinigų įvairiems pagerinimams ir remontams Sodyboje ir Lietuvių Namuose. Todėl finansinius metus
bendrovė baigė tik su £497 pelno, {skaitant £850 sumą, gautą pasikeičiant žemės sklypais Sodyboje, ir atskaičius £1815 turto nurašymams. Šis pelnas keliamas j ba
lansą, pridedant prie £28025 Apyvartos Rezervo sumos iš ankstyvesnių metų. Todėl dabar Apyvartos Rezervų suma balanse vra £28522.
Praeitų metų bėgyje vien tik Lietuvių Namų dažymui išleista apie £3300, ir kitiems remontams apie £1500. Nežiūrint šių didelių išlaidų Lietuvių Namų pajamos
viršijo išlaidas £5207.
Sodybos pagerinimai bei remontai taip pat buvo tęsiami. Eilinio pobūdžio pataisymams bei atnaujinimams buvo išleista £2063. Visoms išlaidoms padidėjus, Sody
ba visgi baigė metus su £1947 pertekliaus.
Kapitalinio pobūdžio pagerinimams Sodyboje, kaip centralinio šildymo modernizavimui, priešgaiisriniams {Įrengimams ir kt., buvo išleista £4470. Ši suma yra pri
dėta prie Sodybos vertės balanse. Sodybos pagerinimai tęsiami toliau. Tam tikslui buvo gauta £20000 paskola iš 5%, 15 metų laikotarpiui, garantuojant ją Sodybos
turtu. Tikimasi, kad pagerinimai sudarys geresnes sąlygas išplėsti Sodybos veiklą ir padidinti pajamas.
Spaudos skyriaus pajamos žymiai padidėjo, bet padidėjo ir išlaidos, viršijusios pajamas £957. Kaip ir visuomet, Spaudos skyriaus nuostolio svarbiausia priežastis
yra permažos Europos Lietuvio pajamos, t. y. permažas prenumeratorių skaičius ir permaža prenumeratos kaina. Šiems 1975 metams, valdyba nutarė prenumera
tos kainos nekelti. Skaitytojai ir rėmėjai prašomi laisva auka paremti šį visiems svarbų darbą. Beveik visi skaitytojai išgirdo valdybos prašymą ir, pagal išgales, re
mia Europos Lietuvio leidimą, prisiųsdami aukas su prenumerata. Atsiranda ir naujų skaitytojų, bet jų skaičius galėtų būti daug didesnis. Tačiau pašto, medžiagų ir
energijos kainoms ir atlyginimams smarkiai kylant, sekančiais metais jau nebus įmanoma išvengti prenumeratos kainos pakėlimo.
Pagal bendrovės įstatų numatytą rotacijos tvarką S. Nenortas ir P. Mašalaitis atsistatydina iš valdybos. Kandidatus {valdybą galima siūlyti, pranešant valdy
bai raštu iš anksto, arba susirinkimo metu.
Bendrovės revizoriai Kano Creed, Weston & Co. sutinka tęsti savo pareigas, ir jie bus šioms pareigoms vėl paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių įstatymo 159 pa
ragrafu.
Bendrovės valdyba yra giliai dėkinga visiems rėmėjams, ypač spaudos rėmėjams, o taip pat bendrovės tarnautojams ir talkininkams, kurie tęsia darbą šiais sun
kiais ekonominiais laikais. Nors ir sunku pramatyti, kaip dabartinė ekonominė krizė palies mūsų bendrovę sekančiais metais, bet galime būti tikri, kad bendromis
jėgomis {stengsime išsilaikyti ir toliau dirbti lietuvių visuomenei.

PRANEŠIMAS B-VĖS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS

Pranešama, kad Dvidešimtketvirtasis Metinis Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT 1975 m. kovo 15 d. 5 vai. popiet sekantiems tiks
lams:
1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, {vykusio 1974 m. kovo 23 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitų už metus, pasibaigusius 1974 m. spalio 31 d. ir revizorių pranešimą.
3. Išrinkti valdybos narius — atidėti į kovo 16 d. Uval.
4. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.
1975 m. Vasario 18 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir neakcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką {galiojimą, nurodanti {galiojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių.
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiusta kiekvienam akcininkui pranešusiam savo adresą ir pareiškusiams norą tokią kopiją gauti.
Antroje šio lapo pusėje patiekiamos Lietuvių Namų, Sodybos ir Spaudos skyriaus apyskaitos ir įgaliojimo forma.

"J

4

LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA
1
1974
Pajamos

Nuoma
Baras
Mašinos
Elektra ir gazas

SODYBOS APYSKAITA

1973

1974

SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

1973

Pajamos

8165
13492
2574
101

7228
12030
1909
84

£24332

£21251

1974

1973

5382

4453

3853
7415

4416
4915

£16650

£13784

8967
2287
3625
2001
352
160
215

8662
1418
2549
1669
470
160
136

£17607

£15064

NUOSTOLIS £957

£1280

Pajamos

Nuoma ir maistas
Baras
Mašinos
Įvairios pajamos

11841
18510
633
898

12954
14536

£31882

£28081

591

,E. Lietuvio' prenumerata
ir skelbimai
Nidos Knygų Klubo
pajamos
Įvairūs darbai

Išlaidos
Išlaidos
Baro prekės
Atlyginimai
Mokesčiai
šviesa ir šildymas
Remontai
Skalbykla ir švara
Draudimas

8090
2233 1603
1247
4873
709
370

£19125

PELNAS £5207

6928
2029
1274
1034
485
361
436

Maisto produktai
Baro prekės
Atlyginimai
Mokesčiai
šviesa ir šildymas
Remontai
Ūkio išlaidos
Transportas
Skalbykla ir švara
Telefonas
Draudimas
Įvairios išlaidos

6075
11091
5222
647
1456
2063
439
686
1009
329
477
441

6241
9702
4351
613
1132
2705
685
398
669
204
95
438

£29935

£27233

Išlaidos
Atlyginimai
Popieris ir sp. medžiaga
Knygų rišimas ir kt.
Paštas ir ekspedicija
Remontai
Elektra
Įvairios išlaidos

£12547

£8704

PELNAS £1947

£848

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ

Data..............................................

ĮGALIOJIMAS
Aš,........................................................................... gyvenantis.......................................................................

Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs............. akcijų, šiuo įgalioja p..................................................
....................................................... gyvenantį...........................................................................................................

arba ,jam nesant, p...................................................... gyvenantį.........................................................................
balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyk
siančiame 1975 metų Kovo 15 d. 5 vai. p.p.

Sį įgaliojimų tvirtinu savo parašu

Lietuvių Namuose Londone.

■
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EUROPOS LIETUVIS

1975 m. vasario 18 d. Nr. 8 (1248)

Kur pasuksime?
Siu metu, kur tik susitinka veiklesnių
lietuvių būrelis, ten neišvengiamai iškyla
klausimas apie mūsų dabarties ir ateities
veiklų. Visi jaučia, kad išeivija, krašto
okupacijai užsitęsus, atsidūrė kryžkelėje
ir dairosi, kuria linkme dabar reiktų pa
sukti. Tuo klausimu susidomėjo ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Valdyba ir,
pasikvietusi talkos, paruošė „Išeivijos po
litinio darbo programos projektą“. Tas
projektas, paskelbtas „Pasaulio Lietuvio“
gruodžio numeryje, kai kam, gal būt, jau
yra nebe naujiena. Kadangi jis kelia min
tis, kurios gali atrodyti vienam ar kitam
ne visiškai priimtinos, tad verta bent su
jo santraukomis susipažinti ir mūsų skai
tytojams. Būtų dargi naudinga, kad dėl
jame keliamų minčių pasisakytų mūsų
vadovai; o taip pat jį padiskutoutų Lietu
vių suvažiavimuose ar susirinkimuose.

Iki šiol išeivijos politinės organizacijos
griežtai laikėsi JAV nustatytos politikos
dalinai dėl tiesioginės ar netiesioginės pa
ramos iš JAV vyriausybės sluoksnių ii- da
linai dėl to, kad šaltojo karo metu vesta
JAV politika buvo vienintelė reali, kuria
buvo galima remtis ir kuri sutapo su lie
tuvių tautos interesais. Išeivija talkinin
kavo JAV propagandiniame kare prieš So
vietų Sąjungą ir savo veikloje pabrėžė tei
sinį Lietuvos tarptautinės padiėties aspek
tą.
Bet iš konfrontacijos perėjus į derybų
ir detantės politiką, JAV interesai Pabal
tijo atžvilgiu pasikeitė nepripažinimo po
litikos nenaudai. JAV palaipsniui pradėjo
vengti taikyti praktiškus ir logiškus teisi
nės nepripažinimo politikos dėsnius, ir
šiandien okupacijos nepripažinimą as be
turi jau tik daugiau simbolinę ir psicholo
ginę reikšmę. Išeivija tokią politiką sutiko
su negatyvia pažiūra. Dar vis mes nega
lim susigyventi su faktu, kad JAV jėga
Rytų Europoje naudojama nebus ir kad
toliau remtis išimtinai tik JAV politiniu
vaidmeniu, Lietuvos ateitį sprendžiant,
nebėra realu. Kaip nemalonu bebūtų, bet
reikia sutikti, kad besikeičianti JAV poli
tika yra logiška besikeičiančių JAV ir So
vietų Sąjungos santykių išdava ir kad
JAV turi savus tautinius interesus, kurie
nebūtinai sutampa su lietuvių tautos inte
resais. Tie pasikeitimai turėjo didelę įta
ką ir lietuvių tautai, tačiau į juos, kaip ir
į pačią tautą, mes kreipiame per mažą dė
mesį. Net ir galimybėm atsiradus, arti
mesnių ryšių su tauta ne tik nesiekėme,
bet juos dar draudėme. Išeivijos politinių
organizacijų politika, būdama teisiška,
santykiavimą su okupuotos Lietuvos lietu
viais daugeliu atvejų laikė bendradarbia
vimu su okupantu ir todėl Lietuvos tarp
tautinei padėčiai žalingu. Kadangi iki šiol
rimtų bandymų sudaryti reikiamą ryšį su

tauta nebuvo, todėl negalėjome sudaryti
nei sistemingo žinių apie padėtį Lietuvoje
telkimo, nei jų analizavimo. Jų atsisakė
me dėl išviršinių faktorių ir teisinės poli
tikos reikšmės, kuri dabar yra labai su
mažėjusi. Antikomunistinė veikla, nesvar
bu, kur ji besireikštų, buvo laikoma kova
už Lietuvos laisvę. Tokios pažjūros proble
ma buvo ta, kad komunizmas niekada ne
buvo toks vieningas ar tarptautinis, kaip
Dulles teigė. Tai vaizdžiai įrodo ne tik ko
munistinė Kinija, bet ir Vengrijos sukili
mas, įvykiai Čekoslovakijoje, Jugoslavija,
Albanija ir iš dalies Rumunija. Faktinai
komunizmas buvo tik priedanga įvairiems
imperializmams. Sumaišius imperializmą
su komunizmu, mūsų politinėje veikloje
pasidarė daug netikslumų, ir Lietuvos la
bui nebuvo išnaudoti pačiame komunisti
niame bloke vykę prieštaravimai.
Pažymėtina dar viena aplinkybė, lėmu
si išeivijos politinio darbo pobūdį. Antro
jo pasaulinio karo išeivija buvo politinė ir
todėl savo veikloje politikai teikė pirme
nybę. Siekta viską palenkti politiniam
tikslui, visą gyvenimą supolitinti. Taip gy
venimą politinant, liko neįvertintas kul
tūrinis darbas ir jo politinė reikšmė, ir
įvyko visuomenėje politinis susiskaldy
mas. Taip pat reikia pastebėti, kad išeivi
ja mėgsta savo jėgas pervertinti, lyg Lie
tuvos išlaisvinimas tik nuo jos ir tepri
klausytų. Realią politinę programą pla
nuojant, reikėtų tinkamą dėmesį skirti
kultūrinei veiklai ir realiai vertinti savo
pajėgumą kreipti istoriją mums palankia
kryptimi.

JAV — Sovietų Sąjungos karinėms pa
jėgoms susilyginus, nors įtampa, gal būt,
tarp jų visai neišnyks, bet JAV vis labiau
yra linkusios Rytų Europą pripažinti So
vietų Sąjungos sfera.
Yra pagrindo manyti, kad tuo tarpu So
vietų Sąjungos ir komunistinės Kinijos
santykiai liks įtempti. Kinijos jėgos atsi
radimas yra pats svarbiausias naujas fak
torius pasaulio politikoje po antrojo pa
saulinio karo. Galima tteigti, kad sovietųkinų konfliktas žymiai daugiau prisidėjo
prie Rytų Europos atitrūkimo nuo Mask
vos kontrolės, negu JAV „containment“
politika šaltojo karo įkaršty. Ir ateityje
neaišku, kas turės didesnę įtaką Sovietų
Rusijos vidaus politikai, JAV ar Kinija.
Kitas svarbus faktorius, ekonominis
mūsų pajėgumas, irgi yra ribotas. Ne ką
galime padaryti su 90,000 dolerių, kuriuos
mes kas metai politinei veiklai apytikriai
sumetame JAV ir Kanadoje, palyginti kad
ir su žydų bendruomene, kuri kasmet pa
našiam darbui sutelkia milijonus.

Pasaulio spauda daug rašalo išlieja, ra
šydama apie Vatikano turtus ir pinigines
operacijas. Pvz. vienas italų žurnalas
yra paskelbęs, kad vien tik JAV Fort
Knox tvirtovėje Vatikanas laiko tris bili
jonus dolerių vertės aukso. 1965 m. „The
Economist“ Vatikano pinigines investacijas vertino 2,000 milijonų svarų. Tačiau
tikrosios Vatikano finansinės padėties nie
kas tikrai nežino, nes pagal seną sutartį
su Kvirinalu, jis nėra įpareigotas mokėti
pajamų mokesčio ir skelbti savo balansų.
Paskutiniuoju metu spauda įniko rašyti
apie Vatikano finansinius nepasisekimus,
per kuriuos prarasta aipe 10% viso turi
mo kapitalo. Spėjama, kad Vatikanas pra
ėjusiais metais turėjo nuo dešimties iki
šimto milijonų svarų nuostolių, o gal net
ir daugiau.
Išsamų straipsnį apie Vatok ano krizę
vasario 2 d. įsidėjo „The Sunday Times“,
antrašte „Sicilietis, kuris prarado popie
žiaus turtus“.
Tas sicilietis yra Michele Sindona, dar
neseniai skaitomas vienu turtingiausių
žmonių pasaulyje, o dabar kažkur besislapstąs nuo policijos arešto.
Iki popiežiaus Pauliaus VI laikų Vati
kano finansiniai patarėjai buvo atsargūs
ir prityrę pasaulio bankininkai: J. P. Mor
gan (New Yorkas), Hambros (Londonas),
Rotschildas (Paryžius). Dauguma kapita
lų buvo investuota į finansinį koncerną
Societa Generate Immobilare, kuris savo
kapitalais kontroliavo fabrikus, biržas,
viešbučius, lėktuvus ir net tokias įmones,
kuriomis, Pauliaus VI nuomone, Vatika
nas neturėtų rūpintis. Naujasis popiežiaus
norėjo reformuoti ir patobulinti turtingos
Pacelli giminės, iš kurios buvo ir popie
žius Pijus XII, įvestą finansinę sistemą.
Jis norėjo, kad Vatikano turtai grįžtu
tiems, kuriems labiausia jų reikia.
Pagalbininku ir patarėju jam pasišovė
dar iš Milano laikų žinomas sicilietis, suk
tas finansininkas, M. Sindona, prikalbėjęs
popiežių ir Vatikano finansų žinovus in
vestuoti pinigus į jo kuriamus naujus ban
kus ir įmones. Ir Vatikane buvo įsteigtas
naujas bankas, pavadintas Religinės Veik
los Institutu. Jo vedėju popiežius pasi
kvietė 48 metų JAV lietuvį vyskupą Pau
lių Marcinkų.
Naujasis chicajgietis vyskupas Marcin

LIETUVOJE
PRAMONĖ IR ŪKIS
Geležinkeliuose

Kiti r rašo
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 4) Pr. G. veda
majame „Gėlės ir vėlės“ rašo apie perdė
tas pastangas mirusiųjų karstus apkrauti
gėlėmis.
„Tad ar nevertėtų šio papročio refor
muoti? Tiesa, paprotys yra gražus — iš
reikšti pagarbą mirusiam gėlėmis labai
dera, tačiau jo pertempimas darosi nebeprasmingas. Juk gėlė tėra pagarbos ženk
las, simbolis. Kol ji tą funkciją atileka,
nėra pagrindo priekaištauti, bet kai vieto
je simbolizmo atsiranda pertemptas rea
lizmas, tenka rimtai suabejoti jo prasmin
gumu. Kai ties mirusio karstu sukrauna
mas ištisas vežimas gėlių, gražusis simbo
lizmas dingsta ir jo vietą užima savotiška
infliacija. Nuo to pagarba velioniui nė
kiek nepadidėja. Didelė gausa gėlių reiš
kia dideles išlaidas, gerą uždarbį gėlių
pramonei, bet pagarbą velioniui lygiai
simboliškai išreiškia viena puokštė arba
vainikas, kaip ir jų dešimtys. Dėl to besai
kį gėlių gabenimą į laidotuvių namus ir
kapines reikėtų pakeisti simboliniu gėlių
vainiku bei jų puokšte ar puokštėmis, ku
rias paprastai parūpina velionies artimie
ji. Jau ir mirusiųjų šeimos pradeda kitaip
žiūrėti į gėlių reikalą. Neviena jų paskel
bia savo pageidavimą nepirkti gėlių ve
lioniui, bet vietoj jų aukoti labdarai, kul
tūrinėm, religinėm, visuomeninėm institu
cijom, kurias velionis brangino arba ku
riose pats dalyvavo. Lietuviai pirmiausia
turėtų aukoti savo institucijom. Geras da
lykas, žinoma, aukoti ir kitataučių insti
tucijom, bendrajai labdarai, bet atsimin
kime, kad lietuvių institucijom kitatau
čiai neaukos ir jų nerems.“
Čia keliamoji mintis yra verta dėmesio.
Apie tai verta ir mūsiškei lietuvių ben
druomenei pagalvoti.
„Tėviškės Aiduose“ (Nr. 45) J. Slavėnas
plačiame straipsnyje nagrinėja kovą už
lietuvišką spaudą seniau ir dabar. Jis nu
rodo, kad rusinimo tikslai carų ir dabar
tiniais laikais yra tie patys, tik metodai
skiriasi.
„Rusų kalba visoj Sovietų imperijoj yra
bendrinė kalba. Tačiau pabrėžtina, kad

vienas svarbiausiųjų sovietų politikos už
imtuose kraštuose siekimas — tautybių
niveliacija. Leninas šią niveliaciją sklebė
kaip savanorišką reiškinį, bet Stalinas jau
ėmėsi kietosios linijos, kartais perkelda
mas (ne vien politiniais sumetimais) išti
sas tautas ar žymią jų dalį. Brežnevas pa
sisako už niveliaciją, tik esą ne prievarti
nę. „Partija yra prieš per greitą, dirbtiną
suartėjimą“, sako jis, jbet ji tuo pačiu
metu laiko neleistinas bet kokias pastan
gas sulaikyti Sov. Sąjungos tautų ir gy
ventojų suartėjimą“ (taip kalba plačia
jam pasauliui). Tas niveliacijos procesas
vyksta visoje Sov. Sąjungoje — vietiniai
gyventojai išgabenami prievarta ar „sava
noriškai“, jų vieton atkeliami kiti — tar
nautojai, specialistai, steigiamos pramo
nės ir kt. įmonės, kurortiniai įrengimai.
Pvz., neseniai gautame iš Lietuvos laiške
rašoma, kad Palangoje, už kopų, viena Le
ningrado statybos valdyba perėmusi 70 ha
žemės ir statanti daugybę daugiaaukščių
namų savo tarnautojams. Vasarotojai, se
zonui pasibaigus, iškeliaus, bet visa gausi
rajono administracija jau bus nuolatiniai
Palangos gyventojai ir sudarys iš karto
didelę gyventojų dalį. Panašūs reiškiniai
vienokiu ar kitokiu pavidalu vyksta visoj
Lietuvoj, kai kuriose įstaigose vartojama
vien tik rusų kalba. Pagal neseniai pa
skelbtą potvarkį, mokyklose dėstomąją
kalbą nusprendžia tėvų dauguma. Taigi,
grynai lietuviškos gimnazijos gali gauti
rusų kalbą dėstomąja kalba, jei toje vie
toje gyventojų sudėtis jau bus pakanka
mai atmiešta ateiviais.
Martynas Brakas savo straipsnyje
„Rytprūsių ateities problema“ (Aidai,
1974 — 4) savo tyrinėjimais prieina išva
dą, kad sovietų planuose yra numatyta
galimas Rytprūsių prie Lietuvos prijungi
mas. Bet Rytprūsiuose šiuo metu ankstes
nių gyventojų nėra — jie išžudyti, išma
rinti badu, ištremti, o jų vietoje jau apie
700.000 atgabentų rusų. Jei tokie planai,
šiuo metu dar tik spėjimai, virstų tikrove,
tai tik per vieną dieną Lietuvos gyvento
jai būtų atskiesti trečdaliu rusų. Ar tada
lietuvių kalba būtų reikalinga?“

1974 metais baigti darbai, pertvarkant
iš siaurojo į platųjį geležinkelį Švenčionė
lių — Utenos ruože. Kelio ilgis apie 50 km.
Tik tiek „naujų“ geležinkelių pastatyta
Lietuvoje per 29 metus, t. y. po II pasauli
nio karo.
Per 20 metų nepriklausomo gyvenimo
DAR APIE PHAESTOS DISKĄ
vo raštuose (I a. po Kr.), kad lietuvių kal
Lietuvoje buvo pastatytos šios linijos:
ba kartu su latvių ir išnykusią prūsų kal
Kazlų Rūda — šeštokai — 58 km. ir Ama Gerbiamasis Redaktoriau,
ba priklauso indo-europiečių šeimynos
liai — Kretinga — 134 km., viso 192 km.
baltų šakai. Ji išlaikė iki šiai dienai hypogal malonėsite atspausdinti mano atsa tetinės indo-europiečių pirminės kalbos
šiais metais numatyta baigti naujos ge
ležinkelio stoties statybą Panevėžyje. Taip kymą J. Samalioniui dėl tariamos lietuvių fonetinę sistemą ir turi didelės reikšmės
Nors ir negausi, tačiau visais atžvilgiais pat numatyta elektrifikuoti Vilniaus — kalbos Phaestos Diske. Laiškai paįvairina
studijuojant kitas indoeuropiečių kilmės
daugiausia galinti jėga ir turinti gerus ke- Kauno ir Lentvario — Trakti ruožus.
laikraščio turinį, jeigu tiktai ginčijamasi kalbas, pvz. romėnų, germanų, keltų ir
gražiuoju.
Sauskeliuose
slavų grupes, o taip pat lotynų, graikų,
Nežinau, kaip A. Grantas galvoja apie sanskritų, hindų, armėnų ir lietuvių kal
1974 metais pastatyti du tiltai: per Ne
muną Rusnėje ir per Nerį ties Nemenčine. P. Diską: ai’ įrašas yra ištisai lietuviškas, bas.“
Šiais metais numatoma naujo tilto staty ar tik iš dalies? Gerb. kun. Matulaitis ver
Arijų žmonės, vartojantieji sanskrito
čia disko įrašą ištisai lietuviškai. Tad kalbą, atėjo į Indijos pusiasalį 2,000-1,000
ba per Nemuną ties Jurbarku.
kyla klausimas, iš kur lietuviškai kalban metų prieš Kr. Nieko nėra žinoma apie
kus iš karto pasirodė idealus bendradar
tieji žmonės atėjo į Kretą? Kada? Kur jie juos prieš šitą laikotarpį.
Televizija
bis. Kilęs iš neturtingos šeimos, kuklus, fi
pasidėjo vėliau? Kodėl nepaliko jokių sa
ziškai sveikas, geras sportininkas, mokąs
Egiptiečių kalba keitėsi kaip ir visos ki
Vilniuje pradėta statyti nauja televizi
anglų kalbą ir turįs užtarėjų Amerikoje jos stotis, kuri įgalins transliuoti tris pro vo buvimo pėdsakų? Ar archeologai ir tos. Paskutinė jos fazė, koptų kalba, yra
kalbininkai
žino
ką
nors
apie
tariamąjį
(kard. Spellmanas, kard. Cody ir kt). Pau gramas. Prie stoties bus 326 metrų aukš
tiek pat panaši į senovės Egipto kalbą,
lius VI pasirinko vysk. Marcinkų ne tik čio bokštas, gelžbetoninės konstrukcijos, lietuvių protėvių buvimą Kretoje? Jei ne kiek ir į prancūzų, ispanų ar lotynų.
— tai kodėl? Hrozny, Bassert ir Sundwall
finansų, bet ir savo asmens sargu. Jis ly su apžiūros aikštele.
mano, kad Kretos kalba yra gimininga hiIš 80 Kretos ženklų apie 50 yra atpažin
dėjo popiežių visose kelionėse, apsaugojo
Atsilieka pramonė ir žemės ūkis
titų kalbai (Mažojoje Azijoje).
ta. Iš perskaitytų lentelių matyti, kad tai
jį nuo vieno pasikėsinimo, buvo nuolati
Valstybinės plano komisijos pirminin
Encyclopedia Britannica sako: „Mano yra paprastas valdovų dvaro inventoriaus
niu vertėju ir patarėju.
kas A. Drobnys žurnale „Liaudies Ūkis“ ma, kad vadinamojo Phaestos Disco kalba sąrašas: tiek ir tiek arklių, karo vežimų
Tačiau nors ir įsigijęs popiežiaus pasiti (Nr. 1, 1975 m.) rašo, kad Lietuvos maši
yra viena iš Anatolijos kalbų. Minoinė ar vergų; tiek ąsočių aliejaus ar vyno. Čia
kėjimą ir Romos aristokratų draugystę,
nų gamybos ir metalo apdirbimo pramonė (kretų) kalba nėra žinoma. Bet vietovių nėra jokia istorija, kaip nurodoma iš ta
vysk. Marcinkus pasiliko didesnis golfo,
yra viena iš svarbiausių respublikoje. Ta vardai ir kai kurios žodžių grupės, varto riamai perskaitytų diskų. Literatūriniai
negu finansų specialistas. Be blogos valios
čiau kai kurios įmonės atsilieka su gamy jamos vėlesnėje graikų kalboje, rodo, kad darbai atėjo žymiai vėliau — jau po Ho
jis rėmė Vatikano pinigais Sindono stei
ba, tarp jų yra minimos Alytaus šaldytu Kretos kalba greičiausia taip pat yra vie mero.
giamus naujus bankus ir įmones, kurio
vų, Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengi na iš Anatolijos kalbų.“
Apie kurią tariamąją Atlantidą kalba P.
mis pasitikėjo ne tik Vatikanas, bet ir Ita
mų, Panevėžio auto-kompresorių, Šiaulių
O apie lietuvius E. Britannica taip rašo: Diskas? Apie Plato Atlantidą už Herkulelijos Bankas.
Būti) ilga ir neverta kartoti istorija, dviračių gamykla „Vairas“, firma „Neris“ „Archeologai rado, kad Neolito laikais so stulpų, ar Theros salą, kurią, pagal
žmonės, labai panašūs į dabartinius lie prof. Marinutą, sunaikino išsiveržęs ugkaip Sindona, Vatikano ir kitų pasaulio ir kitos.
Gyvulininkystėje taip pat esama sunku tuvius, gyveno prie Baltijos jūros. Kiti niakalnis apie 1.400 m. pr. Kr.? G. Velibankų (įskaitant Angliją) remiamas, iš
plėtė savo veiklą daugelyje kraštų ir kaip mų. Karvių banda respublikos ūkiuose di mokslniinkai, tyrinėdami didelį lietuvių kowski savo knygoje „Ages in Chaos“ sa
pagaliau visus nustebino, pasiskelbdamas dėja ne taip sparčiai, kaip buvo numaty ir sanskrito kalbų panašumą ir tautosaką, ko, kad toji katastrofa buvusi pasaulinio
bankrutavusiu. Tuo būdu jis nuskriaudė ta, todėl trūksta pieno. A. Drobnys taip mano, kad lietuviai atėjo j Baltijos pajūrį masto ir palietusi visas tautas bei kraštus
ne tik juo pasitikėjusius draugus, bet ir pat yra susirūpinęs, kad kasmet didėja vi maždaug Kristaus laikais iš senosios bu prie Viduržemio jūros.
P. Severs
tuos, kurie laikė savo indėlius Vatikano ir sų žemės ūkio produktų savikaina. Esą,’ veinės prie Dniepro upės. Tacitas mini sa
Sindono bankuose. Esama net gandų, kad kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose dar ne
per Vatikano nekontroliuojamą banką, maža netvarkos, naudojant pašarus. Vis
Sindona pervesdavo milžiniškas pinigų su dar esama aplaidumo, organizuojant že
vaizdavome, jog mūsų poligrafija kone
GĖLIŲ PREKYBA
mas iš vieno krašto į kitą. Tačiau vysk. mės ūkio darbus, naudojant darbo jėgą,
geriausia šalyje; dabar gi, pavartę pir
žemės
ūkio
techniką
ir
pan.
,The
Glasgow
Herald
korespondentas
Marcinkus tokias nelegalias operacijas
maujančių Maskvos, Leningrado, Baltaru
Henri de Mari rašo apie turgus Baltijos sijos spaustuvių produkciją, galime tik
griežtai paneigia.
KNYGOS ANGLIŠKAI
valstybėse. Vienintelė prekė, kurią esą ga pavydėti."
Iki šiol niekas nepakaltino vysk. Mar
„G. K.“ rašo, kad Maskvos leidykla lima be baimės turguje laisvai siūlyti,
cinkaus tiesioginiai prisidėjus prie Sindonos nešvarios veiklos. Vienintelis priekaiš „Progress“ išleido A. Sniečkaus knygą, esančios gėlės. Krautuvėse jų esą mažai
DVI KNYGOS APIE ČIURLIONĮ
tas jam galėtų būti nepatyrimas, neapdai pavadintą „Soviet Lithuania on the Road ir greitai išparduodamos. Tačiau privatiš„šviesos
“ leidykla išleido J. Brūverio
kos
moterėlių
atgabentos
gėlės
esančios
of
Prosperity
“
.
Antroji
tos
pačios
leidyk

rumas ir per didelis pasitikėjimas žmonė
mis. Daugiausia kalta yra senoji Vatikano los anglų kalba išleista knyga yra „Talės labai brangios. Pvz. už vieną tulpę reikia knygą „Mykolas Konstantinas Čiurlionis“,
sistema, neleidžianti niekam atskleisti sa of the Amber Sea“. čia esančios sudėtos mokėti rublį. Už tiek pinigų esą galima o „Vagos“ leidykla — V. Landsbergio „M.
vo turto ir finansinės veiklos paslapčių. visų trijų Baltijos valstybių rinktinės pa liaudies restorane pavalgyti pietus. Rožės K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai“. Kadangi
Niekas nežinojo (ir dabar nežino), kokio sakos. Jų tarpe — Eglė žalčių karalienė ir žiedas — trys rubliai. Tai esą jau parti knygos išleistos Čiurlionio jubiliejiniais
dydžio kapitalus Religinės Veiklos Institu Strakalas ir Makalas. Lietuvoje „Mintis“ jos pareigūno pietūs, tik be kaviaro... „Dailės“ kombinatų, „Dovanos“ susivienitas buvo investavęs į Sindonos bankus vi išleido knygą „The Lithuanian Musical Nors ir tokios gundančios gėlių kainos, dingo iš knygynų.
tačiau korespondentas Lietuvoje matęs
same pasaulyje ir niekas negalėjo įspėti Scene".
tokį vaizdą: Vilniuje gana blogai apsiren
apie gresiantį pavojų.
DAILĖS DIRBINIŲ PARODA
MIRĖ J. RUDZINSKAS
gusi moterėlė atnešė visą puokštę rožių
Vyskupo Pauliaus Marcinkaus žvaigždė,
Vilniaus
Dailės parodų rūmuose buvo
Sausio
11
d.,
eidamas
septyniasdešim

į bažnyčią ir padėjo prie Marijos alto
atrodo, jau leidžiasi. Minėtas „Sunday Ti
surengta partoda „Dailės; dirbiniaif.' Taį
mes“ praneša, kad popiežius jį atstatydi tuosius metus, Lietuvoj mirė žinomas ak riaus.
„Dailės“ kombinatų „Dovanos" susivieni
nęs iš Vatikano banko prezidento pareigų, torius, režisorius ir pedagogas Juozas Rujimo įmonių ir liaudies meistrų taikomo
bet leidęs pasilikti, kol jam bus surasta dzinskas. Savo draminę veiklą jis pradė
BLOGAS DARBAS
sios dailės, utilitarinio meno kūriniai, tin
tinkama vieta. O jis pats vienam Chicagos jo 1930 metais. Dirbo Kaimo, Šiaulių ir
A. Patašius „Literatūra ir menas“ žur ką papuošalams ir dovanoms. Parodoje
žurnalistui praėjusį rudenį taip išsireiš Klaipėdos teatruose. Už nuopelnus Lietu
kęs: „Baigęs seminariją, norėjau dirbti vos tarybiniam teatrui apdovanotas Leni nale (Nr. 3), kalbėdamas apie lietuvių fo buvo išstatyti keramikos, dailiosios teksti
kunigo darbą parapijoje, bet nepasisekė. no ordinu, dviem „Garbės ženklo“ ordi tografų meną, be kita ko, rašo: „Buvo me lės, medžio, gintaro, metalo, rago ir kt.
Manau, kad vieną dieną aš prie to darbo nais, įvairiais medaliais ir nusipelniusio tas, kada mes, džiaugdamiesi respublikos išdirbiniai. Parodą aplankė 22 tūkstančiai
spaustuvių laimimomis premijomis, įsi žmonių.
liaudies artisto vardu.
sugrįšiu.“
J. P.

Ir Vatikanas nukentejo
VYSK. P. MARCINKUI NEPASISEKĖ

liūs į platesnį pasaulį yra mūsų profesio
nalai, kultūrininkai ir intelektualai. Ypač
tie, kurie savo mokslinį ir patyrimo baga
žus krovėsi jau išeivijoje, vakarų pasau
lio universitetuose. Jų turime jau nema
žai. Kai kurie jau yra labai plačiai žino
mi. Jų darbus spausdina patys žymieji
mokslo žurnalai, jais naudojasi mokslo
įstaigos, o jiems patiems yra prieinamos
pasaulio akademinės bei kultūrinės viršū
nės, kurios, savo keliu, žymia dalimi įtai
goja ir pasaulio politinį vyksmą. Jų tarpan įeitų ir mūsų dvasiškija, turinti gerus
ryšius su bažnyčios hierarchais ir galinti
būti labai naudinga, keliant okupuotos
Lietuvos religinę padėtį.
Šiandien jau pati tauta kalba pasauliui
apie savo aspiracijas. Išeivijos užduotis
yra padėti tautai tą balsą kuo plačiau pa
skleisti. Bet kol kas išeivija šio uždavinio
efektyviai neatlieka. Neturime nei siste
mingo žinių rinkimo cntro, nei organizaci
jos dokumentams tvarkyti bei pačios tau
tos pateiktą mums medžiagą perduoti pa
sauliui. Net LKB kronikos kai kurių nu
merių vertimų reikėjo laukti apie metus
laiko. Žinių sistemingas rinkimas, tvarky
mas ir perdavimas pasauliui šiuo metu
yra pats svarbiausias ir prasmingiausias
išeivijos uždavinys.
Jei sutiksime, kad vidiniai pasikeitimai
Sovietų Rusijoje bus svarbiausi veiksniai
sprendžiant tautos ateitį, tai kyla natūrali
išvada, kad politinį dėmesį reikia kreipti į
pačią tautą. Okupuotos Lietuvos žmonių
ryšiai su pasauliu tų pasikeitimų vysty
mui gali tik padėti, todėl išeivija, pagal
savo išgales, turi padėti tautai tuos ryšius
plėtoti. Taip pat, išnaudojant visas gali
mybes pasiekti tautą, o tokių galimybių
šiandien yra daug, šitokios įtakos galima
siekti ir tautos intelektualiniams politi
niams nusistatymams. Belieka tik atsaky
ti į klausimą, kokia kryptimi tautos gal
vosena kreiptina.
Nors šiandien okupacijos nepripažini
mas turi tik simbolinę ir psichologinę
reikšmę, bet reikia ir toliau stengtis, kad
jis būtų išlaikytas.

Skaitytoju, taukai
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EUROPOS LIETUVIS
SVEIKSTA A. BUCYS

iaKuropoš^
Lietuvių Kronika
VASARIO 1G MINĖJIMAS

Vasario 15 d. DBL Bendruomenės Kraš
to Valdyba surengė Vasario 16 d. minėji
mą Sporto ir Socialinio klubo salėje. Apie
šį minėjimą bus daugiau kitame numery
je.
Vasario 16 d. DBLS-gos ir L. Namų
Centro Valdyba Nepriklausomybės paskel
bimo šventės proga Lietuvių Namuose su
ruošė priėmimą, į kurį atsilankė netikė
tai daug svečių. Žmonių spūstyje teko su
sitikti svečių iš JAV, Australijos ir net
Švedijos (p. Šimkienė). Dalyvavo Lietu
vos charge d'affaires V. Balickas su žmo
na, Pabaltijo valstybių ir Rytų Europos
egzilų atstovai. Matėsi nemaža ir anglį)
svečių.
KVIEČIA DEMONSTRUOTI

ELG kartu su Britų Žmogaus Teisių Ko
mitetu vasario 23 d. ruošią viešą demonst
raciją Jugoslavijos laisvės kovotojui Mi
hailo Mikailovui paremti. Jo trečiasis teis
mas prasidėjo vasario 25 d.
Demonstracijos dalyviai vasario 23 d.
4 v. p. p. renkasi prie Albert Hall. Iš ten
tvarkingai eis prie Jugoslavijos ambasa
dos ir įteiks peticiją. Visų tautybių atsto
vai kviečiami demonstracijoje dalyvauti.
SPAUDOS RĖMĖJAI

„Europos Lietuvio redakcija ir leidėjai
reiškia didelį pasitenkinimą ir padėką,
kad skaitytojai dosniai atsiliepė į prašy
mą paremti laikraščio leidimą aukomis.
Ypatingai malonu, kad neatsiliko ir kai
kurie Vokietijos skaitytojai, šią savaitę
„E. Lietuviui“ paremti aukų prisiuntė šie
Vokietijos skaitytojai: A. Šmitas — 15 DM,
Oppermann — 9 DM. V. Budrys — 9 DM,
J. Kalvis — 3 DM. Anglijoje gyvenantieji
skaitytojai aukojo: P. E'ugailiškis ir J. Lukėnas — po 5.00 sv., V. Brazaitis, P. Zda
navičius — po 1.50 sv., J. Bačianskas, J.
Kiršinąs, J. Varaškevičius — po 1.00 sv.,
S. Tadaravičius, B. Kliorys, A. Šlapokas,
J. Kandelis, V. Kalpokas, A. Brazdeikis, J.
Tamošiūnas, V. Andriulis — po 0.50 sv.,
J. Buikus — 0.10. sv.
Tautos Fondui aukojo: J. Tamulaitis —
5.00 sv.
PATIKSLINIMAS

„E. Lietuvio“ Nr. 6 kronikos skyriuje
žinios iš Šveicarijos išspausdintos po Šve
dijos antrašte. Vietoje antraštės Švedi
ja“ turėtų būti Šveicarija.
SUSIRINKSIME

,,E. Lietuvio“ Nr. 5 paskelbtasis M. T.
Cornish straipsnis „Gyvybinis klausimas“
susilaukė platesnio atgarsio. Veiklesnieji
lietuviai, ypačiai jaunesnioji karta, jų
draugams anglams talkininkaujant, pradė
jo aktyviai svarstyti, kaip pagyvinti Ang
lijos lietuvių veiklą.
Šitiems dalykams aptarti iniciatorių
grupė kovo 9 d. 3 vai. p. p. Lietuvių Na
muose kviečia norinčių į lietuviškąją veik
lą įsijungti ir ją pagyvinti žmonių pasita
rimą; Kviečiami visi — neatsižvelgiant į
amžių ir profesiją. Kadangi šiame susiti
kime dalyvaus ne vien tik lietuviai, bet
ir jų draugai, tai ypatingai kviečiami tie
jaunesnės kartos žmonės, kurie jaučiasi
lietuviais ar jų draugais, nors ir nebekal
ba lietuviškai.
Iniciatoriai

LONDONAS
SĖKMINGAS BLYNŲ BALIUS

Šv. Onos Draugijos ruoštasis blynų ba
lius praėjo labai sėkmingai. Valdyba dė
koja taip gausiai atsilankiusiai publikai
ir šeimininkėms už skanius blynus. Taip
pat reiškiama padėka Damidavičienei, Putinienei ir Knabikienei už dovanas loteri
jai.
SERGA P. RAMA1TIS

Hammersmith‘0 ligoninėje (Londone)
guli Povilas Ramaitis. Jam padaryta sun
ki operacija. Linkime greitai pasveikti ’r
sustiprėti.
METINIS BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių bažnyčios metinis parapijinis
susirinkimas įvyks vasario 23 d. 4 vai.
Sporto ir Soc. klubo salėje (345A Victoria
Park Rd., E9). Bus duodamos metinės apy
skaitos ir renkama parapijinė taryba.
ŠVENTO KAZIMIERO LIETUVIŲ
KLUBAS

Pristačius naujas patalpai prie Lietu
vių Bažnyčios, dalis jų tarnaus kaip sve
tainė. Kad būtų galima pilnai išnaudoti
visiems lietuviškos veiklos socialiniams
reikalams, reikėjo ją legalizuoti. Tuo bū
du buvo sukurtas Švento Kazimiero Lie
tuvių klubas ir jam gautas valdžios leidi
mas, kuris įgalina pardavinėti gėrimus ir

naudotis visomis kitomis klubams teikia
momis teisėmis.
Šiam klubui vadovauja Jonas Babilius
— pirmininkas, valdybos nariai — Ignas
Dailidė, Justas Dirvonskis, Adolfas Čer
niauskas, Alfonsas Knabikas, Margareta
Knabikienė, Veronika Jurienė, Stasys
Kasparas. Klubo prezidentu yra Lietuvių
Bažnyčios rektorius, kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC.
Klubo ir kitų patalpų atidarymas įvyko
š. m. vasario mėn. 9 d. po pamaldų. Atida
rydamas, kun. dr. J. Sakevičius, MIC.
kvietė visus naudotis šiomis patalpomis,
kartu jis išvardijo šiuos garbės aukoto
jus: 200 svarų — T. Vidugiris; po 100 sva
rų — J. T. Bakaičiai, K. Ežerinskas, Lie
tuvių Namų Akcinė Bendrovė, J. Liūdžius,
K. Grigaitienė, S. Karalevičius, M. Luikšaitienė, A. Putinienė, O. Pacevičienė, J.
M. Paruliai. P. Ruseckas; po 50 svarų —
P. Remėza, Bradfordo Vyties klubas, L.
Kališiutė, V. Dobbs, A. Kutka, prel. J. Gu
tauskas, O. Liškauskienė ir dar 3 asme
nys. kurie nenori, kad jų pavardės būtų
skelbiamos.
Pastato planus paruošė inž. R. Baub
lys. Statybą vykdė M. Bajorinas. Svetainės-klubo vidaus įrengimu rūpinosi ir vi
sus darbus atliko Adolfas Černiauskas.
Klubą legalizuoti padėjo adv. M. T.
Comish, o klubo veiklos pradžiai J. ir M.
Šemeta paaukojo 150 svarų.
Po trumpos klubo prezidento kalbos
žmonės apžiūrinėjo naujas patalpas,
džiaugdamiesi, kad atvykus bažnyčion, ne
reikės stovėti gatvėje, bet bus galima su
pažįstamais pasikalbėti jaukiose patalpo
se, o po pamaldų pasivaišinti alumi ir ki
tais gėrimais.
Be to, paminėtina, kad ši statyba neap
siėjo be paskolos. Buvo pasiskolinta iš J.
T. Bakaičių 1.000 svarų, be nuošimčių, ir
Londono Sporto ir Socialinio klubo 1.500
svarų taip pat be nuošimčių. Tad dabarti
niu metu Londono parapija turi 2.500 sva
rų skolos.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Z. Jurui už rūpestin
gai suruoštas a. a. S. Valio laidotuves,
kun. J. Sakevičiui už bažnytines apeigas
ir visiems už aukas, vainikus ir velionies
palydėjimą į amžinojo poilsio vietą.
J. Barauskas

LIET. SODYBA
ATOSTOGOS L. SODYBOJE

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

DBLS Tarybos pirm. A. Bučys apie dvi
— Metinis Vasario 16 gimnazijos kurasavaites sirgo ir gulėjo Bradfordo St. Lu torijos narių susirinkimas įvyks kovo 2 d.
ke ligoninėje. Dabar jau iš ligoninės grįžo (9 vai.) gimnazijos patalpose.
į namus ir jaučiasi geriau. Linkime grei
— Abitūros egzaminų rašomieji darbai
tai pasveikti.
prasideda
vasario 13 ir tęsis iki vasario 21
J. R-s
d. Egzaminus laiko 5 abiturientai. Egzami
nai yra valstybiniai, žodžiu abiturientai
bus egzaminuojami tik gegužės mėn.
— Po Kalėdų atostogų gimnazijon įsto
ĮSIGIJO NAUJAS MAŠINAS
jo 4 nauji mokiniai, šiuo metu yra 72
„Išeivių Draugas“ (Nr. 2) rašo, kad moksleiviai.
— Vasario 2 d. gimnazijoje lankėsi inž.
„Šaltinis“ įsigijo dar dvi spausdinimo ma
šinas, kurios padės žymiai pagerinti spau Juozas Grina iš Pittsburgo (JAV). Jo duk
tė Elytė praeitais mokslo metais mokėsi
dos darbą.
Vasario 16 gimnazijoje.
— Ūkinis kontrolierius dr. H. Heckmann
LIETUVIŠKOS PAMALDOS SU SOLISTE
sausio mėn. tikrino gimnazijos ūkį ir at
Vasario 23 d., 11.15 vai. per pamaldas skaitomybę. Vidaus reikalų ministerijai
Lietuvių židinyje giedos solistė Birutė Bonnoje (iš ten gimnazija gauna lėšų mo
Valterienė. Akomponuos Vincas O'Brien. kytojų algoms) jis pranešė, kad ūkis ir at
Atvykime pasigrožėti retomis solo gies skaitomybė vedami be priekaištų.
— Vokietijos lietuvių bendruomenės
mėmis.
darbuotojų suvažiavimas, įvykęs pr. m.
gruodžio 6-8 d. Romuvoje, padėkojo Fede
ralinės Vokietijos ir Baden-Wuerttembergo krašto vyriausybėms už Vasario 16
VASARIO 16 MINĖJIMAS
gimnazijai teikiamą paramą. Iš Vidaus
Pranešame visoms lietuviškoms koloni reikalų ministerio prof. dr. W. Mainhofer
joms, kad DELS Derby skyrius š. m. va gautas užtikrinimas, kad Federal. Vokie
sario mėn. 22 d. rengia didelio masto Lie tijos vyriausybė ir toliau mūsų mokyklą
tuvos Nepriklausomybės Paskelbimo su rems.
kakties

NOTTINQHAMAS

DERBY

iškilmingą minėjimą.

Minėjimas įvyks didžiojoje „Grand
stand“ viešbučio salėje, Nottingham Rd.,
Derby, 6 vai. vakaro ir tęsis iki vidurnak
čio. Pažymėtina, kad salė šiuo metu yra
padidinta ir pagerinta, kas sudarys pato
gesnes sąlygas suvažiavusiems svečiams.
Programos oficialioje dalyje bus DBLSgos Centro V-bos pirm. J. Alkio kalba,
sveikinimai ir kt.
Meninę dalį atliks mūsų gerai žinoma
solistė B. Valterienė. Be to, dalyvaus vie
tinės meninės pajėgos su dainomis, muzi
ka ir kt., kas sudarys tikrai įdomią pro
gramą.
Šokiams gros viena iš geriausių, tarp
tautinėje plotmėje pasižymėjusi, ukrainie
čių kapela.
Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir
toli, nuo pietinės Anglijos iki šiaurinės
Škotijos, jaunus ir senus, maloniai kvie
čiame atsilankyti ir pasigrožėti lietuvišku
menu, bei sueiti retai matytus draugus ir
pažįstamus, kuriuos1 tikriausiai čia rasi
S. Kasparas
te. Mes, kaip ir visuomet, pasistengsime
visus maloniai priimti ir užtikriname, kad
LONDONO DBLS I-JO SKYRIAUS
apsilankę nesigailėsite, nes praeitis pa
SUSIRINKIMAS
rodė. jog derbiškiai moka savo svečius
Lietuvių Socialinio klubo patalpose ko priimti.
vo 2 d„ sekmadienį, 5 v. vak. šaukiamas
Tad vasario 22 d. visi pas mus, visi i
Londono DBLS I-jo skyriaus metinis na Derby. į Didįjį Minėjimą.
rių susirinkimas. Dienotvarkėje: valdybos
Skyriaus Valdyba
pranešimai, naujos valdybos rinkimai ir
kt. Nariai ir prijaučiantieji kviečiami gau LIETUVIŠKOS PAMALDOS
siai dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

1975 m. vasario 18 d. Nr. 8 <1248)

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lietuvos Nepriklausomybės 57-osios me
tinės Lebenstedt-Salzgitter atšvęstos sau
sio 18 d. Minėjimas pradėtas pamaldomis,
kurias atlaikė dekanas V. Šarka. Po pa
maldų per 200 žmonių susirinko į „Haus
der Familie“ salę. Renginį trumpu žodžiu
pradėjo VLB Lebenstedto apylinkės pir
mininkas A. Kairys. Perskaityti sveikini
mai. Trumpą kalbą vokiškai pasakė para
pijos klebonas dekanas Chmilius. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo kun. V. Šarka. Jis
lietuvių ir vokiečių kalbomis nušvietė
sunkią religinę padėtį okup. Lietuvoje ir
pasmerkė santykiavimo tarp lietuvių tė
vynėje ir svetur varžymus.
Meninėje dalyje solistai Schroeder'iai iš
Bad Segebergo, palydimi akordeonisto W.
Roenne, su pasisekimu padainavo keletą
Šimkaus, Dvariono ir Dunajevskio dainų.
Jaunieji Lebenstedto „menininkai“ (11
metelių Stasiūnų vaikaitis ir 12 m. Motkis) paskambino pianinu. Po koncerto
kuklią vakarienę pateikė Lebenstedto mo
terys, vadovaujamos dr. Šilinytės-Borouski. šokiams grojo geras orkestras, veikė
turtingas bufetas, vadovaujamas Preuss'ienės, Gucaitienės ir ilgametės bufeto ve
dėjos Černiauskienės. Minėjimas sustipri
no ne tik dalyvių tarpusavio santykius,
bet ir apylinkės kasą.

Nuo šių metų pradžios Bielefelde pra
dėjo veikti vargo mokykla. Vokietijos LB
Valdybos atstovybė Nordrhein-Westfalijo
UŽ LIETUVĄ
je šiais metais numato suorganizuoti ir
Maldos žygiui už Lietuvą Birminghamo dar vieną lituanistinę mokyklėlę.
lietuviams yra skirta vasario 20 d„ Co
ventry ir Leamingtono Spa vasario 25 d.
VISUOMENININKO PREMIJA
Nottinghamo DBLS skyrius pamaldas
tėvynės intencija užprašė Vasario 16 d.,
500 dolerių dydžio premija už 1974 m.
11.15 vai. ir Derbyje tą pačią dieną K.
bus
paskirta asmeniui, kuris savo veikimu
Straškienė 14 vai.
daugiausia pasitarnavo lietuvybės ir
ALK Bendrija
krikščioniškos kultūros idealų skiepijimui
ir plėtimui lietuviuose. Motyvuotus siūly
mus gali siųsti visi šiuo adresu: PLKB Ju
ry Komisija Premijai, Lietuvių židinys,
SUSIRINKIMAS
16 Hound Rd.. West Bridgford, Notting
DELS Leigh skyrius šaukia metini na ham NG2 6AH. England.
VLB Valdybos Inform. Biuletenis
rių susirinkimą, kuris įvyks 1975 m. vasa

LEIQH

BRADFORDAS

VOKIETIJA

Kovo 1 d. 6 vai. Bradfordo Lietuvių Vy
čio klubo valdyba savo patalpose, 5 Oak
Villas, Bradford 8 rengia Vasario šešiolik
tosios minėjimą. Ta pačia proga bus ofi
cialiai atidaryta naujai įrengtoji Vyčio
klubo salė.
Programoje — kun. J. Kuzmickio pa
skaita ir meninė dalis.
Klubo valdyba širdingai kviečia minėji
me kuo skaitlingiausiai visus dalyvauti.
Vyčio klubo Valdyba

Gate.
NOTTINGHAME — kovo 4 d., šv. Kazi
miere, 7 vai. vakare, Liet. Židinyje.
Kai Australijos min. pirm. G. Whitlam
sausio 16-18 d. d. lankėsi Vokietijoje, bal
UŽ LIETUVĄ
tai jam buvo suruošę protesto demonstra
ciją. Apie 80 demonstrantų buvo susirin
Maldos Žygio diena už Lietuvą Birming
kę prie Australijos ambasados Bonn-Bad hamo ir apylinkės lietuviams yra skirta
Godesberg'e su plakatais ir skrajukėmis. vasario 20, o Coventry ir Leamingtono
Vienas plakatas vaizdavo kengūrą prie Spa lietuviams vasario 25. Visus maloniai
Kremliaus vartų su užrašu — Please let kviečiame neužmiršti.
me in! Apie šią demonstraciją rašė „The
ALK Bendrija
Canberra Times“, o žinia taip pat buvo
perduota per Australijos radiją.
BALTAI DEMONSTRAVO

Vasario 9 d. PL Luebecko Apylinkės
Valdyba suruošė labai pasisekusį Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės minėjimą.
Minėjimas buvo pradėtas pamaldomis. Iš
kilmingas šv. Mišias aukojo dekanas Vac
lovas Šarka, atvykęs iš Hamburgo, asis
tuojant lenkų klebonui Stanyslav Ren,
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kriptoje. Pa
maldose dalyvavo daug lietuvių, lenkų,
vokiečių ir kitų tautybių tikinčiųjų. Vie
toj pamokslo buvo sukalbėta tam tikra
malda už Lietuvą. Pamaldų metu gražiai
skambėjo lietuviškos giesmės.
Po pamaldų bažnyčioje visi žmonės bu
vo pakviesti į salę. Tai yra naujas ir gra
žus centras, skirtas užsieniečiams katali
kams prie „Haus Simeon" senelių namų
prieglaudos. Erdvioje ir skoningai Lietu
vos tautine vėliava ir gėlėmis papuoštoje
salėje PL Luebecko apylinkės valdybos
pirmininkas Pranas Liegus atidarė minė
jimą. Dekanas V. Šarka sukalbėjo jautrią
invokaciją. Labai šiltą sveikinimo žodį ta
rė Probst Theobald Bultjer, perduodamas
linkėjimus nuo visų Luebecko katalikų
parapijų. Vokiečių katalikų jaunimo var
du sveikino kapelionas Klaus Warning ir
dekanas Gerhardt Staudt. Po to dar kal
bėjo dekanas V. šarka, paryškindamas
Vasario 16 šventės prasmę. Pagrindinę ir
istoriškai turtingą kalbą pasakė PL Vo
kietijos Krašto Valdybos pirmininkas tei
sininkas Justinas Lukošius, atvykęs iš
Huettenfeldo. Prelegentas gana vaizdin
gai nušvietė, ką davė lietuvių tautai Vasa
rio 16 Aktas ir kokią svarbą jis turi šian
dien. Po pagrindinės kalbos buvo sugiedo
tas Lietuvos Himnas ir tuo oficialioji da
lis baigta.
Po to prasidėjo vaišės. Stalai buvo ap
krauti nepaprastai turtingais lietuviškais
skanėstais, kuriuos paruošė Luebecko lie
tuvės šeimininkės, o vyrai pasirūpino įvai
rių rūšių gėrimais. Vaišių metu buvo gro
jama lietuviška plokštelių muzika. Šokių
mėgėjai galėjo gan gerai pamiklinti savo
kojas.
Iš svečių dalyvavo Vasario 16 gimnazi
jos mokytoja Birutė Bilkštytė (torontiš
kė). lenkų ir ukrainiečių tautinių grupių
atstovai iš Luebecko. Petras Zubkus iš
Neustadt/Holst. ir vėl pasirodė su savo
nauja kūryba.
Už puikiai pavykusį minėjimą ir įdėtą
nemažą darbą nuoširdžiausia padėka pri
klauso visiems tiems mieliesiems tautie
čiams, kurie mažiau ar daugiau pasidar
bavo, o už vis daugiausia PL Luebecko
apylinkės valdybai.
J. Pyragas

JAUNIMO KONGRESUI REMTI
KOMITETAS

VARGO MOKYKLA

Jau atspausdinta nauja L. Sodybos bro
šiūra ir 1975 m. kainos.
rio 22 d. Railway Hotel, East Bond Str,,
„TRYS DEVYNERIOS“
Vienos savaitės atostogų kaina yra Leigh, 6.30 vai. p. p. Narius ir visus pri
£26.00, plius VAT. Už vieną parą reikės jaučiančius prašom gausiai dalyvauti.
Lietuvos vokiečių leidžiamas laikraštis
mokėti £4.50, o už nakvynę ir pusryčius
Skyriaus Valdyba
„Die Raute“ (Rūta) Nr. 1 pateikia adresą
£2.50.
Paderborne esančios firmos „Trys devyKas numato L. Sodyboje atostogauti, tu
nerios“. kurios savininkas esąs Leo Plusrėtų nedelsdami užsisakyti kambarius.
BRISTOLIS
kat. Ar toji firma gamina kadaise Lietu
voj plačiai žinomas trejas devynerias, ten
MANO PADĖKA
nepasakyta.
Sausio 14 d. visai netikėtai mirė mano
vyras a. a. Stasys Lenkevičius, Likau vie
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
na su dviem sūnumis tarp svetimų žmo
Bradfordo Lietuvių Vyties klubas š. m. nių. Kokią didelę paguodą ir suraminimą LIETUVIŠKOS PAMALDOS
sausio 26 d. savo gražiai atremontuotoje mums suteikė į laidotuves (sausio 20 d.)
salėje turėjo metinį visuotinį narių susi iš Londono atvykęs Antanas Žukauskas. HUDDERSF1ELDE — vasario 23 d., 1 v.
rinkimą. Susirinkimui pirmininkavo J. Jis buvo vienintelis lietuvis, mūsų akyse KETTERINGE — vasario 23 d., 14 vai.,
St. Edward's.
Reinys, sekretoriavo P. Babinskas.
atstovavęs Lietuvai, kurią a. a. Stasys taip
NOTTINGHAME
— vasario 23 d., 11.15
Iš klubo valdybos pranešimo matėsi, mylėjo. Savo ir sūnų vardu reiškiu nuo
vai., Liet. Židinyje.
kad praėjusiais metais ji nuveikė didelius širdžiausią padėką A. Žukauskui, neuž
MANCHESTER — vasario 23 d., 11 vai.
darbus. Klubo viduje ir išorėje padaryti miršusiam mūsų didelio skausmo valan
BIRMINGHAME — kovo 2d., 11 vai., 19
dideli remontai, kaštavę nemažas pinigų doje.
Park Rd.. Moseley.
Mano didžiausia padėka taip pat pri
sumas.
NOTTINGHAME — kovo 2 d., 11.15 vai.,
klauso
buvusiam
mano
gerajam
mokiniui
šiems metams visuotinis narių susirin
Liet. Židinyje.
kimas klubo valdybą paliko tą pačią. Jos kun. Aldoniui Putcei. pareiškusiam mūsų GLOUCESTERYJE — kovo 8 d.. 14 vai.,
pirmininkas St. Grybas. Revizijos komisi šeimai viešą užuojautą per „Europos Lie
St. Peter's, London Rd.
jai atsisakius, išrinkta nauja: pirm. J. Rei tuvį“.
STROUDE — kovo 8 d., 17.30 vai., Bee
nys, nariai — V. Rekašius ir VoicekausJ. Lenkevičienė
ches Green.
kienė. Baigiantis susirinkimui, pirminin
NOTTINGHAME — kovo 16 d., 11.15 vai.,
kaujantis J. Reinys padėkojo klubo valdy
Liet. Židinyje.
bai už kluibe atliktus didelius darbus.
DERBYJE -— kovo 16 d., 14 vai.. Bridge
VASARIO 16 MINĖJIMAS

VASARIO 16 LUEBECKE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos iniciatyva organizuojamas „KON
GRESUI REMTI KOMITETAS“. Į tą ko
mitetą kviečiami viso pasaulio lietuvių
bendruomenių pirmininkai, eilė praėjusio
(antrojo) Jaunimo kongreso talkininkų ir
būsimo (trečiojo) Jaunimo kongreso orga
nizatorių. Pakviestųjų ir savo sutikimus
davusiųjų tarpe yra Brazilijos lietuvių
bendruomenės pirm. inž. Algirdas Sliesoraitis, Urugvajaus lietuvių kultūros drau
gijos (Urugvajaus LB) pirm. Stasys Go
da, Argentinos lietuvių organizacijų ir
spaudos tapybos (Argentinos LEI), piij.n.
Aleksandraas Mičiūdas, Kanados lietuvių
bendruomenės pirm. Jonas Simanavičius
ir Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių
bendruomenės pirm. Juozas Gaila.
(RS)

^Pri6f=iiwtįĮj
„Britanijos Lietuvis“, 1950 m. vasario 17 d.
— Vasario 16-tos proga Lietuvos Ministeris B. K. Balutis rašė: „Prieš dešimt me
tų Lietuvos Nepriklausomybės šventę mi
nėjome paskutinį kartą dar laisvoje Lie
tuvoje. Atsimenate ją?"
Nesitikėdamas greito išvadavimo, bet
ragindamas nenustoti vilties, savo pasisa
kymą užbaigia: ,,Dievo girnos mala iš lė
to ir pamažu, bet — į dulkes supitlevoja... Sumals jos į dulkes ir Teisybės bei
Laisvės priešus. To nepamirškim! Nepa
mirškim ir savo rankų prie girnų pridėti!
Būkim geros valios ir vilties, nors ir liūd
nų sukaktį šiandien minime!“
— Karaliaučius prieš 25 m. taip atrodė:
„Buvusiuose teismo rūmuose yra Rytprū
sių MVD, Ottokar bažnyčia paversta ki
nu, visur matyti dideli Stalino paveikslai.
Visos slėptuvės atnaujinamos. Įlankos
krantuose V-ginklų stotis. Gyventojų iš
350.000 dabar skaičiuojama apie 100.000
ir tai tik rusų. Vokiečių visiškai nematy
ti. Miesto apylinkės neatpažįstamos. Ištisi
kaimai dingo. Tik apie pusę visos dirba
mos žemės naudojama kolchozams, kita
— dirvonauja.“
— V. Tamanis, D. Britanijos Latvių —
Lietuvių Centr. skyriaus pirmininkas ug
ningame straipsnyje įrodinėja, kad ateity-1je turėtų būti įsteigta viena laisva valsty-’
bė Aistija, į kurią įeitų trys giminingos?,
tautos — latviai, lietuviai ir prūsai.

