
LI ETHYLS
Nr. 16 (1256)

/ Lietuvos > 
Į nacionalinė 

Londonas, 1975 m. balandžio 15 d. \ M.Mažvydo
i ...——----- ——........................... —\biliiiiitiilri,l XXIX metal

f

Silpna informacija
Norint, kad lietuviškas laikraštis būtų 

įdomus ir patrauktų skaitytoją, pirmoje 
eilėje jis turi būti tikrai lietuviškas. Tai 
yra jis turi spausdinti žinias ir gvildenti 
problemas, kurių kiti laikraščiai (angliš
ki, vokiški, itališki, prancūziški) nespaus
dina ir negvildena.

Šiandien vargu besurastum lietuvį, ku
ris nepirktų bent vieno svetima kalba 
laikraščio. Čia jis lengvai susiranda, ku
rios futbolo komandos sulošė lygiomis, ku
ris arklys ar šuo atbėgo pirmas, kur ir kas 
pagrobė lėktuvą ar paviliojo svetimą žmo
ną. Kas domisi rimtesniais politiniais įvy
kiais ir nori žinoti, kas dedasi pvz. šiauri
nėje Airijoje, Kambodijoje, Vietname ar 
Izraelyje, tas kasdien nusiperka dienraš
tį, kuriame visos tos žinios iki įkyrėjimo 
kartojamos. Jeigu ir lietuviškas laikraštis 
imtų be atrankos tą patį daryti, tai jis ne
pateisintų savo buvimo ir, netekęs skaity
tojų, greitai „pasiplautų“.

Kai pavartome labai gausią lietuviško
sios išeivijos spaudą (77 laikraščiai), ma
tome, kad daugiausia geros informacijos 
trūksta bendriniams laikraščiams. Su ma
žomis išimtimis tos pačios žinios yra visų 
gaudomos, perspausdinamos ir skelbia
mos. Tačiau blogiausia yra tai, kad tų lie
tuviškų žinių iš viso mažai patenka į 
spaudą. Ypačiai jų trūkumą junta toliau 
nuo didžiųjų JAV lietuvių centrų leidžia
mieji laikraščiai, pvz. Europos, Australi
jos, Pietų Amerikos ir kt. O tai atsitinka 
todėl, kad mūsų pagrindinis lietuviškųjų 
žinių ir informacijos telkimo centras 
ELTA iki neatpažinimo yra sunykusi.

Nesibaiminant Vilko rūstybės ir nepo
puliarumo skraistės, galima pasakyti, kad 
ELTA savo apsiimtos pareigos neatlieka 
ir jos buvimas ar nebuvimas tolimesniuo
se kontinentuose nebūtų per skaudžiai pa
justas. Tie keli per metus prisiunčiami 
biuleteniai dažniausia pateikia jau sens
telėjusią ir ne visada aktualią medžiagą. 
Ypatingai užakcentuojami įvairūs posė
džiai ir juose daryti pranešimai, kurie, 
kaip į vandenį mesto akmens sukelti rati
lai: kuo toliau keliauja, tuo mažiau besi
mato. Žinoma, čia nekalbama apie vieti
nio pobūdžio žinias — korespondencijas, 
bet apie visuotinės reikšmės įvykius.

Sakysime, Baltų delegacijos įvykiai Hel
sinkyje per ELTOS biuletenį pasiekė Eu
ropą bent po dviejų savaičių. Be to, jie ne
buvo pakankamai tikslūs, išsamūs ir turė
jo būti papildomi. Neseniai pasirodžius 
„Chicago Tribūne“ aliarmuojančiam dėl 
Baltijos pripažinimo straipsniui, pirmiau
sia Europos spaudą painformavo „Margu
tis“, kiek vėliau PLB, o iš ELTOS vis dar 
tebelaukiame žinių.

Čia tik suminėta pora atsitikimų, palie
kant nuošalyje daugybę įdomių ir reikš
mingų įvykių, kurie per ELTĄ niekada 
nepasiekia Europos. O jeigu kartais ko
kios žinios ir ateina, tai, kaip minėta, yra 
pavėluotos ir nebeaktualios. Tokiu būdu 
kiekvienas jau ir taip sunkiai besiverčiąs 
laikraštis turi pats organizuoti nors ir pri
mityvią žinių „tarnybą“, jeigu nori savo 
skaitytojams pateikti bent kiek naujesnių 
informacijų.

JAV lietuviškieji laikraščiai Europą pa
siekia per 4-6 savaites, o iš Pietų Ameri
kos kartais ir pusmetį keliauja. Tuo tarpu 
ELTOS savaitinis biuletenis, jeigu toks 
būtų ir jeigu kas jį pasiųstų, oro paštu pa
siektų Europą per 3-4 dienas.

Visų kraštų lietuviškoji spauda talkina 
Vitkui ir Tautos fondui ir už tą talką tiki
si ką nors gauti. Visi supranta, kad ten 
esama ir daugiau svarbių darbų. Tačiau 
ELTOS biuletenio klausimas turėtų būti 
kartą galutinai išspręstas: likviduokime jį 
arba padarykime vieksmingu lietuviško
sios spaudos šaltiniu.

J. Vikis

FRONTAS PRALAUŽTAS

Ro-

pačių vakarie- 
esą lengvai 

tradicines poli- 
pasikeitimai ir 

nusitpnir

Buvęs Kalifornijos gubernatorius 
nald Reagan, lankydamasis Londone, 
seniai pareiškė, kad pagrindinis Sovietų 
diplomatijos spaudimas dabar vyksta Eu
ropoje. „Komunistams įsigalėjus Portuga
lijoje, Sovietų Sąjunga dabar gali pakeis
ti Europos žemėlapį“. Dėl 
čių nesutarimo, sovietai 
pralaužę Vakarų Europos 
tikos linijas. Portugalijos
graikų-turkų ginčai visiškai 
no Nato pietinį sparną. Tik pagrindinės 
šiaurės vakarų Europos valstybės kartu 
su Anglija sudaro stiprų šito žemyno 
branduolį. Todėl nenuostabu, kad j jį da
bar ir nukreiptas Sovietų diplomatinis dė
mesys.

Prie šito pareiškimo galima pridėti, kad 
ir Šelepino pasišventimas žygiams į Vo
kietiją ir Angliją yra vienas iš tų iš anks
to apskaičiuotų diplomatinių žygių, turin
čių tikslą suskaldyti šių kraštų vienybę iš 

. vidaus.

Demokratija dar toli
ĮSPŪDŽIAI Iš MASKVOS

Prieš keletą dienų Britų Radijo'— BBC 
korespondentas Eric De Mauny papasako
jo Rytų Europos egz.ilams Londone savo 
įspūdžius iš Maskvos, kur jam teko dirbti 
penkerius metus.

Pirmą kartą De Mauny nuvyko į Mask
vą 1962 metais, kai Chruščiovas buvo at
leidęs cenzūros varžtus, ir BBC nutarė 
įsteigti savo atstovybę Rusijos sostinėje. 
Tuo laiku rusai pasijautė kiek laisvesni. 
Tą galima buvo pastebėti ypatingai litera
tūroje. Tais metais buvo išleista A. Solže
nicyno „Viena diena Ivano Denisovičiaus 
gyvenime“. Tuo pat laiku buvo diskutuo
jami Libermano pasiūlymai leisti daugiau 
vietinės iniciatyvos krašto ūkio tvarkyme.

Chruščiovą pašalinus iš valdžios, visi tie 
bandymai buvo sustabdyti, ir pradėta 
grįžti prie centralizuoto ir girežtesnio re
žimo. Gyventojai baiminosi, kad gali grįž
ti stalininio teroro laikai. Tačiau kai ru
sai pamatė, kad Chruščiovas, nors ir pa
šalintas iš pareigų bei nužmogintas, bet 
paliktas gyvas, — jie pajuto, jog naujasis 
režimas yra kiek skirtingas nuo senojo.

Netrukus Eric De Mauny gavo kitą pa
skyrimą ir turėjo Maskvą apleisti. Bet 
1972 metais jis vėl grįžo į Sovietų Sąjun
gą ir ten išbuvo ligi 1974 m. pabaigos. Da
bar jis turėjo progos stebėti naująją rusų 
kartą, nes praėjus 20 metų nuo Stalino 
mirties, išaugo jaunimas, kuris nepažino
jo baisaus teroro. Ši karta buvo netgi pa
ragavusi chruščiovinės .laisvės“, kuri pa
ruošė dirvą vadinamiesiems disidentams 
pasireikšti. Britų korespondentui teko ste
bėti tą procesą. Jis buvo Maskvoje ir tuo 
laiku, kai pasklido žinios apie lietuvių 
jaunimo ir darbininkų demonstracijas 
1972 m. Kaune. Deja, jam nebuvo leista 
nuvažiuoti į Baltijos respublikas, tad jis 
turėjo tik tokias žinias, kokios pasiekė 
Maskvą. Bet, kiek jam žinoma, Lietuvoje 
tuo laiku būta stambaus sujudimo.

Bendrai paėmus, rusų valdžia neleidžia 
užsienio korespondentams lankytis Balti
jos respublikose. Tačiau kartais yra or
ganizuojamos korespondentų. ekskursijos, 
kurios aplanko Taliną, Rygą ir Vilnių. To
kios ekskursijos paprastai yra lydimos so
vietų užsienio reikalų ministerijos parei
gūno. Todėl korespondentai gali pasikal
bėti tik su oficialiais asmenimis, ir negali 
susigaudyti apie gyventojų nuotaikas. 
Jam pačiam buvo progos nuvažiuoti į Si
birą ir į kai .kurias Rusijos istorines vie
tas, kaip Vladimiras ir Susdalis. Tose vie
tose galima pastebėti cerkvėse daugiau 
žmonių, ir netgi jaunimo bei kareivių, ko 
nepamatysi Maskvoje. Stačiatikių cerkvė 
Sov. Sąjungoje yra mažiau persekiojama 
negu Katalikų Bažnyčia.

Apie vienintelę katalikų bažnyčią Mas
kvoje papasakojo korespondento žmona, 
kuri gyvendama Maskvoje dažnai ten nu
eidavo į pamaldas. Toje bažnyčioje kong
regacija yra įvairių tautybių. Iš vietinių 
gyventojų tur būt daugiausia ten lankosi 
lenkai. Iš svetimšalių — ambasadų perso
nalas, pirmoje eilėje prancūzai. Tos baž
nyčios kunigas yra lietuvis, bet taip pat 
gerai kalba prancūziškai.

Apeigos vyksta pagal seną liturgiją lo
tynų kalba, bet šiaip bažnyčioje yra nau
dojama rusų kalba. Kunigui buvo siūloma 
naujos liturgijos literatūra bei maldakny
gės, kurios galėtų būti atvežtos iš Romos, 
bet jis atsisakė. Jis yra labai atsargus ir 
jokiu būdu nenori peržengti griežtų val
džios potvarkių, kurie tvarko bažnyčios 
reikalus Sov. Sąjungoje. Tas lietuvis ku
nigas pakrikštijo BBC korespondento 
dukrelę, kuri gimė 1974 m. Paryžiuje.

Kodėl gimė Paryžiuje, o krikštyta Mas
kvoje? Korespondento žmona paaiškino, 
kad užsienio diplomatų bei spaudos kores
pondentų žmonos nepasitiki rusų kliniko
mis. Todėl paprastai gimdyti jos skrenda 
į Helsinkį, kuris yra arčiausia nuo Mask
vos. Bet ji pati pasirinko Paryžių, kurį ge
riau pažįsta, o be to, gerai kalba prancū
ziškai. Anksčiau ji yra buvusi Australijos 
radijo korespondentė Paryžiuje.

Maskvos miesto centre yra speciali uni
versalinė krautuvė, skirta užsienio diplo
matų ir spaudos korespondentų šeimoms. 
Toje krautuvėje yra geriausių maisto pro
duktų bei kitų prekių. Bet viskas yra 
skirta tik užsieniečiams ir privilegijuo
tiems aukštesniems sovietų pareigūnams. 
Tos krautuvės langai yra nuolat užtraukti 
užuolaidomis. (Palyginkim su naciams 
skirtom krautuvėm Kaune vokiečių oku
pacijos metu. — J. V.). Vietos gyventojai 
turi pasitenkinti viešomis parduotuvėmis, 
kuriose nėra jokio prekių pasirinkimo, ar
ba 
kur 
na, 
kią

dis sako, kad kur drambliai mylisi (ka
riauja), ten žolė visada lieka sutrypta. 
Europai gal būtų geriausia, kad drambliai 
jos žemėje niekada nesusitiktų ir kad ji 
pati sugebėtų savo žalią žolę prižiūrėti.
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kiją) yra labai sumažėjęs.
Sovietų Sąjunga neužtenka savų darbi

ninkų, nes 3.425.000 vyrų tarnauja ka
riuomenėje. Iš jų 400.000 yra satelitiniuo
se kraštuose, iš kurių reikalaujama siųsti 
darbininkus į Sibirą. Vien tik Rytų Vo
kietijoje yra 20 specialiai puolimui pa
ruoštų Sovietų divizijų. Lenkijoje yra 2 
divizijos, Vengrijoje — 4, Čekoslovakijo
je — 5.

Jaunų vyrų perkėlimas iš Rytų Europos 
į Sibirą turi ir kitą tikslą: asimiliuoti tuos 
kraštus ir sumažinti pasipriešinimą rusų 
įtakai.

būti, 
svetimša- 
to nedaro

rizikuoja

Maskvoje buvo ir A. 
susidarė įspūdis, kad 
ir A. Sacharovas yra 
patriotai, siekią rusu

nejaukiai. Deja, svetimšalis nieko negali 
padaryti, kald palengvintų vietinių žmo
nių nedalią.

Spaudos korespondentai Maskvoje gy
vena specialiai jiems skirtuose butuose, 
kur prie namo durų stovi milicininkas. 
Nors dažnai sekami, jie gali gan laisvai 
judėti, bet bendrauti su vietos gyvento
jais negali. Jų žmonos, ypatingai turinčios 
mažamečius vaikus, turi progos susitikti 
ir pasikalbėti su rusėmis, kai išeina pasi
vaikščioti ar pasėdėti parke. Tačiau jokio 
prasmingo pasikalbėjimo negali 
Žmonės vengia būti atviresni su 
liais, nekviečia jų į savo namus; 
ir užsieniečiai.

Su užsienio korespondentais
susitikti tik disidentai. BBC koresponden
tui teko susitikti su visa grupe disidentų 
dar tuo laiku, kai 
Solženicynas. Jam 
ir A. Solženicynas, 
karšti savo krašto
tautai gerovės. Bet judviejų būdai yra vi
siškai skirtingi. A. Solženicynas —- roman
tikas, norįs matyti Rusiją religingą, užsi
dariusią savyje, taikingai . besitvarkančią 
savo žemėje. Prof. A. Sacharovas, iš kitos 
pusės, yra realistas, labai rimtas ir išmin
tingas vyras, kalboje pasveriąs kiekvieną 
savo žodį. Abu jie yra susirūpinę dėl Ru
sijos ateities, bet turi skirtingus receptus 
sovietiškai ligai pagydyti. Valdžia galėtų, 
jeigu norėtų, tų disidentų pasireiškimus 
krašto viduje užgniaužti. Tačiau, kaip at
rodo, ji nori prieš užsienį parodyti savo 
gražų veidą, -todėl nesiima griežtesnių 
priemonių. Tuo tarpu disidentų siekimas 
— demokratinė Rusija — dar yra toli, to
li..;

GERAI — JEI TURI PLNIGŲ
Britų prabanginis laivas „QE 2“ ką 

grįžo iš prabanginės kelionės aplink 
šaulį, padaręs 38,564 mylias. Keleiviai
vo tarptautinis turtuolių mišinys, kuria
me vyravo amerikiečiai. Bet netrūko ir 
anglų bei vokiečių.

Dauguma keleivių Southamptone pa
reiškė nusistebėjimą, kad Anglija (Cu- 
nard bendrovė) pajėgė šią didžiausią ir 
prabangiausią kelionę aplink pasaulį su
organizuoti. Vienas keleivis šitaip išsireiš
kė: „Aš manau, kad ,.QE 2“ parodė pa
sauliui, kad Anglijos padėtis nėra tokia 
bloga, kaip dažnai skelbiama. Tai yra pa
vyzdys, kaip gerai anglai gali padaryti, 
tuo tarpu kai mes galvojame, kad su jais 
jau baigta“... Kelionė uždirbo kraštui 
apie penkis milijonus svarų svetimos va
liutos, o Cunard bendrovė turėjo vieną 
milijoną pelno.

vis daugiau ir daugiau 
į Sibirą. Vien tik prie 
tiekimo iš Orenburgo 

Sov. Sąjungos dalį jau

J. V.

Vakarai kapituliuoja

pirkti maistą kolchozininkų turguje, 
viskas yra žymiai brangiau. Stebėti- 
kad vietos gyventojai suvirškina to- 
diskriminaciją. Vakaruose, jeigu būtų

panašus prekių trūkumas, gyventojai štur
mu užimtų „privilegijuotos klasės“ krau
tuvę. Užguitas Rusijos gyventojas pasiten
kina trupiniais nuo savo ponų stalo.

Jautresnis vakarietis, matydamas tokią 
nelygybę Sovietų rojuje, jaučiasi tikrai

Brigadierius W. F. K. Thompson pdetų- 
rytų Azijos reikalų ekspertas ir JAV ka
riuomenės patarėjas paskelbė straipsnį; 
(Daily Telegraph, balandžio 8 d.) apie Va
karti pralaimėjimą ne tik Indo-kinijoje, 
bet ir visame pasaulyje. Jis rašo, kad pie
tų vietnamiečiams pralaimėjus, JAV bu
vo komunistų nugalėta be jokio karo. 
Vietnamo subyrėjimas yra silpnos strate
gijos išdava, į kurią amerikiečius nuvedė 
Europos draugai.

„Šiandien Vakarų bendruomenė yra iš 
vidaus ir iš lauko grasoma karingai nusi
teikusių marksistų ir Rusijos ideologinių 
imperialistų. Vietiniai karai Vietname ir 
Korėjoje yra trečiojo pasaulinio karo pra
džia, į kurį JAV yra įsivėlusi politiškai, 
ekonomiškai ir ideologiškai.“

Nors JAV prezidentas ir tariasi įsipa
reigojęs Nato kraštams ir kitiems sąjun
gininkams, bet valdžia iš jo rankų yra 
perėjusi į Kongresą. Dėl pietų-rytų Azijo
je palikusios tuštumos dabar tyliai kovo
ja Sovietų Sąjunga ir Kinija. Ir Europos 
sąjungininkai gerai žino, kad komunistai 
iš užimtų pozicijų niekada nesitraukia. 
Korėjoje sąjungininkai nieko nelaimėjo, 
bet ir nepralaimėjo. Tuo tarpu Vietname, 
amerikiečiams atsisakius užimti Hanojų, 
komuinstai atvyko pasiimti Saigono.

JAV Kongresas pasistengė, kad prezi
dentas neaprūpintų vietnamiečių naujais 
ginklais, o į Kissingerio pažadą padėti pa
vojaus atveju, Kongresas numojo ranka. 
Tragedijos paskutiniame veiksme ameri
kiečiai apkaltino Vietnamo kariuomenę, 
kad be laiko atsitraukė, o vietnamiečiai 
apkaltino JAV, kad nesuteikė materiali
nės ir moralinės paramos.

W. F. K. Thompson pranašauja, kad Eu
ropoje vakariečių defenzyvinė strategija 
gali susilaukti tokių pat rezultatų. Nors ir 
vengdami tiesioginio susidūrimo, rusai ne
užleis nei vienos žemės pėdos. O „deten- 
tės“ pagalba ji pagelbės Vakarams pa
tiems save sunaikinti.

Jau dabar aišku, kad Nato pietinis spar
nas ir Vid. Rytų padėtis pamažu pereina į 
Sovietų veiklos zoną. Senajam Titui pasi
mirus, Jugoslavijos padėtis greičiausia 
pasikeis Sovietų naudai. Ar gali Nato 
kraštai Sovietų užmojams pasipriešinti? 
Atsakyti reiktų kitu klausimu — ar jie 
nori?

Europos Saugumo konferencijoje Rusi
ja reikalauja jai pripažinti 182,400 kv. my
lių teritorijos ir 24 milijonus kitų tautų 
gyventojų. Be to, ji nori perimti i savo 
protektoratą 393,547 kv. mylių ir 91,7 mil. 
gyventojų Ryti; Europoje. Ir už visa tai ji 
nesiūlo visiškai nieko.

Vakariečiai mažų mažiausia turėtų už
miršti šią konferenciją, bent kol jų reika
lavimas — laisvas žmonių ir idėjų judėji
mas — 'bus rimtai užtikrintas.

Atominio karo grėsmės akivaizdoje, ma
žųjų tautų reikalai pasidaro niekam nebe
įdomūs. Tačiau tos tautos neturėtų už
miršti, kad didiesiems besigrumiant, jos 
visada daugiausia nukenčia. Senas priežo-

DARBININKAI Į SIBIRĄ
Sovietų Sąjunga reikalauja iš savo sa

telitinių kaimynų 
siųsti darbininkų 
natūraliųjų dujų 
Urale į vakarinę
pasiųsta daugiau kaip 25.000 darbininkų. 
Naujai tiesiamoji Orenburgo linija yra 
padalyta į penkias sekcijas — Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rytų Vokietija 
ir Bulgarija privalo nutiesti po 300 mylių 
vamzdžių ir pastatyti 22 pompavimo sto
tis. Už tai jiems pažadėtas tam tikras kie
kis dujų. Iš visų satelitų tik Rumunija at
sisakė siųsti savo žmones, pasitenkindama 
vien tik medžiagų tiekimu.

Satelitiniai kraštai dėl tokio didelio 
darbo jėgos pareikalavimo yra labai ne
patenkinti. Ypačiai rūstauja Rytų Vokie
tija, nes ji pati neturi pakankamai darbi
ninkų. Gyventojų prieauglis komunisti
niuose kraštuose po karo (išskyrus Len-

Tuo tarpu jie

ARABAI PILSTYS BENZINĄ
Turtingų arabų grupė, vadovaujama 

ambasadoriaus Muhammad Mahdi Al-Ta- 
jir, nutarė atidaryti Anglijoje nuosavas 
benzino pardavimo stotis.
nori suorganizuoti tokių stočių tinklą. 
Benzinas bus parduodamas tokios pat rū
šies ir tokiu pat būdu, kaip ir britų stoty
se. Tik kainos būsiančios žymiai mažesnės.

Arabai nori ne tik išpompuoti naftą, bet 
ją rafinuoti ir parduoti vartotojams. Da
bartinės naftos bendrovės siekiančios mil
žiniškų pelnų, o už benzino kainas esą kal
tinami arabai. Pvz. jie sako, kad už 48 ga
lonus naftos jie gauna 7 dolerius arba 6 
p už galoną. Atskaičius transportą ir rafi- 
neriją ir sumokėjus mokesčių 37 p už ga
loną, motoristai vis tiek esą per daug api
plėšiami, mokėdami po 74 p už galoną. ‘

Arabų tikslas esąs ne perimti naftos 
bendrovių biznį, bet pagerinti santykius 
tarp kuro gamintojo ir vartotojo. Jie sa
ko, kad britai, pamatę už kokią kalną tu
rėtų būti parduodamas benzinas, nebekai
tins arabų už norą sunaikinti vakariečių 
ekonominį gyvenimą.
benzino stotys taip 
prie naujųjų kainų, 
tysim.

Be to, dabartinės 
pat turės prisitaikyti 
Pagyvensim — pama-

VIELŲ TVORAAPSITVĖRĖ
Ženevoje Sovietų diplomatinė misija 

apsitvėrė stipria 8 pėdų aukščio tinkline 
vielų tvora. Tvoros viršus palenktas ne į 
lauką, bet į vidų — sunkiau išeiti, negu 
įeiti, 
mas, 
resas 
Paix.

Prie vartų pastatytas sargybos na- 
primenąs darbo stovyklas. Namo ad- 
nurodomas: Nr. 5, Avenue de la

SeplųnioS DIENOS
— Jorkshiro angliakasių prezidentas, 

komunistas A. Scargill pasirinko £3.000 
vertės Volvo automobilį, už kurį moka 
profesinės sąjungos. Automobilių fabrikų 
darbininkai pareiškė pasipiktinimą.

— Marksistas C. Clarke išrinktas Britų 
Studentų Sąjungos prezidentu. Jo atlygi
nimas — £2.000 per metus. Sąjungai pri
klauso 650.000 studentų.

— Pietų Vietname iš JAV sandėlių esą 
pavogta ginklų ir kitokių karo reikmenų 
daugiau kaip už 200 milijonų dolerių. Vi
są tą medžiagą spekuliantai parduodą 
šiaurės vietnamiečiams... Pasigendama 
net 140 kariškiems reikalams pritaikytų 
laivų.

— Kijevo astronomijos laboratorija pa
stebėjo naują kometą, kurią pavadino 
1975 — E.’

— Rytų Europos valstybės savo upėse ir 
ežeruose užsiaugina 250.000 tonų žuvies, o 
Vakarai tik 75.000 to, Anglijos ežeruose 
pagaunama 2.500 to.

— Britų parlamente dauguma darbiečių 
atstovų pasisakė prieš Europos Bendruo
menę.

— Ugandos prezidentas Amin prisiuntė 
telegramą, reikalaujančią, kad karalienė 
jam perduotų Britų Bendruomenės vy
riausiojo vadovo pareigas.

— Kambodijoje kareiviai užmušė savo 
viršininką leitenantą Pen Samnang už tai, 
kad jis nemokėjo jiems algų. Karininko 
kūnas buvo sudraskytas į gabalus ir ka
reiviai jį suvalgė...

— Tiktai 26% danų pasisakė, kad vedy
bų formalumai yra reikalingi. Danijoje 
neregistruotos vedybos turi tas pačias tei
ses, kaip ir formaliai vedusieji.

— I JAV ir Angliją iš Vietnamo atgabe
nami vaikai ne visi yra našlaičiai. Kai ku
rie tėvai tyčia palieka vaikus prieglaudo
je, tikėdamiesi juos vėliau atsiimti. Vai
kus įsūnijant, patariama apsižiūrėti.

— Vietoj neseniai mirusio Formozos 
prezidento Čiang Kai-šeko, jo įpėdiniu pa
skirtas Yet Čia-kan, tačiau iš tikrųjų 
krašto valdžią savo rankose laiko Čiang 
Kai-šeko sūnus Čiang Čing-kuo — minis- 
teris pirmininkas.

— Britų parlamente atstovas G.’Jannęr 
protestavo prieš A. šelepino išsireiškimą, 
kad jo vizito metu demonstrantai gavę po 
£5.00.

— Trečiadienį, balandžio 9 d. tempera
tūra Maskvoje siekė 23 C šilimos. Angli
jos šiaurėje tuo metu siautėjo pūgos... ■

— Avelino miestely, Italijoje, pašto vir
šininkas, jo žmona ir klebonas suimti už 
pasisavinimą emigrantų atsiunčiamų gi-

minėms pinigų, kuriuos išleido daugiausia 
valstybės loterijos bilietams pirkti.

— Somalijoj (Rytų Afrika) Sovietai įsi
rengė didelio atstumo mechaniškai kont
roliuojamų sviedinių sandėlius. Iš jų bus 
aprūpinami Indijos vandenyne esąs sovie
tų karo laivynas.

— Pamiro kalnuose Centr. Azijoje už
tikta labai reta baltai ruda meška.

— Sovietų Sąjunga turi dvigubai dides
nius naftos rezervus, negu JAV. Imant 
pavieniai, ji pagamina daugiau naftos, ne
gu bet kuris vienas kraštas atskirai.

— Lenkijos telegramų agentūra prane
ša, kad žymiausia pasaulyje Milano opera 
„La Scala“ dėl skolų gali būti uždaryta. 
Tik vienam kreditoriui opera esanti sko
linga 550 mil. lirų.

— Dėl remonto ir elektrifikacijos darbų 
balandžio 3 — 21 d. buvo uždarytas Kau
no geležinkelio tunelis.

— Londono brangenybių varžytinėse 
numatoma parduoti Mahometo diktuotą 
laišką, kurio originalas išsaugotas Šveica
rijoje. Jo vertė — apie 1 mil. svarų.

— Jeigu neseniai iš naujo suimtas so
vietų darbininkas — rašytojas Marčenko 
negaus leidimo emigruoti, jis yra pasiry
žęs mirti kalėjime badu. Jo knyga „My 
Testimony" išversta į daugelį pasaulio 
kalbų.

— Anglijoje susekta organizacija, kuri 
ruošia Hitlerio gimtadienio (balandžio 20 
d.) iškilmes. J jas esą pakviesti atstovai 
iš Vokietijos, Italijos, Švedijos ir Ispani
jos.
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Kas mes esame: išeiviai ar tremtiniai? SU LIETUVIAIS PASAULYJE
Šis klapsimas vis labiau virsta mūsų 

likimo (klausimu, nes nei svetur gimęs bei 
augęs jaunimas, nei seniau atkeliavusieji 
mūsų tautiečiai nebesijaučiu esą tremti
niai. Nevienam net atrodo, kad nuolatinis 
šaukimasis tremties sąvokos esą nebe
realus santykiaujant su moksleiviais bei 
studentais, kurie, tiesa, tebelaiko save lie
tuviais, bet nebe tremtiniais. Todęl jlau 
vienas kitas ir siūlo sąvoką „tremtis“ 
keisti sąvoka „išeivystė“. Pagrindas šiai 
kaitai esąs tas, kad svetur gimę, augę, 
mokslus ėję žmonės jau yra tiek įaugę į 
gyvenamojo krašto darbus bei rūpesčius, 
jog nesijaučia esą ištremtieji. Gal tokiais 
yra jautęsi bei tebesijaučią jų tėvai, bet 
nebe jie patys. Gyvenamasis kraštas jau 
esąs jų tėvynė. Jie yra suaugę su juo geo
grafiškai, tiek kultūriškai, tiek profesijos 
ir ne sykį net šeimos ryšiais. Trumpai ta
riant, santykis su gyvpnamuoj kraštu 
yra virtęs mastu, apsisprendžiančiu, kas 
yra tremtinys, o kas išeivis. Kadangi šis 
santykis esąs išsivystęs jaunojoje kartoje 
teigiama linkme, todėl ši karta ir nebeno
rinti vadintis tremtinio vardu. Gilūs prof. 
J. Ereto žodžiai, tarti pastarojoje jo stu
dijoje „Išeivijos klausimais“ (Roma 1974), 
tremtis „yra organiška mūsų būties dalis“ 
(p. 32) — šie žodžiai jau neberanda at
garsio mūsiškių sieloje, ši dalis esanti 
jiems jau nebepfitaikoma, o tuo labiau 
jų būčiai nebeorganiška. — Tačiau ar taip 
yra iš tiesų?

Tremties klausimą esame įpratę 
svarstyti maždaug šitaip: kas iš savo tau
tos krašto iškeliavo laisvai, yra išeivis; 
kas buvo iš jo išstumtas fiziškai ar mora
liškai, yra tremtinys. Tokių išstumtųjų po
kario metais yra buvę kelios dešimtys 
tūkstančių. Jie <tad visiškai teisingai ir va
dinosi tremtiniais ir gyveno tremties są
mone bei būsena. Tačiau visi kiti? Lietu
vių užsienyje yra juk žymiai daugiau, ne
gu lietuvių išstumtųjų ar pabėgusiųjų. Ko
dėl (tad ir jie turėtų vadintis tremtiniais? 
Juk niekas nėra jų trėmęs — net ir mora
line prasme.Jie arba patys laisvai iš kraš
to iškeliavo, arba jau svetur gimė. Be to, 
anų išstumtųjų arba tremtinių skaičius 
diena iš dienos mažta ir jų vaidmuo men
kėja. Kam tad reiktų vienos rūšies išeivių 
savybes išplėsti visiems išeiviams, visus 
laikant tremtiniais, diegiant jiems 
tremties sąmonę ir laikant ji; būseną trem
ties būsena? Ar negeriau būtų suvokti sa
ve kaip lietuvį, gyvenantį už Lietuvos ri
bų?

Šitaip svarstant savą gyvenimą užfcie-t 
nyje ir savo santykius su gyvenamuoju 
kraštu, lieka betgi neatsakytas pats pa- 
grinidnis klausimas: O kodėl gi mes gyve
name už Lietuvos ribų? Ar šiandien gy
venti lietuviui už Lietuvos ribų yra taip 
lygiai savaime suprantama bei natūralus 
dalykas, kaip, sakysime, italui, prancūzui, 
vokiečiui, anglui? Prieš dvejus metus man 
yra tekę kalbėti „1 Laisvę“ puslapiuose 
(1973 m. 'Nr. 57) (apie įvairias išeivių rū
šis: kolonistus, duoneliautojus, pabėgė
lius. Kiekviena rūšis duotų į minėtą klau
simą kitokį atsakymą: kolonistai gyveną 
svetur, kad laimėtų tautai naujų kraštų; 
duoneliautojai, kad susikurtų geresnę pa
dėtį sau patiems; pabėgėliai, kad laisvai 
kovotų prieš tai, nuo ko jie bėgo. Be to, 
tarp išeivių esama dar ir tokių, kurie gy
vena už savo krašto ribų kaip diplomatai, 
įmonių bei firmų atstovai, tyrinėtojai, 
nuoykininkai ir t. t. Visų šių išeivių rūšių 
turi kiekviena tauta. Jų turime ir mes, iš

Eleonora Ravickienė

Jo laimingiausia vasara
Plungėje. Karklėnuose praėjo pati laimingiau

sia jų vasarėlė. Skaičiau, kad ji buvo ir kūrybin
giausia. Sutartinai plakė abiejų širdys, kupini buvo 
noro gyvent, kurt, mylėt vienas antrų.

Bet ši laimė buvo trumpa, ji blykstelėjo lyg 
šviesi žvaigždė ir užgeso. Liko tik liūdesys ir siel
vartas...

Kai senoji K. Leliugienė sulaukė septynerius 
metus išgyvenusio ir laimėse neradusio svetimose 
šalyse savo sūnaus ir jo pagausėjusios šeimos, M. K. 
Čiurlionis jau ilsėjosi kapuose. Jauna našlė Sofija 
nebeužklysdavo. Gal būt, perdaug skaudūs buvo 
prisiminimai...

Name su priebučiu apsigyveno Jono Leliugos 
šeima. Koks gi jo tolesnis likimas? Iš visų M. K. 
Čiurlionio amžininkų, atrdo, tėra belikusi Jono Le
liugos žmona, beveik šimtametė senutė. Ji gerai gir
di, ji man ir papasakojo:

— Praėjus pirmam pasauliniam karui, mūsų 
apylinkės žmonės nutarė steigti mokyklų. Suprato
me, kaip sunku būti beraščiais, norėjom, kad nors 
vaikai būtų laimingesni. Tiesa, vienus kitus mokė 
„daraktoriai4, bet ir jie patys dažnai temokėdavo 
skaityti. Mokė ir viena kita motina, beverpdama 
prie ratelio. Bet mūsų nepatenkino: mums buvo rei
kalinga mokykla, tikras mokytojas. Ji ir įsikūrė mū
sų name. Tėvai suvežė savo stalus, kėdes. Per Vieš- 
tovę buvo nutiesti du lieptai. Sukaukšėjo klumpės, 
susirinko vaikų apie 50. Vieni maži, kiti paaugliai 
atkeliavo į mokyklą 5-6 km nuo namų. Atvyko mo
kytoja Ona Žiliūtė. Mokykla gyvavo apie 10 metų!

Po to name su priebučiu, mokyklos patalpose,

skyrus gal tik kolonistus. Visų tad jų sub
jektyvus atsakymas, kodėl jie gyvena sve
tur, būtų kitoks.

Bet štai, mes klausiame: ar visų šių iš
eivių — vistiek, kokiai rūšiai jie priklau
sytų ir kokio subjektyvaus motyvo veda
mi jie svetur gyventi). — objektyvi būsena 
yra ta pati, kai jų (kraštas yra laisvas, ir 
tada, kai šis kraštas yra svetimųjų pa
vergtas? Ar tautos nelaisvė nekeičia ir iš
eivių objektyvaus būvio svetur? Argi mes, 
lietuviai, šiandien iš tikro buvojame už 
Lietuvos ribų ta pačia prasme ir tuo pa
čiu būdu, kaip ir nariai laisvų tautų? 
Kiekvienam aišku, kad atsakymas čia te
gali būti tiktai neigiamas. Ne! Mes buvo
jame dabar svetur kitaip, negu kiti, kurių 
tėvynės yra laisvos. Mūųs 'krašto pavergi
mas yra sukūręs tarp mūsų, esančių sve
tur, ir mūsų tautos, esančios tėvynėj, tam 
tikrą užtvarą, aną ‘geležinę uždangą’ ir 
tuo būdu pakeitęs visą mūsų būseną. Nors 
būtume iš Lietuvos iškeliavę ir laisvu sa-
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vo pačių apsisprendimu ir todėl niekados 
nebuvę tremtiniai; nors būtume svetur gi
mę, augę, mokęsi, sukūrę šeimą, įsigiję 
profesiją ir savos tautos krašto niekados 
neregėję, — tačiau tą valandą, kai laisvu 
savo pačių apsisprendimu nebegalime 
grįžti tėvynėn todėl, kad ji yra pavergta 
ir kad grįžimas reikštų šio pavergimo pri
pažinimą, padarant jį savu. — tą valandą 
visi tampame tremtiniais, visi, kurie save 
laikome lietuviais.

Tai tinka ne tik pabėgėliams, kurie 
krašto pavergimą pergyveno patys, bet ir 
jų vaikams, ir jų vaikų vaikams, ir tiems, 
kurie anksčiau atkeliavo. Kiekvienas lie
tuvis, svetur gyvenąs, yra virtęs tremti
niu, užgrobus Lietuvą bolševikams.j Nesi 
pavergtos tėvynės siena dabar yra ne tik 
politinė siena tarp valstybių, bet ir egzis
tencinė siena tarp mūsų būsenos svetur ir 
tautos būsenos krašte. Todėl' tremtis yra 
dabar lietuvio būsena svetur apskritai; tai 
lietuvio būsena, netekus Lietuvai laisvės. 
Šia prasme dabar visi esame lygūs, nes 
visi esame lietuviai ir visiems Lietuva yra 
pavergta. Kas šiandien gyvena svetur ir 
laiko save lietuviu, tas savaime turi save 
laikyti ir tremtiniu. Pavergto krašto aki
vaizdoje lietuvio ir tremtinio sąvoka bei 
sąmonė susilieja į vieną.

Tremties esmę, kaip matome, apspren
džia ne mūsų santyūkis su gyvenamuoju 
kraštu; ne būdas, (kaip iškeliavome iš tė
vynės; ne subjektyvus motyvas, kodėl gy
vename už krašto ribų: bet tremties esmę 
apsprendžia mūsų santykis su Lietuvos 
laisve. Kol Lietuva yra laisva, tol kiekvie
nas svetur gyvenąs lietuvis yra tik pa
prastas išeivis. Bet kai Lietuva laisvės ne
tenka, tai kiekvienas svetur gyvenąs lie
tuvis tuo pačiu virsta tremtiniu, nes tuo 
pačiu jis esti išstumiamas iš savo tautos 
krašto; išstumiamas visiškai objektyviai, 
net jeigu subjektyviame jo nusiteikime ir 
nieko neįvyktų. Lietuvos pavergimas kei
čia mūsų visų objektyvią būseną svetur. 
Šią tad pakitusią mūsų būseną mes ir va
diname tremtimi.

Štai (ko nesame įžvelgę, svarstydami bei 
ginčydamiesi, kas esame: išeiviai ar trem
tiniai. Žmogų tremtinį padaro ne subjek
tyvus svetimumas gyvenamajam kraštui, 

apsigyveno J. Leliugos vedę vaikai, vėliau grabdir- 
bys Pranas Saudargas.

Viena pavasarį, visą naktį dirbęs karstą, grab- 
dirbys nuėjo miegoti, sušlauvęs drožles prie degan
čios virykles, o žmona išėjo karves melžti. Iškritu- 
sios žarijos uždegė drožles. Buvo sėjos metas, visi 
buvo laukuose. Vos išgelbėjo grabdirbį. Tai buvo 
1946 metais. Ugny žuvo daiktai, baldai, susiję su 
M. K. Čiurlioniu. Namas, jo laimingiausios vasarė
lės liudininkas, sudegė ligi pamatų...

Vaikščiojau po sodybų. Gyvenamasis namas 
įrengtas svirne. Iš keturių liepų bėra dvi, viena bai
gia nudžiūti. Po jų tankių lapų vainiku buvo įruoš
ta vieta kaimo muzikantams, čia skambėjo armo
nika, smuikas, būgnas per vestuves, vakarėlius, pa
baigtuves. šių lapų pavėsiu ne kartą džiaugėsi M. 
K, Čiurlionis... Grįžti namo dar nesinori. Keliausiu 
jų vaikštinėtais keliais...

Aplankiau kapelius. Jie aukštame Vieštovės 
skardyje, apaugę ąžuolų virtine. Prie jų dauba, pri- 
žėlusi krūmų, medžių. Tylu, ramu, lyg ir paslaptin
ga; užžėlę kauburėliai, kerpėmis apaugę seni kry
žiai.

— Apie šias kapines girdėjau iš tėvo, — pasa
kojo man mokytoja J. Razmienė, užaugusi Šiose 
apylinkėse. — Jas žmonės vadino maro kapinėmis, 
šimtai krito nuo bado, choleros kaip rudenį lapai. 
Krito, nesulaukę medicininės pagalbos. Išlikę gyvie
ji parinko jiems nuošalią amžino poilsio vietų smė
lėtame Vieštovės kalnelyje. Laidojo iš pradžių su 
karstais, vėliau užkasdavo be jų, tiesiog smėlyje. Su
sitikęs vienas kitų lyg per stebuklą išlikęs žmogus 
puldavo į glėbį kitam, bučiuodavosi, pasidalydavo 
paskutiniu kąsniu, šis kalnelis — ašarų, kančių, di
džiausios tragedijos vieta. Apie jį kartų kartos pa
sakojo kraupiausias istorijas. Vėliau liaudies meist
rai mirusiems pagerbti padarė daug smuikelių. Aš 
juos prisimenu. Laikui bėgant, jie supuvo, sunyko,

bet jo objektyvus atitvėrimas nuo savo 
tautos krašto. Ir kol šis atitvėrimas trun
ka; mūsų atveju, kol Lietuva nėra laisva, 
tol visokios kalbos, esą mes nesijaučiame 
tremtiniais, yra tik apgailėtinas nesusi
pratimas. Nesijausti (tremtiniu, tautai ne
tekus laisvės, reikštų būti abejingam tau
tos nelaisvei. Tai yra neįmanoma nė vie
nam, kuris yra lietuvis. Kol mano kraštas 
yra nelaisvas, tol aš klaidžioju pasaulyje 
irgi nelaisvai, nors ir eičiau, kur noriu. 
Bot štai, priėjęs savo tautos krašto sienas, 
atsidaužiu į jas kaip į užtvarą, ir jų per
žengti negaliu, nenusilenkdamas pavergė
jui, nepripažindamas jo mano tautos kraš
to šeimininku ir neišduodamas tuo savo 
žmogiškosios garbės bei (kilnybės. Kokiu 
tad būdu būtų man įmanoma nesijausti 
tremtiniu? Kokiu būdu galėčiau savo gy
venimą svetur taip tvarkyti, tarsi mano 
tautai nebūtų nieko atsitikę?

Vadintis lietuviu, gyvenančiu už Lietu
vos ribų, šiandien turi visiškai kitokią 
prasmę, negu, sakysim, prieš II pasaulinį 
karą .Todėl ir sąmonės lietuvio gyvenan
čio svetur, šiandien nepakanka. Šiandien 
reikia sąmonės, kodėl aš gyvenu už Lietu
vos ribų. Ką reiškia manasis buvojimas 
svetur Lietuvos tragedijos akivaizdoje? 
Argi manoji būsena svetur yra tolygi bū
senai mano draugo italo, vokiečio, prancū
zo. anglo, kurie irgi gyvena svetur, moky
damiesi su manimi toje pačioje mokykloje 
ar dirbdami tą patį darbą įstaigoje? Visiš
kai nuoširdžiai atsakę į šį klausimą, savai
me prieisime tremties sąmonę kaip mūsų 
buvojimo svetur esminę žymę.
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KADA PASIRODYS ČIURLIONIS 
VOKIŠKAI?

Jau seniai skelbiama, kad Drezdene 
„Verlag der Kunst“ leidžia knygą apie M. 
K. Čiurlionį. Tekstą knygai parašė moks
lininkas Gytis Vaitkūnas, o i vokiečių kal
bą išvertė E. Daneris. Veimarietis fotogra
fas G. Bajeris padaręs labai geras foto re
produkcijas. Knygoje būsią apie 300 pus
lapių. Iliustracijų būsią 200, iš jų 53 spal
votos. Knyga pasirodysianti apie rugsėjo 
mėnesį.

E. Matuzevičius

PAVASARIO NAKTĮ

Mano žeme gimtoji,
Šią trumpą ir šiltą
Pavasario naktį
Pailsėk,
Nors bent kiek pamiegok, 
Už tave pabudėsiu...
Pailsėk, —
Tiek darbų čia dar laukia tavęs,
Tiek javų išaugini,
Subrandinti reikės --------
Tokios trumpos pavasario naktys, — 
Pailsėk,
Pamiegok.
Aš Nemuno vingiais tave apkabinsiu, 
Aš pasaugosiu tavo sapnus, 
Kad juose susapnuotą —
Išaugintąją duoną
Tu kaip motina
Mums padalintum
Po rugpjūčio dangum...

JAUNIMAS GYVAI REIŠKIASI 
POLITINĖJE VEIKLOJE

ži- 
da-

Kai amerikiečių spaudoje pasklido 
■plos apie JAV Valstybės departamento 
romą spaudimą prezidentui Geraldui For
dui atsisakyti Lietuvos priverstinės inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą nepripažini
mo, vieni pirmųjų, pakėlusių balsą, buvo 
Čikagos lietuviškasis jaunimas. Kovo 17 
dieną „Margučio“ radijo štabo, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos ryšių centro 
(PLIS RC) vadovybės ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) valdybos bendromis 
pastangomis įsteigta telegramų siuntimo 
tarnyba. Paskelbti atsišaukimai į Čikagos 
ir apylinkių lietuvius su raginimu naudo
tis tarnyba, norint pasiųsti savo senato-
riams, kongresmanams ir JAV vyriausy
bei telegramas, reikalaujant nepripažinti 
Pabaltijo valstybių aneksijos. Tarnyba 
veikė „Margučio“ patalpose, kur yra pri
siglaudęs ir PLJS Ryšių centras. Iki kovo 
27 dienos, t. y. per 10 dienų, per tarnybą 
buvo išsiųstos 2.732 telegramos.

Tarnyboje daugiausiai budėjo jaunimas, 
talkinamas vyresniųjų bendradarbių.

PLJS Ryšių centro vedėjas Mindaugas 
Pleškys ir LB Lietuvai talkos komisijos 
narys Saulius Kuprys aplankė Čikagos 
„Tribūne“ dienraščio redakciją, kur kal
bėjosi su redaktoriais apie tame laikraš
tyje paskelbtą informaciją dėl galimo 
JAV vyriausybės politikos pasikeitimo. Ta 
proga buvo įteikta JAV LB krašto valdy
bos paruošta informacija apie žmogaus 
teisių pažeidimus sovietų okupuotoje Lie
tuvoje ir paprašyta vedamojo straipsnio.

BALTAI IR BALTIJA

Vienas gerai žinomas lietuvis-kultūri- 
ninkas išsiuntinėjo visų lietuviškų laik
raščių ir žurnalų redakcijoms plačiai mo
tyvuotą straipsnį, kuriame pakartotinai 
siūlo terminus pabaltiečiai ir Pabaltijys 
(ar Pabaltė) pakeisti į baltai ir Baltija. 
Tačiau jis prašo rašinio neskelbti, nes ne
benorįs įsivelti į nereikalingus ginčus.

Visiškai pritardami minėtajam siūly
mui, vis dėlto manytume, kad kruopščiai 
paruošto straipsnio paskelbimas būtų nau
dingas, ypačiai jaunesnės kartos žurnalis
tams. Autoriaus niekas negalėtų priversti 
leistis i ginčus, jeigu jis pats to nepagei
dautų.

Rašinio paskelbimas tuo labiau įdomus 
ir aktualus, kad jame nurodytoji medžia
ga (pvz. „Gimtoji Kalba“) šiandien nebe 
visiems prieinama.

„AIDO“ PENKMETIS

Anglijos lietuviams gerai pažįstamas 
Hamiltono mergaičių choras „Aidas“ ba
landžio 26 d. rengia penkerių metų sukak
tuvinį koncertą. Per tuos penkerius metus 
„Aidas“ išleido dvi dainų plokšteles, ku
rių paskutinioji, „Keliauju su daina“, 
kaip tik pasirodys sukaktuvių vakarą.

„LAISVĖS“ RADIJAS

„Laisvės Radijas“ Muenchene kovo 2 d. 
pradėjo pilnas laidas, skirtas sovietų oku
puotai Lietuvai. Pagrindiniai lietuviškų 
programų skyriai yra „Jaunimas kalba 
jaunimui“, „štai kaip buvo“, ,',Autoriai 
juostelėse“ ir spaudos apžvalga. Jaunimo 
laidose bus leidžiama pasisakyti iš oku
puotos Lietuvos išvykusiems jaunuoliams. 
Skyrius „Autoriai juostelėse“ radijo klau

didžiosios dalies neliko. Mano tėvas matydavo 
daug kartų čia vaikščiojantį Čiurlionį. Gal jis poil
sį rasdavo tylumoje, vietoje, apie kurią ne kartą jam 
pasakojo Klara Leliugienė, kalnelį, priglaudusį tiek 
senų, jaunų...

— Žiūrėdama M. K. Čiurlionio „žemaičių ka
pines“, „žemaičių kryžius“, aš, atrodo, neklystu — 
tai Vieštovės kapinės, smuikeliai, kurie dar išsilaikė 
mano atmintyje.

Keliauju toliau. Takas susiaurėja, užgožia jį su
sipynusius šakos, suvirtę medžių liemenys. Tikros 
„džiunglės“. Kelių pastoja Vieštovės intakėliai. Jų 
vanduo šaltas, tekąs iŠ šaltinių. Dėl to Vieštovėje 
niekada netrūko vandens, netolimoje praeity upelis 
suko net dviejų malūnų girnas.

Eiti darosi vis sunkiau. Šis kelias man simbo
liškas, priminė sunkų M. K. Čiurlionio nueitą kelių, 
varganą, kovojant dėl duonos kąsnio ir šitiek dir
bant. O Sūris pilna melės grožiui, žmogui. Jis ne tik 
veltui mokė groti vargšus talentingus mokinius, bet 
ir dalijosi paskutiniais skatikais.

Po poros dienų vėl aplankiau Karklėnus. Vy
kau iš kitos pusės Kulių link. Apžiūrėjau senas so
dybas, esančias netoli nu J. Leliugos sodybos, čia 
ne kartą viešėjo Čiurlionis. Seni medžiai, tvenkiniai, 
būdingos įžambinės tvoros, koplytstulpis. Senelis 
Mingėlos ąžuolas, aptvertas tvorele. Prieš akis — 
kelias į Kulius. Juo arkliais vyko Čiurlioniai.

Tų vietų, susijusių su M. K. Čiurlioniu, daug, 
dalį jų išvaikštinėjau, radau žmonių, kurių tėvas ar 
seneliai jį pažinojo. Plungė — M. K. Čiurlionio liki
mas: iš jos jis, išlydėtas atsisveikinimo maršo, išvy
ko į platų pasaulį. Prieš akis neaiški ateitis, pilna 
vargų. Jis grįžo nugalėtojas, subrendęs menininkas 
ir Plungėje jautė laimę ir džiaugsmą. Plungėje pra
bėgo trumpa, laiminga, kūrybinga vasarėlė.

„Švyturys"

sytojus supažindins su rašytojų kūriniais, 
nevaržomais sovietinių cenzorių, „Štai 
■kaip buvo" paminės svarbiuosius įvykius, 
ignoruojamus ar iškreipiamus komunisti
nio režimo, pateiks išeivijos spaudos ap
žvalgą, analizuos tautybių problemas So
vietų Sąjungoj, specialų dėmesį skirs mo
terims. Du kartus per savaitę transliuoja
ma „Samizdat" spaudos apžvalga remsis 
tokiais leidiniais, kaip „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika“, dokumentais bei ra
šiniais, kurie Lietuvoj gali būti skleidžia- . 
mi tik pogrindyje. Lietuviško skyriaus va
dovas yra Juozas B. Laučka iš JAV, jo 
bendradarbiai — sociologas dr. Kajetonas 
Čeginskas iš Švedijos, Abraomas Levinas, 
dirbęs Vilniaus radijo ir televizijos komi
tete, ir jaunas žurnalistas Aleksandras 
Katsas, neseniai atvykęs iš okup. Lietu
vos. Jiems talkins kiti bendradarbiai Eu
ropoje ir JAV.

REKOLEKCIJOS

Šiais metais rekolekcijas praves iš JAV ■ 
atvykęs prel. Vyt. Balčiūnas, kuris mūsų 
apylinkėje galės pabūti vos vieną savaitę. ;
Rekolekcijų tvarka ši:
HUDDERSFIELDE — balandžio 19 d., šeš

tadienį, St. Joseph's bažnyčioje, 4 vai. 
p. P-

BRADFORDE — balandžio 19 d., šeštadie
nį, 6.30 v. vakare, St. Ann's bažn. pa
maldos, išpažintis, pamokslas. Balan-* 
džio 20 d., sekmadienį, 12.30 v., išpa
žintis, šv. Mišios ir pamokslas.

HALIFAXE — balandžio 20 d., sekmadie
nį, St. Columba bažn., 4 vai. p. p., pa
maldos, išpažintis ir pamokslas.

Labai prašau vietos ir apylinkių lietu
vius katalikus pasinaudoti šia proga ir 
gausiai dalyvauti rekolekcijose.

Kun. J. Kuzmickis

REKOLEKCIJOS LIETUVIAMS

Šiemet, šventaisiais Metais, lietuviškas 
rekolekcijas praves prelatas dr. Vytautas 
Balčiūnas šia tvarka:
DERBYJE — balandžio 29 d. nuo 7 vai. į 

vakaro išpažintys, 7.30 vai. Mišios, 
pamokslas. Convent of Mercy, Brid-. 
ge Gate.

Kelt er Inge — balandžio 30 d„ 7 val. vak. 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. Edward's, London Rd. Kviečia
me čia ir Corby bei apylinkės tautie
čius.

LEICESTERYJE — gegužės 1 d., 7 vai. į 
vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pa
mokslas. Sacred Heart, Mere Rd.

Leamingtone Spa — gegužės 2 d., 5.45 val. : 
vak. išpažintys, 6 vai. Mišios, pamoks
las. St. Peter’s, Donner Pl.

COVENTRYJE — gegužės 2 d„ 7.15 val. ’ 
vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pa
mokslas. St. Elizabeth's, Elizabeth Rd.

GLOUCESTERYJE — gegužės 3 d„ 3.30 
vai. išpažintys, 4 vai. Mišios, pamoks- ; 
las. St. Peter's, London Rd. Kviečia
me čia ir Stroudo bei apylinkės tau
tiečius. Po pamaldų Motinos Dienos 
minėjimas.

NOTTINGHAME — gegužės 4 d„ Motinos 
Dieną, nuo 10 vai. išpažintys, 11.15 
vai. Mišios, pamokslas. Lietuvių Ži
dinys. Kviečiame ir Mansfieldo bei 
apylinkių lietuvius.

BIRMINGHAME — geg. 4 d.. 2.30 vai. iš- '
pažintys, 3 vai. Mišios, pamokslas. 19 
Park Rd.. Moseley.

WOLVERHAMPTONE — geg. 4 d., 5.30 * 
vai. vak. išpažintys, 6 vai. Mišios, pa
mokslas. Convent of Mercy, St. John’s : 
Square, Snow Hill.

NORTHAMPTONE — geg. 6 d., 7 val. vak. ■ 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks- ; 
las. St. John's, Bridge Street.

STOKE-ON-TRENTE — geg. 7 d., 7 val., 
išpažintys, 7.30 vai. Mišios, pamoks
las. St. Wulstan’s, Wolstanton.

NOTTINGHAME — geg. 8 d., šeštinėse, { 
7 vai. vak. išpažintys, 7.30 vai. Mišios, 1 
pamokslas. Lietuvių Židinys.

Visur išpažintys bus klausomos iki pa- ' 
mokslo ir po jo iki Komunijos. Rekolekci- 
jų vedėjas kalba ir angliškai, vokiškai, • 
prancūziškai, itališkai. Mišrias šeimas 
prašome tuo pasinaudoti.

Visus iš visur labai kviečiame rekolek- į 
cijose dalyvauti. Nesivaržykite ateiti, ne- ( 
spėjant pasikeisti, ir darbo drabužiais. ■

Kun. S. Matulis, MIC Į

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
■» 

DERBYJE — balandžio 20 d., 14 vai., Brid
ge Gate. Mišios už a. a. Kazimierą 
Vaitkevičių 15-ktų mirimo metinių 
proga.

NOTTINGHAME — bal. 20 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — bal. 27 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

MANCHESTER — Rekolekcijos. Tvarka 
sekanti: balandžio 26 d., 4.30 vai., St 
Chad's bažnyčioj (Cheetham Hill Rd., 
Cheetham, M/c 8) pamokslas, išpažin
tis. Balandžio 27 d., 11 vai., Notre Da
me seselių koplyčioje (Heywood St, 
Cheetham, M/c 8). Išpažintis nuo 
10.15 vai. Rekolekcijas praves prd. V. 
Balčiūnas.

CORBY J E — balandžio 27 d., 15 vai, St. 
Patrick's, Gainsborough Rd.
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Petras Bulaitis
(80 m. sukakties proga)

Žymusis senosios kartos veikėjas P. Bu
laitis sulaukė 80 m. amžiaus. Garbingąjį 
sukaktuvininką gerai pažįsta ne tik Lon
dono, bet ir visos Anglijos lietuviai. Nes 
jis dirbo visur, kur tik reikėjo dirbti lietu
višką darbą. Jis visur rodėsi drąsus, ryž
tingas ir nesivaržąs tarti viešą žodį, jeigu 
tai yra naudinga lietuviškam reikalui.

Petras Bulaitis — Bulevičius gimė 1895 
m. balandžio 19 d., Seinų aps., Beržniko 
vis., Aradnikų km. Tas kraštas pasižymi 
gamtos grožiu ir yra apipintas istoriniais 
padavimais, dainomis ir legendomis. Taip 
pat jis yra aplaistytas ir tauriųjų Lietu
vos sūnų krauju, nes ten per amžius vyko 
kovos.

P. Bulaitis iš pat mažens jau turėjo di
delį palinkimą į mokslus. Sulaukus 5 m. 
amžiaus, jubiliato „dziedzukas“ — Moc
kevičius, buvęs vadinamojo lenkmečio su
kilimo dalyvis, išmokė jį lenkiškai kalbėti

Nuotraukoje:
Petras Bulaitis, žmona Oua Bulaitienė 

Westminsterio arkidiocezijos kancleris 

ir skaityti. O lietuviškai skaityti ir rašyti 
išmokė kaimo daraktorius. Pradžios moks
lus baigė rusiškoje Kučiūnų mokykloje, 
kur tik viena pamoka per savaitę buvo 
skirta lietuvių kalbai. Baigęs mokyklą, 
pradėjo mokytis siuvėjo amato ir greitai 
pasidarė savistoviu siuvėju. Tuo amatu 
verčiasi ir dabar. Bulaičių firma turi Lon
done dvi drabužių siuvyklas ir kartu me
džiagų krautuves.

Baigęs mokyklą jubiliatas jau labai ge
rai suprato, kad jis yra lietuvis. Pirmas 
laikraštis, kurį jis pradėjo skaityti, buvo 
Seinuose leidžiamas „Šaltinis“. Tas laik
raštis, kaip jubiliatas yra pareiškęs, ati
darė jam akis. Susitaupęs truputį pinigų, 
jau pats užsiprenumeravo „Spindulį“. Ta
me laikraštyje buvo išspausdinta ir jo pa
rašyta pirmoji korespondencija. Pirmas 
didesnis rašinys buvo įdėtas Tilžės laik
raštyje „Birutė“. Rašė ir į Seinų „Šalti
nį“, pasirašydamas slapyvardžiu „Tėvy
nės Mylėtojas“. Bendradarbiavo nepri
klausomoj Lietuvoj ėjusiame dienraštyje 
„Rytas", „La Petro“ slapyvardžiu. Buvo 
„Išeivių Draugo“ redakcijos narys, o vė
liau 8 metus nuolatinis korespondentas, 
pasirašydamas slapyvardžiu „Bitinėlis“. 
Taip pat buvo išrinktas ir Londono Spor
to klubo nuolatiniu korespondentu. Ben
dradarbiavo ir kituose laikraščiuose. Ne
skaitant korespondencijų, yra parašęs 
straipsnių visuomenės ir kultūros klausi
mais.

Jubiliatas gerai atsimena tuos laikus, 
kai vyko susirėmimai su lenkais, kurie 
nenorėjo, kad bažnyčiose būtų įvestos lie
tuviškos pamaldos. Tokias muštynes len
kai buvo sukėlę dr jo gimtojoje Beržniko 
parapijoje. Kai lietuviai jiems skirtą sek
madienį pradėjo eiti aplink bažnyčią, tai 
juos užpuolė lenkai ir pradėjo mušti. Po 
to įvykio Beržniko bažnyčia buvo trims 
metams uždaryta. Vėliau kun. A. Galecko 
pastangomis Kučiūnuose pastatyta nauja 
bažnyčia, kurioje buvo laikomos vien tik 
lietuviškos pamaldos. Čia susidarė lietu
viškos veiklos centras, i kurį įsijungė ir 
P. Bulaitis. Dalyvavo lietuvių chore, „ži
burio“ draugijoje, ir labai džiaugėsi tos 
draugijos knygyne suradęs lietuviškų 
knygų. Tada jubiliatas pradėjo savo pir
muosius žingsnius į sceną.

1911 m. P. Bulaitis atvyko į Angliją ir 
apsigyveno Londone. Užsiprenumeravo 
laikraštį „Teatras“ ir, pasitaręs su kitais 
Londono lietuviais, įsteigė Vaidybos Meno 
Draugiją. Vėliau ši draugija buvo pava
dinta „Rūtos“ vardu. Ši draugija ir pasta
tė pirmąjį Londone veikalą „Neatmezga- 
mas mazgas“, šioje komedijoje vaidino ir 
P. Bulaitis. Po vaidinimo jis dar pasakė 
monologą „Kaip aš buvau priimtas į vy
rus“. Vėliau lietuvių klube buvo įrengta 
scena ir pradėta statyti lietuviškus veika
lus. Suvaidino nemaža veikalų, daugiau
sia kultūrinio ir patriotinio turinio. Ypa
tingą dėmesį sukėlė 1930 — Vytauto Di
džiojo — metais suvaidintas veikalas „Vy
tautas pančiuose“. Jo pažiūrėti buvo at
vykę net Londone gyvenantieji svetimųjų 
valstybių atstovai dr vaidinimas jiems pa
likęs gilų įspūdį. Didelė darbo našta čia 
visada tekdavo P. Bulaičiui: vaidinti, sa

kyti monologus, skaityti paskaitas ir kt., o 
taip pat vadovauti vaidybos grupei.

P. Bulaitis uoliai darbavosi ir kitose or
ganizacijose, iš kurių jis dar ir dabar nė
ra pasitraukęs. Ypatingai veikla ir pini
gais rėmė ir remia Londono lietuvių baž
nyčią. 35 metus dirbo parapijos komitete, 
kuriam 33 m. pirmininkavo. Visą laiką da
lyvauja bažnytiniame chore, yra seniau
sias ir ilgiausiai tame chore išbuvęs cho
ristas. Visur ir visuomet buvo renkamas 
j vadovaujančias vietas, visur pasirodė 
energingas ir atsidavęs lietuviškiems rei
kalams. Bet jis visad buvo paprastas ir 
nuoširdus žmogus, sąmoningas lietuvis, 
uolus visuomenininkas ir geras amatinin
kas — siuvėjas.

Dirbo lietuvišką darbą ir Škotijoje, kol 
ten gyveno. 1916 m. apie 5 savaites važi
nėjo po Škotijos lietuviškas kolonijas su 
paskaitomis. Aplankė 21 koloniją ir Lie
tuvai paremti surinko 118 svarų. Lietuvai 
jau nepriklausomai esant, jis vėl važinėjo 

ir šv. Silvestro ordiną 1972 m. įteikęs 
inons. Dunderdale 

ir besikuriančiai kariuomenei paremti su
rinko 100 sv. Ryšium su Klaipėdos atva
davimu, surinko 25 sv. Lietuvos laisvės 
kovoms paremti — tai buvo didelis Angli
jos lietuvių įnašas.

Pirmajame pasauk kare 2 metus tarna
vo britų kariuomenėje, įsigydamas lance 
corporal medical laipsnį. 1922 m. vedė 
Škotijoje gimusią lietuvaitę O. Raudonai- 
tytę. Vadovavo ir talkininkavo, kai buvo 
ruošiamos ekskursijos į Lietuvą. Palaikė 
glaudžius santykius su kitomis lietuvių 
kolonijomis. Keitėsi su jomis paskaitinin
kais, vaidinimais ir ruošė bendrus subu
vimus.

1937 m. atstovavo Britanijos lietuviams 
Pasaulio Lietuvių Kongrese Kaune ir bu
vo išrinktas į Centrinį komitetą. 1938 m. 
išrinktas D. Britanijos Lietuvių Tarybos 
pirmininku. Yra Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos steigėjas ir garbės narys.

Už katalikišką veiklą popiežius Paulius 
VI jubiliatą 1972 m. apdovanojo šv. Sil
vestro ordinu ir papuošė gražia Riterio 
uniforma. (Eųvitem Commendatorem Or
dinis Sancti Silvestri Papae). Ordiną įtei
kė kardinolas J. Villot. Tai yra aukštas 
popiežiaus ordinas, kokio iki šiol, atrodo, 
kad dar neturėjo, nė vienas lietuvis.

Bulaičiai išaugino gausią šeimą (11 vai
kų) ir ją išmokslino. Sūnus Jonas Vytau
tas yra prelatas ir tarnauja Vatikano dip
lomatinėje tarnyboje. Dabar darbuojasi 
Kenijoje. Dvi dukterys yra pradžios mo
kyklų vedėjos. Kiti turi valdiškas tarny
bas arba verčiasi savistoviai.

Sukakties proga mielas P. Bulaitis suti
ko atsakyti į Jūsų bendradarbio keletą 
klausimų.

— Gerbiamas Jubiliate, kas skatino ir 
iš kur sėmėtės tiek daug energijos, dirbda
mas lietuvišką darbą?

— Visa tai, ką esu padaręs, padariau to
dėl, kad taip man diktavo lietuviška šir
dis, taip elgtis reikalavo tiek anuometi
niai, tiek dabartiniai Lietuvos, mano gim
tinės, reikalai.

— Garbingos sukakties proga, ką mums 
galėtumėte patarti ir palinkėti?

— Lietuviškos veiklos pamatai dabar 
yra tvirti. Turite bažnyčią, klubus, na
mus, veikiančias organizacijas ir skaitlin
gas Anglijos lietuvių kolonijas. Mano nuo
širdžiausias troškimas, kad visa tai galė
tumėte kuo ilgiausiai išlaikyti. Linkiu, kad 
visi būtumėte vieningi, kartu dirbtumėte 
lietuvišką darbą ir į lietuvišką veiklą 
įjungtumėte mūsų jaunimą. Nes jaunimui 
teks perimti visą lietuviškąją veiklą ir jie 
tam darbui turi būti paruošti. Tai busi
mieji mūsų pavaduotojai, mūsų tautos 
ateitis.

Garbingajam Jubiliatui linkime Ilgiau
sių Metų.

V. Vytenietfe

19 OPERŲ
Lietuvos kompozitoriai 1953-1973 m. lai

kotarpyje yra sukūrę 19 operų. Iš jų 17 
buvo pastatytos Kauno, Vilniaus, Klaipė
dos, Rygos ir Talino teatruose. Daugiau
sia operų yra sukūręs kompozitorius V. 
Klova — net šešias. Geriausia laikoma jo 
opera „Pilėnai“.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

ISTORIJA KARTOJASI

Pavartęs vieno dienraščio pageltusius 
puslapius, radau tokius 1955 metais para
šytus išvedžiojimus apie Jaltos konferen
ciją. Ten sakoma, kad JAV vyriausybė 
nieko neatsiklausiusi paskelbė daug tos 
konferencijos užkulisinių smulkmenų. Ki
lo beveik tarptautinis skandalas. Ypač bu
vo pasipiktinę anglai, motyvuodami, kad 
ateityje jokia politinė konferencija nebus 
įmanoma, žinant, kad jos paslaptys bus 
greitai viešai paskelbtos.

Iš tikrųjų tų paslapčių amerikiečiai ta
da tiek daug nepaskelbė. Jų spauda tiktai 
viešai pripažino, kad idealistas Roosevel- 
tas buvo gudraus Stalino apgautas, iš
gaudamas visa, ko jis norėjo. Churchilis 
numojęs ranka į nepriklausomos Lenkijos 
reikalą. Buvę susitarta dėl belaisvių apsi- 
mainymo. Apie Baltijos valstybes nieko 
nepasakyta, nors patys baltai ir jautė, 
kad toje konferencijoje dėl jų laisvės nie
kas nekovojo.

Kai britiĮ parlamente W. Churchilis bu
vo paprašytas papasakoti daugiau smulk
menų apie tą konferenciją, tai jis pareiš
kęs: „Mes norėjome visą pasaulį sutvar
kyti per penkias dienas, tuo tarpu kad ir 
pačiam visagaliui Viešpačiui prireikė sep
tynių“.

Dabar Jaltos konferencijos nutarimai 
vėl pasidarė aktualūs. Kai britai atsklei
dė „trijų didžiųjų“ nutarimų paslaptis, 
pasaulis pamatė, kad jie per penkias die
nas taip sutvarkė Europą, kad ji ir šian
dien negali iš to „sutvarkymo“ išsikapa
noti. Atiduodami du milijonus žmonių į 
mirtį arba į Sibiro stovyklas, o Pabaltijį 
ir Rytų bei Vidurio Europą į rusiškos 
meškos glėbį, Churchilis ir Rooseveltas ta
rėsi nusipirkę Stalino draugystę ir ilgiems 
amžiams užsitikrinę taiką Europoje, o gal 
ir pasaulyje.

Tų pačių metų rudenį kiti du „didieji“
— dr. Adenaueris ir maršalas Bulganinas
— susitiko Maskvoje. Ir štai kokius rei
kalavimus Bulganinas pateikė Aden
aueriui:

„Per karą daug tūkstančių Sovietų pi
liečių pateko į Vokietiją. Pačios Vokieti
jos vyriausybės pranešimu, Vokietijoj dar 
yra 100,000 Sovietų piliečių. Kai kurie jų 
yra uždaryti kalėjimuose. Kiti klaidinami 
propaganda, kad savanoriškai negrįžtų 
namo. Mes manome, kad Vokietijos vy
riausybė galimai greičiau imsis žygių grą
žinti išvietintuosius Sovietų piliečius į jų 
kilmės kraštus.“

Iš tikrųjų tai buvo Jaltos penkių dienų 
susitarimo priminimas, kurio dr. Aden
aueris nebesiskubino vykdyti.

Po keletos mėnesių, 1965 m. pradžioje 
Londone pasirodė KGB viršininkas, Lie
tuvos sukilėlių malšintojas generolas Se
rovas. Britų spauda ir visuomenė suruošė 
jam dar griežtesnį sutikimą, negu ką tik 
išvykusiam Šelepinui. „Tik pagalvok apie 
Himmlerį, ir išvysi Serovą“, rašė tuo me
tu „Daily Mail“. „Jo krūtinę puošia So
vietų ordinai, kuriuos jis gavo už tautų

„Dirvoje“ (Nr. 14) dr. V. Paprockas, ra
šydamas apie Lietuvą jos Nepriklausomy
bės šventės proga, prisimena apie nuola
tinį mūsų tėvynės rusinimą. Jis rašo:

„1961 metų pradžioje į mano gydymo 
kabinetą New Yorke atėjo tik ką atvyku
si iš pavergtos Lietuvos suvargusi mote
ris. Jos pavardė Lidija Sinicienė, buvusi 
Kauno Medicinos Institute bibliotekinin
kė. Pasikeitus keliais nereikšmingais sa
kiniais, pacientė pasisakė, kad prieš išvyk
dama į JAV ji aplankė prof. Tadą Iva
nauską, kuris užklaustas, ką norėtų per
duoti lietuviams, su ašaromis akyse atsa
kė: „Ponia, kur Tamsta bebūsi, ką besu
tiksi, kartok išeiviam tuos pačius mano 
žodžius: okupantas mus rusina“.

Visi daviniai taria už tai, kad pavergto
ji Lietuva juo toliau, juo labiau yra nu- 
lietuvinama. Steigiamos naujos vien rusų 
kalba dėstomos mokyklos, visose mokyk
lose, mokslo institucijose, viešose įstaigo
se rusų kalba privaloma. Labai dažnai lie
tuviškai nebegalima susišnekėti su parda
vėjomis, padavėjomis, susisiekimo prie
monių palydovais, paštininkais, telefoni- 
ninkėmis. Gatvių, įstaigų pavadinimai, 
skelbimai — šalia lietuviško teksto rašomi 
taip pat rusiškai. Kasmet dalis lietuviškų 
gatvių pavadinimų panaikinama; vieton jų 
kabinami rusams šlovinti užrašai, štai 
prieš kelis mėnesius mūsų sostinėje Min
ties gatvė tapo pavadinta maršalo Krylo
vo vardu. Nei Kudirkos, nei Basanavi
čiaus, nei Šliūpo, nei. kitų pavardžių, ko
vojusių už lietuvybės išlaikymą niekur 
nematysite, kaip lygiai nerasite nė vienos 
šiuo metu pavergtoje Lietuvoje išleistos 
knygos, kuri neturėtų rusiško teksto.“

Toliau jis rašo:
„Vyresniosios kartos pajėgumas kovoti 

su mūsų gimtinės pavergėjų susilpnėjo 
dėl kelių priežasčių. Vieni — vos iškėlę 
kojas į Š. Amerikos krantus, čia pat už
miršo savo pažadus ir nuskendo naujosios 

perkraus'.ymą ir trėmimą, įskaitant Bal
tijos valstybes, kurių gyventojus jis trė
mė į Sibirą". Kitoje vietoje primenama, 
kad jis buvo pasirašęs garsųjį įsakymą 
001223, pagal kurį iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos buvo ištremta 170,000 gyventojų.

Vienas provincijos dienraštis tais me
tais įsidėjo iš Bonos gautą žinią, kad Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinamo Komitetas 
(paminėta ii- vieno asmens pavardė) pri
siuntęs D. Britanijos Prokurorui telegra
mą, kurioje prašoma areštuoti Serovą už 
jo padarytus prasikaltimus Lietuvoje.

Kaip matyti, istorija kartojasi. Serovai 
ir Šelepinai atvyksta ir išvyksta. Vietoje 
Stalino, Roosevelto ir Churchilio atsisėdo 
nauji žmonės, bet per 30 metų neprasiver
žė pro sunkias sienas ir užtvaras laisvės 
idėja, tik jos vietoje atsirado vis kitaip 
suprantamas „detentės“ pakaitalas.

B. Šarūnas

Jaunieji valkatos 
So v. Sąjungoj

Paprastai sakoma, kad tokio valkatau
jančio jaunimo, kurį Vakaruose „hipiais“ 
vadina. Sovietų Sąjungoje visiškai nesą. 
Bet iš tikrųjų jų ten nei kiek nemažiau. 
Vokiečių laikraštis „Der Spiegei“ (17. 3. 
1975) įsidėjo tų sovietinių „hipių“ aprašy
mą, kuris rodo, kad jie niekuo nesiskiria 
nuo amerikoniškųjų ar angliškųjų „bro
lių".

Aprašymas pradedamas mažame Kussa 
miestelyje Urale. Čia milicija pasigauna 
iš kalnų atėjusius keturis jaunus valka
tas, nukerpa jų plaukus ir paleidžia, kaip 
nupeštas vištas. Pasirodo, jie vietiniai — 
atvykę iš Maskvos ir Leningrado ir jau 
seniai gyveną palapinėse Uralo kalnų šii
tuose. Paklausti, jie pasisako mintą gry
bais, uogomis ir žuvimis. Kartais pasitai
ką pasivogti iš kolūkio žąsį...

Maskvoje esą keli šimtai ilgaplaukių 
jaunų valkatų. Jie neturi pastovios gyve
namos vietos, nelanko mokyklų ir nedir
ba. Jų amžius 17-25 m. Įdomiausia, kad 
jie beveik išimtinai kilę iš inteligentų šei
mų. Vienas jų prisipažinęs esąs docentės 
sūnus, tačiau jo grupėje nesą nei vieno 
darbininkų vaiko.

Beveik visi rūko hašišą, kurį jie vadina 
„plan“. Taip pat vartoja morfijaus ar ki
tų narkotikų švirkštus. Hašišo cigaretės 
kaštuoja apie 50 kapeikų. Jie darosi jas 
patys: išima iš papirosų tabaką, sumaišo 
su hašišu ir padaro cigaretes. Šimtas gra
mų hašišo kaštuojąs 30-50 rublių. Hašišo 
prekyba yra nelegali. Į juodąją rinką jį 
atgabena iš Vid. Azijos, Kaukazo ir Kry
mo.

Gorkio gatvė Maskvoje yra visų respub
likų „hipių“ susitikimo vieta. Jie renkasi 
„Marso“ kavinėj arba prie Maskvos mies
to įkūrėjo J. Dolgorukijo paminklo. Nak
voja stotyse, elgetauja, bet nevagia, nors 
kartais ir badauti prisieina. Maskvoje po- 

aplinkos gėrybių apakinti. Antri — užsi
kabino ant raudonojo masalo ir patapo 
savo pačių auka. Treti — įsitarukė į tar- 
pusavius tuščius politinius bei visuomeni
nius ginčus. Ketvirti — pabuvę kelias die
nas Vilniuje patapo nebyliai, prisibijoda
mi pakenkti artimiesiems. Atsiminus, kad 
dalis išeivių paseno, ir dar didesnė dalis 
— išmirė, — paprastų jėgų balansas tuo 
tarpu taria okupanto naudai.“

Baigdamas dr. V. Paprockas pateikia ši
tokį kalinamo lietuvio vaizdą:

„Penkerius metus išbuvęs raudonųjų 
koncentracijos lageryje Julius Margolis 
1952 metais išleido rusų kalba knygą, pa
vadintą ‘Kelionė į ze-ko kraštą'. Ten jisai 
aprašo mirtį vieno bevardžio lietuvio: „Nė 
viena mirtis nepaliko tiek slegiančios nuo
taikos į suimtuosius, kaip mirtis vieno lie
tuvio, kuris su mumis gyveno keturius 
mėnesius. Iš Lietuvos iškraustytų gyven
tojų čia susitiko dvi bangos: 1941 ir 1944- 
jų metų: prieš karą ir vokiečius išvijus, 
rusams pakartotinai pavergus kraštą. Lie
tuviai mirė visuose kotlaso lageriuose. Šis 
buvo geležinkelietis, dirbęs palei Kauną. 
Žmogus vidutinio amžiaus, labai solidus, 
darantis taikaus piliečio įspūdį... Jis buvo 
nekalbus ir laikėsi nuošaliai su tam tikru 
orumu žmogaus, žinančio savo vertę. Nak
timis jis kartais atsisėsdavo ant krašto 
savo guolio ir įbedęs akis tartum sustin
gęs sargybinis žiūrėdavo kažkur į tolį. Po 
to nusileisdavo prie ugniavietės, parūky
davo ir, netaręs žodžio, grįždavo ant narų 
miegoti. Jo mirtis mums buvo nelaukta. 
Kažkodėl jis staiga sutino ir netikėtai mi
rė. Mirė besikankindamas... ir iki šios die
nos mano ausyse skamba jo skausmu per
sunkti paskutinieji žodžiai: Lietuva mana! 
Lietuva mana! Visi mes jutome, kad šis 
žmogus neapsakomai ilgisi savo krašto ir 
dažnas iš mūsų pagalvojo, kad jis taip pat 
turi savo tėvynę, kurios nebebuvo lemta 
jam daugiau pamatyti.“ 

licija juos išvaiko, bet nepersekioja ir 
plaukų nekerpa. Net ir „Komsomolskaja 
Pravda“ užsimena, jog caro Petro laikais 
esą praėję, kad žmonėms barzdos būtų 
raunamos.

Sporto aikštėse, darbovietėse ir mokyk
lose „nehigieniškos Tarzanų frizūros“ 
esančios nepageidautinos. Dažnai tokie il
gaplaukiai netenka pašalpų, o kai kur mo
kyklų vedėjai duoda po 15 kapeikų, kad 
nueitų į kirpyklą.

Dauguma tikrųjų „hipių“ vadinasi pra
simanytais, dažniausia vakarietiškais var
dais — Jim, John ir kt. Jie patys save 
skirsto į tris grupes: tikrieji valkatos, nar
kotikai ir „talkučkininkai“, kurie superka 
iš užsieniečių įvairius daiktus ir juos su 
uždarbiu parduoda.

Daugiausia jų esama Baltijos respubli
kų miestuose — Rygoje ir Taline (Lietu
va neminima). Čia esąs laisviausias gyve
nimas, tačiau milicija ir čia kartais juos 
užklumpanti. Vasarą jie dažniausia pra
leidžia su draugais mieste, o žiemą ke
liauja „zuikiais“ į šiltesnes vietas. Vien 
tik iš Soči kurorto policija grąžinanti 
2.200 jaunuolių per metus. Jei pagaunama 
su narkotikais, tai uždaroma į kalėjimą 
arba psichiatrines ligonines.

Politiniais dalykais ir religija sovieti
niai „hipiai“ nesidomi. Svarbiausias jų 
tikslas esanti laisvė — veikti ir keliauti 
kur patinka ir kaip patinka .

Pasirodo, kad ne vien tik marksizmo 
idėjos yra užkrečiamos...

LIETUVOJE
TRAUKINIO KATASTROFA LIETUVOJ

Britų spauda ir radijas pranešė, kad 
balandžio 4 d. Lietuvoje tarp Kauno ir 
Vilniaus, prie Žąslių įvyko didelė trauki
nių katastrofa. Keleivinis traukinys susi
dūrė su karišku ešalonu, gabenusiu benzi
ną. Susidūrimo metu traukiniai užsidegė. 
Kai po pusvalandžio atvyko pagalba, lieps
nų liežuviai keliolikos metrų aukščio ver
žėsi į dangų. Nors tikras aukų skaičius ne
žinomas, spėjama, kad katastrofoje žuvo 
keli šimtai žmonių. Įdomu, kad apie šią 
žiaurią katastrofą pranešta tiktai po ketu
rių dienų.

PLUNGĖJE PAMINĖTAS ČIURLIONIS
Plungė buvo lyg vartai, per kuriuos M. 

K. Čiurlionis žengė į pasaulį. 1889-1892 m. 
jis čia mokėsi kunigaikščio Oginskio įkur
toje muzikos mokykloje. Čia pastatyti 
koplytstulpiai ir memorialinė lenta.

Pirmoji šių metų savaitė Plungėje buvo 
paskelbta Čiurlionio savaite. Per penkias 
dienas įvj'ko net 9 koncertai. Dalyvavo 
muzikos mokytojų choras ir orkestras. 
Koncertuose dalyvavo daug Plungės ir 
apylinkės gyventojų.

SŪNUS APIE TĖVĄ
„Komuniste" rašytojas V. Sirijos Gira 

išspausdino savotišką reportažą apie savo 
tėvą — Liudą Girą. To rašinio tikslas, at
rodo, yra atremti „veiksnių“ iš anapus At
lanto teigimą, kad, girdi, tik tada, kai virš 
Kauno įstaigų suplėvesavo raudonos 
vėliavos, Liudas Gira užsirišęs raudoną 
kaklaraištį.

Iš tikrųjų L. Giros „atsivertimas“ pra
sidėjęs apie 1935 metus. „Tuo metu, kai 
Gira naktimis rašė protarybinius straips
nius, jo buvęs senų „nepriklausomybės“ - 
dienų bendradarbis ir mano krikštatėvis 
Antanas Smetona „sielojosi“ dėl „tautos 
vienybės" problemų, o prie žaliojo staliu
ko prezidentūroje vyko susirėmimai, kur 
čirvų dama mušė pikų karalių, o ponia 
Zofija triumfavo prieš džiaugsmingai jai 
pralošiantį stambiausią Kauno rangovą 
—- nelietuvį.“ Taip apie savo tėvą rašo V. 
Sirijos Gira.

Toliau jis rašo: „Ilgamečiai Giros svy
ravimai buvo, mano įsitikinimu, ne tiek 
nepastovaus charakterio, kiek tvirtos ideo
logijos neturėjimo išdava. Kada L. Gira tą 
ideologiją įsisąmonino, svyravimų laiko
tarpis baigėsi. Kurį laiką Gira nebuvo su
sigavęs vėjo į savo būręs. Kai tas vėjas 
ėmė pūsti, laivas nenukrypo nuo kurso. 
Papasakosiu charakteringą epizodą. Liu>- 
das Gira 1939 m. išvyko su vizitu į Tary
bų. Sąjungą. Kai jis grįžo į Kauną, paste
bėjau, kad jo laikrodis dviem valandom 
skiriasi nuo faktiškojo Lietuvos laiko. 
„Matai, — pasakė mano tėvas, — savo 
laikrodį aš nustačiau pagal Kremliaus 
bokšto laikrodį, ir jo atgal nepasuksiu".

Įdomu, kodėl sūnui prireikė teisinti tė
vą, jo paties žodžiais tariant, buržuazini 
karo komendantą, karinės žvalgybos vir
šininką, krikdemų dienraščio redaktorių? 
Ir dar tokiame rimtame komunistų parti
jos žurnale.

A. ČEKUOLIS PORTUGALIJOJE
Daugeliui pažįstamas iš Sovietų Sąjun

gos parodos Londone laikų rašytojas ir 
žurnalistas Algimantas Čekuolis perkeltas 
į Lisaboną, čia jis. bus spaudos agentūros 
APN Portugalijos biuro vadovai. Šis biu
ras bendradarbiaus su vietine spauda, leis 
mėnesinį žurnalą ir teiks žinias apie įvy
kius Portugalijoje sovietinei spaudai. Pir
masis jo pranešimas lietuviškajai „Tiesai“ 
yra apie kovo 11 dienos nepasisekusį per
versmą.

PANEVĖŽIO MARIOS
Panevėžyje numatoma užtvenkti Nevė

žio upę. Tokiu būdu pasidarysiančios nau
jos 8 kilometrų ilgio ir 100-250 metrų plo
čio Panevėžio marios.
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PATIKSLINIMAS
„Europos Lietuvio“ Nr. 14 žinutėj „Kur 

gyvena lietuviai?“ parašyta, kad Kalinin
grado arba Karaliaučiaus srityje lietu
viai 1970 m. sudarė <31% visų gyventojų. 
Turi būti 3.1%.

AUKOS
Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
St. Kuzmickas (Australija) 10.00 sv., O. 

Liškauskienė — 3.50 sv., P. Bugailiškis — 
3.00 sv., R. Karalius ir Br. Mikulskis — 
po 2.00 sv. ir J. Markevičius — 0.50 sv.

SODYBOS ATIDARYMO BALIUS
L. Sodybos klubo vadovybė išsiuntinėjo 

savo nariams pakvietimus, kad gegu
žės 3 d. ruošiamas naujai pertvarkyto ba
ro ir valgyklos neoficialus atidarymas.

Įėjimas tiktai nariams, užsimokant po 
3.00 svarus kiekvienam. Dalyvių skaičius 
ribotas, todėl bilietus reikia užsisakyti iš 
anksto. Oficialus Sodybos atidarymas bus 
per pavasario atostogas —gegužės 24-25 
d. d.

TOLIMAS SVEČIAS
Lietuvių Namuose apsilankė iš tolimos 

Kalifornijos Eduardas Pušis (E. Bush). 
Jis gyvena Ontario vietovėje, netoli nuo 
Los Angeles, šiuo metu jis jau yra pasi
traukęs į pensiją — anksčiau buvo lakū
nas — instruktorius. Nors E. Pušis yra gi
męs Amerikoje, bet labai gerai kalba lie
tuviškai. šį kartą jis dalyvavo garsiojoje 
,,QE2“ ekskursijoje aplink pasaulį, kuri 
neseniai sugrįžo į Southamptoną. Svečias 
apžiūrėjo Lietuvių Namus ir domėjosi lie
tuvių veikla.

LONDONAS
P. BULAIČIO 80 METŲ PAGERBIMO 

VAKARIENĖ
Balandžio 19 d. (šeštadieni) 7 v. v. Spor

to ir Socialinio klubo salėje, 345A, Victo
ria Park Road, Landon, E9 rengiama va
karienė Petro Bulaičio 80 metų sukakčiai 
paminėti. Kartu bus pagerbti pirmieji Lie
tuvių kolonijos Londone kūrėjai, kurie at
vyko į D. Britaniją dar prieš I-jį pasauli
nį karą.

Pasiųsta 36 kvietimai senosios išeivijos 
veikėjams, kurie jau yra sulaukę daugiau 
nei 80 metų amžiaus.

Londono lietuvių kolonijos lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti vakarienėje ir pa
gerbti savo kolonijos kūrėjus.

Užsisakyti bilietus galima klebonijoje, 
21, The Oval, Hackney Rd., telefonas 
01-739-8735, Urba įsigyti pas J. Černių, M. 
Parulienę, M. Šemetienę, S. Kasparą. K. 
Urbonienę ir Baltic Stores. Bilieto kaina 
1.25 svarų.

S. K.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Į pavasario atostoginį gegužės mėn. 25 
(sekmadienį) Lietuvių Sodyboj įvykstan
tį Lietuvių Sąskrydį Parapija rengia išvy
ką autobusu.

Išvažiuojame nuo Lietuvių Bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd., E2 8.30 vai. ry
to ir nuo'Lietuvių Namų 1, Ladbroke Gar
dens W11, 9.00 vai. ryto. Iš abiejų vietų 
bus išvažiuojama punktualiai.

Norintieji dalyvauti išvykoje, prašomi 
užsirašyti ir užsimokėti klebonijoje, Bal
tic Stores, pas S. Kasparą ar Lietuvių Na
muose. Kaina — £1.40.

nuoširdžiai talkininkaudama parūpinant 
salę ir reikiamas priemones.

Parodos atidarymas įvyks balandžio 21 
d., pirmadienį, 4.30 vai. p. p. Parodą ati
daryti pakviestas miesto burmistras. Taip 
pat pakviesta atidaryme dalyvauti žymes
ni asmenys, radijo ir spaudos atstovai. 
Kviečiami ir mūsų visuomenės nariai.

Paroda tęsis, iki gegužės 10 d. ir bus ga
lima ją apžiūrėti kasdien iki 6 vai. vak. 
Uždaryta sekmadieniais.

A. Bučys
ATVYKO PREL. V. BALČIŪNAS

Balandžio 8 d. į D. Britaniją atvyko 
prelatas dr. V. Balčiūnas, gavėnios metu 
pravedęs įvairiose vietose rekolekcijas 
Vokietijoje. Balandžio 12-13 d. pravedė re
kolekcijas Škotijos lietuviams. Po to ves 
rekolekcijas Anglijoje, pradėdamas ba
landžio 19 d. Huddersfielde, Yorks.

PAVASARIO BALIUS
Londono L. Mot. Sambūris „Dainava“ 

ruošia Tradicinį Pavasario Balių, kuris 
įvyks balandžio mėn. 26 dieną, 7 vai. Lie
tuvių Namuose, 2, Ladbroke Gardens, 
W11. Gros gera muzika, veiks turtingas 
bufetas ir loterija, „balandžiai ir balandė
liai“. Įėjimas, užkandėlis ir šypsena tik 
£1.00. Staliukus užsisakyti Lietuvių Na
muose. Tel. 727-2470.

„Dainava“

DAINAVOS NUMATYTA VEIKLA
Rugsėjo 27 d. — Turgelis. Spalio 25 d. 

— Rudens balius. Bazaras gruodžio mėn. 
pradžioje. Data bus paskelbta vėliau.

„Dainava“

DVASINIS ATSINAUJINIMAS — 
REKOLEKCIJOS

Gegužės 9, 10 ir 11 d. Lietuvių bažny
čioje (21 The Oval, London, E2) prelatas 
dr. Vytautas Balčiūnas praves rekolekci
jas.

Gegužės 9 d. — penktadienį rekolekci
jų pamaldos su pamokslu bus 8 vai. vaka
ro, gegužės 10 d. — šeštadieni 7 vai. vak. 
ir įįeg. U d. —sekmadienį 11 vai. Kasdien 
bus klausoma išpažinčių.

Visas tris dienas bus susitikimas su re
kolekcijų vedėju bažnyčios svetainėje po 
pamaldų.

Gegužės 11 d. yra skirta Lietuvių baž
nyčiai ypatingai melstis už Lietuvą.

Kviečiami visi šiais Šventaisiais Metais 
gausiai dalyvauti šiame dvasiniame atsi
naujinime — susitaikyme.

Kun. J. Sakevičius, MIC

GLOUCESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Gloucesterio ir Stroudo skyriaus 
valdyba, susitarusi su Birminghamo, Wol- 
verhamptono ir Coventrio skyrių valdybo
mis, rengia bendrą

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks gegužės 3 d. 6 vai. ukrainiečių 
klube, 37 Midland Rd., Gloucesteryje.

Programoje: paskaita ir meninė dalis. 
Po programos šokiai. Šokiams gros ukrai
niečių orkestras iki 12 vai. nakties. Visus 
vietos ir apylinkių tautiečius su draugais 
ir pažįstamais maloniai kviečiame atsilan
kyti ir praleisti linksmai laiką pažįstamų
jų tarpe.

Gloucesterio ir Stroudo DBLS 
skyriaus valdyba

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 26 d., šeštadienį, 7 vai. vak.. 
pakartotinai šaukiamas DBLS Bradfordo 
skyriaus narių susirinkimas. Dienotvarkė
je: pranešimai, valdybos rinkimai ir t. t. 
Kviečiami visi dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PARODOS ATIDARYMAS

ROCHDALE
A. A. VINCAS KAVALIAUSKAS

Kovo 27 d., Didįjį Ketvirtadienį, 11 vai. 
naktį Rochdale ligoninėje mirė daugeliui 
žinomas taurus lietuvis Vincas Kavaliaus
kas. Sekančią dieną ta liūdna žinia pasie
kė gimines ir draugus Manchestery, Lon
done ir kitose kolonijose. Visiems buvo ne
tikėtas, skaudus, liūdnas smūgis, nes prieš 
kelias savaites Vincas dar linksmai leido 
laiką savo draugų tarpe.

1974 m. birželio mėn. jam buvo padary
ta sunki vidaus operacija — išimta pūslė. 
Po tos ligos jo sveikata nėjo geryn. Ko
vo 12 d. jis pasijuto labai blogai ir buvo 
nugabentas į ligoninę, kur jį kasdien lan
kė artimieji draugai. Jam likimas buvo 
negailestingas, liga plėtėsi į kitus kūno or
ganus, tad nesulaukęs Velykų, nė vieno 
nepastebėtas atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Vincas gimė 1906 m. spalio 11d. Vadok
liuose. Gimnaziją baigė Panevėžyje, stojo 
į kariuomenę. Vėliau buvo priimtas Vi
daus Reikalų Ministerijos žinybon, kurio
je tarnavo iki antrojo bolševikmečio. Tar
nyboje buvo pareigingas ir daug padėjo 
tautiečiams, ypatingai vokiečių okupacijos 
metais.

Bolševikams okupuojant Lietuvą antru 
kartu, Vincas pasitraukė į Vokietiją ir vė
liau buvo išsiųstas i Austriją, kur ir su
laukė karo pabaigos. Į šį kraštą atvyko 
1948 m. ir buvo paskirtas žemės ūkio dar
bams Devone. Ir čia jis buvo linksmas, 
judrus, tuojau surado draugų, jų tarpe ir 
muziką Teofilių Buroką. Jis sudarė dai
nininkų grupę, kuri lietuviškomis daino
mis palinksmindavo ne tik savus, bet ir 
vietinius gyventojus. 1951 m. Vincas atsi
kėlė į Rochdale. į tekstilės pramonę. At
vykęs tuoj stojo į DBLS Rochdale skyrių 
ir jau 1952 m. vasario 3 d. išrenkamas 
skyriaus sekretorium. Būdamas labai 
draugiškas, Rochdale ir Manchesterio apy
linkėse surado daug draugų ir įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Lietuviškiems reikalams 
buvo labai jautrus, kiekvieną sumanymą 
paremdavo aukomis, o savo draugams 
taip pat buvo dosnus. Jis nepraleisdavo nė 
vieno susirinkimo, šventės ar minėjimo.

Balandžio 2 d. palydėti Vincą į amžiną 
atilsį susirinko apie šimtinė jo draugų iš 
Rochdales, Manchesterio ir Boltono. Atvy
ko jo pusbrolis Zinkevičius iš Mexbo- 
rough, iš Londono jo geras draugas P. Gu
gas ir DBLS atstovas A. Žukauskas.

Taip staiga netekę nuoširdaus ir pavyz
dingo lietuvio, mes visi liūdime ir ilgai 
prisiminsime jo buvimą mūsų tarpe.'

<lb

ŠVEICARIJA

jus su Armėnijos žydu, šis gerai žinojo, 
kas dedasi Baltijos respublikose, ir apie 
įvykius Lietuvoje. Pasirodo, jis susirašinė
ja su pažįstamais Lietuvoje. Prisimintina, 
kad šio straipsnio autorius H. V. Inder- 
maur. Kalantos susideginimo laikotarpy
je lankėsi Lietuvoje, parengė apie Lietuvą 
radijo transliaciją ir išspausdino apie Lie
tuvą straipsnių eilėje Šveicarijos laikraš
čių.

Įtakingasis Neue Zuercher Zeitung, ap
rašydamas politines radijo transliacijas 
trumpomis bangomis, pamini ir lietuvių 
kalbą. Jis praneša, kad lietuviškai trans
liuoja Voice of America, Radio Vaticano, 
evangelikų Trans World Radio ir Radio 
Nacional de Espana. Ypatingai mums yra 
simpatingas laikraščio apgailestavimas, 
kad BBC neduoda transliacijų lietuvių 
kalba.

Protestantų Bažnyčios Zuericho kanto
ne organas Kirchenbote savo priešvelyki- 
niame numeryje atspausdino Lietuvos ka
talikų dvasiškių apeliaciją į pasaulio vi
suomenę, ryšium su šešių lietuvių pasau
liečių teismu, šie buvo apkaltinti malda
knygių, prieštarybinės spaudos (Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika) spausdini
mu ir skleidimu. Laikraštis solidarizuoja 
su nekaltai baudžiamais Lietuvos žmonė
mis.

J. J.

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIAS 
DRAUGAS

Tik gauta:
„Lietuvių Tautos ir Valstybės Istorija“

I dalis su persiuntimu £2.55
„Lietuvių Tautos ir Valstybės Istorija",

II dalis £2.55
Ricgard Scarry — ,\Mano Žodynas“ lie

tuvių ir anglų kalba. Daugiau kaip 1400 
pavadinimų ir spalvotų iliustracijų. Ge
ras būdas anglų ir lietuvių kalbai išmok
ti. £2.60

Kun. Dr. J. Gutauskas — „Krikščiony
bė Lietuvoje“ £2.15

V. Kavaliauskas „Hestera“, romanas
£2.40

Balys Sruoga mūsų atsiminimuose £4.85
Galima užsisakyti Dariaus ir Girėno, 

Karaliaus Mindaugo ir Trys Prezidentai 
medalius. Medaliai sidabriniai, bronziniai.

Žemėlapis naujai išleistas, žodynai.
Rašyti — „DAINORA“, 14, Priory Rd., 

KEW — Surrey. TW9 3DF.

GRAŽUS GIMTADIENIS
Žinoma knygų platintoja, Dainoros fir

mos vedėja Bronislava Daunorienė balan
džio 13 d. savo šeimos — vyro, trijų duk
terų, žentų ir vaikaičių draugystėje Lie
tuvių Sodyboje atšventė gimtadienį. Gra
žu buvo žiūrėti į gausią ir gražią šeimyną, 
maloniai apsupusią žmoną, motiną ir se
nelę. Šia proga linkėtina B. Daunorienei 
nepavargti ir dar ilgai tęsti sunkų lietu
viškos spaudos platinimo darbą.

Bimtadienio šventėje trūko dukters
ITALIJA

MIRĖ PREL. J. BIČIŪNAS
Balandžio 6 d. Romoje mirė prelatas dr. 

Jonas Bičiūnas, 65 metų.

Friday Evenings
Don't forget that Friday evening 

is your evening at Lithuanian 
House. Come yourselves and bring 

your friends. The more the 
merrier. Every Friday.

Penktadienio vakarai
Neužmirškite, kad penktadienio 

vakaras, tai Jūsų vakaras 
Lietuvių Namuose. Ateikite patys 
ir atsiveskite savo draugus. Kuo 

daugiau — tuo linksmiau.
Kiekvieną penktadienį.

Lietuvių meno' paroda Centrinės biblio
tekos salėje, Bradfordo miesto centre, jau 
baigiama paruošti.

Parodos paruošimas pareikalavo nema
ža pastangų ir paramos iš rengėjų: Vyčio 
klubo ir skyriaus valdybų. Bet ypatingai 
džiugu pabrėžti, kad parodos rengėjai su
silaukė didžiausios pagalbos iš mūsų vi
suomenės narių: noriai paskolino turimus 
lietuvių meno net labai vertingus ir bran
gius kūrinius. Daug tų kūrinių pačių lie
tuvių rankomis sukurti čia Anglijoje, o 
nemaža ir iš okupuotos Lietuvos atkelia
vusių, bet taip pat lietuvių darbai.

Tokia lietuvių paroda Bradforde, tur 
būt, bus pirmoji. Jei mes visados ir visur 
stengiamės kitataučius supažindinti su 
Lietuva, jos istorija ir lietuvių menu, tai 
šita paroda gražiai tam tikslui pasitar
naus. Tuo labiau, kad be pačių eksponatų, 
dar parodoje bus pateikta informacinė li
teratūra anglų kalba: A. Vilčinsko reda
guotas leidinėlis-brošiūra, DBLS Centro 
Valdybos dabar specialiai išleista ir Ni
dos spaustuvėje spausdinta, ir dar to pa
ties autoriaus trumpa lietuvių meno ap
žvalga.

Čia dar neišvardinami visi nuoširdūs 
eksponatų skolintojai ir prie parodos ruo
šimo savo darbu prisidėję asmenys. Apie 
tai turės būti plačiau parašyta vėliau, bet 
jau dabar norisi paminėti K. Steponavi
čių. kuris ypatingai daug parodą praturti
no savo kūriniais ir daug padirbėjo paro
dą paruošiant.

Didelį darbą palengvino Centrinės bib
liotekos vadovybė, labai palankiai, net

DR A. GERUTIS ATSTOVAUJA RYTŲ 
EUROPOS TAUTOMS

Balandžio 5-6 d. Luzerne, Šveicarijoje, 
vyko antroji europinė žmogaus teisių ir 
apsisprendimo konferencija, kuri atkreipė 
vyriausybių ir viešosios opinijos dėmesį į 
pragaištingus kėslus, kurių siekia Maskva 
Ženevos vad. „saugumo“ konferencijoje. 
Luzerno konferencija, tarp kita, pasisakė 
už laisvės grąžinimą tiems kraštams, ku
rie nepriklausomybės nustojo.

Konferencijos parengiamojoje komisijo
je dalyvavo ir mūsų tautietis dr. Albertas 
Gerutis (Berne). Atidarymo posėdyje jis 
perskaitė Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
šefo, ministro Stasio Lozoraičio sveikini
mą.

Konferencijai pirmininkavo dr. X. Leu, 
Luzerno atstovas federaliniuose kantonų 
rūmuose (Staenderat, atseit, senatas). 
Jam taip pat pavesta pirmininkauti darbo 
grupei, kuri vykdys konferencijos nutari
mus. Konferencijos rengėjai rekomendavo 
kaip bendrą Centro ir Rytų Europos tautų 
atstovą į „darbo grupę“ dr. A. Gerutį, ku
ris tokiu būdu eitų konferencijos vice
pirmininko pareigas. Mūsų tautiečio kan
didatūrą ypač uoliai parėmė, be pačių 
baltų, ukrainiečių delegacija, kuriai vado
vavo egzilinis prezidentas Livicki ir mi
nistras pirmininkas Leonti (abu iš Muen- 
cheno).

Berno žymiausias dienraštis „Der 
Bund“ balandžio 6 ir 7 d. numeriuose pa
skelbė per ištisą puslapi ištraukas iš švei
caro Hans Rychener knygos apie Baltijos 
valstybes ir tautas. Knyga šiuo metu 
spausdinama ir leidžiama vienos bemiš
kės leidyklos.

Autorius, mokytojaująs Berne, gerai pa
žįsta Baltijos valstybes. Jis ten keliais at
vejais lankėsi dar nepriklausomybės lai
kais. H. Rychener ir anksčiau atvejų at
vejais yra kėlęs spaudoje Baltijos valsty
bių ir tautų reikalus.

LIETUVA ŠVEICARIJOS SPAUDOJE
Prieš Velykas net keli Zuericho laikraš

čiai prisiminė Lietuvą.
Plačiai skaitomas Tages Anzciger 

straipsnyje apie savo korespondento įspū
džius Sov. Sąjungoje rašo, kad išsikalbė

Skautiškuoju keliu
AUKOJO SAVAITGALIO STOVYKLAI
Skautų-čių savaitgalio stovyklai, įvyku

siai balandžio 4-6 d. d. Manchesterio lie
tuvių socialinio klubo patalpose ir aikšte
lėje, aukojo:

D. Jelinskas — 20 sv., kun. V. Kamaj
us — 5,45 sv., M. Ramonas — 2 sv., Ark. 
Podvoiskis — 2sv„ Ant. Jaloveckas — 1 
sv., Ant. Traška — 1 sv., Ant. Paškauskas 
— 1 sv., M. K. Pažėra — 1,50 sv., Alb. B. 
Rimeikis — 5sv„ J ui. Kublinskienė — 1 
sv„ R. K. Sidaras — 2 sv.

Manchesterio skautų tėvų komitetas per 
VI. Kupstį margučių dažymo konkursui 
skyrė 1 sv.

Manchesterio klubo valdybai, rėmėjams, 
tėvų komitetui ir tėveliams, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjtįsiems prie stovyk
lėlės pravedimo, reiškiame nuoširdų skau
tišką ačiū. Ypatinga ir nuoširdi padėka 
tenka klubo valdybai, kun. V. Kamaičiui, 
D. Jelinskui, VI. Kupsčiui, Br. Barauskie
nei, Jul. Kublinskienei. Alb. B. Rimei- 
kiams, I. Gerdžiūnienei.

Visoms ir visiems skautiškas ačiū.
Savaitgalio stovyklėlės viršininkas ir 

Rajono Skautų Vadija

Sk. vyčiui Vyteniui Zinkui — lietuvių 
skautų atstovui į Pasaulinę skautų Jam
boree kelionės išlaidoms padengti, aukojo:

ps. A. Jakimavičius — 10 sv., v. s. J. 
Maslauskas — 5 sv.

Jis broliškai mums dėkoja.

IS „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Telyčios bliovė už tai, kad šalia tuščių 

ėdžių šėrikas garsiai knarkė“.
(Iš sienlaikraščio)

***
„Nespėjome užlopyti stogą, todėl pirma- 

veršės dreba, šėrėjos nenori dirbti — ir 
krito jų pieningumas“.

(Iš pasisakymo)

„Kiaušinių gamyboje pirmauja A. Ste- 
pienė“.

(Iš neparuoštų rankraščių)

„Poilsiavietėje rekonstruoti miegamieji 
kambariai, į juos vaikšto autobusai“.

(Iš laiško redakcijai)

„A. Š. bendradarbiai ne kartą yra paste
bėję nešiojantį kvapelį".

(Iš parodymo draugiškame teisme)

TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS IR 
RUDENS SEZONUI.

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga 
suknelėms. 1 jardas kainuoja > £2.00
(Suknelei reikia 2^ jardo.)
Crimplene medžiaga, lygi, su ornamentais, 
arba gėlėta, tinka moteriškiems paltams, 
eilutėms, suknelėms. 1 jardas £2.50
Labai gera vilnonė angliška
vyriškai eilutei medžiaga £17.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės.
Viena kainuoja £1.20
Geriausios rūšies nailoninės 
moteriškos kojinės. 1 pora £1.20
Komplektas moteriškų nailoninių 
apatinių drabužių £4.00
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai £4.00
Kojlnės-kelnaitės. (Tights) 1 pora £1.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais,
1 jardas £3.00
Dirbtino minko kailis, rudas. 1 jardas £7.00
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu 
muitu. Reikia pridėti tik persiuntimo 
išlaidas £6.50

SPECIALUS SIUNTINYS. (1 — 1975).
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neper
matomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 1 vyr. 
išeiginiai marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 
poros nailoninių moteriškų arba vyriškų koji
nių, viskas su muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja. £50.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame 
pinigus tokioms prekėms kurių iš čia negali
ma pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo 
naudojimui „Olympia“ rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2. England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuo
tas. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodyki
te savo pageidavimus.
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