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E AS A UL YJE
KOVALEVAS NUTEISTAS

Dr. Sergiejų Kovalevą teismas Vilniuje 
nuteisė 7 metų „griežto režimo" stovyklos 
ir dar 3 metus po to gyvento tremtyje. 
„Tasso“ agentūra paskelbė: „Teisimo 
sprendimas parodė, kad kaltė buvo pilnai

JAV viso krašto gamybos koeficientas 
yra du su puse karto didesnis, negu Sov. 
Sąjungos. Tačiau ginklams Rusija išlei
džia daugiau, negu Amerika.

Ryšium su blogu javų derliumi Sov. Są
jungoje „Daily Telegraph" (gruodžio 5 
d.) įsidėjo vedamąjį, kuriame rašo:

„Vakarai, daugiausia Amerika, remia 
Rusijos vidaus ūkį, kad ji galėtų kiek ga
lima daugiau išleisti ginklams. Ne vien tik 
grūdais Vakarai šelpia Rusiją. Jie parū
pina technikos priemones vidaus pramo
nei ir natūraliems gamtos turtams išnau
doti. Tuo tarpu Rusijos pinigai yra pila
mi į karo pramonę. Kodėl?

Jeigu jau Vakarai yra pasiryžę gelbėti 
Rusijos ūkį investuodami kapitalą juo
kingai mažais procentais, jie turėtų pa-

Kaledos
Dar kartą apsisuko metų ratas aplinkui, 

ir vėl atėjo Kalėdos, ši mistiškoji žiemos 
šventė pagal seną lietuvišką 'tradiciją tu
ri ne vieną prasmę.

Pirmiausia Kalėdos yra Kristaus gimi
mo šventė. Naujos gyvybės atėjimas že
mėn visada sukelia džiaugsmą, laimingo 
gyvenimo viltį. Tuo labiau džiaugsmingos 
buvo ilr yra Kalėdos, nes tai dieviškojo 
Kūdikėlio gimtadienis, naujos krikščioniš
kosios eros pradžia.

Nebesinori dar kartą kalbėti aipe tradi
cinę lietuviškųjų Kalėdų išvakarių — Kū
čių prasmę. Kol nors vienas lietuvis pri
simins Kūčias ir jų mistiką Lietuvoje, tol 
jos be paraginimų kartosis ir išeivijoje. 
Nors daugelio šeimų išdrąskyti lizdai, į 
kuriuos visi nariai susirinkdavo laužti 
plotkelės, nors svetimi vėjai į išeivių šei
mų namus atpūtė naujus papročius, bet 
Kūčių vakaras ir tylioji Kalėdų naktis 
vistiek nostalgišku aidu atsišaukia iš toli
mos tėvynės į mūsų svetimus namus.

Linkėtina, kad Kūčios ir Kalėdos vi
siems lietuviams, o ypačiai šio laikraščio 
Skaitytojams, būtų tikrai džiaugsmo ir pa
laimos šventė. Nors žmonių be tėvynės 
džiaugsmas visada lieka apkartintas, bet 
Kalėdų proga mes mintimis jungiamės su 
Lietuvoje likusiais artimaisiais ir savose 
širdyse vėl esame viena laiminga šeima. 
Nėra abejonės, kad tokiais pat šiltais 
jausmais nematomu, bet juntamu būdu 
jungiasi su mumis ir ten likusieji.

Lietuvoje Kalėdos turėjo dar ir ūkišką
ją prasmę. Per šias šventes ūkininkai at- 
siteisdavo su samdiniais, šeimos nariai 
vienas kitą apdovanodavo, artimieji svei
kindavosi ir pasivaišindavo.

SEKA KRONIKAS

Lenkti dienraštis „Dziennik Polski“ per
sispausdino iš Irish Weekly straipsnį, 'ku
riame pasakojama apie P. Plumpos, P. 
Petronio ir kitų lietuvių teismą, kuris bu
vo aprašytas LKB Kronikose. Taip pat ten 
rašoma apie Lietuvoje išleistą Naująjį 
Testamentą, kurio vienas egzemplioriaus 
turėjo užtekti trim šimtams žmonių. Iš to 
skaičiaus dar dalis knygų buvę pasiųsta į 
užjūrius.

Šitokie straipsniai svetimuose laikraš
čiuose rodo, kad LKB Kronikomis ir Lie
tuvos persekiojamais katalikais pradeda 
domėtis vis didesnis tautų skaičius.

įrodyta. Jis sistematiškai ruošė ir platino 
Lietuvoje ir kiltose Sov. Sąjungos vietose 
subversyvinę spaudą. Toji spauda skelbė 
melą, šmeižė Sov. Sąjungos vyriausybę ir 
socialinę sistemą“, (čia turima galvoj Sol
ženicyno „Gulago Salynas“, rusų kalba 
samizdsutas „Einamųjų Įvykių Kronikos“ 
ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos"). Teismas dar kaltino dr. Kovalevą 
už užsienyje platinamus atsišaukimus su 
dr. Sacharovo parašu.

Dr. Sacharovas išgirdo teismo sprendi
mą lauke prie teismo durų, nes į vidų ne
buvo įleistas. Jo nuomone sprendimas 
esąs neteisingas ir griežtais. Jis turįs paža
dinti žmonijos sąžinę. Negausus vilniečių 
būrelis prie 'teismo durų Sacharovui su
kėlęs ovacijas.

SeįitijntoS DIENOS
— Brazilijoje yra 8.000 latvių baptistų. 

Jie turi 93 pastorius ir 26 religinių semi
narijų profesorius.

— Nazarete komunistai laimėjo vietos 
savivaldybės rinkimus. Už juos balsavo 
67.3% gyventojų. Burmistras ir 11 tary
bos narių (iš 17-kos) yra komunistai.

— Vėžio ligų specialistas Howard Te
min, atsiimdamas Nobelio premiją, papra
šė ten dalyvaujančius svečius salėje ne
rūkyti.

— Kinai skelbia, kad jų krašte grūdų 
derlius šiais metais esąs rekordinis.

— Pasaulio Bažnyčių Taryba baigė sa
vo kongresą Nairobyje. Priimtos rezoliu
cijos: kovoti su rasizmu, reikalauti mote
rims didesnių teisių bažnyčioje, pasmerk
ti Pietų Amerikos vyriausybes dėl žmo
gaus teisių varžymo. O Sov. Sąjunga ir 
Rytų Europa taip ir iškrito iš programos.

— Kalifornijoje kai kuriose ligoninėse

su Vakarais. Ta pačia proga jis pranešė, 
kad „įšaldytos“ prekių kainos bus peržiū
rėtos.

— Šių (1975 m.) Nobelio literatūros pre
miją laimėjo italų poetas Eugenia Monta
le, išleidęs iš viso tik tris eilėraščių rin
kinius.

— „Times“ rašo, kad sovietai nepalan
kiai reagavo į BiBC televizijos atstovo pa
sikalbėjimą su Sacharovu. Grasinama iš
varyti iš Maskvos vieną BBC korespon
dentą ir nebeleisti daugiau filmuoti Sov. 
Sąjungoje.

— Kalbėdamas Lenkijos komunistų par
tijos kongrese, Brežnevas puolė Vakarų 
vyriausybes, kad jos nesilaikančios Hel
sinkio susitarimų.

— Dr. Sacharovo žmona perskaitė Nor
vegijos sostinėj jo parašytą paskaitą, ku
rioj reikalaujama Žmogaus teisių dekla-

klausti patys save, ar taip daryti yra tiks
lu, jei Rusija visą laiką smarkiai apsigink- 
luoj®. Iš tikrųjų tai yra atiydis, kaip Ru
sijos vadai jį supranta: jūs parduokite 
mums maistą ir statykite fabrikus, o mes, 
tuose fabrikuose pasigaminę ginklus, jus 
pribaigsime. Tokia yra Brežnevo detante.

Ar ne laikas Vakarams šitą klausimą iš 
naujo persvarstyti? Ir itai nėra vien tik
tai aitominių ginklų balanso išlaikymo ar 
atominio karo klausimas. Tais dalykais 
JAV ir Rusija vienodai yra suinteresuo
tos. Svarbiausias dalykas yra nuolatinis 
Rusijos pajėgų, ypačiai laivyno, stiprini
mas. Kam visa tai daroma?"

Neprotinga būtų versti Sov. Sąjungos 
nekaltus gyventojus badauti, kai Vakaruo
se duonos perdaug. Bet duona yra stipres
nis ginklas, nei patrankos. Tad ar nebūtų 
galima ją panaudoti patrankų gamybai 
sumažinti?

NELIESKITE MUSŲ!

Pasaulio Bažnyčių Taryboje Nairobyje 
Šveicarijos protestantų atstovas dr. J. 
Rossell pasiūlė apsvarstyti „susirūpinimą 
religijos laisvės reikalais Sov. Sąjungoje, 
ir pareikalauti Sov. Sąjungos vyriausybę 
vykdyti Helsinkio nutarimus“. Škotijos 
Bažnyčios atstovas kun. R. Holloway pa
rėmė šį pasiūlymą, tačiau primindamas 
nerašytą įstatymą, kad Sov. Sąjungos rei
kalai Taryboje niekada negali būti viešai 
diskutuojami. Sov. Sąjungos atstovai pri
minė, kad šiuo atveju jie apleistų posė
džių salę. Padėtį dar labiau pasunkėjo, iš
rinkus Leningrado metropolitą Nikodiną 
vienu iš šešių tarybos prezidentų. Orto
doksų metropolitas Juvenaly pareiškė, 
kad Taryba apgailėsianti pasiūlymo svars
tymą. Nubalsuota šveicarų pasiūlymą per
duoti specialiai komisijai apsvarstyti.

DEMONSTRACIJA MASKVOJE

Visuotinis protestas
Katalikų Komiteto Teisingumui ir Tai

kai sukviestas susirinkimais gruodžio 4 
dieną Westminsterio Katedros salėje su
traukė gana daug publikos: katalikų, 
evangelikų, anglų ir kitataučių. Visi susi
rinko protestuoti prieš žmogaus teisių pa
neigimą komunistų valdomuose kraštuo
se, reikalauti Teisės Tikėti — the Right 
to Believe.

Susirinkimui pirmininkavo vysk. G. Ma
hon, kalbėtoji! tarpe buvo du parlamento 
atstovai, Žydų moterų komiteto pirminin
kė, Ukrainos kaitai. vyskupas Homiak ir 
Religijos ir komunizmo Studijų Centro 
direktorius kun. Michael Bourdeaux.

Britų Parlamento atst. Patrick Cormack 
nušvietė visų religijų tikinčiųjų vargus 
Sov. Sąjungoje: stačiatikių, katalikų, žy
dų, musulmonų ir budistų. Jis pasakė, kad 
be tikėjimo laisvės negali būti tikrosios 
laisvės. Žydai, nors ir persekiojami Sov. 
Sąjungoje, bet yra laimingesnėje padėty
je už kitus, nes gali tikėtis kada nors emi
gruoti. Kitiems tas kelias yra uždarytas. 
Kaip jis, taip ir vėliau kalbėjęs kitas par
lamento atstovas, M. Allison, pasakė, jog 
jie reikalaus, kad Britanijos vyriausybė 
stebėtų, kaip Sov. Sąjunga vykdo Helsin
kio susitarimą.

Žydų moterų atstovė kalbėjo apie žmo
gaus teisių laužymą Sov. Sąjungoje, apie 
antisemitizmą ir apie sunkumus, kuriuos 
sutinka žydai, norį emigruoti.

Kun. M. Bordeaux, nušvietęs tikinčiųjų 
padėtį Sov. Sąjungoje, plačiau nupasako
jo Katalikų Blažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Kaip pavyzdį jis nurodė 1974 metų gruo
džio mėn. Vilniuje vykusį teismą, kuria
me penki lietuviai buvo .teisiami už Kata
likų Bažnyčios Kronikos spausdinimą ir 
plaitinimą. Į teismo salę kaltinamuosius 
įvedė ginkluoti kareiviai, su užtaisytais 
šautuvais, lyg būtų vedami pavojingiausi 
nusiikaitėliaii. Tuo tarpu tie žmonės buvo 
kaltinami už teisę tikėti į Dievą.

Kalbėtojas papasakojo Lietuvos okupa
cijos istoriją, nekaltų žmonių deportacijas 
į, Sibirą ir kiek palengvėjusią padėtį po 
Stalino mirties. Bet Chruščiovo laikais. 
Bažnyčia patyrė naują smūgį. Tačiau lie
tuvių jaunoji karta nepasiduoda priespau
dai, lietuvių tauta kovoja už pagrindinę 
žmogaus teisę įtikėti. Lietuviai yra solida
rūs ir gerai organizuoti, tą rodo iiir byla 
N r. 324. Teisme kaitinamasis V. Jaugeiis 
drąsiai gynė tikinčiųjų teises, už tai jis 
buvo nuteistas 5 metams kalėjimo. Baig
damas savo kalbą, kun. M. Bourdeaux pa
reiškė viltį, kad ateis diena, kada kiamki- 
niai už tikėjimą Lietuvoje bus kanonizuo
ti Šv. Petro aikštėje. Apie Katalikų Baž
nyčios Lietuvoje persekiojimą yna ruošia
ma knyga anglų kalba.

Susirinkimas vienbalsiai pritarė pasiųs
ti protesto telegramas dėl 'tikinčiųjų per
sekiojimo Sov. Sąjungoje Jungtinių Tau
tų Organizacijai, Pasaulio Bažnyčių Ta
rybai, posėdžiaujančiai Nairobi mieste, ir 
Sov. Sąjungos ambasadoriui Londone. D. 
Britanijos min. pirm. H. Wiilsonui pasiųs
tas išsamus raštas tuo pačiu klausimu.

Po susirinkimo kun. M. Bourdeaux da
vė pasikalbėjimą, kuris buvo 'transliuoja
mas per britų BBC radiją. Čia jis pareiš
kė, kad po Helsinkio konferencijos tikin
čiųjų persekiojimas yra paaštrėjęs. Orga
nizacijos ir pavieniai asmenys yra kvie
čiam! aktyviai prisidėti prie (protesto prieš 
tikinčiųjų persekiojimą Sov. Sąjungoje ir 
prie judėjimo už Teisę Tikėti.

Šiltoji ūkiškoji tradicija įpareigoja ir 
šio Laikraščio leidėjus bei redakciją „atsi
teisti" su skaitytojais — bent geru žodžiu 
palinkėti jiems linksmų ir laimingų Šven
čių. Nieko nevertas būtų visoks spaudos 
darbas, jeigu nebūtų kas ja domisi ir skai
to.

Dar didesnę atsiteisimo pareigą leidėjai 
ir redakcija jaučia visoje Europoje išsi
blaškiusiems laikraščio kūrėjams — ben
dradarbiams. Visa eilė žmonių, nesitikė
dami jokio atpildo, per metus rėmė laik
raštį savo rašiniais ar korespondencijo
mis. Jų ir skaitytoji) bendromis pastango
mis vienintelis Europoje laisvų lietuvių 
laikraštis pajėgia ne (tik šiuo metu laiky
tis, bet ir žvelgti su viltimi į ateitį. Nega
lėdami paspausti rankų kiekvienam atski
rai ir padėkoti, tariame visiems kartu — 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Me
tų!
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chirurgai pradėjo streikuoti. Jų draudimo 
mokestis dėl galimo nepasisekimo opera
cijos metu padidintas 486% ir siekia 
36.000 dol. per metus.

— Jugoslavijos prezidentui Tito pagrą- 
sinus viešai atskleisti sovietų paramą są
mokslininkams krašto viduje, Sov. Sąjun
ga pasižadėjo nesikišti į Jugoslavijos vi
daus reikalus.

— Westminsterio abatijos Poetų kampe 
atidengta lenta poetui ir kunigui G. M. 
Hopkins (miręs 1899 m.). Tai pirmas ka
talikų 'kunigas, susilaukęs tokio pagerbi
mo.

— Lietuvoje šiuo metu yra likę 773 ku
nigai. Neuždarytų bažnyčių yra 628.

— Sovietų valdžios laikraštis „Izvesti- 
ja“ kreipėsi j gyventojus, prašydamas su
mažinti duonos vartojimą.

— Lenkijos komunistų partijos kongre
se partijos vadas Gierek pranešė, kad 
Lenkija siekia išplėsti prekybos santykius

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.
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Vincas Bailokas
Lietuvos Charge d'Affaires

racijos vykdymo.
— Italijos ir Prancūzijos komunistų va

dai Varšuvoje pareiškė, kad jie tiki į par
lamentarinę demokratiją. Juos parėmė ju
goslavai.

— Gauta žinių, kad Lietuvoje neseniai 
mirė buvęs Jaunųjų Ūkininkų Ratelio Są
jungos vadovas, agr. VI. Tiškus.

Apie 50 demonstrantų, kuriems vadova
vo dr. Sacharovas ir gen. Grigorenko, de
monstravo Maskvoje, protestuodami prieš 
nesilaikymą konstitucijos, kuri garantuo
ja spaudos ir žodžio laisvę. Demonstracija 
kaip tik vyko Konstitucijos dienos proga. 
Pastovėję prie Puškino paminklo, de
monstrantai išsiskirstė.

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

DBLS VALDYBA

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

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

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

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

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

LIETUVIŲ SODYBA

1948. XII. 10 d. Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Visuotinė Žmogaus Teisių dekla
racija buvo vėliau pasirašyta ir Sovietų 
Sąjungos. Tos deklaracijos 18 str. sako:

— Kiekvienas žmogus turi teisę į min
ties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė 
apima laisvę keisti savo religiją ar įsitiki
nimą, skelbti ją viešai ar privačiai pa
mokslais, pamaldomis, apeigomis, prakti
kavimu.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 
dėl to nesusitarta, negrąžinami.

Prenumeratos kaina metams 8,50 sv.; 
pusei metų — 4.50 sv.; dolerio kraštuose 
— 19.50 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
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PARAŠTĖJE
R. Spalis

KELIOS PASTABĖLĖS, PERSKAIČIUS 
„BALYS SRUOGA MŪSŲ 

PRISIMINIMUOSE“

Dr. Vandos Sruogienės išleisti B. Sruo
gos „Prisiminimai“ davė puikių vaisių.

Ateities biografas dėka tų liudininkų 
ras daug medžiagos, kuri padės išlukšten
ti profesoriaus charakterio bruožus. O tie 
bruožai tiek šakoti ir turtingi, kad jų pla
tuma stebina žmogų.

Žinoma, daugiau ar mažiau rašė profe
soriaus gerbėjai, ir loji daugybė tik rodo 
jo galią patraukti žmones į save. Dalis jų 
nenuslėpė ir B. Sruogos vienos kitos silp
nybės, bet tai padarė vaizdą dar pilnesnį.

Dr. Sruogienė, labai kuklus liudininkas, 
aiškiai stengėsi likti šešėlyje to didelio 
žmogaus. Tik iš B. S. laiškų mes juntame, 
kiek daug jos nepasakyta, nutylėta, inty
miai paslėpta širdyje. Gal taip ir geriau.

Per visą eilę puslapių minimas Sruoga 
dramaturgas, todėl kažkaip džiugu užtik
ti dr. V. Maciūno straipsnį, kur jis paste
bi: „daugeliui išliko giliai įstrigęs Sruogos 
lyriko vaizdas“.

Apie Sruogą lyriką būtumėm ir užmir
šę toje prisiminimi) knygoje, jei ne šis 
straipsnis. Iš tikrųjų be reikalo Sruogos 
lyrika lyg ir stumiama antron vieton. Ji 
gaivi, originali, neatsiliekanti nuo pačių 
gerųjų.

„Prisiminimuose“ veik visur akcentuo
jamas darnus, bičiuliškas Sruogos ir Krė
vės sugyvenimas, žinoma, toks jis ir bu
vęs. Tačiau tarp studentų kartais eidavo 
gandai, kad profesoriai patraukdavo vie
nas katą per dantį. Girdėjau kalbant, kad 
Valstybės Teatrui pastačius „Baisiąją 
Naktį“, jau kitą dieną universitete Krėvė 
sarkastiškai bambėjęs studentams: „Na, 
•ką jis ten parašė..." Tačiau ar toji, pasa
kyčiau, varžybinė pusė tik numarinta, ar 
iš viso jos nebuvo — knygos puslapiai ne
atskleidžia. Vienoje vietoje tik .labai blan
ki užuomina.

■Nyka-Niliūnas rašo, kad Teatro semina
re aiškiai išsiskyrė dvi grupės: „aristokra
tai ir liaudis“. Teisingai pastebėta, bet tai 
atsitiko dėka atsiradusios Teatro Studijos. 
Iki jos atsiradimo daugiau ar .mažiau bu
vo neluominė demokratija, kurioje sva

Godfried Bomans

Aukštai kalėdinės eglutės viršūnėj stovėjo 
angelas. Kaip jis ten atsirado, niekas nebega
lėjo atsiminti. Jis dar silpnai atsiminė siaurą 
tamsią erdvę, iš kurios maža rankutė jį iškėlė 
į šviesos jūrą. Tai buvo garbingas gimimas ir 
nuo to akimirksnio jis visada buvo laimingas. 
Tas „visada“ truko tik vieną vakarą, bet Ka
lėdų angelui tai buvo amžinybė. Vargšas ma
žasis Kalėdų angelas! Jis nežinojo, kad Kalė
dų šventė trunka tik vieną vakarą ir ji jau 
buvo praėjus. Jis stovėjo pritvirtintas meta
liniu siūlu ant medžio, švelniai į vieną ir antrą 
pusę siūbuodamas, ir žvelgė pro savo stiklinius 
sparniukus į žvakutes, kurios degė apačioj. Ir 
staiga viena žvakė užgeso. Paskui ir kitos. 
Aplink jį darėsi vis tamsiau, ir pagaliau nieko 
daugiau neliko, kaip tamsi naktis. Angelas su
čiaudėjo, nes užgęstančių žvakių kvapas ku
teno jam nosį. Iš pradžių jis galvojo, kad tai 
buvo pokštas, bet kada tamsa nesibaigė, jis 
pradėjo galvoti. „Man reikėjo geriau stebėti, 
kol dar buvo šviesu“, mąstė jis nusiminęs. 
„Aš niekur nežiūrėjau, nieko neatsimenu, vi
siškai nieko. Kad taip vėl būtų šviesu.“ Ir 
šviesa atsirado. Bet kokia skirtinga buvo toji 
šviesa! Pilka, nejauki ir nenorom krito pro 
didelį keturkampį langą. Prieš auštant atėjo 
į kambarį tarnaitė, pakėlė kalėdinę eglutę ir 
užnešė ant aukšto. Bum! Ten gulėjo angelas 
ir žvelgė j medinių grindų plyšį.

Buvo baisiai šalta ir labai nejauku. Iš pra
džių angelas vėl mąstė: „Na palauk, tai tik 
pokštas“. Bet po trijų ilgų dienų ir naktų, pa
žvelgęs į grindų plyšį, jis ėmė nerimauti. Ir 
juo ilgiau jis mąstė apie keturkampio lango 
šviesą, juo labiau suprato, kad tai buvo pats 
gražiausias dalykas, ką jis buvo matęs. „Aš 
bandysiu tau paaiškinti“, tarė jis vieną kovo 
dieną prabėgančiai pelei. „Per stiklinę skylę 
danguje krito apakinanti šviesa man ant gal
vos. Tai buvo gražiausia, ką aš mačiau. Aš 
negaliu tau išsakyti, koks aš laimingas buvau. 
Bet tuo laiku buvau kvailas, aš to neįvertinau. 
Dabar tai žinau“. „Taip yra visuomet“, atsakė 
pelė, kurį laiką apie tai pagalvojus. „Lik svei
kas, aš turiu eiti.“

Vieną dieną užlipo tarnaitė ant aukšto ir

rado angelą gulintį tamsiame kampe ant grin
dų. Ji pakėlė jį ir įmetė į anglių rūsį. Ten jis 
gulėjo tarp dviejų durpių luitų, tiesiai prieš 
rūsčiai atrodantį antracito gabalą. Visą sa
vaitę tylėjo angelas, nes jam atrodė, kad toje 
draugijoje nebus pokalbio. Bet pagaliau vieną 
rugsėjo dieną jis nebegalėjo daugiau tylėti. 
„Jūs negalite įsivaizduoti“, prabilo jis, „kaip 
šviesu yra ant aukšto. Tai beveik skaudina 
akis, taip yra šviesu. Gaila, tuomet dar nemo
kėjau įvertinti savo palaimos. Bet dabar galiu 
bent apie tai pamąstyti“. — „Tai jau šis tas“ 
atsiliepė antracitas, „bet man atrodo, kad čia 
irgi užtenka šviesos.“ Angelas nutilo. Su tokios 
vaizduotės padaru būtų veltui ginčas.

Vieną rytą berniukas, kuris gyveno tame 
name, žaidė anglių rūsyje. Pamatęs angelą, 
pakėlė jį ir įmetė į šiukšlių kibirą. Ten buvo 
juoda kaip žemėje. Angelui ši nauja padėtis iš 
pradžių atrodė išdaiga, bet po trijų dienų, bū
damas tokioje tamsoje, kad niekas net savo 
rankos nebūtų galėjęs įžiūrėti, jis vėl susi
mąstė. Ilgai galvojęs ir nebetekęs kantrybės 
sušuko: „Ar čia nieko nėra, kas mane galėtų 
išgirsti?“ — „Taip“, atsiliepė veidrodžio šukė, 
„jei ką įdomaus pasakysi“. Angelas pasakojo 
apie akinančią anglių rūsio šviesą ir kaip nuo
stabu ten buvo. „Aš buvau per kvailas,“ atsi
dūsėjo jis „kad visa tai suprasčiau. Bet dabar 
suprantu. Dabar aiškiai matau.“

Veidrodžio šukė tylėjo, nes ji savo gyve
nime buvo mačiusi daug tuštybės, todėl dabar Į 
viską suprato. Vieną ketvirtadienio popietę, | 
kai jau temo, praėjo pro šalį šiukšlių vežėjas. 
Jis atkėlė dangtį ir pastebėjo gulintį angelą. Į 
Visada yra malonu matyti angelą, bet kada 
esi tik šiukšlių vežėjas, tai jautiesi dvigubai 
laimingesnis. Jis įsikišo angelą į kišenę, o va
kare padavė jį savo žmonai. „Prašau,“ pasakė 
jis, „Kalėdų eglaitei.“ Ir šiukšlių vežėjo žmona 
paslėpė angelą popierinėje dėžutėje, o dėžutę 
padėjo į spintą. „Alio,“ tarė angelas, kurį lai
ką išbuvęs tyloje. „Ar čia dar yra kas nors?“ 
Bet dėžutėj nieko nebuvo, išskyrus skiedras, 
ant kurių gulėjo angelas; o skiedros, kaip ži
note, yra tylaus būdo. Ir tai buvo gerai, nes 
angelas neturėjo nieko papasakoti. Kai jis 
mąstė ir galvojo apie šiukšlių kibirą, jis ten 
nematė daugiau šviesos, negu kartoninėj dė
žutėj, kur jis dabar gulėjo — abejose vietose 
buvo vienodai tamsu. Ir pagaliau, kada jis 
suprato, jog negali būti tamsiau, jis užmiršo

praeitį, ir ėmė mąstyti apie ateitį. Naujas 
jausmas jį apėmė, jautėsi linksmas ir pilnas 
vilties. Gailesys ir pagieža dingo iš širdies, jis 
gulėjo tyliai, laukdamas mažos rankutės, kuri 
jį iškeltų iš tamsos į šviesą.

Ir ranka atėjo. Ji pakėlė angelą ant Ka
lėdų eglutės viršūnės. Kalėdų eglutė buvo 
daug mažesnė, negu praėjusiais metais, ir 
žvakučių degė mažiau. Bet angelas šito ne
matė. Pritvirtintas metaliniu kabliuku prie 
viršūnės, jis švelniai lingavo į abi puses ir 
žvelgė pro savo stiklinius sparniukus į medelio 
blizgančius papuošalus. „Nuostabu“, galvojo 
jis. „Nuostabu!.. Bet šį kartą aš jau gerai įsi
žiūrėsiu. Bematant viskas praeis. Tik aš turiu 
neužmiršti, ką matęs ir ką sužinojęs“. Plačiai 
išplėtęs savo akis, angelas žiūrėjo pro šakutes 
žemyn. Ir matė šiukšlių vežėją, apsivilkusį 
nauja eilute, jo žmoną ir vaiką su mėlynu 
kaspinu plaukuose. Vaiko akys žvelgė tiesiog 
į mažą atvirą namuką, kuriame taip pat ma
tėsi vyras, moteris ir kūdikis, bet daug daug 
kartų mažesni. Toliau buvo jautis ir asilas to
kio didumo, kaip žaislų dėžutės gyvuliukai. 
Staiga angelas išsigando. Ten ant namelio 
stogo buvo pritvirtintas angeliukas, kaip ir jis. 
Su tokiais pat stikliniais sparniukais ir ran
kose laikąs tą patį kaspiną, kurį ir jis laikė 
savo rankose. Ir pirmą kartą jis perskaitė 
žodžius, kurie ten buvo įrašyti: „Garbė Dievui, 
ir taika geros valios žmonėms žemėje.“

Galingas laimės jausmas sukrėtė eglutės 
viršūnėje vienišą angelą, kuris ilgą laiką jau
tėsi apleistas ir nuskriaustas. „Aš turiu Gerąją 
žinią savo rankose,“ mąstė jis išdidžiai. „Da
bar man niekas nebegali atsitikti. Nesvarbu, 
kas manęs laukia — aš turiu savo rankose 
turtą, kurio niekas nebegali atimti!“ Ir jį išti
ko daug nelaimių. Ketvirtais metais jis nukri
to nuo medelio ir pateko į medinių kaladėlių 
dėžutę, o iš ten pakliuvo į skudurų krepšį. Pa
galiau vėjas išnešė į sodą, ir jis gulėjo ant 
krūvos sausų lapų. Gulėjo tyliai ant nugaros 
ir žvelgė į bėgančius debesis. Angelas juto, 
kaip jis palengva ir be skausmo nyko, diena 
po dienos, bet vistiek savo rankose stipriai 
laikė kaspiną ir nejautė kartėlio. Jis žinojo, 
kad yra būtybė paskirta mirčiai, bet išrinkta 
iki pabaigos saugoti Gerąją žinią.

Iš nederlandų kalbos vertė
Žentą Tenisonaitė

resnį balsą turėjo vyresniųjų semestrų 
studentai.

Gimus Teatro studijai, viskas pakito. 
Sugužėję į ją, savaime pasidarė artimesni 
profesoriui, nes toji studija buvo 'E'. Sruo
gos mylimasis kūdikis.

Skaitydamas, vartydamas „Prisimini
mus“, ypač tą 36-40 metų laikotarpį, pasi
gedau Antano Rūko. Teisybė, jo parašytas 
įvadas, bet jis pats lyg ir dingęs iš Teatro 
Seminaro ir Teatro Studijos, kai tuo tar
pu ir vienoje ir kitoje jis turėjo pirmau
jantį vaidmenį.

Sutinku, rašoma apie prof. Sruogą, ne 
apie Rūką ar kurį kiltą, bet ir tos plytelės, 
iš kurių sudaryta knyga, turi tam tikrą 
mažesnę ar didesnę vietą. Kaip tik Rūko 
plyta galėjo būti gan stamboka.

Turiu prisipažinti, su Rūku nebuvome 
bičiuliai, neturėjome nieko bendra. Būda
mi priešingų ideologijų, keletą įkartų su
sidūrėme tik besiginčydami. Tais Smeto
nos „nelaisvės“ laikais buvo galima plūsti 
poziciją ir opoziciją, taigi kartais pasi
naudodavome ta proga Didžiuosiuose Uni
versiteto rūmuose kažkokiame kambaryje 
viršuje.

Anais aukščiau minėtais metais jis bu
vo kairiųjų pažiūri) studentų lyg koks 
dvasios vadas, autoritetas, ir jo žodis se
minare buvo svarus. Jei visi kiti profeso
riui įėjus sumažėdavo keliais centimet
rais, tai Rūkas likdavo toks pat platus, pa
sitikįs. Mat, jis jau buvo pripažintas poe
tas ir Suroga elgėsi su juo lyg su kolega. 
Įsteigus Teatro Studiją, subėgo jom ir tan
ką vaidybai, ir neturį jokių gabumų. Bet 
A. Rūkas labai greit prasišovė ir pirma
vo. Jo sugebėjimą patvirtino viešas studi
jos pasirodymas, ’ir vėliau artistas Jaikše- 
vičius pa tikėjo jam naujai į studiją įsto
jusius studentus. Taigi greta įvado pasi
gedau ir jo kito straipsnio, kuris, mano 
manymu, galėtų būti vienas iš pačių įdo
miausių.

Tas Sruogos Teatro Seminaras buvo ne 
tik svarbus teatro kultūros puoselėtojas, 
bet jis atliko ir kitą gan svarbų vaidmenį. 
Mūsų studentija įprato užsidaryti savo 
spalvos getuose ir, labai abejoju, ar tai 
buvo sveikas reiškinys. Gi ir busimajam 
inteligentui, politikui, visuomenininkui, 
rašytojui, žurnalistui turėjo rūpėti apim
ti, pažinti kiek galima įvairesnį gyvenimą

Atsiųsta paminėti
AIDAI (Nr. 7, 1975 m.). Mėnesinis kul

tūros žurnalas. Redaguoja — dr. Juo/jas 
Girnius.

Turinyje išsamus A. Maceinos straips
nis apie VI. Solovjevą jo 75-sioms mirties 
metinėms paminėti; VI. Šlaito eilėraščiai 
ir nuotrauka; dr. P. Rėklaičio rašinys apie 
lietuvio valstiečio Mažojoje Lietuvoje iko
nografiją. P. Lapė rašo apie daili. P. Ki'au- 
lėną, P. D. Girdžius pateikia novelę, o A. 
Skrupskelienė ištrauką iš kard. Mindszen- 
ty atsiminimų. Įdomūs Minties ir gyveni
mo Knygų recenzijų skyriai.

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų rašytojų no
velių antdlogija. Sudarė Povilas Gaučys, 
Šioje puspenkto šimto puslapių knygoje 
yra 22-jų anglų vyresniosios kartos rašy
tojų kūrybos atrinkti pavyzdžiai. Daugu
moje tai yra anglų klasikai, pradedant 
Charles Dickensu, baigiant airiškuoju 
O'Flaherty Liam.

Knygos pradžioje duota trumpa, anglų 
novelės raidos apžvalga, o turinyje patei
kiamos trumpos spausdinamųjų autorių 
biografijos.

Antologija išleista Buenos Aires. Ar
gentinoje. Spaudė „Laiko" spaustuvė.

Neskadtanitiems angliškai, Povilas Gau
čys suteikia puikią progą susipažinti su 
geriausių anglų rašytojų kūryba.

Pranas Naujokaitis — LIETUVIŲ LI
TERATŪROS ISTORIJA iii tomas. Tai 
stambus (580 psl.) veikalas, apimąs labai 
svarbų 1907 •— 1928 metų lietuviškosios 
literatūros laikotarpį. Nurodęs veiksnius, 
kurie veikė to laikotarpio literatūrą, au
torius nagrinėja to meto kūlėjus. Pradė
jęs estetiniu klasiku Adomu Jakštu — 
Dambrausku, autorius nepraleidžia nei 
vieno rašytojo, įnešusio didesnį ar mažes
nį indėlį į minimojo laikotarpio literatū
rą. Šalia daugybės mažiau eiliniam lite
ratūros mėgėjui žinomų vardų, čia plačiai 

ir jo aspektus, ypač kitų pažiūras. Teisy
bė, būta draugijų, bet jos buvo kiek pil
kokos. Jos buvo tartum rami jūra, palygi
nus su nuolat kunkuliuojančiu seminaro 
vandenynu. Ten šonas Į šoną trynėsi var
pininkai. ateitininkai, neolituanai, komu
nistai ir kiti. Nepasakysiu, kad jie būtų 
išvystę didelę meilę vieni kitiems, bet iki 
okupacijos sugyventa neblogai. Nebuvo ko 
vieni kitų bijoti, nebuvo ko slėpti.

Tačiau visų srovių studentai išugdė sa
votišką meilę profesoriui, geriau pasakius, 
jo talentui. Kokia bebūtų valdžia Lietu
voje — jis visur turėtų karštų rėmėjų.

Dėka savo talento ir būdo laimėjo ne 
tik pats profesorius. Aplink jį susispietę, 
visi praturtėjo vienaip ar kitaip. Žiūrint 
ko siekta, ko ieškota. 

aptariama ir nagrinėjami Lazdynų Pelė
da, Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Vydūnas, 
L. Gira, Herbačiauskas, Čiurlionienė, Vie
nuolis, V. Krėvė, Lindė — Dobilas, I. šei
nius, J. Savickis, M. Vaitkus, J. Mikuckis, 
P. Vaičiūnas, F. Kiršu, V. Mykolaitis — 
Putinas, Ei Sruoga. K. Binkis ir daugybė 
kitų. Paskutinysis knygos skyrius skirtas 
literatūros istorikams ir vertėjams.

Šis Prano Naujokaičio paruoštas Lietu
vių Literatūros antrasis tomas, taip pat 
kaip ir pirmasis, apimąs laikotarpį nuo 
Mažvydo iki Maironio, pateikia daug ver
tingos medžiagos ne tik mokykloms ir li
teratūrą studijuojantiems, bet ir kiekvie
nam lietuviui, besidominčiam savais au
toriais ir jų kūryba.

Išleido JAV LB Kultūros Taryba, 1975 
m. Spaudė VI. Vijeikiio spaustuvė Čikago
je. Kaina 10 dolerių.

PASLAPTINGAS AUTORIUS

Prancūzuos Goncdunt litena|tūros pre
mija 80.000 frankų (apie 8.900 svarų) šiais 
metais buvo paskirta žydų kilmės autoriui 
Emile Ajerui (35 metų) už knygą La Vie 
Devanit Soi. Tai yra pasakojimas apie ara
bų berniuką, kurį neturtingame Paryžiaus 
priemiestyje išaugino ir išmokslino vienu 
žydė.

Pasirodo, kad Ajar yra slapyvardis. Sa
vo tikrąją pavardę autorius atsisako pasi
sakyti. Žinoma tik tiek, kad jo tėvai prieš 
antrąjį paisaul. karą atsikėlė į Prancūziją 
iš Vilniaus.

Prieš pat premijos įteikimą, Grasseit lei
dykloje, išleidusioje Ajar knygą, sprogo 
bomba, tačiau aukų, berods, nebuvo.

LENKIJOJE IŠLEISTAS ŠV. RAŠTAS

Lenkijoje išleista nauja Biblija, kurios 
pirmieji egzemplioriai jau pasirodė kny
gų rinkoje. Tai pirmas naujas vertimas 
nuo 1632 metų. Lenkų Biblijos draugija 
gavo leidimą spausdinti 50.000 egzemplio
rių, kurių jau pirmąją dieną parduota 
1.500.

Senasis šv. Rašto vertimas, atliktas dau
giau kaip prieš 300 metų, nebetiko šių die
nų skaitytojams, vartojantiems moderniš
ką lenkų kalbą. Lenkų Biblijos draugija 
savo amžiumi yra antroji Europoje.

Naujoji biblija pardavinėjama tik vie
name knygyne pagrindinėje Varšuvos gat
vėje. Daugiausia užsakymų gaunama paš
tu.

GERIAUSIA KNYGA

Ohio universitete spalio 25 d. įvykusia
me Ohioana Bibliotekinių draugijų suva
žiavime lietuvio Algio Rukšėno apie Si
mą Kudirką parašyta ir 1973 m. išleista 
knyga „Day of Shame“ — Gėdos diena, 
pripažinta geriausia ne dailiosios litera
tūros knyga. Autorius apdovanotas meda
liu.

Kotryna Grigaitytė

Kūčių naktisI
Kai Kūčių duoną laušim 
Mums ašaros byrės, 
Ir skausmas neataušęs 
Skros ilgesio marias.

Pabirom, kaip karoliai, 
Po svetimas žemes 
Ir ieškom ligi šiolei 
Tik vieno kelio mes.

Nušvies iš prakartėlės 
Jį žvaigždė tolima, 
Padvelks į širdį vėliai 
Namelių šilima.

Juk Tu, užgimęs kūtėj, 
Benamis, kaip ir mes, — 
Sužerki mus rieškutėm 
Į Tėvo kišenes.

Tegul iš mūs nė vienas 
Pasauly nepaklys, 
Kol kruvinas blakstienas 
Pakels gimta šalis.

Arėjas Vitkauskas

GRANDINĖLĖ

Man teko kiek laiko gyventi Škotijoje 
su savo tautos žmonėmis — lietuviais. Aš 
mokiau jų vaikus gimtosios kalbos iir ki
tų dalykų.

Skotai yra įpratę metinėse šventėse duo
ti dovanų savo artimiesiems, geradariams. 
Net ir neturtingieji žmonės duoda dova
nų. Tuo būdu jie reiškia dėkingumo ir 
prielankumo jausmus.

Buvo Naujųjų Metų šventė. Tai mano 
mokiniai — visas ji) būrys — susidėję nu
pirko man mažą dovanėlę: paprasčiausią 
odinę grandinėlę laikrodžiui. Vaikučiai di
desnės dovanėlės parūpinti neįstengė. Bet 
toji dovanėlė buvo man labai brangi, di
delė, nes ji buvo parūpinta geriausių šir
dučių.

Aš tebenešioju tą grandinėlę prie laik
rodžio. Ir kiek kartų aš pasižiūriu į gran
dinėlę, tiek karti) atsimenu vaikučių gy
vai spindinčias akutes, skaisčius veidelius, 
■tylias šnekas — vaikučių, kurie davė man 
savo dovanėlę. Aš labai branginu tą gran
dinėlę ir ja didžiuojuosi.
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

1975 metai tiems, kurie tikėjosi ir laukė 
ko nors gero, galima pasakyti, praėjo tuš
čiai — bet kurios viltys nerado kelių įsi
kūnyti, nusivylimai gi padaugėjo ir išau
go. Tiesa, Vietnamo padangė prasiskaidri- 
no — karas pasibaigė. Bet už tai nugalė
tojai nesutaria (ir niekuomet nesutars) 
dėl karo grobio pasidalijimo. Sovietai de
da visas galimas pastangas įsiveržti ir įsi
tvirtinti didesniuose Vietnamo uostuose, 
ypač ten, kur dar tebėra didelės, moder
niškai įrengtos, nuo karo nenukentėjusios 
buvusios Amerikos militerinės bazės. Ki
nija gi tokio Sovietų įsitvirtinimo, žino
ma, nepakęstų. Vietnamas žino tai labai 
gerai ir todėl jam belieka laikytis labai 
santūriai. Šiuo reikalu vyks labai ilgas, 
laikas nuo laiko labai žiaurus, diplomati
nis „žaidimas", todėl tuo tarpu galima 
skaityti šį klausimų neaktualiu.

Su kokiais tad dar neišspręstų aktualių 
klausimų lagaminais pasaulis atkeliavo i 
1976 metus?

Pirmas lagaminas su užrašu ..Izraelis“ 
yra didžiausias ir svarbiausias. Jame su
pakuotos bombos, neapykanta, gudrus po
litinis melas ir diplomatinė apgaulė.

Visos dr. Kissingerio pastangos buvo 
trumpakojės. Be pagrindo jis gyrėsi, kad 
jam pasisekė nutildyti ir išjungti Maskvą 
iš žydų-arabų ginčo. Jis apgaudinėjo save 
manydamas. kad Amerika1, papirkusi 
Egiptą (kad ir laikinai), galės galės ne
priklausomai tvarkyti .reikalus prie Sue- 
so kanalo. Tiesa, kad paskutiniu laiku 
Amerikai pasisekė atplėšti Egiptą nuo 
Maskvos ir palenkti į Vašingtoną. Egiptas 
su 40 mil. gyventojų yra sunkioj ekonomi
nėj padėtyje, todėl Amerikos dolerių mi
lijardai ir naujausios technologijos patir
tis yra šiuo metu gal net svarbesni, negu 
Sinajaus dykumos smėlis.

Bet Egiptas, deja, yra tik vienas (tiesa, 
didžiausias) iš daugelio arabų kraštų. Ki
tuose kraštuose, pvz. Sirijoje ir Lybi j oje, 
yra įsitvirtinę Sovietai. Trumpą Sueso ka
nalą perplaukus, yra Raudonoji jūra —■ 
neišvengiamas ir ilgokas kelias į Indijos 
vandenyną. Raudonosios jūros pakrantes 
ir vėl, deja, saugo ne Vašingtonas, bet 
Maskva. Pastaroji turi dideles karo bazes 
Somalijoj, Arabijoj ir Mozambike.

Taigi, kas aname pasaulio žemyne yra 
stipresnis, — Vašingtonas ar Maskva — 
dar visai neaišku ir netikra. Pakanka tik 
prisiminti kad visai neseniai Gromyko vie
noj savo kalboj Kremliuje labai atvirai ir 
šiurkščiai pasakė, jog Sovietai daugiau ne
leis Kissingeriui veidmainiaiuti; arabų gy
vybiniai interesai reikalaują tiesos ir tei
singumo. Ilgai nereikėjo laukti, kad Krem
liaus tiesa paaiškėtų. Labai trumpu laiku 
Jungtinės Tautos sugebėjo priimti šias re
zoliucijas: 1. Sionizmą sugretino su hitle
rišku nacizmu. 2. Palestiniečiams davė 
teisę kalbėti J. Tautų Saugumo Taryboje.
3. Palestiniečiai turės savo atstovą Žene
vos konferencijoj, kuri turės būti sukvies
ta sausio mėnesį, nes taip nori Sovietai.

Jungtinėse Tautose tuomet kilo mažas 
nejaukus sąmyšis, o kai kas liko be žado. 
Tik Izraelio ambasadorius prie J. Tautų 
greit atsipeikėjo ir pareiškė, kad Izraelis 
niekuomet nedalyvaus jokioj konferenci
joj, įskaitant Ženevą, kurioj būtų svarsto
ma Izraelio savižudybė!

Rodos, gana aišku, ar ne?
*»•

Antras lagaminas su užrašu „USA" yra 
irgi labai didelis, ne mažesnis už pirmąjį. 
Jame supakuoti doleriai ir saldainiai, ga
minti pasaulinio garso —- „Detantės" fab
rike.

Kaip visi prisimename, saldainiai „De
tante“ buvo pagaminti dar Nixono-Kissin- 
gerio laikais, ir buvo skirti Maskvai. Pra
džioj Kremlius juos čiulpė labai atsar
giai — buržuaziniai kapitalistai galėjo pri
maišyti įvairių nuodų... Bet kilikui bėgant 
'tiek įsidrąsino, kad už čiulpimą pradėjo 
reikalauti dar ir priedo — dolerių. Mat. 
Kremlius greit pastebėjo, — jeigu jis nu
stotų saldainius čiulpęs, tai Kissingerio

Nuoširdžiai sveikiname 
visus lietuvius ir jų šeimas,

linkėdami linksmų Kalėdų ir palaimingų
Naujųjų Metų

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.
Kun. J. Sakevičius, MIC.

Visiems mūsų broliams ir sesėms linkiu daug kalėdiško džiaugsmo ir 
palaimintų Kalėdų švenčių. Iš Kristaus einanti šviesa tepildo mūsų 
visų širdis, kad Jo išganingos šviesos vedami galėtume tvirtinti gerą 
valią tarp žmonių pasaulyje ir patys būtume uolūs Kristaus ramybės ir 
taikos skleidėjai. Linkiu visiems laimingų, sveikų, sėkmingų ir palai
mintų 1976 Metų.

saldainių fabrikas bankrutuotų. Tokio 
bankroto JAV užs. reik, ministerio pres
tižas jokiu atveju negalėtų pakelti.

Kitaip tariant, ankstybesnieji Nixono 
detantės laikų sentimentalūs širdžių ope
racijų, moderniškų namų statybos, veiks
mingesnės gamtas apsaugos susitarimai 
Kremliui greit nusibodo. Jam rūpėjo biz
nis — pigios paskolos ir nauja didelė pra
monė. Tuo būdu Sovietai gavo viską, ko 
jiems labiausiai reikėjo, šiuo gi metu 
JAV. atrodo, jau pasiruošusi net kepti So
vietams duoną.

Pačiame gi JAV krašte ne viskas eina 
taip, kaip prezidentas G. Ford norėtų. Ne
žiūrint jo veiklaus blaškymosi (Vladivos
tokas, Briuselis. Helsinkis, Belgradas, Pa
ryžius, Pekingas), jo populiarumas krašte 
ne auga, o veikiau mažėja. Detantės sal
dainis gi daug kam pradėjo darytis vis 
kartesnis. Tuo tarpu gi naujo prezidento 
rinkimai jau artėja.

Visame šitame G. Fordo nervingame są
myšyje JAV viceprezidentas Rockef eteris 
pareiškė, kad jis daugiau nebekandida- 
tuos. Priedo prie šios nemalonios staigme
nos. netikėtai atsirado naujas kandidatas 
į prezidentus. G. Fordo konkurentas. Ro
nald Reagan. Jo ilgokos programos mus 
įdomaujantis punktas yra šis: „Komuniz
mas yra savotiška beprotybė, priešinga 
žmogaus prigimčiai. Sovietai daugiau 
gerbti) ir skalitytųsi su mumis, jeigu jiems 
būtų aišku, kad mes nesame kvailiai“.

Atrodo, kad doleriai ir saldainiai dar ne 
viskas.

• • ■
Trečias lagaminas su užrašu „SSSR“ yra 

įtartinai mažas. Jame randasi mažytis 
elektroninis aparatas. Atitinkamą mygtu
ką paspaudus, galima sukelti riaušes ir 
net karus bet kuriame pasaulio krašte, iš
sprogdinti bet ką ir bet kur. net užmušti 
bet kurį žmogų, jeigu to reikalauja Mark
sas ar Leninas.

Tas, atrodo, visagalis išradimas visgi 
negali paveikti tik vieno Dangaus ir že
mės palaimos Kūrinio — Laisvės Dvasios 
Milžino.

Laisvos Dvasios Milžinai jau pradeda 
atsirasti (Solženicynas, Sacharovas). Jie 
gyvena, pamažu darosi nemirtingi, nes pa
mažu pradeda augti žmonių gretos šalia 
jų. Pamažu jie pradės sukrėsti silpnadū- 
šių, satelitinių pataikūnų būrius (jie jau 
sukrėtė Prancūzijoj, Italijoj ir Portugali
joj). pamažu smurto dvasios „didvyriai" 
susvyruos.

Lietuvio susimąstymui.
..Kiek žmonės, susispietę tūkstančiais 

vienoj mažoj vietoj, besistengė išniekinti 
tą žemės gabalą, ant kurio jie apsigyveno, 
'kiek akmenų suvarė į ją, kad niekas ant 
jos neaugtų, kiek jie berovė kiekvieną pa
sirodžiusią žolelę, kiek ją berūkė dr bede
gino anglim dr žibalu, kiek jie bėk irto me
džius dr bevaikė paukščius... — pavasaris 
visvien atėjo; saulė pradėjo šildyti ir žo
lelė pradėjo augti vėl“. Taip Levas Tols
tojus, XIX amžiaus garsiausias pasaulio 
rašytojas, pradeda savo romaną „Prisikė
limas“.

Taigi, mielas lietuvi, kiek nuožmus ti
ronas tave bespardytų, bekankintų, be- 
prievartautų, besityčiotų iš tavęs, lik lie
tuviu, nes to Tauta iš tavęs reikalauja. 
Nepasiduok užliūliuojamas gerbūvio arba 
apakinamas pinigo blizgesio.

Sveikinu visus lietuvius su Naujais Me
tais, linkėdamas sveikatos ir ištvermės.

Iki pasimatymo čia 'ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

„EUROPOS LIETUVIO PRENUMERATA 
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

Fr. Skėrys 
kunigas diakonas

Sacharovo pasaulis
Ryšium su Žmogaus Teisių Deklaracijos I 

paskelbimo 27-tosiomis metinėmis, Vaka
rų spaudoje vėl pasigirdo sovietų moksli
ninko dr. A. Sacharovo balsas.

Pirmiausia pasirodė angliškoji laida jo 
knygos „Mano Kraštas ir Pasaulis" (My 
Country and the World), kuri yra specia
liai skirta Vakarų skaitytojams. Būdamas 
didžiausias kovotojas už žmogaus teises 
Sovietijoje, Sacharovas mano, kad Vaka
rai galėtų ir turėtų žymiai daugiau prisi
dėti prie tų teisių apsaugojimo visame pa
saulyje. Tam reikalui jis skiria paskutinį
jį knygos skyrių. Kituose skyriuose jis at

virai pasakoja aipe padėtį Sov. Sąjungo
je, apie jos ūkinį bei mokslinį atsilikimą, 
žmonių apatiją bei girtuokliavimą ir par
tijos savivaliavimą.

Ta pačia proga „Sunday Times“ (gruo
džio 7 d.) išspausdino labai išsami) dr. Sa
charovo straipsnį, kuriame jis lyg ir pa
tiekia minėtosios knygos santrauką. Kar
tu įspėdamas Vakari) „kairialibernlaus 
lengvapėdžius“, kad kartą įsivedąs totali
tarizmą ir valstybinį kapitalizmą, neleng
va juo nusikratyti.

Nore -ir būdamas dabartinės Sovietų 
santvarkos priešas, jis betgi nereikalauja 
naujos revoliucijos ar smurto. Svarbiau
sias valstybės tikslas turėtų būti žmogaus 
teisių apsauga iir ąocialiisttinė evoiiucijla. 
Sov. Sąjungos vidaus gyvenimui pakeisti 
jis siūlo dvylikos punktų programą:

1. Išplėsti 1965 m. pradėtą ekonominę 
reformą, suteikiant autonomiją įmonėms 
ir fabrikams.

2. Grąžinti privaitišką nuosavybę ma
žoms įmonėms, viešbučiams, restoranams 
ir Jot. Bent iš dalies panaikinti žemės ūkio 
kolektyvizaciją.

3. Paskelbti visuotinę amnestiją politi
niams kaliniams ir visiems tiems, kurie 
nubausti už religinius ar tautinius įsitiki
nimus. Pagerinti kalinių sąlygas ir panai
kinti minties bausmę.

4. Suteikti teisę streikuoti.
5. Išleisti įstatymus, garantuojančius są

žinės ir informacijos laisves.
6. Skelbti svarbius valdžios nutarimus 

ir jų vykdymą.
7. įkeisti pasirinkti vietą gyventi ir dirb

ti.
8. Leisti laisvai emigruoti arba išvykti 

iš krašto ir vėl į jį sugrįžti.
9. Panaikinti partijos privilegijas, su

teikiant visiems piliečiams lygias teises.
10. Leisti Sovietų Sąjungos respubli

koms atsiskirti ir diskutuoti atsiskyrimo 
klausimą.

11. įvesti daugelio partijų sistemą.
12. Reformuoti piniginę sistemą, sutei

kiant galimybę iškeisti rublius į užsienio 
valiutą. Apriboti užsienio prekybos mono
polį.

Šalia to .Sacharovas išvardija ir vaka
riečių „septynias didžiąsias nuodėmes“, 
kurių svarbiausios esančios J. Tautų au
toriteto mažinimas ir nesugebėjimas susi
tarti dėl nusiginklavimo.

SACHAROVAS BBC PROGRAMOJE
Britų BBC televizijos „Panorama“ pro

gramoje pirmą kartą pasirodė dr. Sacha
rovas. Jis turėjo savo bute Maskvoje pasi
kalbėjimą su televizijos atstovu. Nore ir 
sunkiose aplinkybėse, buvo parodytas ne 
tik Sacharovas, bet ir jo vargingas butas. 
Į filmą įterptas vienos koncentracijos sto
vyklos Latvijoj vaizdas, slaptai nufilmuo
tas praėjusią vasarą.

Pasikalbėjime dr. Sacharovas pareiškė, 
kad jis nesiekia revoliucijos, o tiktai re
formos. Tiek jis. tiek ir kiti disidentai Sov. 
Sąjungoje nenori valdžios, įtik reikalauja 
vykdyti Žmogaus Teisių deklaracijos įsi
pareigojimus. Tame pačiame filme buvo 
parodyta ir jo žmona, vykstanti į Oslo at
siimti vyrui suteiktos Nobelio taikos pre
mijos.

Dr. Sacharovas, vietoj Oslo, gruodžio 9 
d. atvyko į Vainių, kur prasidėjo jo draugo 
Kovalevo byla.

SACHAROVAS VILNIUJE

Vilniuje Sacharovo neįleido į teismo sa
lę, kur prasidėjo jo draugo biologo S. Ko
valevo byla. Į salę buvo įleisti tik šeši di
sidentai ir du Kovalevo draugai. Likusią 
publiką sudarė civiliais rūbais apsirengę 
piliečiai, „labai susidomėję teisiamojo by
la“. Dar apie 20 disidentų buvo pavaryta 
nuo teismo durų. Taip pat nebuvo įleistas 
ir vienas Vakarų korespondentas, bandęs 

.stebėti bylą. Jam buvę pasakyta, kad tai 
ne jo reikalas. Kai 'kurie disidentai, vykę 

traukiniu į Vilnių, buvo sulaikyti ir grą
žinti į Maskvą.

Kaip žinoma, Kovalevas Vilniuje kalti
namas už padėjimą leisti ir platinti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikas. Jeigu 

i teismas jo kaltinimą patvirtins, tai Kova
levas gali būti nubaustas 7 metams sto
vyklos ir 5 metus tremties, šitoji byla su
kėlė tarptautinį susidomėjimą, todėl Tas
so agentūra taip pat turėjo apie ją praneš
ti, ko paprastai tokiais atvejais niekada 
nedaro.

J. Tautų Žmogaus Teisių deklaracijos 
paskelbimo 27 metų sukakties proga, prieš 
išvykdamas į Vilnių, Sacharovas kartu su 
59 žinomais disidentais išleido atsišauki
mą. prašantį visas valstybes paskelbti po
litinių kalinių amnestiją.

Maskvoje aukščiausias teismas patvirti
no 8 metų stovyklos bausmę VI. Osipovui, 
buvusiam samizdat o redaktoriui. Sovietų 
grupės International Amnesty seikreori-us 
Tverdochlebovas taip pat yra suimtas 
Maskvoj ir laukia teismo. Ir visa tad vyks
ta garsiojo atlydžio metu.

OSLO IR VILNIUS

Kai dr. Sacharovas laukė prie teismo 
salės durų Vilniuje, jo žmona Jelena sto
vėjo prieš didžiulę audienciją Oslo uni
versitete, kur jai buvo įteikta dr. Sacha
rovui skirtoji premija. Ji kalbėjo:

„Neįprastos aplinkybės neleido mano 
vyrui šiandien būti šioje vietoje. Iš tikrų
jų šiandien jis yra Vilniuje, kur jo ge
riausias draugas ir kolega, mokslininkas 
Sergiejus Kovalevas yra teisiamas dėl tos 
pačios priežasties, kuri neleido šiandien 
jam atvykti į Oslo, šiuo momentu jis sto
vi prie teismo rūmų gatvėje, nes į vidų, 
kur teisiamas jo draugas, nebuvo įleis
tas.“

Po to, publikai džiaugsmingai plojant, 
ji pasakė savo vyro jai telefonu padiktuo
tą kalbą, -kurią buvo mintinai -išmokusi. 
Įžangoje, pasidžiaugęs proga įsijungti į

VLIKO SEIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas įvyko 1975 m. lapkričio 29-30 
d. d. Kultūros židinyje, Brooklyne, NY.

Susirinkus Seimo, Vilko Tarybos ir Val
dybos nariams, dalyvaujant gausiam sve
čių būriui ir atvykus Lietuvos Generali
niam Konsului Anicetui Simučiui, į posė
džių salę New Yorko šauliai įnešė vėlia
vas. Sugiedojus himną dr Tėvui Pauliui 
Baltakiui sukalbėjus m:ddą, Vilko pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas savo -trumpu 
sveikinimo žodžiu pradėjo Seimo posėdį.

Seimo pirmininku pritarimo būdu buvo 
išrinktas prof. dr. Domas Krivickas, Ūki
ninkų Partijos atstovas; jo pavaduotoju 
— Antanas Skirtus, Vienybės Sąjūdžio at
stovas. Sekretoriavo Kęstutis Miklus, Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio atsto
vas ir Martynas Gelžin is, Mažosios Lietu
vos Rezistencinio Sąjūdžio atstovas. Man
datų komisiją sudarė: dr. Bronius Radzi- 
vanas, Zenonas Jurys ir Pranas Puronas. 
Be to, buvo sudarytos politinė, visuomeni
nė ir finansų komisijos. Seime dalyvavo 
visos Vliką sudarančios grupės su savo 42 
atstovais.

Sveikinimams pasibaigus, prasidėjo 
apyskaitiniai Vliko argam) pranešimai: 
pirmasis kalbėjo Bronius Bieliukas, to me
to Tarybos pirmininkas, apie Tarybos 
veiklą nuo paskutiniojo Seimo, įvykusio 
1974 m. Po kelių pranešėjui paklausimų ir 
trumpų diskusijų, antras pranešėjas bu
vo Kęstutis Valiūnas, Vliko valdybos pir
mininkas. o po jo kalbėjo Jurgis Valaitis, 
vicepirmininkas visuomeniniams reika
lams. Abu šie pranešimai buvo diskutuoti 
drauge. Aleksandras Vakselis vicepirmi
ninkas finansų reikalams, kalbėjo apie 
Vliko finansus ir Tautos Fondą. Po jo sa
vo pranešimą padarė Augustinas Kuolas, 
Tautos Fondo Kanados atstovybės pirmi
ninkas, kuris, Seimą sveikindamas, įteikė 
Kanados Lietuvių Lietuvos laisvinimo rei
kalams sudėtų aukų 25,000 dol. čekį. Sa
lėje kilo audringos ovacijos. Jį papildė 
Antanas Firavičius, Toronto miesto Tau
tos Fondo Atstovybės pirmininkas, asme-

Dr. K. Valiūno kalbos ištraukos
Vlikas, kaip ypatinga Lietuvos valsty

biniam gyvenimui atstatyti institucija, sa
vo praeities darbais yra labai didelius už
davinius atlikusi. Todėl jis turi pasitikėji
mą Okupuotoje Lietuvoje, lietuvių išeivi
joje, ir yra plačiai įsistiprinęs tarptauti
nėje politikoje. Dėl plačios ir efektingos 
veiklos bei savo sąrangos pastovumo, at
remto į pačios tautos -politinio organizuo
tumo pagrindus, Vilkas susilaukia ir kri
tikos bei puolimų. Visuotinis pasitikėji
mas ir pozityvi kritiką Vilką stiprina, o 
priešų puolimai parodo, kad jis yra ir ne
sugriaunamas. Jis yra mūsų politinių as
piracijų centras ir išraiška.

Vliko svarbą galima apibūdinti įvairiai. 
Iš vienos pusės, jo buvusieji pirmininkai 
rodyte rodo jo svarbą ir svorį: Kairys, 
Krupavičius, Matulionis, Trimakas, Sidzi
kauskas. Dideli -tautos vyrai, nepalaužia
mi kovotojai už laisvę. Iš kitos pusės, gal 
dar ryškiau jo svarbą apibūdina sovieti- 

k ov ertoj ų už pasaulio taiką eiles, dr. Sa
charovas, savo žmonos Jelenos lūpomis 
kalbėjo:

„Mano krašto vyriausybė neleido man 
keliauti į Oslo, motyvuodama, kad aš ži
nau kariškas paslaptis. Aš manau, kad 
saugumo problemą būtų buvę gana leng
va išspręsti vyriaiusybei priimtinu būdu. ‘

Jis gyrė Nobelio premijos komitetą už 
„intelektualinę drąsą ir teisingumą, pa
skiriant premiją žmogui, kurio idėjas ne
sutampa su oficialia didelės ir galingos 
valstybės vadovų nuomone. Nobelio pre
mija yra didelė dovana ir galinga parama 
šimtų šimtams žmonių, žinomų ir nežino
mų, kurie išsižadėjo laisvės ir dabar ken
čia persekiojimus bei ištrėmimą už tai, 
kad gynė politines ir civilines žmogaus 
teises.“

Kalba užbaigta tokiais žodžiais:
„Aš prašau jus atsiminti, kad man su

teiktąja garbe dalijasi visi dėl sąžinės 
laisvės kenčią kaliniai Sovietų Sąjungoje, 
o taip pat ir tie. kurie kovoja dėl tų kali
nių išlaisvinimo“.

Gavusi vyro vardu aukso medalį ir 
£70.390 čekį. Sacharovo žmona trumpai 
pasikalbėjo su iškilmėse dalyvavusiu Nor
vegijos karaliumi Olavu ir įteikė jam ką 
tik išleistą dr. Sacharovo knygą „Mano 
kraštas ir pasaulis“.

Tuo tarpu Vilniuje dr. Sacharovas pa
reiškė Vakarų korespondentui, kad premi
jos suteikimas turės atkreipti pasaulio dė
mesį į žmogaus -teisių problemas.

Teismui jis įteikė antrą pareiškimą, -ku
riame sakosi esąs kantu su Kovalevu at
sakingas dėl disidentų pasiųstos medžia
gos į užsienį ir dėl atsišaukimų platinimo. 
Teismas atsisakė -leisti j-am būti liudinin
ku, o rusas policininkas gatvėje pareiškė: 
„Tu pažeminai Sovietų Sąjungą“.

Aštuoni Nobelio premijų laureatai pa
sirašė ir pasiuntė peticiją L. Brežnevui ir 
Syri-jos prezidentui Assadai, prašydami 
liautis persekioti žydus. I Maskvą pasiųs
toje peticijoje taip pat prašoma leisti žy
dams laisvai emigruoti. Trečioje peticijo
je, kurią pasirašė trys profesoriai, atkrei
piamas Sov. Sąjungos vyriausybės dėme
sys į sunkią žydų padėtį.

niškai per metus surinkęs 17,000 dolerių. 
Jis buvo pagerbtas ypatingai didelėmis 
ovacijomis. Po trumpų pasisakymų dėl 
pranešimų buvo padaryta pietų pertrau
ka.

Trečią valandą po pietų įvyko antrasis 
posėdis. Šio posėdžio darbotvarkėje buvo 
tik vienas klausimas: Prof. dr. -Broniaus 
Nemicko paskaita, tema „Helsinkio susi
tarimų teisinė prigimtis“. Paskaitoje, už
trukusioje akademinę valandą, prelegen
tas klausimą nagrinėja išsamiai 'istoriniu 
požiūriu. Buvo paklausimų ir diskusijų.

7 vai. vakaro buvo Seimo narių dr New 
Yorko visuomenės pasimatymas ir susi
pažinimas, užtrukęs daugiau kaip valan
dą. Po -to prasidėjo koncertas. Dainavo so
listė G. Ugianskienė, susilaukusi gražių 
plojimų. Kalbą pasakė dr. Stasys Eačkis. 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone pata
rėjas. šita pačia proga Tautos Fondas ap
dovanojo medaliais daugiausia aukų per 
1975 metus surinkusius Lietuvos laisvini
mui. Dr. Valiūnas įteikė Antanui Fi-ravi- 
čiui iš Toronto, surinkusiam 17,000 dol., 
Karaliaus Mindaugo medalį ir Antanui 
Skiriud iš Los Angeles, surinkusiam apie 
9,000 dol., Trijų Lietuvos Prezidentų me
dalį. Svečiai buvo pavaišinti skania vaka
riene.

Trečias Seimo posėdis įvyko lapkričio 
30 d. 1 vai. popiet. Prieš tai, nuo 10 vai. 
vyko Tarybos -posėdis, sudaręs naują Vli
ko Valdybą, ir komisijų posėdžiai. A. Rau- 
linaitis pateikė politinės komisijos pasiū
lytus nutarimus; kun. A. Stašys — visuo
meninės ir Teodoras Staniulis — finansų. 
Komisijų paruoštus nutarimus su kai ku
riomis pataisomis Seimas priėmė.

Priėmus nutarimus, B. Bieliukas, Tary
bos pirmininkas, paskelbė naujai sudary
tos valdybos sudėtį: dr. Kęstutis Valiūnas 
— pirmininkas dr nariai: Jurgis Valaitis, 
dr. Bronius Nemickas, Antanas Sabalis, 
Blronius Bieliukas ir Algis Vedeckas. Vil
ko pirmininko trumpu žodžiu ir Tautos 
Himnu buvo užbaigta Vliko sesija. (E) 

nio okupanto neapykanta: Kremlius jo
kios kitos lietuviškos organizacijos tiek 
nekenčia, nieko tiek nešmeižta bei nenie
kina kaip Vliką. Patys šiurkščiausi Mas
kvos ir jos pakalikų keiksmažodžiai ir ra
finuočiausi propagandinio melo išpuoliai 
yra skiriami Vliko vadams ir svarbes
niems jo organų nariams. Būdinga, jog 
ne vienas sovietinis agentas ar tik suklai
dintas tautietis, vykdydamas pavestą už
davinį užsieniuose, ne kartą kalbėjo daž
nam lietuviui, jog daug išeivijos proble
mų būtų galima išspręsti, daug tampres
nius išeivijos ryšius su pavergtąja tauta 
sumegzti, net lituanistiniam švietimui pi
nigų gauti iš pavergtosios Lietuvos, jei iš
eivija atsikratytų Vliko.

Tad kas yra Vilkas?
Į šį klausimą trumpiausiai ir tiksliau-,, 

šiai atsakė pats Vlikas savo istorinio atsi
šaukimo „Į Lietuvių Tautą“ 1944 m. Va-

(Nukelta į 6 psl.)
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KAS MES ESAME?
LIETUVIŲ ANTROPOLOGINIS TIPAS

Esame rašę apie anglų mokslininkų ty
rinėjimus, kuriais norima nustatyti lietu
vių tautos kilmę. Jų darbas dar nebaig
tas, jie dar tebelanko lietuvių kolonijas ir 
daro reikalingus matavimus bei ima krau
jo pavyzdžius.

Dabar gavome žinių apie panašius tyri
nėjimus, daromus Lietuvoje. Apie tai ra
šo doc. Gintautas Česnys žurnale „Moks
las ir Gyvenimas“ (Nr. 10, 1975 m.). Čia 
pateikiamos jo kiek sutrumpintos mintys.

Kas mes esame, kokią vietą užimame 
pasaulio tautų margumyne, iš kur atėjo
me, kada įsikūrėme dabartinėje teritori
joje, su kuo bendravome ir maišėmės? Šie 
klausimai natūraliai kyla kiekvienam, kas 
nori suvokti savo tautos kilmę. Apie ją 
šiek tiek žinių, tiesa, apytikslių, duoda is
torijos šaltiniai, seni dokumentai. Tačiau 
jie gali nušviesti tik palyginti neseną is
toriją.

O kaip sužinoti apie priešistorinius lai
kus, apie tą metą, 'kai dar nebuvo rašto, 
arba apie tas tautas, kurios ilgai arba iš 
viso neturėjo savo rašto ir nepaliko rašy
tinių savo istorijos pėdsakų? Čia istori
kams į talką ateina kitų mokslų specialis
tai. Archeologai iš žemėje randamų daik
tų gali daug pasakyti, kaip plito ir keitė
si materialinė žmonių kultūra. Etnografai 
tiria tautų papročius, ieško jų panašumo 
ir skirtumų, iš jų sprendžia apie tautų gi
minystę. Panašius klausimus gvildena ir 
kalbininkai, tik lygindami tarpusavyje 
kalbas, įvairių vietovių geografinius pa
vadinimus, žmonių vardus.

Sprendžiant etnogenezės klausimus, 
svarbių žinių pateikia antropologija — 
biologijos mokslas, tiriantis žmogaus fi
zinės organizacijos įvairovę ir jos raidą.

Pirmiausia, norint išaiškinti vienos ar 
kitos tautos kilmę, būtina žinoti dabarti
nių jos narių antropologinę sudėtį. Tuo 
tikslu išmatuojama daug gyvų žmonių, nu
statomos jų kūno, ypač galvos, rasinės 
ypatybės. lEe matmenų, registruojami ir 
aprašomieji kūno požymiai: odos, plaukų 
bei akių spalva, plaukų, nosies, lūpų, vo
kų bei kitų veido dalių forma, pirštų odos 
smulkūs raštai, specialiais metodais išti
riamos biocheminės kraujo savybės.Išna- 
grinėjus šių duomenų visumą, sužinoma, 
kokiems antropologiniams, arba rasiniams, 
tipams tie žmonės priklauso. Tačiau tai 
tik pirmas žingsnis, tik atspirties taškas 
išsamesniems tyrimams. Aiškinant etno
genezę, tautos antropologinę sudėtį reikia 
gretinti su tokiais pat duomenimis apie 
kitas, ypač kaimynines tautas. Be to, gy
vų žmonių fizinės ypatybės lyginamos su 
toje pačioje teritorijoje ir gretimose sri
tyse iškastų įvairių laikų kaukolių rasinė
mis savybėmis.

Kaukolėje žymiausios būna tos rasinės 
savybės, kurias apibūdina kaukolės mat
menys. Išanalizavę kokios nors teritorijos 
įvairių laikotarpių kaukoles, antropologai 
gali pasakyti, kaip atrodė ir iš kur atsikė
lė pirmieji tos teritorijos žmonės, kaip jie 
keitėsi, su kuo maišėsi.

Šiek tiek antropologijos žinių jau su

kaupta ir apie mus, lietuvius. Jų nuotru
pų yra XVIII a. pabaigos ir XIX a. pra
džios keliautojų, geografų, etnografų ir 
statistikų veikaluose, tačiau tos žinios 
apytikslės, neparemtos mokslininkų tyri
mais. Tik XIX a. viduryje, kai susiforma
vo mokslinė antropologija, t. y. kaukolių 
ir gyvų žmonių matavimais pagal griežtai 
nustatytą metodiką, pasirodė tikslesnių 
duomenų ir apie lietuvius. Tad apie mūsų 
krašto gyventojos daugiausia rašė kita
taučiai mokslininkai, nes, carui uždarius 
senąjį Vilniaus universitetą, Lietuvoje ne
buvo mokslo židinio, o kartu ir savų 
antropologijos specialistų.

Pirmuosius specialius lietuvių antropo
logijos tyrimus 1882 m. atliko estų gydy
tojas Izidorius Brenzonas.

Praėjusio amžiaus antrojoje pusėje, su
stiprėjus tautinio atgimimo judėjimui, pa
vieniai mūsų inteligentai patys ėmė tirti 
protėvių praeitį. Tačiau tų neorganizuotų 
tyrimų buvo pernelyg maža mūsus gyven
tojų fiziniam tipui ir kilmei kiek išamiau 
nušviesti.

Sistemingiau šiuos klausimus imta 
spręsti po I-jo pasaul. karo Kaune. Uni
versiteto Medicinos fakulteto Anatomijos 
instituto profesorius Jurgis Žilinskas su 
bendradarbiais išmatavo ir apibendrino 
apie 600 įvairių laikotarpių kaukolių, nu
statė rasines jų ypatybes, bendrais bruo
žais nupiešė mūsų krašto apgyvenimo pa
veikslą.

Dabartinėje Lietuvoje irgi nepamiršta
mi etnogenezės klausimai. Mūsų krašto 
gyventojų antropologinei charakteristikai 
svarbiausią reikšmę turėjo Jungtinė komp
leksinė ekspedicija, kurią 1952-1955 m. su
rengė Sov. Sąjungos Mokslų akademija, 
dalyvaujant Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos ir Karelijos-Suomijos akade
mijoms. Ekspedicijoje dirbo archeologai, 
etnografai ir antropologai, pagal vieningą 
metodiką buvo ištirtas visas Pabaltijys ir 
gretimos Rusijos bei Baltarusijos sritys. 
Ekspedicija išmatavo beveik po 100 lietu
vių vyrų 14~koje rajonų — iš viso 1322 
žmones. Be to, ekspedicijos bendradarbė 
estų antropologė Karin Mark iš naujo per- 
matavo kaukoles, prieš Antrąjį pasaulinį 
karą sukauptas Kaune, kad būtų galima 
jas susieti su kitų vietovių radiniais ir 
mėginti apžvelgti ankstyvąją Lietuvos ap
gyvenimo istoriją. Šiuo metu archeologų 
iškasamos kaukolės kaupiamos Vilniaus 
universitete.

Kas gi žinoma apie mūsų tautos antro
pologinę sudėtį?

Jungtinė Pabaltijo ekspedicija nustatė, 
kad didžiojoje Lietuvos dalyje — Žemai
tijoje, Klaipėdos krašte, Užnemunėje ir 
Vakarų Aukštaitijoje — gyvenantys žmo
nės yra aukštesnio, negu vidutinis, ūgio: 
vyrai 169-171 cm. (Pagal naujesnius S. 
Pavilonio duomenis suaugusių lietuvių 
Ūgio vidurkis 172,5 cm, o studentų — 
176,5 cm.) Jų plaukai pilkšvi arba kašto
niniai, rečiau — geltoni, kiek banguoti. 
Akys daugiausia šviesios — žydros, žals
vos, pilkos, o rudų pasitaiko labai retai. 
Veido ir viso kūno plaukuotumas apyveš- 
lis. Galvos smegeninė dalis plati, kakta 

statoka, veidas siauras, nosis ilgoka, smar
kiai išsišovusi veide, tiesi ar su kuprele, 
tarpuakis aukštas, skruostai nuolaidūs. 
Tokios išvaizdos žmonės gyvena ne tik 
Lietuvoje, bet ir kaimyniniuose kraštuose 
— Lenkijoje, Čekoslovakijoje. Pietryčių 
Vokietijoje. Toks kūno savybių rinkinys 
yra vadinamas Vidurio Europos antropo
loginiu tipu.

Rytų Lietuvoje, t. y. Dzūkijos ir Rytų 
Aukštaitijos, gyventojų išvaizda kiek kito
kia: ūgis žemėlesnis (vyrų 168-169 cm), 
plaukai tamsesni, dažniau pasitaiko kašto
ninių, bet akys beveik tokios pat šviesios, 
kaip ir kitur Lietuvoje, gal šiek tiek tam
sėlesnės tik Ukmergės ir Šalčininkų apy
linkėse. Galva kiek pailgesnė, veidas siau
ras. Toks fizinių požymių derinys, pasak 
Pabaltijo ekspedicijos dalyvių, susidarė, 
sumišus dviem rasiniams tipams, kurie 
vyrauja ne Lietuvoje, o gretimose Pabal
tijo teritorijose.

Pietryčių Lietuvos — Varėnos ir Šalči
ninkų — gyventojų išvaizdai, matyt, įta
kos bus padarę glaudūs ryšiai su rytų ir 
pietų kaimynais, t. y. su Naugardo srities, 
Šiaurės Baltarusijos, Dnepro aukštupio 
gyventojais. Jie tamsesnių akių ir plaukų, 
kiek šiaurėlesnio veido, grakštesnių galvos 
proporcijų. Tokių rasinių požymių kombi
naciją antropologai vadina Ilmenio-Dnep- 
ro tipu.

Lietuvos šiaurės vakaruose, ypač Kre
tingos ir Mažeikių rajonuose, greta didžiu
mai lietuvių būdingų savybių Pabaltijo 
ekspedicija aptiko ir tokį požymių derinį: 
aukštą ūgį (vyrų 172 cm su viršum), la
bai šviesias akis ir plaukus, stambius gal
vos matmenis, grubokas galvos ir veido 
proporcijas, nuožulnią kaktą, ryškius ant
akių lankus ir tarpantakį, smarkiai išsišo
vusią, dažnai kumpą, nosį. Tai Vakarų 
Baltijos rasinis tipas, vyraujantis Baltijos 
jūros pakrantėse — Estijos ir Latvijos pa
jūryje, Šiaurės Vokietijoje.

Taigi didžioji lietuvių dalis priklauso 
Vidurio Europos antropologiniam tipui, ry
tiniuose ir pietiniuose rajonuose pasitaiko 
Valdajaus ir llmenio-Dnepro rasinių tipų 
priemaišos, o vakaruose jaučiama Vakarų 
Baltijos tipo įtaka.

Visi europidai, didžiosios, arba pirmi
nės. baltosios rasės atstovai pagal akių ir 
plaukų spalvą skirstomi į dvi mažąsias, 
arba antrines, rases. Europos šiaurėj, nuo 
Atlanto vandenyno beveik iki pat Uralo, 
gyvena ypač šviesių akių ir plaukų žmo
nės. Tai Baltijos, arba Šiaurės Europos, 
mažoji rasė. Pietų Europoje — Vidurže
mio jūros pakrantėse, Balkanuose, Kauka
ze, taip pat Aritmuosiuose Rytuose bei di
desnėje Indijos pusiasalio dalyje gyvena 
juodaplaukiai ir tamsiaakiai europidai. 
Tai Indijos-Viduržemio, arba Pietų Euro
pos, mažoji rasė. Tarp šių kraštutinių ra
sių — šviesios ir tamsios — dideliuose 
Europos plotuose nuo Atlanto vandenyno 
iki Juodosios jūros įsiterpusi savotiška 
gyventojų juosta. Šie žmonės tamsokų 
plaukų, bet jų akys beveik tokios pat švie
sios, kaip ir šiaurės europidų. Tai vadina
moji Europos šatenų, arba rusvaplaukių 

juosta, pereinamoji tarp šiaurinių ir pieti
nių europidų.

Pagrindinis lietuvių antropologinis ti
pas — Vidurio Europos, taip pat Valda
jaus bei llmenio-Dnepro tipai, kurių įta
ka jaučiama Rytų ir Pietų Lietuvoje, ir 
priklauso šiai tarpinei šatenų juostai, jos 
kraštutiniams šiauriniams variantams. 
Ketvirtasis lietuvių tarpe aptinkamas ra
sinis tipas — Vakarų Baltijos — jau pri
klauso šiaurės Europos mažajai rasei. 
Šios rasės bruožai dažni Latvijoje ir Esti
joje.

Pirmieji žmonės į Lietuvos teritoriją 
galėjo atsikraustyti tik tirpstant ledynui. 
Mūsų krašte randami vieno pirmųjų po
ledynmečio gyventojų — mamuto —■ kau
lai, o gretimose srityse ir to laikotarpio 
žmogaus dirbiniai iš kaulo leidžia many
ti, kad paskui šį žvėrį į mūsų kraštą galė
jo atklysti pavienės senojo akmens am
žiaus — paleolito — medžiotojų grupės. 
Palankus žmogui gyventi klimatas Pietų 
Pabaltijyje nusistovėjo maždaug prieš 10 
tūkst. metų. t. y. vi dūrintąją me akmens 
amžiuje — mezolite. Šį laiką, matyt, ir 
reikėtų laikyti mūsų krašto kiek pastoves
nio apgyvenimo pradžia.

Kaip atrodė tie ankstyvieji mezolito at
eiviai, antropologai sprendžia iš dviejų 
kaukolių. Vieną jų archeologai 1930 m. at
kasė prie Kirsnos upelio Suvalkijoje. Ją 
ištyrė tuometinis Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto profesorius Jurgis Žilins
kas. Antra mezolitinė kaukolė rasta 1948 
m. Kebeliuose, netoli Pirekulės. Ją apra
šė vilniečiai, dabar profesoriai Salezijus 
Pavilonis ir Vytautas Gudelis. Ir Kirsnos, 
ir Kebelių kaukolė •— masyvios, aukšto, 
siauro veido, pailgos smegeninės dalies, 
su išsišovusia nosimi. Tai — tipiški euro
pidai.

Tas faktas, kad Kirsnos ir Kebelių kau
kolės pačios seniausios Pabaltijyje, taip 
pat tai, kad tokios formos mezolito kau
kolės paplitusios dideliuose Vidurio Euro
pos plotuose, maskviškio profesoriaus V. 
Jakimovo nuomone, liudija, kad pirmieji 
žmonės į Lietuvą ir apskritai į rytinę 
Baltijos pakrantę bus atsikraustę iš pietų 
ir pietvakarių — iš Vidurio Europos. Ta
čiau šio mezolito medžiotojai nebuvę nei 
probaltai, nei profinai.

Archeologų ir antropologų duomenimis, 
dvi naujos, kiek skirtingos išvaizdos atei
vių bangos atplūdo į Pabaltijį III—II tūks
tantmetyje pr. Kr., t. y. naujajame ak
mens amžiuje — neolite. Iš šiaurės rytų 
slinko profinai. Jie buvo medžiotojai ir 
žvejai, o savo žiedžiamus puodus puošė 
duobeliniu ir dantytu ornamentu. Profi
nai tolimoje praeityje gyveno prie Uralo, 
ten bendravo su mongolidais, didžiosios 
geltonosios rasės atstovais, ir, atsikelda- 
mi į Pabaltijį, atsinešė tos kaimynystės 
biologinių žymių: Pabaltijo protinu veidas 
buvo plokštokas, su gana išsišovusiais 
skruostais. Beveik tuo pačiu metu iš pie
tų — Oderio, Vyslos bei Dnepro baseinų 
— atėjo žemdirbiai ir gyvulių augintojai, 
gaminęsi iš akmens laivo pavidalo kovos 
kirvius, o puodus puošę labai būdingu vir
veliniu raštu. Laivinių kirvių ir virvelinės 
keramikos kultūros nešėjai buvo tipiški 
europidai. Juos archeologai laiko tiesiogi
niais baltų protėviais.

Šio laikotarpio kaukolių rasta ir Lietu
voje. Abi kultūros ir gyventojai, be abejo, 

veikė vieni kitus, nes gyveno šalimais. Vi
same Pabaltijyje randama ir probaltams 
būdingų europidinių, ir profinams būdin
gų šiek tiek suplokštėjusio veido kauko
lių. Antai 1949 m. Turlojiškėje (Kapsuko 
raj.) atkastos neolitinės kaukolės veidinė 
dalis taip pat plokštoka. Ilgainiui probal
tai ir profinai ėmė griežčiau skirtis. Mūsų 
eros I tūkstantmetyje riba tarp jų ėjo 
Dauguvos upe.

Mūsų eros II tūkstantmečio pradžioje, 
pasak antropologų. Lietuvos ir Latvijos 
teritorijoje gyveno du pagrindiniai antro
pologiniai tipai, kilmės ryšiais betarpiš
kai susiję su mezolito ir neolito žmonėmis. 
Vienas tų pagrindinių tipų gyveno Žemai
tijoje ir Kurše. Tai buvo masyvesni, labai 
aukšto veido, pailgos galvos žmonės, vir
velinės keramikos gamintojų vakarinės 
srovės palikuonys. Iš jų vėliau susidarė 
pagrindinis latvių tautos antropologinis 
tipas. Jo priemaišų, kaip matėme, galima 
pastebėti tarp dabartinių mūsų pajūrio 
gyventojų. Antrasis pagrindinių tipų gy
veno Aukštaitijoje ir Žiemgaloje. Tai bu
vo grakštesnės galvos, šiaurėlesnio veido, 
plačiagalviai žmonės, kilę, matyt, iš to
liau rytuose, Dnepro baseine, gyvenusių 
virvelinės keramikos gamintojų. Iš pasta
rųjų susidarė pagrindinis dabartinių lietu
vių antropologinis tipas. Vėlesni, jau isto
riniai, santykiai su pietų ir rytų kaimy
nais suteikė Lietuvos rytinės dalies gy
ventojams llmenio-Dnepro ir Valdajaus 
tipo bruožų. Dabartiniai lietuviai skiriasi 
nuo savo protėvių, gyvenusių mūsų eros 
I ir II tūkstantmečio sandūroje, ir dėl epo
chinių poslinkių, kuriuos antropologai va
dina brachicefalizacija ir gracilizacija. Tai 
galvos platėjimas ir jos proporcijų grakš- 
tėjimas, galima sakyti, savotiškas mote
riškėjimas. Šie reiškiniai pastebėti dauge
lyje kraštų. Jie, greičiausiai, vyksta dėl 
tam tikrų genetinių persitvarkymų ir dėl 
aplinkos, kurioje žmogus gyvena, pasikei
timų.

Tokia bendrais bruožais yra lietuvių an
tropologinė sudėtis, tokia yra lietuvių et
nogenezė antropologijos duomenimis. De
ja, tik bendrais bruožais. Daug kas dar 
apytikslu, neaišku, nemaža kas ir visai 
nežinoma. Sutelktos archeologų, etnogra
fų, kalbininkų ir antropologų pastangos 
ateityje padės nupiešti tikslesnį mūsų et
ninės istorijos paveikslą.
*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥lfc 
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LIETUVIŲ KLUBAS

savo nariams, draugams ir 
pažįstamiems linki linksmų 

šv. Kalėdų ir laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ.

K. Makūnas, sekretorius

Keletas įspūdžių Lietuvoje
Ed. Cinzas

Aplankęs pusbrolį Kaune, kur atvyko 
ir giminės iš Latvijos, dabar, sakau, pa
silsėsiu. Bet ateina viešbutin vieną dieną 
Kazakevičius ir sakys:

— O gal nori pamatyti kurį kolūkį? Pa
rodysime <tau tokį, lyg ir „vidurnioką“. 
Kad nesakytum paskui, jog vežė ten, kur 
viskas nucackinta, nublizginta.

Vykdami į tą kolūkį, užsukame dar kar
tą į Kauną. Važinėja visur, nieko neslepia 
— gražu ar ne. Aplankome kapines, ku
riose ilsisi Nepriklausomybės kovų kariai, 
stovi Dariaus ir Girėno įspūdingas pa
minklas. Kapinės gražiai prižiūrimos, ta
keliai nušluoti.

Stabtelime viename Laisvės alėjos kny
gyne. Vedžioja po skyrius, rodo, aiškina. 
Matau, kad prie grožinės literatūros stalų 
net eilės stovi: mėgėjai grobsto leidinius.

Pietaujame reto šaunumo restorane. Ir 
vėl — išpuoštos sienos, moderniai, bet 
jaukiai rafinuotas apšvietimas lubose, di
džiuliai langai. Pasistiprinę, dar pavažinė- 
jame keliais keliukais, miškais miškeliais, 
kad pamatyčiau ir tą Lietuvos dalį. Tik
rai įsitikinu, kad ir ten Lietuva asfaltuo
jama, murinama, kad kaimus ir mieste
lius jungia autobusų linijos, elektra.

„Vienybės“ kolūkio pirmininką pamato
me prie raštinės durų. Aukštas, stipriai 
subudavoitas ir gražaus amerikiečių akto
riaus veidu, Bastys man priminė Garį Ku- 
perį. Kalba tyliai. lyg sverdamas žodžius. 
Klausydamas žiūri į pašnekovo akis, tar
si bandydamas atspėti ir tai, ko nepasa
kei, kaip daro mokytojai. (Vėliau, išsi
kalbėjus, pasitvirtino, kad jis praeityje 
mokytoj avo.)

Negrįstais laukų keliukais apvažiuoja
me Basčio valdas. Rodo javų laukus, pa
šaro perdirbimo fabrikėlį, tvartus. Kai pa
siekiame gyvenvietes, pasiūlo aplankyti 
butus. (Pasirink, kurį nori namą, kad 
nesakytum, jog atvedė į šauniausią“.) Pa
sirenku dviaukštį mūrinį namą. Randame 

dvi merginas — melžėjas. Anos baisiai su
sisarmatijo — lovos neklotos. Apeinu vi
sus kambarius, nusileidžiu į rūsį, kur 

Į įrengtas centralinis šildymas. Namą pasi- 
atstė melžėjos ir jų mama. Paskui, kai iš
sikalbėjome apie tai, paaiškėjo, jog kol
ūkis remia ir skatina tokias gyvenvietes. 
Užsukame į kitą panašų namą. Randame 
kažkurio techniko žmoną. Ir ten visur ap
žiūriu, viską pačiupinėju, neišskiriant ir 
rūsio, kur stovi stalo tenisas ir vaikų žais
lai.

Gyvenvietė mūrinė, pasipuošusi mede
liais. Manau, kad Bastys gali didžiuotis 
savo laimėjimais, geras gaspa dorins. Kol
ūkis turi savitarnos krautuvę ir restora
ną. Krautuvės lentynose matau tai, kas 
reikalinga žmogaus mitybai. Viskas pa
prasčiau, be puošnių supakavimų, kaip 
Vakaruose, 'bet prekių įvairumas gausus.

I Mėsos skyrius jau silpnesnis. Gal todėl, 
kad daugumas patys augina gyvulius? Ta
čiau ne visi kolūkyje dirbantieji gyvena 
tokiuose namuose, yra ir medinių, sen ii 
namų. Bastys sako, kad ateityje visus su
burs panašaus tipo gyvenvietėje. Iš jo 
burnos — Dievo ausin!

Prie pietų stalo išsišnekame apie daug 
ką. Bastys, kaip sužinojau, ar Amerikoje 
buvęs. Dūsavo, kad, girdi, nors ir gerai 
atlyginama, bet vis tiek kaimui trūksta 
darbininkų. Beje, Vilniuje man pasakojo, 
kad kaimiečiai dabar daugiau uždirba, ge
riau gyvena, negu pramonės darbininkai 
miestuose. Nesigilinant į uždarbių ir bui
tinių patogumų painiavas, reikia pripažin
ti, kad po Stalino baudžiavos padaryta di
džiulė pažanga.

Vėlai vakare atsisveikiname su Basčiu 
ir grįžtame į Vilnių. Naktį judėjimas 
greitkelyje vos jaučiamas. Laikas nuo lai
ko pamatome atvažiuojančio autovežimio 
prožektorius. Vacys Vairuotojas dangsto 
akis ranka ir keikia nedrausmingą pilie
tį, kuris prašvilpia „ilgosiomis“ šviesomis.

— Kodėl neprisodinate medelių ar krū
mų tarp greitkelio linijų? — klausiu. — 
Būtų gražiau, o ir atvažiuojančio prožek
toriai nevargintų.

— Tai, kad nevargina, — atsako žemai
tiškos išvaizdos dzūkas.

Bandau aiškinti, kad autovežimių skai
čius didės, kad nebebus galima dangstytis 
akis ranka, bet jis: netrukdo, netrukdys.

Čia, kad ir nereikia 'atskiro skyreįlio, 
bet galima brūkštelėti per tą, ką pavadin
čiau net nesišypsodamas, „neklaidingumo 
kopmleksą“. Nėra abejonės, kad broliai 
Lietuvoje ir pakritikuoja ir, jeigu visiškai 
kvailai padaryta, — iškeikia, bet ginkdie 
prie „svetimo“ neprisipažins, kad kas nors 
galėjo apsirikti, ne taip padaryti, kaip rei
kėjo. Gal įsisenėjęs paprotys viską girti 
savo kieme atpratino nuo sveiko tikrovės 
vertinimo? O gal, 'kaip man anas sakė, 
kasdieninio gyvenimo kritiką suplaka su 
sovietinės santvarkos kritikavimu? O tai, 
kaip visi žinojo Josifo Baisiojo laikais, jau 
didžiai nuodėminga erezija. Nesikabinė- 
janit į savimylių ir savigarbių skvernus, 
reiktų paliesti ir linksmąją pusę.

Vilniaus ..Neringos“ kavinėje, kurią 
drąsiai galima pristatyti Blgijos statybi
ninkams, kad pasimokytų, kaip išpuošia- 
mos kavinės, ventiliacija nė velniui neti
kusi. Kai, permirkęs prakaitu nusivilkau 
švarką, Vilniaus bičiulis nusistebėjo:

■— Tu, kaip matau, nė mažiausios šilu
mėlės nebepakeli!

Kavinė, kaip sakiau, ir vėl kartoju, 'tie
siog akį veria, išgražinta net ten, kur ka
raliai pėsti vaikšto, bet joje negalima rū
kyti, nes... bloga ventiliacija. Visi tai ži
no, visi keikiasi, bet niekas nepripažins 
„svetimam“, kad kažkas kažkur apsiskai
čiavo ar nepramatė. Taigi: viskas gerai, 
viskas puiku, visko pilna, o kaipasiskai- 
tai Lietuvos periodiką, tai — tas negeari, 
tas blogai padaryta, to ar ano trūksta.

Trakuose restoranas šviesus, kolonomis 
paremtas, didžiuliais langais j ežerą. Lu
bose didžiulė drėgmės dėmė, kaip šašas 
ant gražaus veido. Mato ją ir mano nau
jieji bičiuliai, bet nekeikia mūrininkų, ne
sipiktina: nevalia prie „svetimo“. Trakų 
ežere restauruota pilis. Puiki, išgirta, iš

rėdyta visiems. Ir man parodė ir pabrau
kė, kad, girdi, mes atstatėme. Puiku, svei
kintina, bet kodėl reikėjo atstatyti kito
kios spalvos plytomis, negu išlikusi pilies 
dalis? Statybos vaikinai serga daltonine 
ligele, ar norėta atžymėti, nuo kur mes 
pristatėme? Galima pagudrauti visomis 
kryptimis, bet vistiek nieko nepakeisi — 
dviejų spalvų plytos pilies negražina.

»»•
Vieną dieną aplankau Lietuvos kino rei

kalus tvarkančią įstaigą. Daugiaaukščia
me name, kur susispietusios net kelios 
kultūrinės — kūrybinės jėgos, susipažįstu 
su vyriausiuoju bosu Jušk'iu. Jaunuoliš
kos išvaizdos, plačiai besišypsantis dr nuo
širdžiai atviras Juškys pavaišina kava ir 
žiniomis apie Lietuvos kiną. Sėdi diplo
matiškai sukryžiavęs kojas, cigaretes 
smalija be pertraukos. Viskas pas jį švie
su, lengva, o gal ir grakštų: akys, eilutė, 
darbo kambarys. Net neišvengiamas Le
ninas ant sienos lyg prašviesėjęs. Atvirai 
šnekant —• pirmą kartą matau 'tokį Leni
ną: daugiau neša į euroazinį playboy, ne
gu revoliucionierių. Juškio valdose apsi
lankau du kartus ir pamatau net keturis 
lietuviškus filmus.

Apie filmą „Niekas nenorėjo mirti“ bu
vau girdėjęs, todėl mielai sutikau pasižiū
rėti į žaidimą iš arčiau. Man atrodo, kad 
filmo pradžia yra labai pasisekusi, tiesiog 
užimanti kvapą. Bet tai tik pirmas pen
kias minutes; paskui tempas pradeda lė
tėti, klupčioti per“ dinbltinai dišrla.i'dkingas 
detales, ima blaškytis tarp istorinės tikro
vės dr (to, kas norima parodyti, dialogai, 
judesiai susipainioja Stanislavskio teatro 
marškiniuose ir nebeišlenda iš jų iki fil
mo pabaigos. Filmo siužetas nėra painus: 
pokarinėje Lietuvoje komunistai (gėris) 
kovoja su miškiniais (blogis). Ano meto 
problemos neišryškintos, paimtas tik vie
no kaimelio įvykių epizodas, kur klasta ir 
meilė, gėris ir blogis, niekšybė ir kilnu
mas sutarkuojami jau minėta Stanislavs
kio tvarka, pridedama dialektinės drus
kos, ir — prašom valgyti. Filmas, tur būt, 
pagarsėjo tik todėl, kad tai buvo pirmas 
žingsnis į „tabu“ žemę. Ryškiausias filmo 
trūkumas, kaip man atrodo, yra tas, kad 

jame nėra psichologinės lygsvaros: miški
niai (banditai) beveidės, besielės būtybės, 
lietuviški frankenšteinai, o stribai (liau
dies gynėjai) prikimšti socialinių, patrio
tinių. ideologinių skanėstų. Žmogui, kuris 
nieko negirdėjo apie Lietuvos pokarines 
piautynes, taip ir pasiliks neaišku, kas 
buvo tie miškiniai, ką jie jaute, už ką ko
vojo, žudė ir mirė. Taigi po mielojo Žala- 
kevičiaus filmo „Niekas nenorėjo mirti", 
pasijutau taip, kaip anoje paskaitoje: pri- 
sivalygiau, kad net 
suvalgiau, kad net šonai braška, bet atsi
gerti reikia prašyti pas kaimyną — vaišin
tojas pamiršo vyną.

Pagal Borutos „Baltaragio malūną“ su
kurta spalvota „Velnio nuotaka“ — jau 
kiti vargonai! Ar tai nebus pirmas žings
nis į „pop“ — moderniosios operetės lan
kas? Jeigu reiktų rinktis tarp „Jėzus Kris
tus didžvaigždė“ ir „Velnio nuotakos", 
balsą atiduočiau antrajai. (Nors tiesą pa
sakius, Borutai mirus, malūno velniukas 
charakterį sugadino pas patėvį Miiltoną. 
liet pagrindinius bruožus išlaikė.) Abe
juose minėtuose filmuose dainuojama, šo
kama. fantazija maišoma su tikrove, epo
chos šokinėja viena per kitą, gyvenimo 
džiaugsmo himnas pereina į nevilties 
klyksmą, tragediją pakeičia komedija, bet 
„Velnio nuotakoje“ žymiai stipresnė vai
dyba, turtingesnis spalvų koloritas, nuo
stabiai vykusios baleto scenos, kuriose 
pasisekė išlaikyti nuogumą be Vakaruose 
taip įsikyrėjusio vulgarumo. Prasčiau, 
kaip man mėgėjui atrodo, reiktų vertinti 
ateistinę prakišą, kuri kažin ar buvo Bo
rutos kūrinyje, rusų filmų legendinių he
rojų įšvirkščius kailinius, kurie visiškai 
nesiderina tokio aukšto lygio žaidime, kai 
kurias vokalines interpretacijas, kur buvo 
„neištempta iki galo“, neišdrįsta atsiplėš
ti nuo ausiai ir papročiams įprasto saiku- 
mo. Manau, kad „Velnio nuotaką“ (išly
ginus bent vokalines silpnybes), drąsiai 
(ir su pasididžiavimu!) galima pristatyti 
Vakarų publikai.

Dar teko matyti dvidalį „Herkų Mantę“ 
ir vaikų gyvenimėlio painiavas atsklei
džiančią „Gražuolę“.

(Bus daugiau)
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Lietuvos kaimas
LAIMĖS IEŠKOTI...

kiau-

grin- 
nori.

skyles į

tinkamą
Tada vi-

— Aš išeinu, — pasakė Ukmergės rajo
no Krikštėnų tarybinio ūkio paršas, — 
laimės ieškoti!

Likusios kiaulės nuleido galvas ir su
merkė snukius į srutas. Paskui pakėlė 
graudžias balzganas akis į ryžtingą 
liadraugį:

— Galėtume ir mes iškeliauti. Ir 
dys (lūžusios, ir gardai — per kur
per ten įlįsi. Bet labai sunku apleisti gim
tąsias vietas. Tiek laiko pro tas 
žvaigždes žiūrėta!

Antra vertus, jeigu rasi kur 
būstą ir gerą priežiūrą, pranešk,
sos pak'ilsim — kolektyviai. Bala nematė 
tų žvaigždžių!

Ir išėjo paršas, dirvas pakeliui paknis- 
damas, orą uostinėdamas, iš kur šilti gy
venviečių dūmai kyla.

Seniai išėjo. Pačiam viduržiemį, pernai. 
Per tą laiką iš ilgesio krito 126 kiaulės ir 
nusinešė ant savo riestų uodegų 2.434 rub
lius, kurie ūkyje nuostoliais vadinami.

Sužinoję, kad paršas visiems geresnio 
gyvenimo ieškoti iškeliavo, ėmė ilgėtis ir 
galvijai. Graudingesnės natūros tiek susi
krimto, kad irgi kojas ištiesė, prismeigda- 
mos ragais ir nagais dar 2.488 ūkio rub
lius.

Ūkio direktorius A. Jusevičius ir vyr. 
zootechnikas J. Mačiuką sunerimo. Viso
kie valdiški žmonės pradėjo vaikščiot, 
klausinėt, kodėl tokia graužatis gyvulius 
apėmusi.

O gyvulėliai, snukius sumerkę, toliau il
gisi:

— Žinoma, gerai būtų laimę čia pat ra
dus, bet kada tas bus? Gal išeivis greičiau 
grįš ir visus į pažadėtąją žemę išves. Kad 
tik mašina kokia jo nepervažiuotų. Dabar 
tiek autoavarijų keliuose...

D. Ivanauskas („V. 1.“)

NEATSILIEKA...

Vynai, prie mechaninių dirbtuvių susė
dę, pypkiavo ir tarpusavyje šnekučiavosi:

— Kada tie moterų metai pasibaigs?! 
Jėgų nebėra...

— Tikrai. Visur ant kulnų lipa. Jei dar 
lygiomis teisėmis pasitenkintų, bet kur 
tau! Vis aplenkti, vis pranokti baudžiasi...

— Taigi. Jeigu suariau hektarą, tai Ma
rijona pusantro. Girdi, nepaimsi manęs 
plikom rankom.

— Aha, baigiau technikumą, zootechni
kas, vadinasi, esu, o mano pati — akade
mijos diplomą parsivežė, 
mininke siūlysią. Ar tai 
vyro galvą!

Čia vyrai nuščiuvo ir,
laukė, kol Alytaus rajono „Tvirtovės“ kol
ūkio agronome praėjo.

— Ko nutilote. Ar iš sarmatos? — pasi
šaipiau.

— Ne, — atsakė šie, — iš pykčio. Ta ir
gi vyrus pranoko. Nedovanosimi

— Na jau, na jau, — susidomėjau. —

Girdėjau, ją per
tvarka, kad per

nuleidę akis, pa-

Aplinkos apsauga Lietuvoje 1

Kaipgi jums nosį nušluostė?
O štai kaip. Neseniai autoinspektorius 

sudomino nuo Punios šilo į Alytų burz
giantis sunkvežimis. Labai jau įdomius 
zigzagus raitė. Vyrai pakėlė dryžuotą laz
delę, tačiau sunkvežimis pasuko į šalutinį 
keliuką ir nubirbė. Inspektoriai leidosi 
vytis, o paviję iš kabinos išlaipino įpyku
sią moteriškę.

— Ko prikibot kaip širšės prie meduoto 
puodo?

— Kiek
— Savo 

statė:
—- Ona

išgėrei?
gėriau!.. Nuvežtą ligoninėn pr

Vaivadienė. Iš Alytaus rajono 
„Tvirtovės“ kolūkio. Agronome.

Taip ir užrašė medikai. Tik kolūkyje 
niekas negalėjo susigaudyti, kas toji Vai
vadienė, kol paaiškėjo, jog tai kadaise bu
vusi Vaivadaitė, o dabar Jasilionienė. Ir 
dar paaiškėjo, kad iš jos dar gegužės mė
nesį atimtas vairuotojos pažymėjimas — 
neblaivi motociklu važiavo.

šį kartą moteriškė sunkvežimį išprašė 
iš vairuotojo P. Ališausko. Šis, prisiminęs, 
kad moterų metai, kad agronome vis dėlto 
valdžia, nedrįso atsakyti.

— Nepasiduosime! — vienu balsu pra
bilo vyrai, agronome! praėjus. — Jeigu 
jau Ir čia moterys aplenks, tai nors ant 
žemės negyvenk!

Ir nuvijo mane šalin, nes buvau su si
jonu.

(„V. L.“) Marė Visažinė

KUR ČIA TEISYBĖ?

R. Songaila „Selskaja Žizn“ laikraštyje 
rašė apie nepaprastai padidėjusius derlius 
Lietuvoje. Tuo tarpu Lenino mokslo aka
demijos Vakarų skyriaus sekretorius, aka
demikas S. Skorpanovas, atvykęs į moks
linę konferenciją, pareiškė, kad Vakarų 
regiono respublikose — Pabaltijyje ir 
Baltarusijoje — vieniam gyventojui įvai
riais būdais suvartojama daugiau, negu 
gaunama. Kur čia tikroji teisybė?

Šiais laikais ne tik mokslininkai, bet ir 
eilinis žmogus yra susirūpinęs dėl padidė
jusio aplinkos ‘teršimo, kurį galima paste
bėti visame pasaulyje. Pramonėj ir trans
porte naudojami degalai teršia orą, che
minės atliekos, fabrikų ir miestų kanali
zacijos vanduo, išmetamas nevalytas į at
virus vandenis, teršia upes, ežerus ir jū
ras.

Aplinkos apsaugai studijuoti atsirado 
nauja mokslo šaka — ekologija. Tą klau
simą mokslininkai diskutuoja konferenci
jose, spaudoje ir parašo tomus knygų. Tuo 
klausimu susirūpinimą galima pastebėti 
ir okup. Lietuvos spaudoje.

Stebėtinu būdu prie to klausimo priėjo 
fil. m. k. Vadimas Titarenka, kurio 
straipsnį atspausdino Vilniuje leidžiamas 
žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“ (1975 m. 
Nr. 11). Jis bando įrodyti, kad aplinkos 
apsaugos negalima įgyvendinti kapitaliz
mo sąlygomis. „Kapitalizmas ne tik plėši
kiškai elgiasi su gamta, jie nesugeba at
statyti pažeistos gamtos pusiausvyros“. 
Esą, kapitalizmas stumia žmoniją į ekolo
ginę katastrofą, ir kova su aplinkos terši
mu gali būti sėkminga tik pertvarkytoje 
visuomenėje, suprask, komunistinėje san
tvarkoje. Vakarų mokslininkų daromuose 
tyrinėjimuose esąs tas trūkumas, kad „ne
atsižvelgiama į faktą, jog žmogaus ir gam
tos santykiai skirtingose socialinėse siste
mose yra skirtingi“. Vakarų mokslininkai 
neigiamus aplinkos pakitimus vertiną 
kaip ekologinę krizę, kuri gręsianti žmo
nijos egzistavimui.

V. Titarenka sako: .....tarybiniai moks
lininkai mano, kad tokia krizė nėra neiš
vengiama, kad žmonija sugebės užkirsti 
jai kelią“. Ir toliau: „Suprantama, tai pa
daryti gali tik socialistinė ūkio sistema, 
tik bendraliaudlnė socialistinė (suprask 
— komunistinė) valstybė... mūsų ekolo
ginis optimizmas, tai 
sistemos pranašumo 
sistemą“.

Straipsnio pabaigoje
kad Sov. Sąjungoje yra „sukaupta didelė 
kompleksinio gamtos išteklių tyrimo ir 
naudojimo praktika“, kuri apsaugos gam
tą nuo tokio pavojaus.

išdava socialistinės 
prieš kapitalistinę

V. Titarenka sako,

Vejasi ir nepasiveja
Sovietų Sąjungoje jaunimas yna užsi

krėtęs amerikoniškomis bakterijomis. 
Toks įspūdis susidaro perskaičius „Der 
Spiegei“ žurnale (24. 11. 75) ilgą raporta- 
žą iš Maskvos. Ilgi plaukai, „jeans“, kram
toma guma, amerikoniškos cigaretės, 
„pop“ plokštelės ir visi kiti amerikoniški 
„atributai“ yna gaudyte gaudomi. Net pio
nieriai mielai keičia savo blizgančius par
tijos ženkliukus j kramtomąją gumą. Kal
boje dažnai pamėgdžiojami amerikonai: 
„drinkat koktajl, spykat su giriami ir ta
da bey, bey“...

Neatsilieka ir augesnieji, ypač juodosios 
rinkos ekspertai ir turtingieji pareigūnai. 
Amerikoniški automobiliai, privatiški 
maudymosi baseinai, elektriški virtuvės 
įrengimai visų grobstomi. Net už „Play
boy“ žurnalą juodoj rinkoje moka iki 100 
vokiškų markių. Dvigubai tiek kaštuoja 
„pop“ muzikos plokštelės, kurias galima

šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina
ir linki laimingų 1976 metų

Baltic Stores Ltd
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2 England

Tel. 01-739 8734

Alexander Automatics Co
FREDDIE, TERRY and STAFF

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus 
tuos, kurie jau yra išlošę džiakpotus, ir linki laimės 
visiems lietuviams.

Alverstone Private Hotel
Gražaus privatiško viešbučio savininkas 
S. ŠMULKŠTYS sveikina visus buvusius ir 
būsimus vasarotojus Kalėdų ir N. Metų proga.

Viešbutis yra gražioje vietoje, ant kalno, 
pasakiškas vaizdas j jūrą. Rezidentai gauna 
pusryčius ir vakarienę.

Svečiai priimami nuo gegužės 29 d. iki spalio 
15 d.

Reikalaukite brošiūros ir kainoraščio.

ADRESAS: ALVERSTONE PRIVATE HOTEL, 
VENTNOR, ISLE OF WIGHT 
Tel.: VENTNOR 85 2453 
(iš Londono 0983 85 2453),

Pepsi Colos butelio etiketė

išsinuomoti už 35 DM ir įsigroti į nuosa
vą magnetofono juostą. Privatiškuose po
būviuose esą galima išgirsti ir „Laros dai
ną“ iš Amerikoj sukurto „Dr. Živago“ fil
mo, bet tai jau didelė prabanga.

Valstybės saugumo komisaras Andropo
vas yra pareiškęs, kad Vakarai bando ka
pitalistinius papročius į Sov. Sąjungą 
įšmugeliuotii. Tačiau tam „šmugeliui“ daž
nai ir pati valdžia bei policija turi nusi
leisti arba užmerkti ‘akis. Ne tik Maskvo
je, bet iir kituose miestuose jaunimo or
kestrai pei- ištisas naktis groja vakarie
tišką muziką, kurios klausosi ne tik hy- 
piai, bet ir „aukštoji visuomenė“. Pati val
džia, nenorėdama atsilikti nuo Amerikos, 
nutarusi 1980 metų olimpiadai pastatyti 
Maskvoje Disneylando gal kiek ir supras
tintą kopiją.

Neatsispyrė valdžia jaunimo reikalavi
mams pateikti vakarietiškųjų bealkoholi
nių gėrimų. Taip atsirado tonic water fab
rikas „Baikalas“, o Novorossijske ameri
kiečiai pastatė Pepsi — Cola fabriką, ku
riam koncentratas gabenamas iš Ameri
kos, buteliai iš Kalinino, o kamščių gal
vutės liš Maskvos ar Leningrado. Tuo tar
pu to brangaus gėrimo (vienas butelis 
kaštuoja, valandos uždarbį) suplanuota 
pagaminti 72 mil. butelių per metus. At
seit, tik įkas trečiam žmogui vienas bute
lis.

Atrodo, kad šitokie prekių ir papročių 
mainai neturėtų nieko stebinti (iš Rusijos 
kol kas Vakarus yra pasiekusi ‘tik viena 
naujovė — elektrinis samovanas), tik ne
suprantama, kodėl su tais papročiais kovo
jama. Nejaugi per pusę šimtmečio mark- 
vojama. Nejaugi per pusę šimtmečio ark- 
sistinės idėjos taip seklia! 'teįleido šaknis 
į sovietinį jaunimą, kad „pop“ muzikai 
gūstelėjus, jos gali išnykti.

Taigi, dabar iš komunistinės teorijos 
pereiname į praktiką. Skaitome kitą, la
biau autoritetingą žurnalą — „Komunis
tas“ (Vilnius, 1975 m. Nr. 7).

Straipsnyje „Dotnuvėlės Vingiai“ Žem
dirbystės Instituto moksl. bendradarbis B. 
Karalius rašo: „Nėra gyvybės be vandens. 
Vanduo — tai tarytum žemės kraujas. Už
siteršia kraujas — miršta žmogus. Kai iš
senka ar užteršiamas vanduo — nyksta 
visa, kas gyva“. Padaręs kelionę komunis- 
tinamoje Lietuvoje išilgai Dotnuvėlės, štai 
ką jis matė:

Prie upelio kranto didžiulės mėšlo krū
vos. Srutos iš to mėšlo bėga į upelį. Siloso 
rūgščios sultys, nuodingi chemikalai iš 
amoniako cisternų, tepalas ir degalų nuo
plovos iš garažų — plaukia į upelį. Gu
džiūnų kolūkio kiaulidės prie pat upelio. 
Išrūgos iš kiaulidžių ir neišvalyti nuteka
mieji vandenys iš pieninės — suleidžiami 
į upelį.

Netoliese modemiška karvidė. Iš jos 
„mėšlas, lyg lava iš ugniakalnio, slenka i 
upelį“. Toliau ant kranto Kėdainių staty
bininkų bendrabučiai. Kas tik patenka i 
jų kanalizaciją, be valymo nubėga į upelį. 
Iš Dotnuvos miestelio į upelį „žliaugia pu
tojanti ir dvokianti tyrė“. Toliau šiukšly
nai, atmatos, vėl srutos ir t. t„ viskas į 
upelį.

Tokį vaizdą matė B. Karalius nuo Dot
nuvėlės ištakų iki jos žiočių. Prirašė „Ko
munistui“ septynius puslapius.

Apie Lietuvos upių teršimą gan dažnai 
rašo ir kiti laikraščiai bei žurnalai. Vil
niuje leidžiamas mėnesinis ekonomikos 
žurnalas „Liaudies Ūkis“ (1975 m. Nr. 10) 
buvo atspausdinęs V. Šiaudučio straipsnį 
apie vandens išteklius. Iš to straipsnio 
taip pat matosi, kokioje apgailėtinoje 
dėtyje yra Lietuvos upės ir, aplamai, 
Įlinkos apsauga.

Vilniuje stambios pramonės įmonės
turi reikiamų kanalizacijos valymo įren
gimų, ir tuo būdu teršia Nerį. Kaune mė
sos kombinatas, tekstilės fabrikai, stalelių 
gamykla, alaus bravoras — nevalo ar blo
gai valo savo išleidžiamąjį vandenį, ir ter
šia Nemuną. Panaši padėtis Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Tik 15% nute
kamųjų vandenų yra išvaloma prieš išlei
džiant į upes. „Vandentiekio ir kanaliza
cijos įrenginiai statomi lėtai, darbų ko
kybė prasta... nėra specialios vieningos 
organizacijos, kuri statytų minėtus įren
gimus ir juos remontuotų“, — saiko V. 
šiaiudytis.

Nors respublikos vandens telkiniai yra 
palyginti gausūs, vandens jau dabar sto
kojama Šiauliuose, Klaipėdoje, Telšiuose, 
Panevėžyje ir Raseiniuose. Vandens trū
kumo nebūtų, jeigu upių vanduo nebūtų 
teršiamas pramonės, komunalinio ir že
mės ūkio nutekamaisiais vandenimis bei 
žemės ūkio chemikalais, t. y. jeigu aplin
kos apsauga būtų daugiau rūpinamąsi. 
Tuo, deja, okupacinė valdžia nesirūpina, 
o lietuviams tvarkyti savo krašto reikalus 
taip pat neleidžia.

LIETUVOJE
NAUJAS PAMINKLAS

Kaime pradėtas statyti IX forto memo
rialas, kuriam projektus paruošė skulpto
rius Ambražiūnas, architektai G. Baravy
kas ir V. Vielius. Apie busimąjį memoria
lą „Tiesa“ rašo:

„Per artimiausius dvejus metus iš pa
grindų pasikeis visa IX forto aplinka. Pa
minklinio akmens vietoje iškils didingas 
monumentas fašizmo aukoms, bus pasta
tytas originalių formų muziejus, administ
racinis korpusas, įrengta muziejaus aikš
tė, naujai sutvarkyti mirties stovyklos ka
pai. Restauruotuose forto kazematuose 
numatyta įrengti buržuazijos valdymo ir 
fašistinės okupacijos metais čia kalintų 
lietuvių tautos sūnų ir dukrų atminimo 
salę.

Ten nieko nesakoma, kada bus pagerb
tos Pravieniškių, Rainių miškelio ir kitų 
vietovių aukos.

NAUJA KNYGA

„Minties“ leidykla išleido lietuvių kalba 
rinkinį „Taikos, saugumo ir bendradar
biavimo labui. 1975 m. liepos 30 — rug
pjūčio 1 dienomis Helsinkyje vykusio Sau
gumo ir bendradarbiavimo Europoje pasi
tarimo rezultatai“.

Pirmoje vietoje išspausdinta L. Brežne
vo kalba, pasakyta Helsinkio konferenci
joje.

GRŪDU DERLIAI LIETUVOJE
pa- 
ap-

ne-

Komunistų partijos sekretorius R. Son
gaila laikraštyje „Selskaja žizn“ išspaus
dino straipsnį apie Lietuvos žemės ūkį. 
Jame, be kita ko, sakoma:

„Per pastarąjį dešimtmetį, pažymi 
straipsnio lauitorius, respublikos žemės 
ūkyje pasiekti ryškūs žemės ūkio produk
cijos ir visų pirma grūdų gamybos poslin
kiai. Vidutinis metinis grūdų derlius visų 
kategorijų ūkiuose sudarė 2.043 tūkstan
čius tonų. Taii 2,2 karto viršija kasmetinę 
grūdų gamybą 1955 — 1960 m. laikotarpy
je. Grūdinių kultūrų derlingumas per de- 
šitmetį padidėjo daugiau kaip du kartus. 
Ženklūs rezultatai ir gyvulininkystėj: mė
sos gamyba padidėjo 1,8 karto, pieno — 
1,5 ir kiaušinių — 1,6 karto.“

Tuo tarpu toliau pažengusiose socializ
mo keliu respublikose derliai vis krinta 
žemyn.

GINTARO DARBAI

DIDVYRIS GYVENA TOLIAU...
1944 m. Žagarėje vyko mūšiai. Raudon

armietis leitenantas Ivanas Nazarovas su 
granata po tanku puolė vokiečus... Žaga
rės kapuose iškilo paminklas Sov. Sąjun
gos didvyriui Nazarovui. 1962 m. i kapus 
atėjo žilstelėjęs vyriškis pasižiūrėti pa
minklo ant jo kapo. Tad buvo tas pats Iva
nas Nazarovas, per visą karą išlikęs gy
vas.

V. iK-al'tenis „Tiesoje“ aprašo Lietuvos 
gintaro dirbtuves ir jų meistrus. Įdomi 
[tarpa apie gintaro išdirbinius priešistori
niais laikais.

„Baltija seniai dosni gintaru. Senos vie
tinių gyventojų meno verslų tradicijos. 
Kad žvejai buvo jautrūs grožiui, rodo Pa
langos gintaro muziejuje eksponuojami 
Šventosios gyvenvietės (III tūkstantmetis 
prieš mūsų erą) išlikę papuošalai iš ginta
ro ir elnio dantų. Beje, archeologai iš čia 
buvusio ežero dugno iškasė samti, kurio 
kotas baigiasi drožta vandens paukščio 
galvute, geldą — plokščią, smailiagalvę su 
rankenom ir įmantriai išraižytais pakraš
čiais. Daugiau lopšys, nei gelda. Ir alką — 
juodalksnio stulpą, kurio viršūnėje iš
skaptuotas žmogaus biustas.“

Draugus ir pažįstamus sveikiname Švenčių 
proga.

Vietoje kalėdinių sveikinimų lietuviškai spaudai 
paremti aukojame £7.00.

V. J. Sližiai

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ, 

visiems lietuviams linki

UNIMMIM W/H7AE
Latvių savaitinis laikraštis

Nidos spaustuvė
ir jos tarnautojai

£v. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1976 metais, 
ir tikisi, kad ir toliau jūs mus paremsite savo, nors

ir mažais, darbeliais, spausdindami juos Nidos 
spaustuvėje.
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Kūčių duona besidalinant
J. Kuzmickis

Ne vieną kartą glaudęs galvą prie Ema
nuelio krūtinės, kad susistiprintų iš jos 
plūstančia meile, antgamtinės dvasios 
įkvėptas apaštalas Jonas nesvyruodamas 
teigė:

— Dievas taip pamilo pasaulį, jog atida
vė savo vienatinį Sūnų, kad nė vienas, 
kuris jį tiki, nepražūtų, 1x4 turėtų amži
nąjį gyvenimą (Jn 3, 16).

Deja, atsiminęs užtrenktas Betliejaus 
užeigų duris, Erodo neapykantą ir Kalva
rijos kalną, savo meilės evangelijos pre
liude pažymėjo:

— Pas savuosius artėjo, o savieji jo ne
priėmė. Visus, (kurie jį priėmė, įgalino bū
ti Dievo vaikais (1, 11-12).

A. Solženicynas „Dienos pradžioje" pro
zinėje poemoje rašo:

„Saulei patekėjus, trisdešimt jaunuolių 
išbėgo į aikštę. Atsukę veidus į saulę, gi
liai alsavo ir pradėjo svirti žemyn, klaup
tis ant -kelių, lenktis, gulti ant žemės, ties
ti rankas, kelti jas į viršų ir vėl glausti
prie kelių. Visa tai tęsėsi ketvirtį valan
dos.

Iš to buvo galima manyti, kad jie mel
dėsi.

šiame amžiuje nė vienas nesistebi, jei 
žmonės kiekvieną savo gyveninio dieną 
kantriai ir atidžiai rūpinasi savo kūnais.

Tačiau jie būtų pajuokiami, jei su tokiu 
pat užsidegimu rūpintųsi savo sielomis.

Ne, tie žmonės nesimeldžia. Jie atlieka 
rytmetinę savo mankštą.“

Nesusipratimas ar nežinojimas?
Žinomas Anglijos krikščioniškų organi

zacijų veikėjas Beranard Smith spalio 9 
d. Pietų Afrikos Draugijoje pasakė kalbą 
apie krikščionybės — marksizmo santy
kius su krikščionybe, kurios mintys čia 
laisvai atpasakojamos.

niais ir išpažinėjais, jie dabar pasidarė 
nepageidaujamais blogio liudytojais. Mes 
esame bažnytinės diplomatijos stabdžiai!"

Toks pat „politinis stabdis“ buvo ir 
Vengrijos kardinolas Mindszenty, pana
šiai apviltas ir paniekintas.

ideologija yra kariškai ateistinė, ir kurios 
siekia sunaikinti Vakarų bendruomenę. 
Šitoks vidaus išdavimas neturi istorijoje
pavyzdžių. Todėl sunku pramatyti, kaip 
šiuo atveju bažnyčios ir Vakarų civiliza
cija galėtų išsilaikyti.“

DR. K. VALIŪNO KALBOS IŠTRAUKOS

Juk ir Emanuelis buvo Dievo Sūnus: pa
sak lebaniečio K. Gibran, Tėvo balsu (kuž
dėjo naktis, o vienumoje girdėjo jį šau
kiantį Viešpaties angelą. Kai nurimęs mie
gojo, savo sapnuose klausėsi dangaus 
šnibždesio.

Betliejuje užgimęs Dievo Sūnus atstatė 
laako įtakoje nuvertintas žmonijos verty
bes ir patvirtino jas mirdamas ant (kry
žiaus.

— Mano mokslas ne iš manęs, bet iš to, 
kuris yra mane siuntęs, — atvirai prisipa
žino, kai klausytojai stebėjosi, „iš kur jis 
žino Raštus“.

Šiuo metu. prof. George W. Morgan 
tvirtina, aukštesnės vertybės yra niekina
mos. Daugelis nėra giliai įsitikinę, kas yra 
gera, teisinga, gražu ar vertinga. Gyveni
mą įprasminą idealai yra reti. Ne maža 
žmonių abejoja ir nebetiki, kad yra daly
kų, kurie yra verti pagarbos, kovų dir au
kų (The human predicament).

Kai pradedama svyruoti, jog esama da
lykų, vertingesnių už dorovinį nuosmukį 
ir terorą, vertybės yra nuvertinamos, o 
tolerancija patampa abejingumu. Kai 
„niekas mums nerūpi“, gyvenimas palieka 
be prasmės (G. R. Taylor).

Praradus tvirtas vertybes, paisoma tik 
savo skonio ar laiko madų. Sugriovus ab- 
soliutes, antgamtines vertybes, nusisuka
ma i kultūrinį nihilizmą: tas yra gera, kas 
man patinka.

G. R. Taylor tvirtina, kad kultūrinis ni
hilizmas savo keliu verčia sukilti prieš 
patį protą. Kai protinės išvados atrodo 
nepatenkinančios (juk ir atominės bam
bos yra j ii padaras), — norima ir jų atsi
kratyti. Kažin kas pasakė: „Žmogus, ma
nąs negalįs gyventi pagal protą, atrodo, 
nutaria iš viso negyventi vadovaudamasis 
protu“. Kiti, kaip A. Wheelis tvirtina, pro
tinius svarstymus paverčia tikėjimo dės
niais, kaip atsitiko, pavyzdžiui, su mark
sizmu: protinės išvados verčiamos dogmo
mis. Kai tokios dogmos atrodo nepaken
čiamos, pradedama nepaisyti nei proto, 
nei sveiko galvojimo.

Žmogus ilgisi tikrumo. Tradicinė mo
kykla, pagerbdama religiją, siūlė tokį tik
rumą. Atmetant išmėgintą tradiciją, at
metamas 'tikrumais, ir gyvenimas netenka 
pastovaus pagrindo. Anot A. Wheelis, kai 
kurie praranda Dievą pirma, nei yra pa
sirengę gyventi jų neapsaugančioje visa
toje.

Betliejuje Kūdikėlis Jėzus girdėjo an
gelų giesmes, trijų išminčių pagarbos žo
džius, o taipgi kardų žvangėjimą, perse
kiojimo šauksmą, bėgimo dundesį.

Užaugęs kalbėjo apie didžiąsias gyveni
mo vertybes, pagrindęs jas ne prievarta 
ar neapykanta, bet meile, kuri turėtų 
trykšti iš visų širdžių ir žėruojančiais 
purslais pasiekti Dievą ir kiekvieną žmo
gų:

— Kaip norite, kad jums darytų žmo
nės, taip ir jūs jiems darykite (Lk 6, 31). 
Tai mano įsakymas kad vienas kitą my
lėtumėte, -kaip ir aš jus myliu (Jn 15, 12).

Meilė. įsijautimas Supratimas. Pagar- 
oa ir kitaip galvojantiems —-------

jei kas sužeidžia širdį, — pyktis tik su
narpliojo tarpusavio ryšį: atleidimas pa
liudija meilės stiprumą;

jei kas išsišoka užgaudamas, — atstato 
draugiškumo tiltus atsiprašydamas;

jei vidų gaivina geras bičiulio žodis ar 
mostas, pamėginitina surasti guodžiančių 
žodžių ir ištiesti pagalbos ranką prislėg
tam bei liūdinčiam;

jei sulaukiama gero, neturėtų būti sun
ku iir padėkoti; jei iš ko nors pasiskolina
ma, nors ir būtų sunku, tiktų ir sugrąžin
ti...

O kiek daug garma,me ne tik iš bičiulių, 
net nepažįstamų, bet ir iš dangiškojo Tė
vo!

Nesugebančius galvoti Vakarų komuniz
mo sekėjus Leninas kartą pavadino „nau
dingais idiotais“. Ir dar pridėjo: „Derlin
giausia dirva marksizmo infiltracijai yra 
religija, nes tikintieji priima beveik vis
ką, kas jiems pasiūloma religijos vardu".

Europoje nuo imperatoriaus Konstan
tino laikų bažnyčia bendradarbiavo su 
valstybe, nors ir pasitaikydavo nesklan
dumų. Dabar bažnyčia atsisako Vakarų 
kapitalistinės bendruomenės, nes ji esan
ti nemorali ir nepataisomai sugedusi. At
sisakydama išeiti viešai prieš komunizmą, 
bažnyčia prisiimanti penktosios kolonos 
vaidmenį. Sunkus kaltinimas!

Katalikų bažnyčia iki popiežiaus Jono 
XXIII laikų komunizmą laikė didžiausiu 
religijos ir žmoniškumo priešu. Vengrijos 
revoliucijos metu Pijus XII per tris die
nas išleido tris enciklikas, smerkiančias 
rusų invaziją. Jis mirė 1958 m., o kartu 
su juo mirė ir antikomunistinė era.

Popiežius Jonas XXIII pradėjo „taikos 
ir geros valios“ politiką. 1962 m. į Mask
vą buvo pasiųstas kardinolas Willebrand 
pakviesti rusų ortodoksų bažnyčios atsto
vų j Antrąjį Vatikano Susirinkimą. Rusai 
sutiko dalyvauti, jei Vatikano Taryba nie
ko neprasitars prieš komunizmą. Ir ne
prasitarė...

Vatikano Tarybos metu kard. Wille
brand kartu su vienu Rusijos stebėtoju 
dar kartą nuvyko į Maskvą atvežti ukrai
niečio kardinolo Slipyj, 18 metų išbuvusio 
vergų stovyklose. Sovietai sutiko jį pa
leisti, jei nebus panaudotas prieškomu- 
nistinei propagandai. Aprengtas civiliniais 
rūbais, nakties metu jis buvo pristatytas 
į Vatikaną. Buvę pabijota dienos šviesoje 
priimti žmogų, kurio bažnyčia 1946 m. ofi
cialiai buvo likviduota, 2.000 kunigų su
imta, penki milijonai tikinčiųjų prievarta 
įjungta į rusų ortodoksų bažnyčią. Nenuo
stabu, kad kard. Slipyj 1971 m. pareiškė:

Tikintieji Sov. Sąjungoje yra sudėję 
viltis į Bažnyčios vadovybę, nežinodami, 
kad ji „taikos ir geros valios“ vardu yra 
perėjusi į tylos politiką.

Dar blogiau elgiasi Pasaulinė Bažnyčių 
Taryba. Per 25 savo gyvavimo metus ji 
nėra ištarusi nei vieno žodžio Sov. Sąjun
gos tikintiesiems apginti. Kai vyko Viet
namo karas ir JAV lėktuvai bombardavo 
Hanojų, Pasaulinė Bažnyčių Taryba šau
kė: „Liaukitės žudyti, sustabdykite bar
barizmą!“ Bet kai JAV kariuomenė pasi
traukė iš Vietnamo, toji Taryba nebematė 
komunistų brutalių žudynių. Iš tikrųjų ji 
dargi net padovanojo 3 milijonus dolerių 
Šiaurės Vietnamo valdžiai, kaip geros va
lios pareiškimą...

Savo tarptautiniame kongrese 1973 m. 
Pasaulio Bažnyčių Taryba padarė ilgą są
rašą valstybių, kuriose žmonės persekio
jami už sąžinės ir religijos laisvę. Tačiau 
kai vienas atstovas pasiūlė į tą sąrašą 
įtraukti Rytų Europą, tai iš 120 narių tik
tai du parėmė jo pasiūlymą. Kodėl šitaip 
atsitinka? Atsakymas paprastas —■ radi
kalieji teologai ir marksistiniai sociologai 
tiki, kad buržuazinė kultūra miršta, kad 
kapitalizmas yra stabdis žmonių moralės 
pažangai. Jie tiki į marksistinį komuniz
mą kaipo į istorinį krikščionybės pakaita
lą. Pasaulio Bažnyčių Tarybos pirminin
kas dr. Potter‘is, paklaustas, ką reikia da
ryti, kad būtum išganytas, atsakė: „Įsi
junk į revoliuciją, padėk nuversti Vakarų 
rasistus, kapitalistus ir imperialistus".

Pietinėje Amerikoje gimusi „revoliuci
jos teologija“ Vakaruose darosi vis labiau 
populiaresnė. Jos principas — nevengti 
panaudoti smurtą, jeigu tai reikalinga 
naujai tvarkai įgyvendinti. Tikrieji krikš
čionys privalą stovėti neturtingųjų ir juo
dųjų pusėje. Ji turinti padėti nusikratyti 
imperializmo naujai susikuriančioms vals
tybėms. Tokiu būdu „revoliucijos teologi-

(Atkelta Iš 3 psl.)

sario 16 d., pirmame paragrafe:
„Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti 

Lietuvą iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos 
vyriausybės suvereninių organų svetimos 
jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, yra rei
kalinga vieningos politinės vadovybės. 
Tam tikslui politinės lietuvių grupės, kaip 
tautos politinės minties reiškėjos ir vyk
dytojos. nutarė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vyriaus; j į Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą -— VLIK“.

Šiuo įžanginiu paragrafu Vilkas nusakė 
ir savo prigimtį, ir mandatą, ir vietą tarp 
pasaulio lietuvių politinių ir visuomeninių 
institucijų bei organizacijų.

Per pastaruosius 32 metus Vilkas keitė
si, kaip keitėsi pats gyvenimas. Keitėsi 
žmonės, sąlygos, vietovės, statutai, meto
dai. Jo nariai kentėjo ištrėmime, koncent
racijos stovyklose ir kalėjimuose. Mirtis 
skynė jo vadus ir narius. Jis pats iš tėvy
nės turėjo trauktis pirma į Vokietiją, vė
liau į Jungtines Amerikos Valstybes. Bet 
kur Vilkas bebūtų ir beveiktų, mūsų vals
tybė yra Lietuva ir tik Lietuva. Jis per
gyveno ne vieną krizę, santykiaudamas su 
diplomatine tarnyba, ALTa, Bendruome
ne. ar jį patį sudarančiomis grupėmis, kai 
jį kai kurios paliko ir prieš jį kovojo. Mas- 
kvos ir jos pakalikų kritiką jis priėmė 
kaip komplimentų ir atliekamo darbo ver
tinimą.

Ir vis dėlto per visus šiuos metus Vilkas 
nesusvyravo nei savo kelyje, nei nusista
tyme, nei darbe. Tautos priimtas kaip jos 
politinės veiklos reiškėjas. Vakarų demo
kratijos priimtas kaip toks, jis ir šiandien 
tebėra toks, kaip buvo ir per 32 metus. 
Jis ir toliau turi būti toks pat. (E)

Ramybė suplūsta tik į taikią, atleidžian
čią, mylinčią sielą-----------

Garbė Dievui aukštybėse, o ramybė že
mėje geros valios žmonėms!

„Ukrainos katalikai išliejo upes kraujo, 
jų lavonų kalnai paaukota ant bažnyčios 
lojalumo aukuro. Bet šiandien niekas jų 
negina. Tiek daug ir taip Ilgai buvę kanki-

IŠ L.K.B. Kronikos Nr. 18
CERKVES NEUŽDARYTOS

įdomu, 
neuždarė
ypatingai 
tikinčiųjų

kad Vilniuje ir Kaune valdžia 
nė vienos cerkvės (jų Vilniuje
gausu), nors i kiekvieną iš jų 
susirenka tiktai dešimtimis.

Jau 30 metų įnirtingai griaunant Lietu
vos Bažnyčią iš išorės ir iš vidaus, neįkai
nojamas nuostolis padarytas ir lietuvių 
tautos meno lobynui. Visose aukščiau iš
vardintose uždarytose Vilniaus ir Kauno 
bažnyčiose ir nesuminėtose koplyčiose bu
vo sunaikinta labai daug paveikslų, skulp
tūrų. seni; freskų, memorialinių lentų, vit
ražų, vargonų. įvairių bažnytini daiktų, li
turginių rūbų ir indų, turėjusių didelę me
ninę vertę. Daugely senų bažnyčių (net iš 
XV-XVIII a.) utilitarizacijos proceso pa
sėkoje buvo labai sužaloti arba visai su
naikinti vertingi architektūriniai interje
rai. Kas daugelio kartų buvo per ilgus am
žius rūpestingai išsaugota, nesugrąžina
mai žuvo per tris „taikaus socializmo ir 
komunizmo statybos Tarybų 
dešimtmečius.

Neišliko nepaliesti uždarytų 
požemiuose ir jų kriptose net
palaikai. Pavyzdžiui, iki dabar lieka išdar
kyti garsaus DLK valstybės veikėjo Leo
no Sapiegos ir jo šeimos palaikai. Šv. My
kolo bažnyčios (dabar statybos parodos 
rūmai) pažemyje statybinėmis medžiago
mis užverstas įžymiojo Lietuvos architek
to L. Stuokos — Gueeviičaus kapas (prie 
Šv. Stepono bažnyčios). Šis istorijai žino
mų žmonių sąrašas gali būti toks pat il
gas, kaip ir jų palaikus priglaudusių ir 
taip pat išniekintų bažnyčių vardynas.

1975 metų vasarą, atžymint Lietuvos 
įjungimo į Tarybų Sąjungos sudėtį 35-sias 
metines, išleidžiama Rimaičio paruošta 
brošiūra „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje“ 
(antroji laida).

Ji liuksusiniais leidiniais bus atspaus
dinta liktai anglų, vokiečių ir italų kalbo
mis. Nė vienos iš tų trijų brošiūrų Lietu
vos gyventojai, kaip ir I-sios laidos. įsigy-

Lietuvoje“

bažnyčių 
mirusiųjų

ti negalės. Ji bus dalinama tiktai svečiams 
iš užsienio ir platinama užsienyje. Tegu 
tų brošiūrų skaitytojai žino, kad nei iš 
šių propagandinių leidinių, nei iš šv. Pet-
ro ir Pauliaus bei šv. Onos bažnyių Vil
niuje iir Bazilikos Kaune. į kurias tiktai ir 
būtinai vedami valdžios gidų užsienio tu
ristai. spręsti apie tikrąją Lietuvos Kata
likų Bažnyčios padėtį negalima. Tai pa
tvirtina dr šiame straipsnyje paminėtos 
bažnyčios bei koplyčios, kurių kiekvienos 
išniekinimo dr sunaikinimo dramų giliai 
išgyveno buvę jų kunigai, vienuoliai ir pa
maldūs lankytojai, — dramą, kuri tebesi
tęsia ir šiandien.

Palaimintų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų linkiu 

visiems pažįstamiems, kuriems 
neseniai pabaigiau siuntinėti 

savo knygą. Prašau atleisti, kad 
nebepajėgiu vėl tą patį pakartoti 

su švenčių kortelėmis.

SKUDURAI IR VEIKLA
Gruodžio 2 d. Kasdieniškose Smulkme

nose atspausdinta B. Šarūno Anglijos lie
tuvių kultūrinės veiklos kritika verta dė
mesio. Gerai, kad dar 'kas parašo, papei
kia ar nusiskundžia. Nuosaiki kritika 
sveikas dalykas. Iš jos galima pasimokyti 
ir atitaisyti daromas klaidas, žinoma, jei
gu į iškeliamus dalykus kreipiamas tinka
mas dėmesys. O čia ir yra didžiausia l>ė- 
da. Niekas nekreipia dėmesio! Jau taip vi
sų kailiai surambėjo, galvos sukietėjo, 
kad, rodos, duok (kūju, — nepramušt Pa
sakyta, nutarta, parašyta, pabaigoj ir už
gerta, o metai praeina, pralinguoja... ir 
nieko.

Nenoriu čia kelti mūsų kultūrinio nuo
smukio klausimų, ar ieškoti jiems atsaky
mų. Noriu tik priminti, kad dainavietės 
tikrai neapdovanos B. Šarūno cepelinais 
ar ordinais už jo tokį nenusimanymą 
..Dainavos" veikloje, nežiūrint, ar jis sa
ve laiko didvyriu, ar raišu ančiuku.

B. Šarūnas rašo: „Šv. Onos Draugija ir 
Londono Moterų Sambūris Dainava ruošė 
savo eilinius minėjimus, sukaktis, „blynų

Petras Gudelis, 
Lemberg, Vokietija

Mieli Europos lietuviai!

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškus 
klientus nuoširdžiai sveikina

JUOZAS TARULIS
Centrallnlo apšildymo ir 

vandentiekio (Plumbing) firmos 
savininkas

321 Stoughton Rd., 
Gullford. Surrey

0483 31689

šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 

nuoširdžiai sveikina visus Europos lietuvius, 
linki laimės, gėrio ir šviesių ateinančių dienų.
Užgimęs Išganytojas telaimina Jūsų darbus ir 
testiprina Jūsų jėgas, vykdant didžiuosius 

mūsų uždavinius.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

ja“ eina ne tik prieš Ameriką ir Europą, 
bet ir prieš dviejų tūkstančių metų senu
mo krikščionybę.

Vakarų bažnyčios, pasitraukusios nuo 
„buržuaziškai kapitalistinių“ idėjų, už ku
rias pei’ paskutinius du karus ji ragino 
žmones mirti, savo tikintiesiems neturi 
kito pakaitalo, kaip marksizmą. Tokiu bū
du iš vakariečių rankų yra išmuštas gink
las, kuriuo jie galėtų pasipriešinti prieš 
Sov. Sąjungos imperializmą. Salvador Da 
Madriaga neseniai pareiškė, kad Sovietų 
Rusijos tikslas tebėra užkariauti visą Eu-

<
s Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus,
S o taip pat pensininkus, ligonis ir
> vienišuosius tautiečius sveikiname

(
Kalėdų proga ir linkime laimingų

Naujųjų Metų.

Londono Lietuvių Moterų
Sambūris „Dainava"

metų Europa galinti

B. Smith, ją užbai- 
,.Europos istorijoje 

kai krikščionių

ropą. Per 10 ar 15 
prarasti savo laisvę.

Paskaitas autorius 
gia tokiais žodžiais:
yra žinomi atsitikimai, 
princai samdėsi muzulmonus padėti kovo
ti su kitomis krikščioniškomis valstybė
mis. Paskutinis iš jų buvo NapoleonasIII. 
Bet niekada Vakarų Bažnyčios — katali
kų ar protestantų — nebuvo sudariusios 
sąjungos su tokiomis valstybėmis, kurių

ir cepelinų“ balius, skudurų turgelį. Bet 
kiek čia tuose ruošimuose esama vadina
mosios kultūrinės veiklos, niekas negalė
tų spręsti.“

Nereikia čia daug spręsta, sverti ar ki
tais matais matuoti ar dideliu išminčium 
būti. „Dainavos“ Moterų Sambūris yra 
daugiau šalpos organizacija, tačiau, kiek 
sąlygos leidžia, ji remia lietuvybės išlai
kymą ir kultūrinę veiklą. Saujelė moterų 
tikrai įneša savo medaus kruopelytę j 
bendrą avilį. Tai matome iš metinių ba
lansų „Europos Lietuvyje“. Jaunimui, 
spaudai. įvairiems fondams, švietimo 
įstaigoms, tautinių šokių grupėms, bažny- ■ 
čioms ir kunigams .Dainava“ surinko jau 
gražią krūvą svarų. Kokiu būdu ji tai da
ro, — tebūnie jos reikalas: ar cepelinus 
virdama, ar skudurus parduodama. Nie- 

i kas. tur būt. dar ir nepagalvoja, kiek as- 
i meniškų piniginių išlaidi; turi narės, dirb
damos tą darbą. Ar to dar negana?

Paimkime, pavyzdžiui, tarptautinius 
kalėdinius gazavus, kuriuose atsilanko ne
maža kitataučių. Čia jie turi progos ne 
tik apsipirkti, bet ir išgirsti daugiau apie 
Pabaltijo tautas, jų okupaciją, pasigrožė
ti tautiniu menu, vaikų pasirodymu ir ki
ta kultūrine programa. Jau beveik dvide
šimt metų tuose bazaruose „Dainava“ am- 
basarodiauja Lietuvai.

Visiems turėtų būti aišku, kad daina- 
I vietės nepramiegojo 1975 metų: ne tik 
! pardavinėjo skudurus, bet taip pat, kiek 
išgalės ir sugebėjimai leido, veikė tarp
tautinėj, politinėj ir kultūrinėj plotmėj.

V. K.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga 
sveikinu visus savo draugus lx'i 

pažįstamus

Gudliauskas ir šeima

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškos knygos 

skaitytojus nuoširdžiai sveikina ir 
praneša, kad 1975111. Biblioteka įsigijo 

daug naujų įdomių lietuviškų 
knygų.

D.B.L.S. Centrinio Skyriaus
Bibliotekos Vedėjas

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visits mielus lietuviškus 
klientus nuoširdžiai sveikina

12a Praed Mews, London, W.2

IIA KIKA Kook binding;
Prop. II. Jedrzejewski

S šv. Kalėdų proga visus savo klientus 
S sveikina ir linki laimingų 1975 metų

BALTIC SAVINGS &
INVESTMENTS CO.

Head office : 421 Hackney Road., 
London. E.2. England.

Tel. 01-739 8734

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, gloltėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLIJOS RAJONO 

VADIJA
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PO PIETŲ KRYŽIUMI Didysis Vilniaus Seimas SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Vasara Australijoje

Šiaurės vėjai šaldo orą ir gruodžio šlap
driba dengia Londono. New Yor'ko ir 
Muencheno gatves, o Sydnejuje šiaurės 
vėjai ugnies liežuviais degina veidą, kurį 
tik Pacifiko vanduo šiek tiek atvėsina.

Aplinkiniuose priemiesčiuose siaučia 
gaisrai. Gaisrininkai, .kareiviai ir savano
riai talkininkai kovoja 24 valandas per 
parą, gesindami degančius eukaliptus ir 
krūmynus.
Politinė kova

Priešrinkiminė kova prasidėjo lapkričio 
11 d., gubernatoriui John Kerr atleidus iš 
pareigų ministrą pirmininką G. Whitlamą, 
darbiečiij partijos vadą, ir paskelbus nau
jo parlamento rinkimus. Kova darosi vis 
karštesnė, kaip ir vasaros oras. Ypač ag
resyvūs 'kai kurie prof, sąjungų vadai, ko
munizmo misionieriai. Komunistų laikraš
tukas „Tribūne" visus šaukia kovon su 
..kapitalizmu"! Liūdniausias šios kovos 
reiškinys, tai įtraukimas i ją vaikų. La
bai rimtai jauni žurnalistai klausinėja 8- 
12-mečlus, .kieno pusę jie palaiko, už ką 
norėtų balsuoti — darbiečius ar liberalus? 
Kuo geresnis yra darbiečių vadas? Visų 
liūdniausia matyti gatvėse darbiečių pro
pagandistų suorganizuotų vaikų būrius su 
plakatais einančius kantu su jaunais dar- 
biečiais. Maža te, jau buvo pasikėsinta i 
liberalų vadų gyvybes.

Atstatyto ministro pirmininko balsas 
skamba pagieža gubernatoriui, liberali! 
vadui ir visiems, kurie neina su juo, ku
rie kritikuoja apgavystę, išnaudojimą ir 
savanaudiškumą jo ir jo ministrų. Libera
lų vadas vaizduojamas kaip mongoliškas 
Dzen gislk anas.

•Bet Mir. Fraser, liberalų vadas, laikosi 
labai ramiai. Bažnyčiose maldos baigia
mos žodžiais: „Melskimės, kad būtumėm 
valdomi dievobaimingai, ramiai".

Baltai yra pagauti tarp liberalų ir dar
biečių. Ne paslaptis, kad paskutiniuose 
rinkimuose dauguma baltų balsavo už so
cialistinę darbiečių partiją. Bet kai jų va
das susibičiuliavo su Maskva, papūtė libe
rališki vėjai. Laivas pasuko į ramius van
denis, kai Mr. Fraser, liberalų vadas, rin
kiminės programos kalboje paskelbė, kad 
jo vyriausybė atitaisys Baltijos valsty
bėms padarytą skriaudą.

Balsavimai Australijoj privalomi, slap
ti. Sunku žinoti, kiek šalininkų laimės li
beralai baltų tarpe. Gal būt, daugiau 
draugų liberalams duos katastrofiškas 
darbiečių pralaimėjimas N. Zelandijos (29 
lapk r.) rink imuose.

Kai šis reportažas pasieks „Europos 
Lietuvį“, gal jau bus po rinkimų. Kad ir 
nedidelį vaidmenį suvaidinome mes bal
tai Australijos politikoje, bet snobiškai 
galvojame — o gal mūsų balsas, kaip naš
lės pinigėlis, nusvers Teisybės svarstyk
les.
Sydnejaus Bendruomenėje

Mirė Povilas Alekna, lietuviškų knygų 
platintojas. Ketvirtį šimtmečio jis, kaip 
kurmis, kniso, pureno lietuvišką dirvoną. 
Su liūdesiu atsisveikinome su šiuo ramiu, 
lietuvišku knygnešiu, kuris darbščią ran
ką ištiesė kiekvienai kultūrinei veiklai.

Muzikos Studentų užjūrio studijų fondo 
stipendiją laimėjo Virginija Inkrataiitė. 
Stipendija 2000 dol. šios jaunos, talentin
gos lietuvaitės pianistės pasireiškimas la
bai daug žadantis. Ateinančių metų pra
džioje Virginija ruošiasi važiuoti į Euro
pą; ilgesnį laiką apsistos Londone.

Sydneyjaus lietuvių savaitgalio mokyk
la išgyveno 25 metus-. Pirmieji pokariniai 
emigrantai viengungiai atvyko i Austra
liją 1947 m. Po dviejų metų Australija 
priėmė šeimas su vaikais, ir 1950 m. su-

Vietoje kalėdinių sveikinimų
— aukoju „E.L.“ paremti £5.00

Birutė Valtcrienė

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems draugams 

ir pažįstamiems linki
Vladas Usovičius

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų visiems 

savo bičiuliams linki

Robertas R. Sakalas

B-

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems draugams 

ir bičiuliams linki

Petras ir Emilija Viržintai

Ava Saudargienė (70 m. sukaktis)

j organizuota pirmoji Australijoje lietuviš
ka mokykla. Mokykla veikė prie bažny- 

I čios, kur tėvams buvo lengviausia atga- 
i benti vaikus. Per 25 metus 80 mokytojų 
ilgiau ar trumpiau dirbo mokykloje. 11- 

Igiausiai iš visų mokyklai vadovavo ir da- 
[ bar vadovauja B. Genys.

1953 m. prie mokyklos prisijungė A vos 
Saudargienės Vaikų teatro studija, suor
ganizuota 1952 m. Savaitgalio mokykla ir 
Vaikų teatras sėkmingai derino darbą. 
Vaikai mokėsi lietuviškai skaityti, rašyti, 
pažinti Lietuvą, jos papročius, dainas ir 
šokius.

25-rių metų mokyklos veiklos minėji
mai! susirinko mokyklos vaikai su tėvais, 
joje dirbę mokytojai ir jaunimas, kuris tą 
mokyklą baigė. Sveikinimai, padėka dir
busiems mokykloje, mažųjų mokinių vai
dinimėlis ir tautiniai šokiai, paruošti M. 
Osinaitės-Cox. sudarė pirmą minėjimo 
programos dalį. Antroje dalyje pasirodė 
baigę mokyklą mokiniai, šokėjai ir Vaikų 
teatro aktoriai su ištraukomis iš statytų 
veikalų, režisuotų Avos Saudargienės.

Savaitgalio mokykla — tai lietuviška 
tvirtovė. 25-ri metai davė būrį jaunimo ir 
jaunučių, kurie garantuoja lietuviškos 
bendruomenės tęstinumą išeivijoje.

Iš karštos pietų pusrutulio padangės, 
baltos žiemos pasiilgę, Australijos lietu
viai linki europiečiams laimingų Naujųjų 
Metų!

Nobelio premijos
Alfredas Nobelis mirė 1896 m. gruodžio 

10 d. (Tą dieną įteikiamos jo vardo meti
nės premijos jų laimėtojams). Jo palikta
sis turtas, sukrautas iš jo išrasto dinami
to gamybos, siekė 35 mil. švedų kronų ar
ba 3.5 mil. svarų. Anuo metu 'tai buvo 
turtingiausias žmogus pasaulyje.

Būdamas viengungis, žymią turto dalį 
buvo užrašęs giminėms. Atsitiko, kad mi
rus jo broliui, Prancūzijoj laikraščiai su
maišė vardus ir paskelbė Alfredo nekro
logą. pavadindami jį „mirties pirkliu". Pa
skaitęs pails savo nekrologą, jis perrašė 
testamentą, norėdamas būti geresniu žo
džiu paminėtas. Giminės gavo tik 4% No
belio palikimo. Visa kita buvo paskirta 
penkioms premijoms tiems, kurie „praėju
siais metais daugiausia nusipelnė žmoni
jai“. Premijas jis skyrė šių sričių nusipel
niusiems darbuotojams ar išradėjams: fi
zikos, chemijos, fiziologijos ar medicinos, 
taikos ir literatūros.

Daugiausia ginčų ir nesusipratimų yra 
sukūlusios literatūros premijos. Nobelis 
savo ranka rašytame testamente buvo nu
rodęs. kad veikalas privalo turėti idealias 
tendencijas. Premijų komisija, negalėda
ma susitarti dėl termino, „idealios tenden
cijos", pakeitė jas „idealistiškomis ten
dencijomis". Tačiau beveik kiekvienais 
metais dėl literatūros premijų kyla gin
čai, nes nuomonės dėl rašytojo tendencijų 
išsiskiria. Aplamai kalbant, literatūros ži
novai teigia, kad daugelis pasaulinio gar
so rašytojų, pvz. Tolstojus, Ibsenas. Gra
ham Greene, Emile Zola premijų negavo. 
Tuo tarpu jomis buvo apdovanoti rašyto
jai, kurių vardai jau seniai užmiršti. Pats 
pirmasis rašytojas, gavęs Nobelio litera
tūros premiją 1901 m., buvo prancūzų

Nauja statyba Lietuvoje
Lazdynų rajonas yra naujas Vilniaus 

priemiestis, laikomas pavyzdžiu ateities 
miestų planavimui. Šio rajono architektai 
buvo apdovanoti Lenino ordinu. Apie Laz
dynus rašo „švyturyje“ (1975 m. 7 Nr.) 
docentas Jurgis Vanagas:

„Lazdynai yna tapę kone sąjunginiu gy- 
evnamojo rajono etalonu. Kas jie. tie laz- 
dyniečiai? Tai daugiausia jauni žmonės. 
Pagal amžių vyrauja trisdešimtmečiai. La
bai daug rajone ikimokyklinio amžiaus 
vaikų, 4-5 metų amžiaus. Vyrauja 4 asme
nų šeimos, toliau — trijų, penkių dviejų 
ir t. t. Vidutinis šeimos dydis — 3,53 as
mens (senamiestyje šis dydis mažesnis — 
3,36 asmens). Labiausiai tikėtina prielai
da, jog iki atsikraustydamos į Lazdynus 
(o lai įvyko apskritai prieš 5 metus), da
bartinės lazdyniečių šeimos, matyt, gyve
no blogesnėse sąlygose ir tai tikriausiai 
ribojo vaikų skaičių.

O kaipgi lazdyniečiai aprūpinti gyvena
muoju plotu? Vienam asmeniui gyvena
mojo ploto tenka 9,75 kvadratinio metro. 
Lyginant įvairių butų kategorijų gyven
tojų aprūpinimą gyvenamuoju plotu Laz
dynuose ir senamiestyje, matyti, kad čia 
jis nuo 5% iki 28% geresnis. Geriausiai 
aprūpinti atskirai gyvenantys vieniši žmo
nės (vienam tenka 18,3 kv. m). Toliau 
šeimos rikiuojasi nuoseklia eile: didesnė 
šeima — mažiau kvadratūros vienam jos 
nariui: 2 asmenų — 13,3 kv. m, 3 asmenų
— 11,8 kv. m, 4 asmenų — 8,7 kv. m ir t. t. 
Kitaip tariant, butų plotai yra: 1 asmens
— 18.3 kv. m, 2 asmenų — 26,6 kv. m, 3 
asmenų — 35,4 kv. m. ir 4 asmenų — 34.8 
kv. m.

Pastaruoju metu literatūroje miestų so
ciologijos klausimais vis dažniau teigia
ma, esą. gyvenamojo ploto kiekis, viduti

1905 m. Rusijos caras išleido manifestą, 
žadėdamas žmonėms daugiau duoti žo
džio, spaudos, susirinkimų ir sąžinės lais
vės. Taip pat žadėjo praplėsti rinkimų tei
ses į neseniai tuomet paskelbtą valstybės 
seimą (dūmą) Tuo pasinaudodamos įvai
rios Rusijos organizacijos, tuoj pradėjo 
kviesti susirinkimus ir spręsti savo reika
lus Nuo jų neatsiliko ir lietuviai. Spalio 
22 d. dr. J. Basanavičiui kilo mintis su
kviesti Vilniuje lietuvių suvažiavimą. Pa
sitaręs su kitais veikėjais, gavo pritarimą 
ir pasiryžo tą sumanymą įvykdyti. Buvo 
sudarytas iš įvairių organizacijų 15 asme
nį! komitetas. Jo pirmininku išrinktas dr. 
J. Basanavičius, sekretoriumi — J. Kriau
čiūnas. Tuo reikalu paruošė atsišaukimą į 
lietuvių tautą ir pradėjo jį platinti. Buvo 
pageidauta, kad iš kiekvieno valsčiaus ar 
parapijos atvyktų nors po vieną žmogų. 
Kai tik pasirodė atsišaukimai, tai žmonės 
pradėjo skubiai daryti susirinkimus ir 
rinkti atstovus. O kur negalėjo išrinkti 
atstovi!, tai iš ten žmonės siuntė suvažia
vimui sveikinimus ir savo pageidavimus. 
Atsišaukimas sujudino visą lietuvių tau
tą.

Suvažiavimas įvyko 1905 m. gruodžio 4- 
5 dienomis, salėje netoli Aušros Vartų. 
Prasidėjęs suvažiavimas tuoj pat buvo pa
vadintas Didžiuoju Vilniaus Seimu. J sei
mą netikėtai suvažiavo daugiau kaip 2.000 
atstovų ir svečių. Tai parodė, kad į komi- 

poetas S. Prudhomme. Iš karto kilo ginčas 
dėl autoriaus darbų vertingumo. Net 42 
švedų rašytojai tada parašė L. Tolstojui 
laišką, atsiprašydami, kad su juo buvo ap
silenkta.

Skirstant premijas (darbą atlieka 18 
Akademijos narių), tur būt, neįmanoma 
apsieiti be vienokių ar kitokių simpatijų 
ar tendencijų. Pvz. 1939 m. premiją laimė
jo suomių rašytoja F. E. Sitlanpaa, norint 
„įvertinti suomių tautos kovą prieš žymiai 
stipresnį priešą". W. Churchills po karo 
taip gavo premiją gal daugiau už jo poli
tinius bei kariškuosius nuopelnus, negu 
už literatūrą. Praėjusiųjų metų premijos 
kandidatas A. Solženicynas susilaukė 
daug priekaištų. Tik jį kaltino ne pavy
dūs rašytojai ar literatūros žinovai, o jo 
paties krašto partijos ir valdžios pareigū
nai. Nešališlki žinovai betgi įteigta, kad 
Solženicynas buvo vienas iš pačių tinka
miausių. mažiausia abejonitj sukėlusių 
kandidatų. Gaila, kad jam nebuvo leista 
atvykti užpelnytos premijos (£69.000) at
siimti.

Iki šiol literatūros premijas yra gavę 
šių kraštų rašytojau: anglai — 5 premijas, 
amerikiečiai — 6, airiai — 3. prancūzai — 
11. vokiečiai — 7 (du iš jų Šveicarijos vo
kiečiai), skandinavai (įskaitant Suomiją 
ir Islandiją) — 14.

Didelis skaičius premijuotųjų rašytojų 
šiandien jau yra pamiršti, j ii veikalai ma
žai skaitomi. Pvz. iš 14 skandinavų šian
dien už Švedijos sienų plačiai žinomas ir 
skaitomas yra lik vienas laureatas — K. 
Hamsunas. Jauniausias laureatas buvo 
Kiplingas, gavęs premiją 1907 m , būda
mas 42 metų amžiaus.

niškai tenkąs vienam gyventojui, dar ne
rodo faktiškųjų gyvenimo sąlygų. Jei, pa
vyzdžiui, trijų asmenų šeima užima, sa
kykime, 30 kv. m, visai skirtingos sąlygos 
bus tuo atveju, jei šį plotą sudarys vienas 
kambarys, du ar net trys kambariai!. Štai 

■ kodėl teigiama, kad viena svarbiausių ap
gyvendinimo charakteristikų — asmenų 
skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam 
buto kambariui. Matuojant Lazdynus to
kiu kriterijum, galima pasidžiaugti bend
ru visam rajonui rodikliu: jis čia 1,43 (se
namiestyje jis siekia 1,87).

Typinė lazdyniečių šeima, tai —■ keturi 
asmenys, gyvenantieji dviejų kambarių 
bute. Naujieji gyventojai Lazdynais pa
tenkinti, juose norėti) likti gyventi. Jiems 
patinka gražios apylinkės, įdomus archi
tektūriniu požiūriu užstatymas, geros po
ilsio galimybės, geri butai ir tyras oras."

Iš straipsnio matyti, jog Lazdynuose gy
venimo sąlygos tikrai geresnės, negu ki
tuose, senesniuose, Vilniaus rajonuose. 
Jau vien todėl, kad Lazdynų architektai 
buvo rusų apdovanoti ordinu, galima 
spręsti, kad jie pasiekė geresnių rezulta
tų, negu pasiekta kitose Sov. Sąjungos 
dalyse. Įdomu palyginti straipsnyje duo
tus duomenis su panašia informacija iš 
Vakarų Europos. Tai nėra lengva padaryti 
tiksliai, nes yra visokių būdų kvadratū- 
rai matuoti. Tačiau žemiau duotieji skai
čiai pateiks apytikslį palyginimą.

Didžiojoje Britanijoje valdiškų butų mi
nimalūs plotai yra: 1 asmens butas — 30 
kv. m, 2 asmenų — 44,5 kv. m, 3 asmenų 
— 57 kv. m, 4 asmenų — 70 kv. m, 5 as
menų — 79 kv. m, 6 asmenų — 86,5 kv. m.

Jungtinių Tautų Organizacijos statisti
ka 1971 m. duoda sekančias naujų gyven-, 
viečių kvadratūras: Danijoje — 114 kv. |

I teto kvietimą atsiliepė visa Lietuva. Dau
giausia buvo susirinkę valstiečių, atvažia
vusių iš Lietuvos žaliųjų kaimų. Taip pat 
buvo lietuvių atstovų iš Rusijos, Lenki
jos, Latvijos. M. Lietuvos ir kt. Galima 
drąsiai sakyti, kad ten buvo atstovaujama 
visai lietuvių tautai, visiems luomams ir 
partijoms. Dauguma atstovų suvažiavo 
dar keletą dienų prieš seimą, kad galėtų 
apsižvalgyti ir pasitarti. Nutarta viešai 
vartoti tik lietuvių kalbą, o referatus pri
imti ir kitokiomis kalbomis surašytus.

Seimą atidarė dr. J. Basanavičius ir pa
sveikino lietuvius, susirinkusius į senąją 
savo sostinę. Seimo pirmininkais išrinkti 
dr. J. Basanavičius, inž. S. Kairys, A. 

j Smetona, kun. P. Bučys ir karininkas 
Stankūnas. Sekretoriais išrinkti J. Gab
rys, P. Klimaitis ir L. Gira. Išrinkus pre
zidiumą, buvo atsistojimu pagerbtas Vil
niaus įkūrėjas D. L. K. Gediminas ir žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės. Suvažiavimo 
programa buvo iš dalies pakeista ir pritai
kyta tų dienų reikalavimams. Posėdžiavo 

j kasdien po du kartus, tai iš viso buvo 4 
posėdžiai. Seimo nutarimų nutarta rusų 

I valdžiai nesiųsti, nes su ja kovojama, ir 
ji pati viską sužinos. Vilniaus generalgu
bernatorius gen. Frezė leido seimo nutari
mus atspausdinti valdžios laikraštyje. Vė
liau jis už tai, kad nesukliudė sušaukti 
seimo ir leido jo nutarimus paskelbti val
džios laikraštyje, buvo pašalintas iš pa
reigų.

Kai baigėsi paskutinis seimo posėdis, tai 
1 vai. nakties būrelis veikėjų susirinko P. 
Vileišio spaustuvėje spausdinti seimo nu- 

I tarimų. Spaustuvės savininkas nenorėjo 
leisti spausdinti, bijodamas, kad rusai ga
li uždaryti spaustuvę ir jį patį ištremti į 
Sibirą. Atvykusieji P. Vileišį įspėjo, kad 
jeigu nesutiks geruoju, tai esą nutarta 
užimti spaustuvę ginkluota jėga ir at
spausdinti nutarimus. Pagaliau P. Vileišis 
po ilgesnio svyravimo sutiko ir leido 
spausdinti. Nutarimus pavadino: „Pirmojo 
lietuvių tautos atstovų suvažiavimo nuta
rimai, priimti viešuose posėdžiuose gruo
džio 4-5 d. d. 1905 m.“ Stingant elektros 
srovės, didžioji spaustuvės mašina nevei
kė, tai ją reikėjo sukti rankomis. Pamai
nomis ją suko J. Jasaitis, L. Gira, E. Gal
vanauskas. J. Klimaitis ir kt. Iki ryto 7 
vai. išspausdino 2.000 atskirų lapų. Juos 
gabeno į „Vilniaus Žinių“ redakciją ir j 
M. Šlapelienės knygyną, kur jie buvo iš
dalyti atstovams. Vėliau Seimo ir Valstie
čių Sąjungos nutarimų atspausdinta ir iš
platinta apie 30.000. Jie pasklido po visą 
Lietuvą, ragindami atsikratyti rusų ir 
kurti autonominę Lietuvą. Šviestis, jung
tis ir stoti į kovą kartu su sukilusiais vi
sų Rusijos tautų žmonėmis. Reikalauti 
Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje. 
Seimo rinkimai turi būti pravesti lygiu ir 
slaptu balsavimu. Įstaigose ir mokyklose 
turi būti vartojama lietuvių kalba. Para
pijose, kur yra bent 300 lietuvių, turi būti 
pamaldos lietuvių kalba. Norint turėti au
tonomiją, pirmiausia reikia sugriauti da- 

! bar.tinę priespaudą. Tam tikslui reikia 
i jungti visas Lietuvos politines partijas ir 
pavienius asmenis.

Daugelyje Lietuvos vietų seimo nutari
mai buvo vykdomi. Maždaug per dvi sa
vaites be ginklų ir be vieningos organiza
cijos padarytas didžiulis revoliucinis dar
bas. Prašalinta svetima rusų okupantų 
valdžia, o jos vieton pastatyta sava lietu
viška, žmonių rinkta. Rusų valdžia pasi
liko tik centriniuose miestuose.

Bet rusai ir vėl greitai atsigriebė ir pra
dėjo naikinti visa tai. ką buvo nuspren
dęs D. Vilniaus Seimas. Daugybė žmonių 
dėl to nukentėjo ir buvo daug pralieta 
kraujo. Bet visas tas darbas ir aukos ne
nuėjo veltui. Vilniaus Seimo nutarimai ir 
šūkiai liko gyvi lietuvių tautoje, išjudino 
žmones ir paruošė kelią nepriklausomam 
gyvenimui. Taip pat tie nutarimai stipri
na mus ir šiandieninėje laisvės kovoje.

V. Vytenietis

PALAIDOTAS AGR. J. BERTAŠIUS

Spalio 25 d. Chicagoje palaidotas žino
mas visuomenininkas, žurnalistas ir Vals
tiečių liaudininkų žymus veikėjas agr. Jo
nas Bertašius. Atsisveikinimo kalbas pa
sakė prof. M. Mackevičius, L. Šmulkštys, 
A. Kučys ir kt. J. Bertašius kilimo buvo 
žemaitis, iš Skuodo.

ATVYKO IŠ LIETUVOS

H. ir J. Matulevičiai iš okup. Lietuvos 
apsigyveno Monitrealyje prieš trejetą mė
nesių. Jie buvo emigravę Izraeliu. Tenai 
neradę tinkamų sąlygų, atvyko Romon ir 
kurį laiką gyveno lietuvių viloje — Ro
mos lietuvių namuose.

m vienam butui/namui, Vak. Vokietijoje 
— 84,6 kv. m, D. Britanijoje — 68,1 kv. 
m (tik valdiška statyba), Vengrijoje — 
62,7 kv. m, Sov. Sąjungoje — 47,1 kv. m. 
Vidutinis kambarių skaičius viename bu
te: Danijoje — 4,5, Vak. Vokietijoje — 
4,4 (kambariai, mažesni negu 6 kv, m ne
skaičiuojami), D. Britanijoje — 4,6, Veng
rijoje — 2,2, Sov. Sąjungoje — nepaduota.

Matyti, kad Europos valstybėse naujuo
se namuose patogiausiai gyvena danai. To
liau seka vokiečiai (Vak. Vokietija), bri
tai ir vengrai. Paskutinę vietą užima Sov. 
Sąjunga.

aVč

DISKUTUOJA SUSIJUNGIMĄ

Australijos lietuviai turi du laikraščius
— „Mūsų Pastogę", leidžiamą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės, ir „Tėviškės Ai
dus-' — Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos organą. Jau nebe pirmą kartą 
tuose laikraščiuose keliamas klausimas 
susijungti į vieną. Pagrindinė priežastis 
nurodoma nepakankamas skaičius prenu
meratorių ir dėl to susidarą ekonominiai 
sunkumai. Kaip ir visada panašiais atsi
tikimais — vieni pasisako už susijungi
mą, kiti — prieš. Iš tų pasisakymų aiškė
ja, kad, greičiausia, bus pasilikta prie 
esamosios padėties.

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE S. MOTUZĄ

„Oldenburgiisches Volkszeitung“ (lapkr. 
26 d.) įsidėjo Vechtoj gyvenančio liaudies 
menininko S. Motuzos drožinį „Palangos 
Juzę“, kurį matėme ir „E. Lietuvyje“. Ta 
proga pateikiama šiek liek žinių apie 
vysk. M. Valančių ir jo pagrindinį kūrinį
— „Palangos Juzę". Pristatydamas savo 
drožinį. S. Motuzas papasakoja priežastis, 
kodėl jis ir kiti lietuviai čia yra atsiradę. 
Jis prašė korespondentą perduoti skaity
tojams daugiau žinių apie Lietuvos trage
diją. ką šis ir padarė.

BALFO SEIMAS
XVIII Balfo seimas įvyko lapkričio 8-9 

d. d. Čikagoje, Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje. Kadangi BALFo pirm. M. 
Rudienė nebuvo spėjusi grįžti iš Europos, 
seimą atidarė Čikagos apskrities pirm. V. 
Šimkus. Gausius sveikinimus pradėjo 
vysk. V. Brizgys ir Lietuvos konsule J. 
Daužvardienė, tarusi žodį Lietuvos diplo
matinės tarnybos vardu. Sveikino ir kilų 
organizacijų atstovai. Liuteronų evange
likų 'kun. A. Trakis malda ir šv. Rašto iš
trauka priminė mirusius BALFo kūrėjus 
—- prel. J. Končių ir L. Šimutį. Mandatų 
komisijos pirm. V. Jokūbaičio pranešimu, 
seime turėjo dalyvauti 128 atstovai, bet 19 
neatvyko. Iš pranešimų paaiškėjo, kad pa
starųjų dviejų metų 'EALFo apyvarta pra
šoko $300.000. Seimas užbaigtas specialiu 
pokyliu, kuriame su atstovais ir svečiais 
dalyvavo 350 lietuvių.

ŽUVO E. PAULAUSKAS

Tautinės Gvardijos pratimuose Alaba- 
moje žuvo čikagietis aviacijos karininkas 
a. a. Edmundas Paulauskas. Jis buvo Viet
namo karo veteranas, trejus metus malūn
sparniu skraidęs kautynių zonose ir išgel
bėjęs daug gyvybių. Jo malūnsparnio, pa
puošto Lietuvos Vyčiu, nekantriai laukda
vo sužeisti Ir apsupti amerikiečiai kariai. 
Už drąsą velionis apdovanotas aukščiau
siu JAV lakūnų kryžiumi su ąžuolo la
pais; buvo gavęs daug kitų ordinų ir me
dalių.

JAUNIMO KONGRESAS
Kongreso paruošiamieji darbai jau 

baigti. Laukiama atstovų ir svečių iš įvai
rių pasaulio kraštų. Kongreso komiteto 
valdyba patvirtino renginių vietas. Pir
masis kontaktas su Brazilija bus Naujųjų 
Metų sutikimas. Tam užsakytą miesto 
centre puošni salė.

S. Paulo valstijos kultūros ir sporto val
dyba pažadėjo Ginasio de Ibirapuera pa
talpas. Ten vyks Tautinių šokių šventė. 
Toje vietoje yra didžiausi miesto sodai ir 
vyksta tarptautinės meno ir pramonės pa
rodos.

Kongreso uždarymui išnuomotas Pala
cio das Convencones. Tas naujas centras 
dalinai pakeičia Iberapueros patalpas. Pa
lacio de Convencoes kaip tik pati puoš
niausia ir didžiausia salė. Čia įvyks už
darymo aktas 1976 m. sausio 6 d.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų nuoširdžiai linki 
visiems giminėms, draugams ir 

„Europos Lietuvio“ skaitytojams

O. Ramonienė

Draugus ir pažįstamus sveikinu 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga

Jonas Matulis, Londonas

£¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥$

* Savo mielus bičiulius ir pažįstamus šv. J
* Kalėdų proga sveikina ir linki jiems*
* laimės 1976 metais. *
* J. M. Navickai *
* *

Linksmų švenčių ir laimingų £ 
Naujųjų Metų visiems draugams 2 

ir pažįstamiems linki F
C. S.K Markevičiai
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Europos _
Lietuvių Kronika

SKAITYTOJAMS

Šis dvigubas laikraščio numeris yra 
paskutinis šiais metais. Pirmas ateinan
čiųjų metų numeris pasirodys sausio 1 d.

Šia proga kviečiame mielus Skaitytojus 
nepamiršti atnaujinti laikraščio prenume
ratą, o kas dar neskaito — užsisakyti.

AUKOS

lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
X. Y. — 10.00 sv., J. Struoginis — 3.50 sv., 
B. Kuzmiinskaite — 1.00 sv., J. Sližys, S. 
Surgautas, R. žudžius, K. Zdramys — po 
0.50 sv., J. Vaičiulis — 3.00 dol.
Tautos Fondui aukojo:

A. Skamarauskas — 10.00 sv.
SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS

Lietuvių Namuose buvo apsistojęs sve
čias iš Australuos (Melbourne) inž. Vy
tautas Juška, Australijos L. Bendruome
nės Krašto Valdybos atstovas jaunimo 
reikalams. Į Angliją jis atvyko iš Chica- 
gos, kur susitiko daug lietuviškojo jauni
mo. Anglija jaunajam inžinieriui nėra 
svetimas kraštas, nes iš čia su tėvais prieš 
keliolika metų emigravo į Australiją. Lon
done žada susitikti jaunimo atstovus ir iš
sikalbėti veiklos reikalais.

DEMONSTRACIJOS
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Dekla

racijos paskelbimo 27-jų metinių proga, 
gruodžio 10 d. The British League for Eu
ropean Freedom Londone suorganizavo 
demonstracijas, kuriose su plakatais ir 
proklamacijomis dalyvavo ir pavergtųjų 
tautų atstovai. Dienos metu demonstran
tai lankėsi Fleet Street rajone ir įteikė vi
sų britų laikraščių leidykloms informaci
jas apie žmogaus teisių laužymą Sov. Są
jungoje. Vakare panašios demonstracijos 
vyko prie Sov. Sąjungos ambasados. At
tinkamas raštas įteiktas Britų užs. reika
lų ministerijai.

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
Šių metų gruodžio 31 d. Londono Lietu

vių Sporto ir Socialiniame klube, 345a Vic
toria Park Rd., London E9, šeštadieninės 
mokyklos tėvų grupė ruošia:

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ.
Gros geras orkestras, egzotiškas bufe

tas ir kt Įėjimas £1.00. Pradžia 8 v. v. iki 
1 vai. ryto. Staliukus prašome užsisakyti 
iš anksta Tel. 739 8734.

PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
(21 The Oval/iš Hackney Rd.)

Kalėdų naktį bus šv. Mišios 12 vai. Ka
lėdų rytą — 9 ir 11 vaL Kalėdų antrąją 
dieną (neprivaloma šventė) šv. Mišios, 
kaip ir sekmadieniais, 9 ir 11 vai.

Kalėdų naktį po pamaldų bažnyčios sve
tainėje bus kalėdinių dovani] loterija. Bi
lietus galima gauti iš anksto.

PADĖKA UŽ TALKĄ

Dainavietės nuoširdžiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems darbu, dovanomis ir pini
ginėmis aukomis prie gerai pavykusio Ka
lėdinio bazaro. Ypatinga padėka Londono 
šeštadieninės mokyklos vedėjoms už vai
kučių paruošimą programai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — gruodžio 21 d., 11.30 vaL, 
Pallottinų seselių vienuolyne, Man
chester Rd.

MANCHESTER — Kalėdų I dieną, 11 vai., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Hey
wood St., Manchester 8.

BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 vai.
BRADFORDE — Kalėdų Mišios: gruodžio 

24 d., 12 vai. nakties, po Kūčių vaka
rienės Vyčio klube; gruodžio 25 d., 
12.30 vai. — Šv. Onos bažn.

HALIFAXE — gruodžio 28 d., 1 vai. p. p. 
St. Columba bažn.

BRADFORDE — sausio 4 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — gruodžio 21 d., 11.15 

vaL, Liet. Židinyje.
DERBYJE — gruodžio 21 d., 14 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — Kūčiose, 24 vai., Ber

nelių Mišios. Kalėdų I d., 11.15 vai., 
Lietuvių Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdų 1 d., 18 
vai., St. John's Square, Convent of 
Mercy.

BIRMINGHAME — gruodžio 26, Kalėdų 
II d., 11 vai., St. John's Convent, 19 
Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — gruodžio 28 d., 11.15 
vail., L. Židinyje.

NOTTINGHAME — Naujuose Metuose, 
sausio 1 d., 19 vai., L. Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 4 d., 11.15 vai., 
L. Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 6 d., Trijuose 
Karaliuose, 19 vai., Liet. Židinyje.

MIRĖ M. PISAVOCKIS

Po sunkios operacijos gruodžio 9 d. 
Hammersmith ligoninėje Londone mirė 
Marijonas Pisavockis (52 m.).

Kilimo buvo kaunietis. Kiek žinoma, ar
timesnių giminių Anglijoje nepaliko.

MIRĖ B. LIUDVINAVICIUS

Lapkričio 13 d. 'Londone mirė Bronius 
LiudvinavičiuS, 'gimęs 1908 m. Velionis gi
mė dir vaikystės dienias praleido Škotijoj. 
Po 'kurio laiko kartu su tėveliais parva- 
žilavo į Lietuvą. Gyveno Pajevonio vis. ir 
ton sukūrė šeimą. Karinę prievolę atliko 
9 pėst. L. K. Vytenio pulke Marijampolė
je. Apie 1938 metus sugrįžo į Angliją. Gy
veno Londone ir vertėsi siuvėjo amatu. 
Velionis buvo ramaus būdo, rėmė bažny
tinius reikalus ir domėjosi lietuviška 
veikla. Užaugino dvi dukteris, kurtos 
anksčiau dažniai dJalyvanIdiavo mūsų pa
rengimų programose. Palaidotas Leyton- 
atono kapinėse, lietuviškų kapų skyriuje. 
Velionies šeimai Vyteniečių būrelio vardu 
reiškiu giliausią užuojautą.

V. Vytenietis

MANCHESTERIS
ŠVENTINIAI PARENGIMAI

Š. m. gruodžio 25 d. MLS klubas bus už
darytais iki 7 vai. vakare.

Gruodžio 26 d., t. y. Kalėdų antrą dieną, 
bus šokiai, kuriuos rengia klubas.

Gruodžio 27 d. 5 vai. p. p. Tėvų komite
tas rengia klubo narių vaikams Kalėdų 
Eglutę.

Gruodžio 31 d. L. K. V. S-gos „RAMO
VĖ“ Manchesterio skyrius rengia MLS 
klube Naujųjų Metų sutikimą. Prašome 
atsinešti maisto. Vėliau klubas duos savo 
užkandžių.

1976 m. sausio 4 d. 4 vai. p. p. MLS klu
bo valdyba šaukia visuotinį metinį klubo 
narių susirinkimą, kuriame bus aptariami 
klubo einamieji reikalai ir renkama nau
ja valdyba.

Kvorumui nesus trinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas 1 vai., o po 
to bus pravestas, neatsižvelgiant į susirin
kusių narių skaičių.

Į parengimus ir susirinkimą kviečiame 
visus gausiai atsilankyti.

Klubo valdyba

MIRĖ STASYS SIDARAS
Laidotuvės bus Mostono kapinėse gruo

džio 19 d., 10.40 vai.

BIRMINQHAMAS
NEAPSIŽIŪRĖTA

Birminghamo DBLS skyriaus susirinki
mo aprašyme („E. Lietuvis“ Nr. 44), ku
riame dėkojama visiems programos atli
kėjams sąskrydžio metu, per neapsižiūrė
jimą praleistas vardas Ernos Jurkšaiitytės 
-Herrington, kuri su dideliu įsijautimu 
padeklamavo B. Brazdžionio ir Maironio 
eilėraščius. Korespondencijos autorius 
mieląją Emą už tai atsiprašo.

GLOUCESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gloucesterto ir Stroudo skyrius įkartu 
su tėvais gruodžio 27 d., 6 vai. vak. ukrai
niečiu) salėje, 37 Midland Rd. ruošia vai
kams Kalėdų eglutę.

Kalėdų senelis atneš dovanėlių; bus lo
terija, o po to — pasilinksminimas.

Visus kviečiame skaitlingai dalyvauti.
DBLS skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
BAIGIANT JUBILIEJINIUS METUS

Užbaigiant didžiųjų lietuvių vyskupo 
Motiejaus Valančiaus ir Konstantino Mi
kalojaus Čiurlionio sukaktuvinius metus, 
ta tema gruodžio 28 d., po 11.15 vai. liet, 
pamaldų Židinyje kalbės dr. Staisys Kuz
minskais.

Bus išstatyti dailininko paveikslai, gir
dima jo muzikos, abu suk aktin inkai pri
statyti šviesos vaizdais.

Maloniai kviečiame atsilankyta.
Lietuvių židinys

PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 4 d. po liet, pamaldų 11.15 vai. 

bus Židinyje parapijiečių susirinkimas ap
tarti 'aktualiems reikalams.

Visus kviečiame dialyvauitii.
Tarybos Prezidiumas

ŠOKIAI
Gruodžio 26 d., 8 vai. toje pat ukrainie

čių salėje rengiamas suaugusiems šokių 
vakaras. Gros gera muzika iki 12 vai.

Kviečiame visus praleisti geroje nuotai
koje Kalėdas.

Skyriaus Valdyba

15 ir 10

Jau suėjo 15 metų niuo „šaltinio“ atgi
mimo Londone dr 10 metų nuo Lietu.vi ų 
Židinio bei „Šaltinio“ įsikūrimo Notiting- 
hame. Kalėdų I d. ilr gruodžio 28 d., 11.15 
vai. bus atlaikytos šv. Mišios už visus gy
vus ir mirusius Bičiulius.

SENELIŲ SVEIKINIMAS
šventų Kalėdų ilr Naujųjų Metų proga 

sveikiname mūsų pensininkus senelius ir 
ligonius Notttiinghaime.

DBLS skyriaus valdyba

VAIKŲ EGLUTĖ
Antrą Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) 5 

vai. p. p. ukrainiečių klubo salėje rengia
ma kalėdinė vaikų eglutė.

Atsilankys Kalėdų senelis su. dovanėlė
mis. Bus vaikams vaišės, ir Kalėdų sene
liui programėlė.

Paskiri kvietimai 'tėvams nebus siunti
nėjami.

Visi kolonijos vaikučiai kviečiami gau
siai ir punktualiai dalyvauti.

BRADFORDAS
M. VALANČIAUS MINĖJIMAS

Lapkričio 6 d. Vyčio klubo valdyba su
rengė vysk. Motiejaus Valančiaus minėji
mą.

Trumpa kalba atidaręs ne taip jau 
skaitlingą minėjimą, 'kultūrinių reikalų 
vadovas paskaitai pakvietė kiun. J. Kuz- 
midkį.

Prelegentas, tik labai trumpai palietęs 
M. Valančiaus gyvenimą ir kūrybą, iškė
lė prieš šimtmetį mirusio Žemaičių vys
kupo kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Ma
tydamas smulkių savininkų bei pardavėjų 
— dvarų savininkų ir žydi) — gudrias pa
stangas išnaudoti valstiečius, vyskupas 
šoko organizuoti Blaivybės draugiją. Ne
trukus iš 820.754 Žem. vyskupijos lietuvių 
prie šios draugijos prisirašė 688.464, o iš 
34.477 Kuršių gyventojų — 30.056. Šio są
jūdžio pasėkoje 1859-1864 m. Kaimo gu
bernijos iždas nustojo apie 5 milijonus 
rublių. Nors rusų gen. gubernatorius dėjo 
pastangas sustabdyti blaivybės sąjūdį ir 
1864 m. visai uždarė, caras Aleksandras 
II, 1860 m. susitikęs vysk. M. Valančių, 
jam padėkojo, tardamas: „Ačiū tau, Vys
kupe, už rūpestį įvesti blaivybę“. Tokiu 
pačiu .atkaklumu M. Valančius steigė pa
rapines mokyklas: 1853 m. buvo 197 para
pinės mokyklos su 5.910 mokinių, o val
džios .įsteigtų — vos 17 su 815 mokinių. 
Kovojo vyskupas ir dėl lietuvių kalbos 
bažnyčiose, pabrėždamas: „Parapijose tik 
lietuvių kalba turi būti naudojama. Ant 
jo pečių krito ir sukillimo dalyvių dvasinis 
'aprūpinimas ir į Sibirą išvežtų bene 100 
kunigų globa. Vysk. M. Valančiaus as
mens didybę iškėlė aiškus jo veiklos tiks
las ir atkaklus jo siekimas.

Po paskaitos J. Adamonis perskaitė po
rą vaizdingų ištrauki) iš M. Valančiaus 
kūrybos.

Geliai, kad nepamirštama mūsų praei
ties iškilių veikėjų; būtų dar geriau, kad 
tokiuose minėjimuose dalyvauti) ko dau
giausia dabarties lietuviškos veiklos tęsė
jų.

Z. P.

SUKAKTUVININKŲ PAGERBIMAS

Paprastai, kai mūsų grėbus 'apleidžia se
nesniosios kaitos žmonės, jie būna iškil
mingai palaidojami ilr apgailimi gražiau
siomis kalbomis. Tarsi tik tada supranta
ma, ko netekta.

Bradfordo lietuvių tarpe esama ne ma
ža kopiančių net į septintą ar aštuntą de
šimtmetį ir vis ‘aktyviai dalyvaujančių vi
suomeninėje veikloje. Jie yra gražiai atsi
menami, pagerbiant jų žilus plaukus, pa
tirtį bei nepailstamą veiklą.

Lapkričio 29 d. Vyčio klubo salėje gau
siai susirinkę tautiečiai pagerbė du lietu
viškos veiklos veteranus: Viktorą Ignaitį, 
baigiantį 72 metus, ir Anicetą Bučį — 70 
metus amžiaus.

Prie 'Vaišėmis apkrautų stalų, protar
piais skambant dainų aidams, ir jauni, ir 
seni, ir skautai, ir buvę mokiniai, ir darbo 
draugai gėlių puokštėmis, sveikinimais, 
nuveiktų darbi) prisiminimais, nuoširdžiai 
pagerbdami, meniškai ryškino abiejų ve
teranų taurias asmenybes ir išvarytą dar
bo barą.

V. Igmiitis — mokytojas, patyręs peda
gogas, paaukojęs poilsio valandas, kad 
jaunoji karta ne tuk lietuviškai skaitytų 
bei rašytų, bet ir įsisąmonintų esanti lie
tuvių itautos atžala. Šalfila to jis aktyvus 
kultūrininkas bei visuomenininkas, [spau
dęs nepamirštamus .pėdsakus DBLS ir Vy
čio 'klubo veikloje. Nepaisydamas nei am
žiaus, nei sveikatos, įamžino lietuvių var
dą, surinkęs ir padovanojęs anglį) kalbon 
išverstą bei originalią lituanistiką di
džiausiai Bradford© bibliotekai ir telkiąs 
mūsų kompozitorių muzikos kompozicijas. 
Atidžiiai 'Sekdamas spaudą, uoliai bendra
darbiauja „E. Lietuvyje“, „šaltinyje“, ku
rį laiką redagavo skautų „Budėkime“. 
Jautrus lietuviškiems reikalams, visa šir
dimi remi-a Lietuvių Kat. Religinę Šalpą, 
pabrėždamas tos organizacijos didelę 
reikšmę mūsų Bažnyčiai Lietuvoje. Kriu
kį pasiėmęs, aplanko sergančius, vienišus 
tautiečius, padėdamas parengti testamen
tą, parašyti laiškūs į 'anglų įstaigas. Drau
giškai judina, skatina ir talkininkauja, 
kad mūsų veikla būtų prasminga, kad 
kiekvienas tolimesnis svečias ką nors nau
ja įneštų į mūsų žiniją.

Skautiškuoju keliu
PO STOVYKLOS IR PO VASAROS

Lauktosios stovyklos praėjo. Praėjo ir 
lauktoji vasara. Lapkričio 1 d. užvertėm 
skautiškųjų metų veiklos lapą ir atvertėm 
naują. Jauniesiems vėl atsivėrė mokyklų 
durys, vyresniesiems — kietos studijos, o 
suaugusiems — darbai sau, šeimai ir ben
druomenei.

Rajono brolijos atstovas s. v. si. Vytenis 
Zinkus dalyvavo Pasaulinėje skautų 14- 
toje Jamboree, Norvegijoje. Derbyje ir 
Manchesteryje įvyko skautų subuvimai 
su gražia ir turtinga ženklų, suvenyrų ir 
spaudos paroda; įžodis, atžymėjimai, lė
mėjų pagerbimai, posėdžiai ir įvairiausios 
išvykos liudija, kad buvo dirbta.

Vasarą skautams ir skautėms didžiau
sias pergyvenimas — stovykla. Nors ir 
kasmet vykstame į stovyklą, bet kiekvie
ną kartą ji kitokia, visada kas nors nauja, 
nepatirta. Nauji veidai, naujos pažintys. 
Užtat vienai stovyklai pasibaigus, vėl pra
dedama galvoti apie kitą ateinančią va
sarą.

Stovykla svarbi daugeliu atžvilgiu, bet 
už vis svarbiausia, kad geroje stovykloje 
susikuria puiki nuotaika, pakyla skautiš
koji dvasia.

Kiekvienas iš stovyklos ar iš Jamboree 
parsinešėm daug ką nauja. Tai tuntas, ku
ris turi padėti mums tobuliau skautauti.

Bet atminkime, kad skautaujame ne tik 
stovykloje, bet per visus metus: namie, 
mokykloje, užsiėmimuose, sporto aikštėse,

A. Bučys — visuomenininkas, rašytojas, 
poetas, dailininkas, įgudęs buhalteris, 
veiklius DBLS bei Vyčio klubo šulas, reži
sierius, randąs laiko ir jėgų kasmet daly
vauti Sąjungos bei Tarybos suvažiavimuo
se, o taipgi ginąs Lietuvos spalvas šach
matininkas. Aktyviai dalyvavo „Atžalyno“ 
ir „Sūkurio“ dainos bei vaidybos grupėse, 
kurios suvaidino jo 4 v. dramą „Pirmi 
smūgiai“, „Amžių kelyje“ ir „Nenykstan
čio vainiko“ vaizdelius, inscenizavo net 
kelias dainų pynes. O kiek aktualių dzin
guliukų jo sukurta! Kiek stilingi) apybrai
žų, nuotaikingų eilėraščių paskelbta „E. 
Lietuvyje“, kiek dar jo stalčiuose jų pa
slėpta! Kai reikia, jis .atstovauja lietu
viams, pasakydamas anglų k. kalbą, ryž
tingai ireprezentuodamas mus savųjų ir 
svetimųjų tarpe. Visuomet kupinas gražių 
sumanymų, nesibaidąs nei darbo, nei 'nuo
vargio, daug darbo įdėjo, redaguodamas 
Btradfordo ir apylinkės lietuvių sukaktu
vinį „25 metų“ leidinį, kukliai save paltį ir 
plačią darbo vagą „užmiršęs“ pažymėti.

Sukaktuvinį minėjimą atidarė A. Traš
ka. Gėles įteikė žvalios mergaites, o mo
kinių vardu — Z. Voiceka.uskienė; klubo 
dovanais — St. Grybas. Svekino J. Ada
monio, J. Traškienė, D. Damauskais, Algis 
Siinidkas, savanoris J. Reinys it kt. Su- 
kaktuvininkai nuoširdžiai padėkojo, paža
dėdami ir toliau talkininkauti.

Ilgiausių, kūrybingiausių metų!
J. K.

VOKIETIJA
PATIKSLINIMAS

„E. Lietuvio“ Nr. 46, kun. Br. Liubino 
Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuo
tojų suvažiavimo aprašyme ne visiškai 
tiksliai atpasakotas dr. J. Griniaus prane
šimas apie Sacharovo vardo 'apklausą Ko
penhagoje. Ten sakoma, kad apklausoje 
dalyvavę trys lietuviai: S. Kudirka, J. Ju
rašas 'ir M. Jurašienė. Iš tikrųjų M. Jura
šienė 'apklausoje neliudijo. Tuo tarpu žiu
ri komisijoje dalyvavęs ekspertas-teisi- 
ninkas dr. A. Štromas aprašyme visiškai 
neminimas.

Vokietijos LB Valdybos Informacijos 
biuletenis (1975 m. lapkričio 23 d.) patei
kia šitokį dr. J. Griniaus pranešimo teks
tą: „Neeilinis įvykis buvo š. m. spalio 17- 
19 dienomis Kopenhagoje vykusi apklau
sa. Iš lietuvių pusės liudininkais dalyvavo 
Simas Kudirka ir Jonas Jurašas, o dr. jur. 
A. Štromas kaip 'teisėjas. Svarstyti sovie
tų nusikaltimai prieš žmogaus teises per 
paskutinį dešimtmetį“.

Taip iš tikrųjų ir buvo.

LAIMĖJO JAPONŲ TAURĘ

Jono Lukoševičiaus vadovaujamas „Ne
muno“ ansamblis Brazilijoje laimėjo ja
ponų kultūros draugijos tarptautinių šo
kių taurę. Kitos dvi taurės teko portuga
lams už gražiausią choreografiją ir japo
nams už originaliausius tautinius rūbus. 
Vakarienei, kai buvo įteikiamos premijos, 
kiekviena tauta atsinešė savo tipingų val
gių ir gėlimų. Lietuviški valgiai turėjo 
didžiausią pasisekimą, nors ir buvo val
gomi su... japoniškais pagaliukais. 

LIETUVIŲ NAMUOSE

Naujuju Metu Sutikimas
ruošiamas gruodžio 31 d. Pradžia 9 vai. iki 3 vai. ryto. 

Akordeono, gitaros ir plokštelių muzika.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

sueigose, savaitgalio stovyklėlėse, šventė
se, minėjimuose ir t. t.

Pagal skautybės metodus pilnos asme
nybės ugdymas nenutrūksta niekada. 
Tarpstovyklinis laikotarpis turi būti iš
naudojamas lavintis ir tobulėti. Vadovų 
uždavinys gerai suplanuoti ir sėkmingai 
pravesti visus darbus ir stovyklas.

Tad sesės ir broliai, kviečiami visi ir 
visos i mūsų pamiltą Sodybą, jos žaliąjį 
beržynėlį. Rajono vasaros skautų tradici
nė 27-ji stovykla įvyksta liepos 24 — rug
pjūčio 31 d. d. Iš anksto pradėkime pla
nuoti ir ruoštis. Paskirkime vieną savai
tę tikram skautavimui — vasaros skautų 
stovyklai. Stovykla organizuojama Jums, 
sesės ir broliai.

Tikėkime, kad ta savaitė, kaip ir visuo
met, bus lietuviška-skautiška, nes turime 
vilčių, kad kartu atostogaus Sodyboje ir 
mūsų nuoširdūs rėmėjai, tėveliai ir bičiu
liai.

Linkiu organizacijoms, rėmėjams, tėve
liams, dvasiškijai, sesėms ir broliams 
prasmingų šventųjų Kalėdų ir sėkmingi) 
Naujųjų — 1976 Metų.

Budėkime!
v. s. J. Maslauskas,

LSB Anglijos-Vokietljos Raj. Vadeiva

SVEIKINIMAS

Artėjančių švenčių proga prašau per
duoti mano nuoširdžiausius linkėjimus va
dovams, skautams, lėmėjams ir tėveliams. 
Mano nuoširdi padėka visiems už nuola
tinę paramą ir globą skautams ir už pui
kų bendradarbiavimą per visą laiką. Ačiū 
visiems.

Linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
1976 metų.

v. s. Petras Molis, 
LSB Vyriausias Skautininkas

APDOVANOTI
L

V. s. įkun. Ansas Trakia Chicagoje, se
nas skautas, pasišventęs skautininkas ir 
ilgametis Lietuvių Skautų Sąjungos (ev.) 
Dvasios Vadovas, bent 25 metus einąs šias 
pareigas, už didelį atsidavimą lietuvių 
skautybės idėjai ir už pavyzdingą indėlį į 
lietuvių jaunuomenės 'Ugdymą, apdovano
tas GELEŽINIO VILKO ordinu.

V. s. Petras Molis, ilgametis Skautų Bro
lijos ir Lietuvių Skautų Sąjungos vadovy
bės narys — Vyriausias Skautininkas, ke
ltais atvejais buvęs LSS Tarybos Sekreto
rius ir Vicepirmininkas, daugelio skautų 
stovyklų orgžanizatorius ir vadovas, pri
tyręs skautininkas, sėkmingas administ
ratorius ir rūpestingas lietuvių skautybės 
reprezentantas, už savo atsidavimą lietu
vių skautų organizacijai ia- už ypatingus 
nuopelnus apdovanotas GELEŽINIO VIL
KO ordinu.

Sveikinami visi ir visos, reiškiama pa
garba nusipelniusiems, dėkojama pasidar
bavusiems ir visiems linkima dar ilgai il
gai dirbti lietuvių skautybės siekimams.

Ta pačia proga visi ir visos kviečiami 
priimti mūsų sveikinimus ir linkėjimus, 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų .ir laimingų 
1976 N. Metų.

Viso geriausio!
Budime!
v. s. Alfonsas Samusis, LSS Tarybos 

Vicepirmininkas-Sckre torius
v. s. Antanas Saulaitis, LSS Tarybos 

Pirmininkas

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA
Lietuvių Skautų Sąjungos 1917-1949 m. 

istorinė apžvalga Lietuviškoji Skautija, 
parašyta v. s. Petro Jurgėlos-Jurgelevi- 
čiaus, LSS Pirmūno, apima 824 puslapius 
su daugiau kaip 400 nuotraukų. Veikalas 
jau skaitytojų rankose. Knyga labai turi
ninga. Spausdinta Pranciškonų spaustuvė
je, Brooklyne, N. Y. JAV. Kaina 12 dol., 
arba daugiau.

■Norintieji knygą gauti, gali užsisakyti 
per J. Maslaušką, 7, The Crescent, May- 
field, Nr. Ashbourne, Derbyshire. DE6 
2JE. Tuo pačiu adresu galima užsisakyti 
ir E. JuciUitės knygą „Pėdos Mirties Slė
nyje“.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDAS

LSS Taryba, priėmusi Lietuvių Skautų 
Fondo nuostatus, ir Pirmija, pradėjusi 
pirmuosius to Fondo organizavimo dar
bus. kviečia šį žygį paremti lėšomis. Pri
imamos aukos, įnašais padalinių, vienetų 
ir kt įnašai, asmenų aukos, palikimai ir 
dovanos.

Fondas yra visas Lietuvių Skautų Są
jungos, ir parama bus skiriama pagal 
nuostatus visiems Sąjungos padaliniams 
iŠ Fondo kapitalo nuošimčių, pvz. vadovų 
lavinimui, knygų leidimui., reprezentaci
jai ir t. t.

LS Fondo valdybą sudaro: 3 LSS Tary
bos Pfimijos rinkti nuirtai.

LS Fondo atstovas Anglijoje J. Maslaus
kas.

8


	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1975-12-16-EUROPOS-LIETUVIS-0008

