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Pavojaus signalai
Skaudžiausia išeivijos rykštė yra asimi

liacija — ištirpimas svetimųjų kritiite. Net 
ir stipri lietuvių banga, kuri DP vardu pa
pildė senųjų išeivių gretas, per ketvirtį 
šimtmečio nustojo didesnės dalies savo 
tautiškojo pajėgumo.

Didžiausias išnykimo .pavojus yra ma
žoms lietuvių kolonijoms, palaidai išsimė
čiusioms kultūriškai stipresnių taiurtų ben
druomenėse (Anglija, Vokietija). Nepa- 
jėgdamos pačios vienos susiorganizuoti į 
Stipresnius tautinius vienetus, jos yra pa
smerktos anksčiau ar vėliau išnykta. Šito 
nebereikia dar kartą įrodinėti, nes yisi la
bai gerai žinome, kas atsitiko su dešimt
tūkstantinėmis Londono ir Škotijos lietu
vių kolonijomis.

Apytikriai skaičiuojama, kad iš 1947- 
1948 m. į Angliją atvykusiųjų lietuvių 
apie 50% jau yra pasiekė pensijos amžių. 
Atseit, jų geniausi gyvenimo metai, dar- 
bingiausios dienos jau yra praeityje. Jie 
dar gali savo patyrusiais pečiais paremti 
ir, iš tikrųjų, pa,remia jaunesniųjų veiklą, 
bet į naujas darbų sritis tik retas kuris 
besimuša.

Dar didesnius nuostolius išeivijai daro 
kasmet vis ‘platesniais barais šienaujanti 
mintis. Gaila, neturime duomenų, kiek 
nuo 1947 m. D. Britanijoje jau yra numi
rusių lietuvių, bet galima spėti, kad jų 
skaičius nėra labai mažas. Pvz. praėju
siais 1(975 m.) buvo pabandyta mirusius 
lietuvius Anglijoje suskaityti. Pasirodo, 
fcad per tuos vienerius metus į ‘an ą pasau
lį iškeliavo 42 tautiečiai. Į šį skaičių ne
įeina Škotijoje mirusieji ir tie pavieniai, 
nuošaliuose užkampiuose gyvenusieji lie
tuviai, apie kurių mirtį niekas nėra sutei
kęs žinių. Atrodo, labai mažai tebus su
klysta įtariant, kad per 1975 metus Angli
jos lietuvių bendruomenė neteko apie 50 
žmonių. Labai žymi jų dalis buvo labai 
■veiklūs, skaitė ir rėmė lietuviškąją spau
dą, o kai kurie (pvz. P. Bulaitis) buvo ne
pakeičiami lietuviškosios išeivijos šulai. O 
kiek per tą patį laiką gimė niauju lietuvių, 
kurie didžiuosiis lietuvio vardu, kaip di
džiavosi iškediavusiejii? Tur būt, labai ne
daug.

Deja, mirtis yra negailestingas * gamtos 
įstatymas, kurio ir griežčiausi diktatoriai 
negali pakeisti. Tad jos padaryti nuosto
liai yra neišvengiami. Bet esama priemo
nių, kuifios gali išeivijos nykimą pagrei
tinti arba sulėtinti. Paiti tikriausioji prie
monė, padedanti ilgiau išsilaikyti svetimos 
jūros paviršiuje, yra lietuvių vienybė. 
Ten, kur stiprios, vieningos ir veiklios lie
tuvių kolonijos, tautiškoji dvasia ne tik il
giau ‘išsilaikė, bet ir gilesnį įspaudą gyve
namojoje aplinkoje palieka. Nekalbant 
jau apie didžiąsias JAV lietuvių kolonijas 
ir ijų (institucijas, galime pasidžiaugti ar 
net .pasididžiuoti ir D. Britanijos lietuvių 
veikla arba Vokietijoje esančia Vasario 16 
gimnazija.

Atvykę į (karo visiškai! nualintą kraštą, 
D. Britanijos lietuviai greitai susibūrė į 
visus ‘apjungiančią organizaciją ir, įtarsi 
Skruzdės, nešdami šapelį po šapelio, iš sa
vo! menkų išteklių įsigijo didelius namus, 
spaustuvę, Sodybą, įsteigė laikraštį ir Ni
dos Knygų Klubą. Nors ir neturėdami ofi
cialių savų parapijų, ‘lietuviai stipriai lai
kėsi savo tautiškai religinių tradicijų, ku
rias palaikė ir puoselėjo didesnėse kolo
nijose įsikūrę lietuviai kunigai.

Džiugu yra minėti, kad visi ano meto 
lietuviai dirbo iš vien, išsitekdami vieno
je bendrinėje organizacijoje. Tačiau liūd
na pripažinti, kad paškutiniiuoju laiku 
pradeda rodytis pavojingi skilimo ženklai. 
Skilimo vėžys, nors visų smerkiamas, bet 
ne visų vengiamais, pradeda 'tiesti savo 
žnyples ir į mūsų jau ir taip nykstančią 
išeiviją.

Abejotina, ar D. Britanijos lietuviai la
bai daug laimi, turėdami tris bendro po
būdžio organizacijas: D. Britanijos Lietu
vių Sąjungą, D. Britanijos Lietuvių Ben
druomenę ir D. Britanijos Katalikų Ben
driją. Ar nebūtų geriau, kad jos glaudžiau 
apsijungtų, kad jų centrai ir vadovai pa
laikytų ‘artimesnį ryšį su lietuvių koloni
jomis bei paskirais žmonėmis, kad nei vie
nas nesijaustų paliktas anapus tvoros.

Stovint Naujųjų Metų ‘angoje, ar never
tėtų mūsų organizacijų ir dvasios vado
vams atkreipti daugiau dėmesio i čia par 
minėtus pavojaus signalus? Ar nevertėtų 
paieškoti naujų kelių, kurie ne skaldytų, 
bet jungtų. Jeigu nenorime per greitai iš
nykti kaip tautinė mažuma, turėtume iš 
naujo suglaudinti pradėjusias kiek sklai
dytis gretas.

J. Vikis

NEPRALEIDO SACHAROVO RAŠTŲ

Grįžtant į So v. Sąjungą, Maskvos mui
tininkai krėtė dr. Sacharovo žmoną Jele
ną 2į valandos. Iš jos atėmė visus dr. Sa
charovo užsieny išspausdintus raštus ir 
toltų autorių knygas. Tačiau* Nobelio tai
kės premijos diplomą ir medalį leido par
vežti vyrui.

Londonas, 1976 m. sausio 6 d.

Vliko Seimo nutarimai
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Seimo, įvykusio 1975 m. lap
kričio 29-30 d. d. Kultūros Židinyje, 
New Yorke, padaryti tokie nutarimai:

L Politiniais klausimais
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas, susirinkęs savo 1975 metų 
Seimo sesijos New Yorke, sveikina Tėvy
nėje ‘kovojančius ir kenčiančius brolius ir 
seses, taip pat ir visus laisvajame pasau
lyje esančius lietuvius.

Seimas pabrėžia, kad, siekiant vieningo 
Lietuvos išlaisvinimo darbo, Vliko parei
ga yra ‘telkti visas mūsų jėgas ir išteklius 
ilgai kovai. Vliko, 'kaip Lietuvos valstybin
gumo tęsėjo, vaidmuo yra laibai svarbus.

Todėl Seimas įpareigoja Vliko Valdybą: 
1) įremti visas Lietuvos laisvę ginančiais 
.rezoliucijas; 2) aktyviai bendradarbiau
ti su Amnesty International ir kitomis po
litinių kailinių išlaisvinimo sieksiančiomis 
organizacijomis; 3) 'stiprinti Pasaulinės 
Eiaitu Santalkos tarpusavį bendradarbia
vimą dr palaikyti tampresnius ryšius su 
kaitomis Sovietų Sąjungos pavergtų tautų 
organizacijomis, siekiančiomis laisvės ir 
nepriklausomybės; kiekviena proga viešai 
kelti Lietuvoje vykdomą teisių ir religinės 
laisvės pažeidimą ir rinkti atitinkamą do
kumentaciją.

Seimas nuoširdžiai dėkoja Vilko .pirmi
ninkui dr. Kęstučiui Valiūnui, Vliko Vai
dybai, Vliko Tarybai ir Tautos Fondo va
dovybei už ryžtingą ir sėkmingą Lietuvos 
reikalų gynimą ir užgiria jų veiklą.

Seimas kviečia laisvojo pasaulio lietu
vius, latvius, estus ir .kitų pavergtų Euro
pos tautų gyventojus budėti jų gyvena
muose kraštuose ir veikti tų kraštų vie
šąją nuomonę bei vyriausybes, ieškant pa
ramos visų mūsų 'laisvinimo darbams.

Seimas konstatuoja, kad JAV ir eilės 
kitų kraštų vyriausybės nepripažįsta prie
vartinės Lietuvos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą. Tačiau Helsinkio susitarimų 
poveikyje, Seimas kviečia visus laisvini
mo veiksnius dar stipriau įsijungti į Lie
tuvos ‘laisvinimo darbą.

Tarptautinių Moters Metų proga Seimas 
sveikina visas moterų organdzacijias, ak
tyviai dalyvaujančias laisvės kovoje, ir 
dėkoja už jų pastangas.

Seimas skatina lietuvių visuomenę, san
tykiaujant įsu kraštu, nepažeisti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės principų.

Seimas sveikina Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos narius, visų kraštų lietuvių ben
druomenes, visas kitais už Lietuvos laisvę

PAŠA VL YJE
AUSTRALIJA ATŠAUKĖ PRIPAŽINIMĄ

Amerikos Balsais pranešė, Ikad naujoji 
Australijos vyriausybė atšaukė Baltijos 
valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą de jure pripažinimą. Australijos am
basadoriui Maskvoje duotas parėdymas 
nesilankyti Baltijos valstybėse. Plačioje 
Australijoje vėl leista pradėti darbą ne
seniai uždarytam. Latvijos konsulatui.

MIRTIES BAUSMĖ SPEKULIANTAMS

Baku mieste (Sov. Sąjungoje) teismas 
nuteisė 4 asmenis sušaudyti ir 59 kalėji
mo bausmėmis už ispekuliacij ą ir sukčia
vimą. Nuteistieji per keturis mietus grobs
tė pinigus, ‘skirtus daržovių auginimui ir 
konservavimui. Iš viso jie išeikvoję 9 mi
lijonus rublių.

SOV. SĄJUNGA BE RUSIJOS
„Die Welt“ (Nr. 290, 1975 m.) įsidėjo 

pasikalbėjimą su garsaus disidento Petro 
Grigorenkos sūnumi Andriejum (27 m.), 
kuris atvyko į Vakarus ir apsigyveno 
Muenchene. Be kita ko, jis pareiškė du 
naujus iš rusų tautos gelmių kylančius 
■samprotavimus.

1. Kadangi, rusų tauta yra .per amžius, 
įpratusi būti .autokratų valdoma., tai žymi 
jos dalis, nusivylusi komunizmu, svajoja 
apie monarchiją, kurios net nebeprisime
na.

2. Pirmoji tauta, kuri turėtų išstoti iš 
Sov. Sąjungos, esanti Rusija. Rusijos na
cionalistai galvoja, kad jie turi maitinti 
atsilikusias Sov. Sąjungas tautas. Todėl 
be jų Rusija galėtų geriau gyventi ir tvar
kytis.

A. Grigorenko pripažįsta, kad be spau
dimo iš šalies, sunku būtų pakeisti Sov. 
Sąjungos santvarką. Jis taip pat 'talki, Sov. 
Sąjunga pirmoje eilėje ruošiasi puiliti ne 
Kiniją, o Vakarų Europą.

PAKLAUSA DIDĖJA

„Valstiečių laikraštis“ išspausdino 'tokią 
žinią apie sovietinių prekių eksportą į Va
karų valstybes.

„Amerikiečių spauda pažymi, jog 'tary
binės plataus vartojimo prekės tampa vis 
populiaresnės Vakarų rinkose. Olandijos 
kompanija ruošiasi perduoti prekybas or
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kovojančias organizacijas bei asmenis ir 
dėkoja už bendradarbiavimą ir paramą.

II. Visuomeniniais klausimais
Seimas skatina Valdybą imtis priemo

nių Vliko darbui plėsti ir stipmti. Ypatin
gas dėmesys kreiptinas į Eltos Informaci
nės Tarnybos aprūpinimą tarnautojais 
specialistais, geresnėmis .priemonėmis ir 
lėšomis.

Seimas pritaria minčiai, kad Vilkas, 
vykdydamas savo Lietuvos laisvinimo dar
bų vadovavimo uždavinį, ypatingą dėme
sį skintų VLIKo, PLB ir ALTos darbams 
derinti ir nuolatiniam ryšiui tarp šių or- 
gataizacijų palaikyti.

Lietuvos laisvinimo darbui koordinuoti 
visuotina apimtimi kviestinos bendrinės 
konferencijos.

Lietuvos neprikausomybės atstatymui 
ilgiau užtrukus, ir kai Vliko išlaikymas 
‘remiasi Vliką sudarančių grupių tęstinu
mu, Seimas ragina kiekvieną Vliko gru
pę ‘rūpintis savo gretų papildymu.

Seimas, vertindamas Vliko Valdybos pa
stangas ir nutarimą 'išleisti velionio prof, 
dr. Juozo Pajaujo paruoštą veikalą apie 
sovietinį genocidą okupuotoje Lietuvoje, 
paveda Valdybai surasti redaktorių, ku
ris galutinai veikalą paruoštų spaudai, ir 
siūlo Tarybai' įnešti į 1976 metų Vliko są
matą šiam reikalui reikalingas lėšas.

Seimais, imdamas dėmesin Vliko Valdy
bos sumanymą išleisti leidinėlį apie Vliką 
ir jo veiklą, kurį ruošia Stasys Dzikas, 
prašo Tarbą į 1976 metų sąmatą įtraukti 
atitinkamą sumą.

III. Finansiniais klausimais
Išklausęs Tautos Rondo pranešimų, Sei

mais reiškia nuoširdžią padėką laisvojo 
pasaulio ‘lietuviams už jų finansinę para
mą Lietuvos laisvinimo darbams, Tautos 
Fondui už aukų sutelkimą ir ypatingai 
Kanados Ir Los Angeles Tautos Fondo at
stovybėms už surinktas stambias aukas.

Seimas, įvertindamas prel. J. Ballkūno 
ilgametį vadovavimą Tautos Fondui, reiš
kia nuoširdžią padėką už jo nenuilstamą 
darbą ir linki jam tpasiržimo šitą kilnų 
darbą tęsti toliau.

I-sios nutarimų dalies projektus paruo
šė komisija, ‘susidedanti iš pirmininko Al
gio Riaulinalčio ir narių Petro Ąžuolo, Do
mo Krivicko, Vyto Mačio, Prano Pureno ir 
Antan oSkiriaus.

H-sios komisijos pirmininkas — kun. 
Adolfas Stašys, nariai: kun. Kornelijus 
Bučmys, Stasys Lūšis ir Mykolas Druinga.

IH-sios komisijos pirmininkas Algis Ve- 
deofcas, sekretorius Teodoras Staniulis. (E) 

ganizacijoms 3000 tarybinių šaldytuvų. 
Anglų pirkėj'ai laukia naujos rankinių 
laikrodžių siuntas, JAV netrukus bus par- 
davinėjiaimi Toljatyje gaminami automo
biliai „Ladia“ (eksportinis „Žigulių“ pa
vadinimas).

Tarybų Sąjunga tiekia pasaulinei preky
bos rinkai įvairiausių prekių. Vakarų Eu
ropos šalys perka tarybinės gamybos ra
dijo imtuvus, Naujoji Zelandija — me
džioklinius šautuvus, Prancūzija, Italija 
ir Ispanija — muzikos instrumentus. Va
karų Europoje ir JAV turi paklausą tary
biniai fotoaparatai.

Pastaraisiais metais TSRS eksportavo į 
Prancūziją ir Angliją televizorius, o per. 
niai į Prancūziją buvo išsiųsti pirmieji ke
li tūkstančiai spalvotų televizorių „Rubin- 
710“.

ANGLIJOS MIGLOS

Prieš Krilėdas Anglijoje siautė įmigtos, 
kokių nebuvo per paskutinius 20 metų. 
Pvz. 1952 m. nuo tokių miglų, kurios tada 
virsdavo „smogu“, mirė daugiau kaip 
4.000 žmonių. Išleidus Clean Air Act 
(1956), draudžiantį vartoti rūkstantį ir 
orą teršiantį kurą, „smogo“ pavojus kraš
tui ir Londonui pasidarė visiškai nebebai
sius.

MAŽĖJA ŽYDŲ IR KATALIKŲ 
SKAIČIUS

Paskutiniuoju metu surinkti statistiniai 
daviniai įrodo, kad žydų ir katalikų skai
čius D. Britanijoje mažėja. Kun. J. Gaine 
paruoštas raportas sako, kad daugiausia 
savo bendruomenės narių katalikai pra
randa per mišrias vedybas. Dabar nebe- 
reikalaujiama, kad mišriose vedybose ne
katalikiškoji pusė turi priimti katalikybę. 
Esą, jeigu 'tokių šeimų valkai yra siunčia
mi ir į katalikų mokyklas, tai nuo ketvir
čio iki pusės bendrojo skaičiaus, sulaukę 
14 metų, nebepraktikuoja tikėjimo ir ne
besivadina katalikais.

Žydų bendruomenėje taip pat iki 33% 
vedybų yra mišrios. Labai didelis procen
tas tiek žydų, tiek ir katalikų atsisako 
jungtuvių sinagogose ar bažnyčiose. Iš 
410.000 D. Britanijos žydų tik 260.000 pri
klauso sinagogoms.

Praturtėjimas!, perėjimas į vidurinę 
klasę, taip pat neigiamai atsiliepia į žydų 
ir katalikų ryšius su savomis bendruome
nėmis.

.Jo Eminencija Patriarchas
Pimen

Sovietų ambasados Londone leidžiamas 
anglų kalba „Soviet Weekly“ gruodžio 20- 
27 d. numeryje įsidėjo Novosti agentūros

KATĖS IR AUTOMOBILIAI...
„Daily Telegraph“ (gruodžio 18 d.) sa

vo vedamųjų skiltyje įsidėjo tokį sarkas
tišką aprašymą, charakterizuojantį auto 
pramonės darbininkų nesirūpinimą tos 
pramonės likimu.

Leylando Speke ‘automobilių fabrike 21 
darbininkas nusiskundė, kad katės priter
šė jų darbo patalpas. Darbas buvo sustab
dytas 45 minutes, kol valytojai atliko 
jiems pavestą darbą. Sugrįžę darbininkai 
(21) pradėjo skųstis, kad nuo valymo 
grindys pasidariusios pavojingai slidžios. 
Buvo sušauktais susirinkimas padėčiai ap
tarti. Fabriko vadovybė atsisakė mokėti 
■už darbo metu mitinge sugaištą laiką. Ta
da 21 darbininkais sustreikavo, o jiems so
lidarizuodami, padėjo darbo įrankius ir li
kusieji šeši šimtai. Ir visa tai dėl kaitės š...

APRIBOJAMAS GREITIS
Sov. Sąjungoje įvedamas 90 .km (56 my

lių) per valandą visų rūšių auto mašinų 
greičio apribojimas. Tai, esą, daroma no
rint sumažinti ‘nepaprastai didelį nelai
mių skaičių. Paskutiniuoju metu krašte 
atsiradę gana daug privatiškų automobi
lių, 'kurių vairuotojai daugumoje dar ne
patyrę. Šiuo metu esą visoje Sov. Sąjun
goje apie 2 mil. privaitiškų mašinų (250 
mil. gyventojų). Nors automobilių kaina 
gana didelė (pigiausias Togliati firmos 
Sov. Sąjungoj gamintas automobilis kaš
tuoja 5.500 rublių), bet žmonės ne ‘tik pa
jėgia nusipirkti, bet dar yra didelės lau
kiančiųjų eilės. Gana žymi dalis 'tų priva- 
ibiškų .automobilių, kaip žinoma, yra ap
mokama išeivių pinigais — dovanos ten 
likusiems šeimos nariams.

AUTOMOBILIS „PONY“
Korėjoje pradėta gaminti 1238 c. c. au

tomobiliai „Pony“, kulte būsią geriausi ir 
pigiausi tos klasės automobiliai pasauly-, 
je. Jų konstruktorius italas Giugioro at
rinkęs visa, kas geriausia iki šiol pasiek
ta. Kaina neturės konkurentų, nes darbi
ninkams .už 44 vai. mokama tik 9 svarai, 
ir niekada nėra streikų.

SeptiįnioS
— D. Britanijoje šiiails metais buvo blo

giausios Kalėdas nuo karo pabaigos. Be
darbių skaičius pašoko iki 1.246.004 ir su
daro 5.1% dirbančiųjų.

— Dr. Kissingerio pakartotinį įspėjimą 
Sov. Sąjungai dėl nesikišimo į Angolos 
reikalus, anglų spauda vadina JAV auto
riteto 'pažeminimu, nes žodžiai nėra remia
mi veiksmais.

— JAV rinkoje pasirodė nauji rankiniai 
laikrodžiai, kurie kartu atlieka elektr. 
skaičiavimo mašinos funkcijas. Kaina — 
3.950 dol.

— Kūčių naktį popiežius oficialiai už
baigė šventuosius metus, kurie laikomi ge
rai pasisekusiais. Tik ‘prabangieji Romos 
viešbučiai nusiskundžia nepakankamai už
dirbę iš maldininkų.

— Jugoslavijoje nuo šių metų ‘pradžios 
pradės veikti birža;, kurioje bus galima 
prekiauti akcijomis ir valstybės paskolų 
lakštais.

— Spaudoje skelbiama, kad kinų paleis
tieji Sov. Sąjungos lakūnai esą „perauk
lėti“ ir pasidarę ‘maoistiais.

— Pasaulyje didžiausio pasisekimo su
silaukusią britų televizijos 68 epizodų dra
mą „Upstairs, Downstairs" parašė dvi mo
terys — Eileen Atkins ir Jean Marsh. Pas
kutinioji dramoje vaidino Roses vaidme
nį.

— Nuo sausio 1 d. D. ‘Britanijoje galuti
nai pranyks ‘piniginis vienetas guinea (21 
šilingas). Iki šiol dar jį vartojo Christies 
— .antikvarinė išpardavimo — varžytinių 
firma.

— Kalėdinėje kalboje į kardinolus po
piežius ‘kreipėsi į žydus, kad jie pripažin. 
tų teisę palestiniečiams egzistuoti.

— Anglijoje šiais metais kalėdinė pašto 
apyvarta sumiažėjb 20%. Pakėlus laiškų 
persiuntimo kainą, per paskutines prieš
kalėdines savaites buvo persiųsta apie 100 
milijonų mažiau laiškų, negu pernai.

— Sov. Sąjunga stiprina Kinijos pasie
nį, atgabendama, tarp kitko, dideli skai
čių ‘atominių sviedinių. Abi pusės dabar 
laiko prie sienos po 40-50 divizijų.

— Švedijos teismuose nuo šių metų pra
džios nebebus naudojama liudininkų prie
saikai biblija. Jie prisieks ,,savo garbe ir 
sąžine“.

— Prancūzų filosofas J. P. Sartre Sovie-

XXX metai

L

korespondento pasikalbėjimą su rusų or
todoksų bažnyčios galva patriarchu Pi
mentu. Po jo paveikslu padėtas užrašas: 
„Christmas Greetings from a Church lea
der“. Pasikalbėjimas vyko Maskvoje pat
riarcho rūmų sosto kambaryje. Jame pat
riarchais ‘pareiškė, kad rusti ortodoksų 
bažnyčia Sovietijoje turi 76 vyskupijas, 
valdomas 13 metropolitų, 27 arkivyskupų 
ir 35 vyskupų. Vyskupijų skaičius esąs ne
pasikeitęs nuo revoliucijas laikų.

Toliau sakoma, kad bažnyčiose kasdien 
rytais ir vakarais vyksta .pamaldos, kad 
įtikintieji gali laisvai dalyvauti ne tik pa
maldose, bet ir ‘tikybos pamokose. Patriar
chas niekada negirdėjęs, kad Sov. Sąjun
goje kas nors būtų buvęs baustas ar per
sekiotas už religinių pareigų atlikimą. 
Religijos laisvė esanti valstybės konstitu
cija garantuota, dr toji pati konstitucija 
leidžianti bausti tuos, kurie ‘tikinčiuosius 
peršoktoj a...

Atrodo, kad patriarchas Pimen, siųsda
mas kalėdinius sveikinimus, pamiršo, kad 
Kalėdos Sov. Sąjungoje yra uždraustos. 
Jis pamiršo, kad jau 1966 m. specialiu 
įstatymu net tevams namuose uždrausta 
mokyti! vaikus įtikėjimo, o 1968 m. vedybų 
ir šeimų įstatymas tą draudimą dar griež
čiau pakartojo. Komunistų partijos 22- 
jame suvažiavime pats Chruščiovas pa
skelbė religijos laisvės naujus suvaržy
mus. Apie tai gerb. patriarchas galėjo pa- 
si Skaityti „Pravdoje“ (1964 m. kovo 6 d.) 
arba „Komuniste“ (1964 m. sausio mėn.). 
Pastarajame išdėstytos direktyvos, kaip 
reikia kovoti su religija, nevengiant, esant 
reikalui, net išardyti šeimas.

Apie tikinčiųjų persekiojimą ir baudi
mus patriarchas galėjo sužinoti patsaskai- 
tęs „Sovietiškąją Belorusija“ (1968 m. ge
gužės 12 d.), kur aprašyti Bresto įvykiai. 
Prisimintini ir 1974 m. gegužės 2 d. įvy
kiai Mogileve, kur sovietinė milicija ap
šaudė į pamaldas susirinkusius žmones ir 
sužeidė Nikatojų Laiko.

O kas dedasi Lietuvoje, kurią sovietai 
okupavo 1940 m.? Šimtai bažnyčių užda
ryta, kitos paverstos sandėliais, galerijo
mis ir t. it. Vyskupams neleidžiama eiti 
pareigų, įtikintieji areštuojami ir baudžia
mi darbo stovyklomis. Apie Kalėdų šven
tes negalima net užulrrttfrtt. o- tįcutdaammato 
patriarchas siunčia „kalėdinius sveikini
mus visiems krikščionims“, vadinasi ir 
tiems, kurie už norą būti krikščionimis 
Kalėdų šventes praleido Sibiro taigose ar 
Archipelago salyne.

S. Kasparas

DIENOS
tų enciklopedijoje vadinamas pasimetusiu 
intelektualu. 1955 m. toje pačioje enciklo
pedijoje jis buvo vadinamas taikos čem
pionu.

— Nors ir būta sunkesnių metų, tačiau 
per paskutinius 25 metus gyvenimo stand
artas D. Britanijoje pagerėjo dvigubai.

— Sovietų ambasada Londone nepriėmė
peticijos, kurioje prašoma paleisti sunkiai 
sergantį disidentą Bukovskį. Peticiją su 
3000 parašų bandė įteikti jaunųjų libera
lų organizacija. įįj

— Seniausias D. Britanijos gyventojas
R. Southey mirė sulaukęs 110 mot'.Į.Jki 
83 mėtų amžiaus jis kasė anglis.

— Armėnijoje archeologai surado 5000 
metų senumo pagonių bažnyčią. Tai se
niausias archeologinis tos rūšies radinys 
Sov. Sąjungoje.

— Gydytoja Cassidy, paleista iš Čilės 
kalėjimo, ‘pasakoja, kad gen. Pinochet re
žimas niekuo nesiskiria nuo buvusio 'All
endes režimo.

— Ortodoksų kunigas Dudko dėl dide
lio populiarumo buvo ištremtas iš Mask
vos i kaimą. Žmonėms pradėjus pas jį ke- 
liauti, kunigui ir čia ‘buvo uždrausta lai- 
kytii kalėdines pamaldas. -į,

.. t
.

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
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 2.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1976 m. sausio 6 d. Nr. 2 (1292)

Svetimieji domisi baltu kalba
Praėjusiais metais Vilniuje įvyko bal

tistų konferencija. Be lietuvių ir latvių jo
je dalyvavo estų, rusų, vokiečių, lenkų, 
amerikiečių, šveicarų, norvegų ir dar kiltų 
tautų filologai.

Čia pateikiama dviejų tos konferencijos 
dalyvių trumpi pasikalbėjimai su „Moks
lo ir gyvenimo“ žurnalo atstovu.

Prof dr. Volfgang Schmidt — Goetitin- 
geno universiteto profesorius:

— Gerbiamas profesoriau, apie Jus kal
bama ir rašoma kaip apie žymų indoeuro
peistą. Štai ir šioje konferencijoje Jūsų 
skaitytas pranešimas apie ypatingą baltų 
kalbų reikšme indoeuropiečių kalbų gimi
nystės santykių tyrinėjimui buvo įvertin
tas kaip novatoriškas.

— Labai ačiū...
— „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale, kurį 

dabar vartote, esame rašę, kad išleidote 
stambią monografiją apie baltų ir indoeu
ropiečių kalbų veiksmažodžio struktūrą...

— Ja... Tai mano daktarinė disertacija. 
Pabrėždamas lietuvių kalbos vertę indoeu
ropiečių kalbų tyrinėjimui, kaip moto vi
sai knygai įrašiau Maironio eiles. Ir dabar 
galėčiau jas padeklamuoti:

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų.
— Jūs redaguojate vieną stambiausių ir 

seniausių, leidžiamą nuo 1892 metų, tarp
tautini kalbotyros žurnalą „Indoeuropiečių 
tyrinėjimai“. Ar jame supažindinama su 
lietuvių filologų darbais?

— Žinoma. Žurnale skelbiamos ir tų 
darbų publikacijos, ir bibliografija. Nau
jausius baltistikos tyrinėjimus minime ir 
Austrijoje leidžiamame žurnale „Kalba“, 
kurio esu vienas iš redaktorių.

Prof. William R. Schmalstieg — Penn- 
sylvanijos universiteto profesorius, 1968 
m. Amerikoje suorganizavęs pirmąją bal
tistų kalbininkų konferenciją.

— Gerbiamas profesoriau, prieš keletą 
metų „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale apie 
Jus rašėme kaip apie jaunesniosios ame
rikiečių lituanistų kartos atstovą, žymių 
lituanistų Alfredo Seno ir Antano Salio 
mOkinj. Konferencijoje Jūs sveikinate vi
sus amerikiečių baltistų vardui Nors kele
tą žodžių prašytume tarti apie naujausius 
darbus baltistikos srityje.

— Prieš keletą metų JAV išleidome lie
tuvių kalbos vadovėlį, kurio vienas ben
draautorių esu ir aš. Buvome surengę bal
tistų konferenciją. Daugiausia domiuosi 
prūsų kalba ir esu apie tad paskelbęs, man 
regis, nemaža publikacijų. Praėjusiais 
meras ja v pasirodė mano monografij a 
apie prūsų kalbos istorinę fonetiką ir mor
fologiją.

— Konferencijoje buvo įdomu pasiklau
syti Jūsų lietuviškai skaitytą pranešimą 
apie prūsų kalbos faktų autentiškumo 
problemą, susipažinti su naujais prūsų 
kalbos tekstais, rastais Bazelio universite
te Šveicarijoje...

— Mane labai domina prūsų kalbos pa
slaptys. Manyčiau, kad prūsų kalbos links
niavimo sistema nesutinka su jokia iki 
šiol išlikusia baltų kalbos linksniavimo 
sistema, apie ką ir kalbėjau savo praneši

me. Esu įsitikinęs, kad prūsų, kaip miru
sios kalbos, studijavimais nepaprastai 
daug duoda lyginamosios kalbotyros moks
lui. Tad ir suprantama, kodėl šia kalba 
dabar domisi daugelio šalių mokslininkai, 
įvairiuose JAV archyvuose esu aptikęs 
prūsiškų tekstų ir jų fragmentų,kurių 
publikacijas, taip pat ir minėtąjį Bazelio 
fragmentą, esu parengęs spaudai.

Surandama ne tik naujų prūsiškų teks
tų, kurių, kaip žinia, 'iš viso būta nedaug, 
bet ir lietuviškų, štai ir šioje konferenci
joje labai susidomėję išklausėme akade
miko Kosto Korsako informaciją, kad 
Anglijoje surastas daugiau kaip 200 metų 
senumo Pilypo Ruigio rankraštis (apie 100 
puslapių), kur yra lietuviškai rašyta de
dikacija, lotyniškame tekste daug lietuvių 
kalbos pavyzdžių ir 3 lietuvių liaudies dai
nos. Ir aš pritarčiau konferencijoje pa
reikštai nuomonėj-, kad tai neįkainojamos 
vertės radinys.

MIRĖ PULK. A. BUTKŪNAS
Praėjusiųjų metų spalio 11d. 'Ameriko

je mirė pulk. Andrius Butkūnas, buvęs 8- 
to pulko vadas. Už pasižymėjimą nepri
klausomybės kovose buvo apdovanotas 
dviem Vyčio kryžiais ir kitais ordinais.

LIETUVIS RAŠYTOJAS
Henrikas Losinskas-Alves gruodžio 

4 d. Sao Paulyje, Brazilijos Rašytojų pa
talpose įpristatė savo pirmąjį novelių rin
kinį „Circulo Negro“ (Juodasis Ratas). Jis 
čia yra gerai -pažįstamas kaip „esaista“ 
— t. y. įvairiomis temomis straipsnių ra
šytojas. Jis domisi juodųjų afrikiečių me
nu ir muzika. Šis menas čia dažnai sutin
kamas vietos juodųjų tarpe. Su „Circulo 
Negro“ leidiniu jis pirmą kartą išeina į 
jam visai naują dirvą. Autografų vakare 
šalia didelio būrio jo draugų ir pažįstamų 
brazdliečių, dalyvavo rašyt. Halina Mošins- 
kienė, kun. Ant. Sauiaiitis, SJ, S. Paulo 
universiteto prof. dr. R. Artini Petraitie- 
nė, Jaunimo Kongreso talkininkė Daiva 
Vaitkevičiūtė ir keletas lietuvių autoriaus 
artimųjų.

Janina Degutytė

ČIURLIONIS. KARALIŲ PASAKA

Palinko karaliai prie saulės židinio. 
Mažytis kraštas karalių delne.
...Viržiai rausvi ir pienuoti berželiai. 
Žuvys ir žvaigždės upių dugne...

Mažytis kraštas delne suvirpa. 
Ko tu pabūgai? Ką tu šauki? 
O kad sušiltų prie saulės židinio 
Tavo šilainė, pilka, jauki.

Kažkur vidunaktis... Medžiai nubunda... 
Kažkas vidunaktį kelio neranda...
O mano kraštas — šaltinių raštas, 
O mano kraštas — saulės legendoj.

...Rugių pražydusių artimas kvapas... 
Krykščia berželiai ant aukšto kalno. 
O kad laikytų šviesūs karaliai 
Kraštą mažytį ant savo delno!

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SUNKIAI SERGA KUN. 

A. KAZLAUSKAS
„Tėviškės Aidai“ paskelbė apie buv. 

Londono lietuvių parapijos kleboną tokią 
žinią:

Anksčiau negu prieš metus A. Kazlaus
kas pradėjo negerai jaustis. Gydytojai 
specialistai pripažino, kad jis serga par- 
kensonizmu — arterijų kalkėjimu (Influ
enza Prophylaxis). Ligai pablogėjus jam 
reikėjo nuolatinės priežiūras. Gailestin
guoju samani j iečių buvo p. E. Zakis, kele
tą mėnesių gyvenęs LK Centre ir dieną 
bei naktį slaugęs ligonį.

Klebonui kun. A. Spurgiui išvykus į 
Marijonų Kongregacijos suvažiavimą Ro
moje, Zakio žmona -Aldona susirgo. E. Za
kis bandė slaugyti -abudu ligonius, bet ir 
pats pasijuto negerai ir gydytojas jam pa
tarė atsigulti ligoninėje. Tada kun. Kaz
lauskas būtų likęs be globos. Šią be išei
ties atrodžiusią padėtį išrišo Adelaidės ar
kivyskupais J. Gleeson, pasiūlęs kun. Kaz
lauskui persikelti į vargdienių seserų lai
komus poilsio namus Glen Osmonde. Taip 
■ir buvo padaryta. Pas 'seseles jis gavo pui
kų atskirą kambarį (nors eilės laukiančių 
ten patekti yra 240) ir buvo patenkintas 
gera globa ir gydytojo priežiūra. Tačiau 
paskutiniu laiku kun. A. Kazlausko svei
kata žymiai pablogėjo. Kantais nebepažįs
ta atlankančių parapijiečių. Vaistai, ku
riais buvo bandoma sulėtinti kalkėjimo 
procesą, jau nebeveikia. Jam sveikatos -ga
lime Dievulio paprašyti tik maldoje.

VL. ŠLAITO EILĖS ANGLIŠKAI
„Lituan-uis“ žurnalas (Nr. 3, 1975 m-) iš

spausdino penkis VI. Šlaito eilėraščius, iš
verstus į anglų kalbą. Vertė Julia Stelmo
kas. Ten pat -trumpa VI. Šlaito biografija 
ir apibūdinta jo kūryba.

ATIDARĖ DRAUDIMO AGENTŪRĄ

Verslininko, buvusio „Dirvos“ redakto
riaus, B. Gaidžiūno -sūnus Kęstutis Gai- 
džiūnas Cleveland© atidarė savo draudimo 
a-genitkrą. Turėdamas daugiau kaip 13 me
tų patyrimą, Kęstutis atstovauja State 
Farm Insurance, pasaulio didžiausiai lau- 
tomobilių ir namų draudimo bendrovei.

RADO NAUJOS MEDŽIAGOS APIE 
LIETUVĄ

Dr. V. Gidžiūnas, O. F. M., rinkdamas 
medžiagą savo istorinėms studijoms Vati
kano archyvuose surado daug dokumentų, 
liečiančių Lietuvą 1760-1795 m. laikotar
pyje. Užsakyta daug mikrofilmų.

Be kita ko, kun. dr. V. Gidžiūnas ruošia 
studiją 'apie didįjį Lietuvos gamtininką A. 
Pabrėžą.

PREMIJUOTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

JAV Gamtos Aplinkos Apsaugos Agen
tūra -palskyrė geologui Algiui Garlauskud 
1975 m. Gamtos Aplinkos Kokybės premi
ją Ohio valstijoje. A. Garlauiskas yra Cle
veland© Viešųjų Įmonių Dep-to Vandens 
Kokybės Programos valdytojas. Kairiu 
profesoriauja Clevel-ando valstyb. univer
sitete.

Organizuotos moterys
Sutrumpintas Irenos Banaitienės 

straipsnis Lietuvių Moterų Klubų Federa
cija, išspausdintas „Tėvynėje“ (Nr. 17, 
1975 m.).

Lietuvių Moterų Klubų Federacija įkur
ta 1947 m., V. Vokietijoje, t. y. tais lai
kais, kai lietuviai, pabėgę nuo sovietinio 
teroro, buvo apsigyvenę pabėgėlių stovyk
lose. Pagrindinis šios federacijas tikslas 
yra apjungti lietuves moteris bendrai kul
tūrinei 'ir visuomeninei veiklai. Laisvaja
me pasaulyje veikia 24 moterų klubai, ir 
eilė Federacijos atstovių įvairiuose konti
nentuose. Šiems klubams gali priklausyti 
visos lietuvės, nepaisant -religinių įsitiki
nimų, amžiaus, mišrių vedybų, ideologi
nių pažiūrų. Tačiau, norinčioms būti šios 
Federacijos klubų narėmis, yra dvi pa
grindinės sąlygos, būtent: 1) įsipareigoji
mas lietuvybei ir 2) griežtas pasisakymas 
prieš Lietuvos okupaciją.

Federacijos 'suvažiavime spalio 4 d. įvy
ko iškilmingi priešpiečiai, į kuriuos atsi
lankė Lietuvos Generalinis Konsulas A. 
Simutis, lietuvių -politinių ir visuomeninių 
veiksnių atstovai, Federacijos narės,- viso 
97 dalyviai. Gen. Konsulas A. Simutis įdo
miai 'apibūdino lietuvės moters reikšmę 
kultūriniame ir visuomeniniame gyveni
me, 'pradedant 1907 m. Apie -politinius įvy
kius kalbėjo VLIKo vicepirm. J. Audėnas, 
General Federation of Women's Clubs at
stovė prie Jungtinių Tautų G. Žilionienė,

Autorių Teisių Agentūra Lietuvoje
Sov. -Sąjungai prisijungus prie pasau

linės -autorinių 'teisių konvencijos, Lietu
voje, kaip rašo „Gimtasis Kraštas“, buvo 
įsteigta jos agentūra. Tos agentūros vir
šininkas Jonas Leikauskas kalbėjosi su 
minėto laikraščio bendradarbiu S. Ka- 
šausku. Čia pateikiama dalis to pasikal
bėjimo.

— Tarybų Lietuvoje yra išleista nema
ža ir mūsų išeivijos rašytojų knygų. Ga
lime prisiminti M. Katiliškio, J. Meko, A. 
Mackaus, K. Almeno ir kitų autorių -kū
rinius, išėjusius „Vagos“ leidykloje. Ma
nau, mūsų 'skaitytojus domintų klausimas, 
kokios tolesnės galimybės leisti išeivių 
kūrinius, kaip bus atsiskaitoma su auto
riais?

— Mes už tai, kad Tarybų Lietuvoje ir 
-toliau būtų leidžiami meniškai brandūs, 
vertingi ir įdomūs mūsų išeivijos auto
rių kūriniai. Deja, užsienyje spausdinamų 
lietuviškų knygų tarpe ne taip lengva su
rasti dėmesio vertą, talentingą kūrinį.

N-a, o už išleistas Lietuvoje knygas mes 
atsiskaitome su išeivijos autoriumi, kaip 
ir su kiekvienu užsieniečiu. Galime sumo
kėti jam honorarą valiuta to krašto, ku
riame jis gyvena. Yna ir kitas kelias — 
honorarą paliekame tarybiniais pinigais 
banke, o 'atvažiavęs tautietis pinigus pasi
ima ir panaudoja savo nuožiūra.

— JAV, Kanados firmos neretai išlei
džia plokšteles, kuriose mūsų tarybinių 
autorių kūrinius -atlieka mūsų daininin

Pabaltijo Moterų Tarybos lietuvių delega
cijos pirm. R. Žymantaitė, žodžiu sveiki
no ALT-os 'atstovas inž. A. Varnas, LB 
New Yorko Apygardos pirm. A. Vafcselis, 
Pasaulinės Lietuvių Moterų Katalikių Są
jungos pirm. dr. A. Janačienė. Buvo ne
mažai sveikinimų raštu: V. Lozoraitienės 
iš Italijos, S. L. A. Pildomosios Tarybas 
Sekretorės G. Meiliūnienės. Praėjusiais 
metais S. L. A. Pildomoji Taryba yra pa
rėmusi Lietuvių Moterų Federacijos kul
tūrinę veiklą $50.00 auka. Federacija už 
šią auką nuoširdžiai dėkinga.

Iš Federacijos klubų gausių ir išsamių 
pranešimų galima susidaryti vaizdą, kiek 
daug moterys -gali pasitarnauti lietuvybei, 
būdamos organizuotos. Klubai savo apy
linkėse ruošia kultūrines popietes su pa
skaitomis, parodomis, koncertais, stipriai 
reiškiasi šalpos srityje. Reikalingomis pro
gomis -išeina ir į tarptautinę viešumą, tiks
lu supažindinti 'amerikiečius su lietuvių 
tradicijomis, 'tautodaile, kultūriniais at-, 
siekimais. Sakoma, norint įsigyti draugą 
— reikia jam leisti pažinti save. Lietuvos 
bylai juk reikia draugų ir pritarimo, to
dėl Federacijos moterys stengiasi garsinti 
Lietuvos vardą, 'teisingai nušviesti paverg
tos Lietuvos būklę. Kiekvienas sąmonin
gas lietuvis supranta, iš kur okupantas 
beateitų — iš rytų, vakarų, šiaurės ar pie
tų — jis yra okupantas su savanaudiško
mis intencijomis, 'todėl kaip pavergtoje tė. 
vynėje, 'taip laisvėje gyvenantieji lietuviai 
stengiasi padėti savo kraštui išsilaisvinti.

kai, muzikantai. Paprastai tokie kūriniai 
būna perrašyti iš Lietuvoje išleistų plokš
telių arba įrašai padaromi tuo metu, kai 
mūsų menininkai koncertuoja užsienyje. 
Reikia manyti, kad Tarybų Sąjungai -pri
sijungus prie Pasaulinės -autorinių teisių 
konvencijos, padėtis ir šiuo -atžvilgiu pa
sikeis?

— Pasaulinė autorinių 'teisių konvenci
ja numato, kad autoriaus kūriniais galima 
naudotis, tik jam sutikus ir atitinkamai 
atlyginus. Aptikę, kad užsienyje naudoja
masi Tarybų Lietuvoje sukurtu meno kū
riniu neteisėtai, mes turime teisę kreiptis, 
kad būtų uždrausta tokia „saviveikla“, 
kąd 'autoriui būtų atlyginta miaterialinė 
žala. Iš principo, mes galime kreiptis iki 
tarptautinio teismo. Kokiu būdu suregu
liuoti šiuos dalykus? Visais atvejais, jei 
išeivija būtų suinteresuota išleisti ir dau
ginti mūsų dabartinių kompozitorių dr kla
sikų kūrinius, ji privalo kreiptis į mus. 
Mes galime netgi parinkti dominančius iš
eiviją kūrinius, o paskui sudaryti sutartį, 
pagal kurią leidėjai galės atsilyginti au
toriams. Mūsų agentūra dabar turi savo 
atstovus 18-oje pasaulio valstybių, ir bet 
koks savavališkas kūrinių perspausdini
mas, dauginimas ir platinimas ateityje 
bus griežtai kontroliuojamas.

LKB Kronikos Nr. 18
AUTOMOBILIO KRATA

B. K. BALUTIS
KASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI

APIE MINISTER! B. K. BALUTĮ

(K. Noreikaitė mirė 1972 m. gegužės 3 d. Spaudai 
jos rankraštį paruošė Stepas Vykintas)

Prieš pirmąjį Pasaulinį karą aš buvau jau virė
ja Marijampolėje pas gimnazijos inspektorių Lipki- 
ną, rusą. Jis vaidino didelį poną, caro įgaliotinį lie
tuviams „šviesti“.

1914 m., kilus Pasauliniam karui, su Lipkinais 
išvažiavau į Rusiją. 1915 m., Lipkinas išvykęs į Se
vastopolį atostogų, mirė. Palikau Rezanėje gyventi 
viena. Reikėjo susirasti kitą „poną*. Patekau pas 
inžinierių Ožeškinį, Lietuvos lenką, šioje šeimoje 
dirbau iki 1918 m., kada lietuviai pabėgėliai ėmė 
grįžti namo. Aš buvau labai išsiilgusi Lietuvos, tė
velių, brolių ir sesutės. Taigi, įlindau į pabėgėlių 
ešeloną, ir prekiniu traukiniu 6 savaites iš Rezanės 
krypavome į Lietuvą. Lietuvoje dar vokiečiai šeimi
ninkavo. Jų kareiviai suvarė mus Rokiškyje į ka
rantiną, kur išlaikė 10 dienų. Po to išleido vykti, 
kur kas nori. 1918 m. liepos 25 d. aš išdūmiau į tė
viškę. Pora mėnesių pagyvenau pas tėvelius. Bet tė
vai neturtingi, šeima didelė: 4 broliai ir sesuo, tai 
privalėjau vėl ieškoti darbo. Marijampolėje jau vei
kė lietuvių, vadinama Rygiškių Jono, gimnazija. 
Apsisprendžiau gyventi Marijampolėje, išsinuoma
vau butelį ir priėmiau 4 mokinius ir savo brolį, ku
ris taip pat lankė tų gimnaziją. Be to, įsirengiau ir 
skalbyklą. Sekėsi neblogai.

Pasirodė lietuviški laikraščiai. Jaunimas ver
žėsi savanoriais ginti Lietuvos nuo priešų. Mano vi
si 4 broliai išėjo savanoriais.

1920 m. kartą skaitau laikraštyje, kad Kaune 
atidaromi gailestingųjų seselių ir akušerių kursai. 
Nutariau ir aš geresnės laimės paieškoti. Likvida
vau savo butą ir išvažiavau į Kauną. Susiradau laik
raštyje skelbtą kursų adresą ir nuvykau j tą buvei

nę. čia radau simpatingą poną, lietuvį, kuris mane 
paklausė, kokį mokslą esu baigusi. Deja, aš nebu
vau jokios mokyklos lankiusi ir baigusi. „Tai gal 
dirbote ligoninėje ir turite praktikos?“ — paklausė 
tas ponas. Deja, ir į šį klausimą teigiamai negalėjau 
atsakyti. Taip manęs ir nepriėmė į tuos kursus.

Labai nusiminiau ir labai nusivyliau. Marijam
polėje viską likvidavau, ką dabar aš darysiu? Bet 
netikėtai Kauno gatvėje susitinku mergaitę, kuri bu
vo čia iš Marijampolės atvažiavusi su daktaro šei
ma kaip tarnaitė. Išsikalbame. Sakau jai, kad atsi
dūriau labai sunkioje būklėje. Ji man sako: „Nenu
simink, aš žinau tau tarnybą, čia yra vieni ponai, 
atvažiavę iš Amerikos. Jie ieško tarnaitės. Jie gy
vena prelato Maironio namuose, šiandien jų nėra 
namie, bet palauk pirmadienio, jie grįš.“

Vargais negalais susiradau nakvynę pas vie
nuoles širdietes. Ten buvo viena mano draugė, kaip 
vienuolė. Pirmadienį, 10 valandą, jau aš ir atsidū
riau prie Balučio durų. Paspaudžiu skambutį, pasi
rodo ponia, o kartu su ja ir 3 metų dukrelė. Aš ir 
sakau jai: „Ar nereikia poniai tarnaitės? Taip, rei
kia, bet ar turite rekomendaciją?“ Sakau: „Ne, bet 
vienas kunigas mane pažįsta.“ „Tai gerai, po savai
tės galite pradėti darbą.“ Prisistatė ir ponas Balutis, 
aukštas, liesas. Padavė man ir vizitinę kortelę: Už
sienio reikalų ministerijos politinio departamento 
direktorius.

* ♦ *
Susiradusi tarnybą, pėsčia išskubėjau į Mari

jampolę. Kai parodžiau tėvams ir broliams vizitinę 
kortelę, jie sako: „Pas didelį poną patekai“. 1920 
m. bene rugpiūčio 20 d. tėvelis, pasikinkęs kume
laitę, nuvežė mane į Kauną pas Balučius. Jie gyve
no senamiestyje, Rotušės aikštėje, prelato Mačiulio- 
Maironio namuose. Balučiai turėjo du mažus kam
barėlius ir apytamsią virtuvę. Baldai — seni, gal 
kieno paskolinti ar dovanoti.

Po kelių savaičių Bautis sako: „Kašte, mes jau 
atgauname savo sostinę, ar važiuosi su mumis į Vil
nių?“ „Kodėl ne, — sakau jam, — man vis tiek, 
kur gyventi. Vilniuje ir bus smagu, malonu savo 
sostinėje.“

Ir 1920 m., rodos, rugsėjo mėnesį, išsikraustėm 
į Vilnių. Apsistojome viešbutyje, nes buto greit ne
buvo galima gauti. Po poros savaičių gavome butą. 
Nespėjome susikraustyti, Balutis rengėsi išvažiuoti 
į Suvalkus deryboms su lenkais. Atsisveikindama aš 
jam ir sakau: „Pone Baluti, Jūs mus paliekate, o 
lenkai tuo tarpu užgrobs Vilnių“. Jis man linksmai 
paplojo per petį ir sako: „Kastele, kol aš sugrįšiu, 
lenkai jūsų neužgrobs“. Deja, įvyko atvirkščiai: 
lenkai mus užgrobė.

Balutienė, dukra ir aš tvarkome naują butą, 
kabiname užuolaidas. Tuo tarpu nuo viršaus kari
ninko šeima galvatrūkčiais viską velka žemyn, 
kraustosi. Aš grįžtu į kambarį ir sakau: „Ponia Ba- 
lutiene, visi bėga iš Vilniaus. Žmonės kalba, kad 
lenkų legijonai jau žygiuoja per tiltą.“ P. Balutienė 
mus paliko ir išbėgo į ministeriją pažiūrėti, kas ten 
vyksta. Grįžusi pranešė, kad ministerija jau tuščia. 
Pasipiktino Klimu, kad jis mums nieko nepranešė. 
Mergaitę atidavėm Žmuidzinavičiams, kurie dar ne
bėgo.

Balutis tiesiai iš Suvalkų grįžo į Kauną. Mes 
lenkų okupuotame Vilniuje dar išbuvom dvi savai
tes. Po to mus Lietuvos vyriausybė išreikalavo. Len
kai davė traukinį. Grįžome į Kauną kartu su vokie
čių pasiuntinybe, kuri irgi buvo Vilniuje įklimpusi. 
Kaune radome p. Balutį jau dirbantį ministerijoje.

Kaune vėl vargai dėl buto. Laikinai apsistojo
me Versalio viešbutyje. Vargais negalais Vilniaus 
gatvėje Balučiai gavo dviejų kambarių butelį su vir
tuve. Butas toks prastas, kad nei vandens, nei šuli
nio kieme nebuvo. Vandenį man reikėjo nešti naš
čiais iš Nemuno ir virimui, ir skalbimui. Nepame
nu, kiek ilgai mes ten išgyvenom, kol galų gale Ba
lučiai gavo kitą butą Daukanto gatvėje, virš 
ELTOS, čia butas irgi buvo mažiukas: dviejų kam
barių ir virtuvės. Tik tada, kai Kipras Petrauskas 
Žaliakalnyje pasistatydino namus, Balučiai įsitaisė 
žmonišką butą, čia buvo 5 kambariai, virtuvė ir 
vonia.

(Bus daugiau)

1975 m. mg'piūčio 14 d. prie Babtų Sau
gumo (komiteto pareigūnai prisivijo Mary
tės Vitkūnaitės vairuojamą mašiną „žigu
li“, kurioje buvo keturi keleiviai ir pareiš
kė, 'kad reikalinga patikrinti mašiną.

Vienas pareigūnas milicininko unifor
ma nuvairavo mažiną į Kauno saugumo 
komiteto kiemą. Keleiviai buvo nuvesti 
tardymui, o mašinoje pradėta daryti nuo
dugni krata, 'kuriai vadovavo Vilniaus 
saugumo komiteto tardytojas kapitonas 
Marcinkevičius. Kratoje dalyvavo kvies
tiniai: Charževskis Raimondas, Jurgio, 
gyv. Kaune, Suomių g. 32-2 ir Eertašius, 
Algirdas, Juozo, gyv. Kaune, Lampėdžių 
g. 10-405.

Mašiną 'ardė specialistai: Garionas Iva
nas, gyv. Kaune, Lenino g. 57-30 dr Ado
mavičius Kęstutis, gyv. Kaune, Gedimino 
g. 39-1. Krėtė jai per dvi valandas ieškojo 
„antitarybinės literatūros“ mašinas pa
dangoje, radiatoriuje, benzino bake ir vi
suose mašinos plyšiuose, tačiau rado tik 
1963 m. Vilniuje išleistą Solženicyno kny
gą „Viena Ivano Denisovičiaus diena“.

Po to mašinos savininkė Marytė Vitkū- 
naitė buvo nuvesta i saugumo patalpas as
meninei kratai. Krėtė tardytoja Paliušiie- 
nė, dalyvaujant šioms kviestinėms: Aud
ronei Petružytei, gyv. Kaune, LTSR 25- 
čio g. 130-4 dr Kazimierai Juskytel, gyv. 
Alyvų g. 1-9. M. Vitkūnailtė buvo išrengta 
ir smulkiai iškrėsta, tačiau dr pas ją „an
titarybinės literatūros“ nerasta.

Pagaliau majoras Markevičius ir kapi
tonas Marcinkevičius iškrėtė M. Viitkūnad- 
tės butą ir rūsį, esantį LTSR 25-čio g. 86-. 
53. Pusantros valandos darbavosi saugu
miečiai, tačiau grobis buvo laibai kuklus: 
maldaknygė „Marija, gelbėk mus“ ir 
„Malda už tėvynę“ popieriaus skiautelėje.

Prieš kratą ilgą laiką saugumo mašinos 
sekė, kur važinėja M. Vi'tkūnaiitė. Juos 
ypač neramino, kad M. Vitkūnaiiitės maši
ną nekartą buvo pastebėję N. Radvilišky
je, kur gyvena ištremtas vysk. V. Sladke
vičius.

Vėlai vakare saugumiečiai, 'paleisdami 
Vitkūnaitę, pasakė, kad reiksią susitikti 
Vilniuje saugumo komitete.
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Lietuvos kaimas
SENUTĖS DALIA

...Va, ir pati šeimininkė, apsikabinusi 
keletą vėjo nudaužytų sausašakių, iš miš
ko pareina. Tokia dar, rodos, tvirtoka —■ 
ne vėjui nupūsti. Bet jau aštuntoj dešim
ty. „Malkauju, kol dar visai neįmirko. 
Žiemai...“

Pastumi neobliuotų lentų duris ir susi
gūži: kaip čia gyventi žiemą, kai pro ap
šalusius langučius nė dangaus brūkšnio 
nematyti. Dieną makt; viena. O ir iki pir
mutinio kaimyno — kelio rankovė. Ar ne
laimė kokia, ar liga, — negreit prisišauk
si...

Bet ne dėl to į redakciją atėjo Prienų 
rajono Vėžionių kolūkio kolūkietės pensi
ninkės A. Bunevičienės laiškas. Senoji 
skundėsi, kad kolūkis nepasėjęs miežių 
bendrajame lauke, nedavęs jai priklau
sančių 45 arų žemės, pašaro karvei. „Ar 
gali ūkio vadovai taip elgtis su senu žmo
gumi?“ — klausia A. Bunevičienė.

Kolūkiečio pensininko ir kolūkio santy
kius, rodos, aiškiai nusako Kolūkio įsta
tai. Kolūkietis, išėjęs į pensiją, nepraran
da savo teisių kolektyviniame ūkyje. Žino 
tai pirmininkai, agronomai, brigadininkai. 
Visi žino, kaip elgtis su senu žmogum. O 
ar retai mosteli senis drebančia ranka: 
„Pasenau, tai jau ir nereikalingas“. Nors 
gal ir nebuvo priežasties 'tokiems žo
džiams — gal ne iš blogos valios ūkio va
dovai ko nors laiku nedavė ar nepasiūlė.

— Mūsų ūkyje vienam dirbančiam ten
ka keturi ar penki pensininkai. Tad pa
bandyk būti geras visiems, — dėsto Vė
žionių kolūkio pirmininkas O. Ambrulevi- 
čius.

Senoji nuvažiavo į Prienus. Pas ką ėjo, 
kam skundėsi A. Bunevičienė — neaišku. 
Pati ji nežino, jau ne jos galvai susigau
dyti, kas šituos reikalus tvarko. Sako, ėju
si į tas duris, kur jai parodę. Pasubėdoju- 
si, ir jai pažadėję, kad viskiais bus tvarkoj. 
Bet nei žemės ūkio valdyboje, nei rajono 
vykdomajame komitete A. Bunevičienės 
neprisimena. Žodinių skundų registracijos 
knygoje jos pavardės taip pat nėra. Kas 
skambino pirmininkui, kad Bunevičienės 
neskriaustų? P. Ambrulevičius irgi šian
dien jau pamiršęs: kažkas skambino...

O tomis dienomis įvykusiame Vėžionių

Kili;rašo
Į Londoną atvykę užsieniečiai dažnai 

pastebi, kad miestas esąs nepakankamai 
švarus, gatvėse per daug .popiergalių ir 
šiukšlių. Pažiūrėkime, ką apie Lietuvos 
sostinę sako Romualdas Lankauskas 
straipsnyje „Ne svečio akimis“ (Švyturys, 
1975 m. lapkritis).

„Miesto švara — jo vizitinė kortelė, pir
mas kultūros ir civilizacijos požymis. Iš 
tikrųjų, ne tik mes, bet ir Vilniaus svečiai 
gali pasidžiaugti gatvių švarumu. Tad, tie 
abejo, daro miestui garbę. Tačiau švarios 
gatvės — dar ne viskas. Pasidairykime po 
daugelį kiemų, ypač senamiestyje ir Už
upyje — į nosį padvelks 'tokie kvapai, kad 
paskui net benzino dūmų smarvė bus ma
loni. Atviros, perpildytos šiukšlių dėžės, 
išdrabstytos atmatos, žodžiu, sanitarinė 
būklė tikrai ne tokia, kokia turėtų būti. 
Balandis, švaros mėnuo, ateina ir praeina, 
bet apsikuopti juk reikta kasdien, ne tik 
švaros mėnesio proga ar prieš didžiąsias 
šventes. Tur būt, nebūtų per didelė pra
banga vasarą, per karščius, dažniau pa
laistyti gatves, nuplauti šaligatvius, ne
švarius plotus palei maujias parduotuves, 
nes tie ’plotai, būdami po stogo iškyšu
liais, net lietaus nėra nuplaunami. Kiek 
kojų kasdien juos minia, kiek visko čia nu
metama arba išliejama, kai sudaužomas 
‘butelis.

Na, o šaligatviai, — ar visur įmes gali
me drąsiai jiais žengti, nebijodami užkliū
ti ilr Išsitiesti pasliki? Ne visur esi saugus 
ir dėl balkonų. Taip, taip, dėl balkonų, nes 
seni, neprižiūrimi, laiku neremontuojami 
balkonai turi tą ypatybę, kad irdami ga
balais nukrenta ant šaligatvio. Laimei, 
jeigu ne ant praeivio... Kantą teko maty
ti krūvą plytgalių po Literatų kavinės bal
konu, paskui Klaipėdos gatvėje ir kitur. 
Daugelis senų balkonų (pavyzdžiui, Cvir
kos gatvėje) vos vos laikosi, ir nėra labai 
smagu į juos pasižiūrėjus. Taigi gal ne
reikėtų laukti, kol plytos gabalas nukris 
kiaim nors ant galvas, kad pagaliau atsiiras- 
tų .pretekstas skubiam remontui...“

Autorius pirštu nurodo daugelį Vilniaus 
vietų, kuriose .trūksta tvarkos ir švaros.

„Nepriklausomoje Lietuvoje“ (Nr. 42, 
197Im.) N. Kviėtinskas straipsnyje „Kny
ga ir krupnikais“ nurodo lietuviškos 'kny
gos vietą lietuviškos šeimos sąmatoje.

„Paimkime kad ir Montreal;. Jo, maž
daug , puspenkto tūkstančio lietuvių ap
tarnaują du knygynėliai. Abu jie kartu 
parduoda per metus knygų, neskaitant 
laikraščių ir plokštelių, už 700 dolerių — 
apie 200 knygų. Vadinasi', pagal mūsų 
skaičių, mes nuiperkame naują knygą kas 
dvidešimt trys metai. Nors čia gyvename 
trumpiau, negu kiti kanadiečiai, per savo 
gyvenimą įsigyjame beveik tris knygas.

Atsimenant, kad Monitreailyje yna pus

kolūkio valdybos posėdyje nutarta mie
žių į bendrą Jauką A. Bunevičiėned nebe
sėti. Šio sprendimo motyvų protokole taip 
pat nėra.

O faktų nepaneigsi — tikrai vargana se
nosios Bunevičienės dalia. Apleistų senu
čių ir senukų yra ne viename ūkyje. Abe
jingumas, užpustęs ne vieną trobą, kur 
septintą ar aštuntą dešimtį skaičiuoja mū
sų kaimo seniai. Jie penktas vežimo ratas 
kai kurių ūkių vadovu požiūriu. Yna ai
bės reikalų ir be senių. Kokia ūkiui iš jų 
nauda? Cukrinių normą nuravės — ir už 
tai ačiū sakyk.

V. Laikr.

KAS YRA INTELIGENTAS?

Ištraukos iš J. šiupšinsko straipsnio 
„Pakalbėkime atvirai“ (V. laikraštis, Nr. 
129).

Vienas agronomas, kurį prieš šešerius 
metus pažinojau dar nevedusį, atrašė man 
laišką. Jame, be kita ko, užsimenama apie 
vaikišką mažmožį, 'kuris jauną tėvą su
trikdė ir įskaudino. Girdi, ar savo auklė
jimu negadiname dukrai... ateities.

Iš kelių eilučių sunku buvo spręsti apie 
konflikto ištakas, pravažiuodamas užsu
kau jaunos šeimos aplankyti.

Abudu su žmona jiedu — agronomai. Ji
nai dirba rajono žemės ūkio valdyboje, o 
jisai vadovauja brigadai priemiesčio kol
ūkyje. Auga duktė — Pajauta', labai guvi 
ir smalsi ketvėrių su 'trupučiu metų mer
gaitė. Laikraštį pagavusi, šratinuku per
piešia didžiąsias raides, visas jas pažįsta, 
skaitmenis — taip pat. Jai vienas juokas 
telefonu paskambinti tėtei, mamai, drau
gei. Tik leisk! Pasak senelės, anūkė jau 
dabar už ją gudresnė...

...Tik šit stabtelėjo ties 'agronomų na
mais pirmininkės automobilis (ji — ūkio 
zootechnikė, labai darbšti moteris, nevaly
vumo persekiotoja). Pamatė Pajautą, 
smėlio bandeles kepančią, pasišaukė ir pa
davė didžiulę kriaušę — gal puskilogra
mio. Velionio selekcininko Ipolito Štaro iš
vestos „Sonatos“ veislės 'skiepais jų sode 
sunokinęs pirmąjį vaisių.

— Čia tau, Pajauta!
Mergaitei net ranką nusvarino kriaušės 

sunkumas.

antro tūkstančio pilnų ar nepilnų šeimų, 
vidutiniškos šeimos metinė sąmata negy- 
vybiniams reikalams atrodo taip: automo
biliui 1.200 dol., rūkalams 400 dol., svai
galams 200 dol., knygoms 46 centai. Ši1 pa
staroji suma gaunasi padalijus 700 dol. iš 
šeimų skaičiaus. Mūsų .akyse automobilis 
yra šešis kartus vertesnis už degtinę ir 
degtinė keturius šimtus kartų vertesnė už 
knygą. Ta vertybių lentelė padeda supras
ta daugelį mūsų gyvenimo reiškinių.“

Draugas (Nr. 263) b. kv. vedamajame 
pateiki,a žinių apie armėnų nepriklauso
mybės judėjimą. Ten rašoma:

„Pavergtų kraštų tarpe yra ir Armėni
ja. Tai Kaukazo kalnų šalis, 30.000 kv. km 
ploto su apie 2,7 mil. gyventojų, taigi kiek 
mažesnė, kaip mūsų Lietuva. Armėnija — 
labai kultūringas kraštas, žinomais jiau 
senovės romėnų laikais. 1918 m. armėnai 
pasiskelbė nepriklausoma valstybe, bet 
1921 m. lAirmėniją užėmė rusai. Tačiau ar
mėnai nenurimo. iPriešrusiškas judėjimas 
čia reiškėsi visata laikais, bet ypač gyvas 
paskutinio dešimtmečio metu.

Kai kurios to judėjimo smulkmenos pa
aiškėjo tik dabar, kai buvo Vakaruose 
gautais 1974. XI. 22 Erivanėje įvykusio ar
mėnų patriotų teismo dokumentas. Iš jo 
paaiškėjo, kad Armėnijoje jiau kuris lai
kas vyksta pl atesnio masto anti so vietinis 
judėjimas ir kad armėnai turi savo didvy
rius, kaip lietuviai Kalantą, Kudirką, Sa- 
dūnaitę ir 'kiltus. Praėjusiais metais buvo 
teisiami 27 pogrindžio judėjimo vadai, jų 
tarpe Aiirikj'an, Navarssardjan, ASot, Ar- 
šakjan, Chaitsšaitrjan. Ruben, Paruaz, 
Saakjian, Zakapetjian.

Vakaruose paskleistas teismo posėdžio 
aprašymas rodo, kad armėnai visomis iš
galėmis priešinasi okupantams, kad yra 
sukūrę priešsovietines organizacijas, ku
rių 'tikslas — „laisva 'ir nepriklausoma. Ar
mėnija“. Armėnai patriotai spausdino 
prieš okupantus nukreiptus lapelius, siun
tinėjo juos laiškais, lipino gatvėse, aikštė
se, kiltose viešose vietose. Viename pogrin
džio atsišaukime buvo rašoma: „Šalin ru
sus, tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Ar
mėnija!“ Kitame griežtai pasisakoma prieš 
sovietinių rusų vykdomą 'armėnų genoci
dą. Suimtieji patriotai bolševikų teisme 
laikėsi labai drąsiai, panašiai, kaip suim
tieji „Liet. Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
darbuotojai, sakydami teisėjams teisybę į 
akis. Du svarbiausi pogrindžio vadiai — 
Airikjan ir Paruar nubausti po septynis 
metus kalėjimo — ištrėmimo, kilti mažes
nėmis bausmėmis. Visiems uždrausta 
sprendimą kasuoti. Nuteistieji sprendimą 
priėmė šaltai ir ramiai, didžiuodamiesi, 
kad jie kenčia už laisvos ir nepriklauso
mos Armėnijos idėjos puoselėjimą.

— Spasiibo za grušu! — šūktelėjo Pajau
ta ir nukūrė.

Zootechnikė liko nustebinta. Po pusdie
nio, kolūkio raštinėje suradusi motiną, ir 
sako:

— Vaiko dar lietuviškai gražiai kalbėti 
neišmokėt, o štai jau rusiškai kalbina...

Pastaba motiną įžeidė: „Savų vaikų žiū
rėkit!“ O piirmininkienė — bevaikė, gydo
si, po kurortus laksto. Ji irgi pasijuto įgel
ta. Raštinėje kilo nei šioks, nei toks dispu
tas.

Sklaidau „Švyturio“ žurnalą. Spalvotos 
nuotraukos, o jose — Rokiškio rajono Liu
do Giros kolūkio žmonių ekskursija Sa- 
markande, Samamkando srities Engelso 
kolūkyje. Šiltoji saulė tiau aptemtų tenai, 
keliauninke, jeigu uzbekai užsispirtų kal
bėti su tavim tik uzbekiškai. Kaip tu ras
tum. kelius, gatves, muziejus, valgyklas ir 
suvenyrų parduotuves, jeigu visi užrašai 
būtų tik uzbekiški, jeigu 'autobusų stote
les vairuotojai skelbtų tik uzbekiškai?

.. .Tu sugrįžai pramokęs kelis žodžius 
uzbekiškai? Tai labai gražu, tu praturtė
jai! Bet sakyk „ačiū“ rusų kalbai, nes tik 
per ją sužinojai tų žodžių reikšmes. O jei
gu Taškente,, Samarkande radai patinka
mų žmonių, jeigu siųsi jiems lietuviškųjų 
pepinų siuntinį, tai kokį laiškelį jiems 
įdėsi, kokia kalba rašytą? Aišku, įtik rusų 
kalba!

Ar nebus gražu, kai 'ties tavo namais 
stabtelės pakeleivis ilr rusiškai paprašys 
atsigerti, o tavo mažutė dulkite (tebus ji 
Pajauta, Živilė ar Nijolė), pasakys „sei- 
čais“, atneš 'sklidiną puodelį saldaus pieno 
ilr tars „požaluista!“

Kaip gerai, kad kelių rodyklės švietė 
dviem kalbom — lietu vii; ir rusų, parodė 
į .'tavo svetingus namus visų tiesiausią 
kelią: per Trakus, Aukštadvarį, Prienus
— į Kapsuką, Vilkaviškį, į pačią Rygiškių 
Jono 'tėviškę. O paklausk žymiuosius mū
sų mokslo daktarus: matematiką Vytautą 
Statuievičių, fiziką Jurą Požėlą, biologę 
Jadvygą Monstvilaitę ir daugelį kitų, kur 
jie buvo aspirantai, kas vadovavo jų 
mokslo darbams, kas ir kokia kalba pa
rengė juos savarankiškiems mokslo tyri
mams. Rusų kalba jiems antroji gimtoji 
kalba, šachta į žinių kasyklas.

Kiek dabar daug jaunų, nematytų šakų 
suvešėjo mokslo medyje! Kiek niauju, retų 
specialybių! O geriausios kopėčios prie ši
tų aukštai kabančių žinijos vaisių — rusų 
kalba. Tegul skubinasi tais lobiais pasi
naudoti patys gabiausi mūsų vaikiniai ir 
merginos, nes 'antraip, žmogau, atsiliks!.

Skaičiau 'ukrainiečio, TSRS Pedagogikos 
mokslų akademijos nario korespondento 
Vasilijaus Suchomlinskio, iki pat mirties 
dirbusio Kiirovogrado srities Pavlišo kai
mo vidurinės mokyklos direktoriumi, iš
mintingus žodžius:

— „Patriotizmas — droviausias jaus
mas“ ('L. Tolstojus). Nešūkauk apie Tėvy
nės meilę, bet dirbk jos gerovės, laimės ir 
galybės labui.

...Tad šį rudenį tėtis — agronomas su 
dulkina Pajauta taip ir padarė: pasodino 
aikštelėje prie namų eglę, beržą, drebulę, 
ąžuolą lir uosį. Tėvas užžerdinėjo šaknis, 
duktė mindė žemę ir laikė medelį. Jie so
dino ne šiaip sau medžius, bet lietuvių 
liaudies pasaką, užkerėtus Eglės žalčių 
karalienės vaikus. Kur beišvažiuos Pajau
ta, jos būsima sesė ar brolis, kur jie bebus
— juos šaukis šiitais šlamančių medžii; guo
tais, jų laistytais kaitroje...

— Tėti, (kaip rusiškai „ąžuolas?“ Dulb!
— Kaip rusiškai „eglė“? Jei!
— Kaip „uosis“? Jasen!
— „Drebulė“? Ošina!
— O „beržais“? Berioza!
Maniau, labai gerai, kad lietuvaitę Pa

jautą .tėvai moko žodžių „chairošo, spaisibo, 
družba“!

O jeigu tau, gerbiama zootechnike, 'ap
skritai nepatinka visa., įkals gero rašoma 
apie rusų kalbą, tai 'susimąstyk. Nors ir 
laikai save inteligente, bet tokiu yra tik 
tas, kuris internacionalistas.

Darbas meistrą giria
Paskutiniuoju metu Anglijoje pradėjo 

atsirasti nauja propagandos rūšis — pirk 
bniitų prekes — padėsi išlyginti prekybos 
balansą. Tačiau tas šūkis susilaukia ne 
mažiau priešų, kaip ir draugų, štai Peter 
Hobday Observer magazine rašo: „Kodėl 
aš tuiriu pirkti britiškas prekes, jei užsie
ninės yra pigesnės, geresnės ir laiku pri
statomos? Ar britiškų prekių propagandis
tai tikrai mano, kad pakanka prekes pa
žymėti britų vėliavos ženklu ir publika 
varžysis dėl jų?“

Minėtais .autorius savo straipsnyje „Pirk 
užsienio prekes — padėsi Britanijai“ įro
do, kodėl jis yra toks nepatriotiškas. Jis 
mano, kad prekių vertę nulemia ne ga
mybos kraštas, o jų kokybė. Čia pat jis 
pateikia ir pavyzdžius. Automobilių, tele
vizijos, namų ūkio, mašinų ir elektroni
kos įrankių srityje britus pralenkė užsie
niečiai. Bet škotų whisky, Rolls-Royce, 
vilnoniai audiniai ir daugelis kitų prekių 
tebegarsina britų vardą.

Išsigelbėjimą P. Hobday įžiūri ne pro
pagandoje, bet prekių kokybėje ir konku
rencijoje. „Kuo daugiau automobilių mes 
perkame iš užsienio, tuo labiau britų fab
rikai stengiasi padaryti geresnius ir pi
gesnius modelius.“ Tie laikai esą praėję, 
kai britų imperijos kolonijose buvo leista 
pirkti tik anglų gamintas prekes ir kad 
ženklas „Made in Britain“ turėjo reikšti 
geriausios pasaulyje kokybės prekę. Bri

tams šitaip begalvojant, juos pralenkė ja
ponai ir, žinoma, vokiečiai.

Gal kai kam atrodys keista, bet tokią 
nuomonę remia ir britų kainų kontrolės ir 
vartotojų apsaugos ministerė Shirley Wil
liams. Ji pareiškė: ,/Nepasitenkinkite su 
blogos gamybos prekėmis. Nepirkite, jei 
prekė nėra verta kainos, kurios už ją pra
šoma.“ Minėtasis P. Hobday, pratęsdamas 
jos mintį, rašo: „Jei užsieninė prekė yra 
geresnė, būk patriotas ir pirk ją. Tuo bū
du įrodysi, kad geriausias būdas išspręsti 
mūsų ekonomines problemas yna išnaudo
ti mūsų žinias ir talentą 'tokiai gamybai, 
kuri būtų verta mūsų vardo. Kas žino, gal 
vieną dieną vokiečių ir japonų gamintojai 
nustebs pamatę, kad jų kraštų gyventojai 
pradėjo pirkti britų automobilius, televi
zijas, skaičiavimo mašinas ir šimtus kitų 
dalykų, kuriuos jie tarėsi geriausiai galį 
pagaminti.“

Gal būt, galima su autorium ginčytiisį 
dėl kai kurių jo griežtų teigimų, bet ne
galima nesutikti su jo pagrindine minti
mi, kad tik darbas meistrą giria.

Stebuklingi sklypininkai
Sklypininkai, idealilslto komunisto .aki

mis žiūrint, yra raikštis kolektyviniame 
ūkyje. Tačiau tos rakšties niekais nedrįsta 
ištraukti, mes sklypininkai iš savo airų ne 
tik patys maitinasi, bet, stebuklingu bū
du, pateikia valstybei apie pusę visos mė
sos ir pieno. Šiandien jau atvirai kalba
ma, kad Lietuvoje .geriausiai gyvena ir 
daugiausia pinigų turi koichozindlnkai. 
Kaip tokie „stebuklai“ įvyksta, „Westfa
len Blat“ (12. 12. 75) aprašo sklypininkų 
ūkininkavimo būdą, kurį valdžia, be abe
jo, žino, beit, sunkios padėties verčiama, 
toleruoja.

Ten rašoma, kad sumanūs Baltijos vals
tybių buvusieji ūkininkai (dabar ikolcho- 
ziininkai — sklypininkai), trūkstant .paša
rų, savo gyvulius šeria duona... Dirbdami 
kolchoze, jie čia gauna teisę pirktis grū
dų po 8 rublius už dvigubą centnerį. Nu
gabenę tuos grūdus į rinką, parduoda juos 
po 25 rublius. Už gautus pinigus perkasi 
duonos, kurios centneris kaštuoja 16 rub
lių. Tą duoną sušeria gyvuliams, kišenėje 
pasilikdami gana gražų uždarbi. O kai 
parduoda duona nupenėtas kiaules ar gal
vijus, tai uždarbis dar kelis kartus padi
dėja. Taip ir vyksta „.stebuklas“, kad skly
pininkai iš savo pushektarių gali maitinti 
valstybę ir patys 'sočiai gyventi. Tuo tar
pu „Izvestijos“ pataria miesto žmonėms 
raikyti duoną plonesnėmis riekėmis, nes 
jos trūksta.

Tas pats laikraštis pateikia įdomų ap
skaičiavimą — palyginimą, kiek valandų 
ir minučių reikia dirbti Vokietijoje ir Sov. 
Sąjungoje kuriam nors daiktui įsigyti ar 
už patarnavimą sumokėti. Pvz. šimto kilo
metrų geležinkelio bilietui nusipirkti Vo
kietijoje reikia dirbti 1.15 vai., o Sov. Są
jungoje — 0.54 vai. Kambario nuoma 
(1 kv. metras) Vokietijoje — 0.12 vai., 
Sov. S-goj — 0.10 vai. Duonos 1 kg — Vo
kietijoj — 0.13 vai., Sov. S-goj — 0.19 vai. 
Mėsos 1 kg — Vokietijoj — 1.15 vai., Sov. 
S-goj 2.35 vai. Bulvių 5 kg — Vokietijoje
— 0.18 vai., Sov. S-goj — 0.42 vai. Kavos 
1 kg Vokietijoj — 2.0 vai., Sov. S-goj — 
6.12 vai. Batai — Vokietijoje — 6.14 vai., 
Sov. S-goj — 19.17 vai. Viršut. marškiniai
— Vokietijoje — 3.0 vai., Sov. S-goje — 
11.1 vai. Sviestas 1 kg — Vokietijoje — 
0.55 vai., Sov. S-goje — 4.57 vai. Radijas
— Vokietijoj — 29.14 vai., Sov. S-goj — 
179.4 vai. Cukrus 1 kg. — Vokietijoje — 
0.9 vai., Sov. S-goj — 1.15 vai. Lengvas 
automobilis — Vokietijoj — 906 vai., Sov. 
S-goj — 10.330 vai.

APLEISTOS KINO SALĖS

„Literatūra ir menas“ (Nr. 50) šitaip 
rašo apie Lietuvos provincijos kino sales.

Šiandien mes statome puikius kino teat
rus — tikrus rūmus su didžiulėmis apšil
domomis salėmis, kavinėmis ar bufetais, 
su erdviomis fojė, kur laukiančiam seanso 
pradžios žiūrovui neretai siūloma pasigė
rėti dailės darbų, menininkų nuotraukų 
ekspozicijomis. Taip yra Vilniuje, Kaune, 
Druskininkuose... iBIet pavažiuokime tru
putį toliau. Kaip atrodo mažųjų miestelių 
kino teatrai! Čia dažnai 'styro apipeliju
sios, sudrėkusios sienos, išpuvusios grin
dys, girgždančios kėdės, kurios savo aplū
žinėjusiais kraštais tik moteriškų kojinių 
plėšyčiui tetinka. Šalta. Nejauku.

O čia pat, greta kultūros židinio — ki
no teatro, žiūrėk, puikuojasi visuomeninio 
maitinimo 'taškas, kurio eksterjerui, ir in
terjerui nei pinigų, nei išmonės nepagai
lėta. Unikalūs keraminiai pano, unikalūs 
šviestuvai, unikalūs liaudies meistrų me
džio drožiniai, unikali tekstilė. Ištisas lo
bynas!

Nemaža tokių visuomeninio maitinimo 
taškų dabar jau įsirengę ir kolūkiai. Jie 
turtingi, turi pinigų ir meno reikalams. Ži
nau atvejį, kai i vieną kolūkį atvykusius 
dailininkus pirmininkas įkalbinėjo daly
vauti konkurse, kas pateiks geriausią pa
siūlymą, kaip 'meniškai apiforminti vartus 
į ...fermą... Tai irgi svarbu, bet 'pirmiau
sia reikėtų pasirūpinti kolūkiuose turėti 
jaukią kino salę, tegu ir nedidelę, (bet gra
žiai įrengtą, kurią tikrai būtų galima va
dinti kultūros židiniu.“

LIETUVOJE
NYKSTA SENASIS KAIMAS

Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, 
pradėta kurti nacionaliniai paritai, ku
riuose bus saugoma natūrali krašto gam
ta ir ūkis, visa tai susiejant su turizmo ir 
poilsio galimybėmis. Vienas iš tokių par
kų kuriamas ežeringoje ir miškingoje vie
toje prie Ignalinos., Rašydamas apie tą 
parką (Literatūra ir menas) Č. Kudaba 
nusiskundžia, kad esama daug problemų, 
kurių niekas nesiimąs radikaliai spręsti. 
Viena iš 'tokių problemų esanti senojo 
'kaimo apsaugojimas.

„Daug problemų kelia ir liaudies kūry
bos palikimo išsaugojimas, panaudojimas, 
eksponavimais. Tiesiog mūsų akyse kasmet 
menksta ir nyksta mediniai kaimų stati
niai, jie smilksta ir dūla dėl pasenimo, 
prastos priežiūros, be to, patys gyventojai 
(savininkai) daug ką keičia, „patogina“ 
arba tiesiog nugriauna. Kaip išvengti 'to
kių nuostolių, tuo tarpu nežinoma. Kiek 
rodo kiltų NP praktika, vaisingiausias ke
lias — sutartys su savininkais dėl jų kie
mų tvarkymo, dėl nuomos. O iŠ tų, kurie 
savo gražias sodybas apleidžia, reiktų jas 
pirkti. Jau keltas tokiais yra įsigijuisios 
mokslo įstaigos, kūrybinės organizacijos. 
NP direkcija neturėtų šiai iniciatyvai da
ryti kliūčių, žinoma, reikalaudama, kad 
naujasis statinių savininkas vykdytų jos 
nurodymus.“

A. MASAIČIO SUKAKTIS

Antanas Masaitis yra seniausias Lietu
vos operos muzikantas, grojąs konitrabasu. 
Jam neseniai suėjo 75 metai. Lietuvos 
operos teatro orkestre jis groja nuo 1928 
metų. Sugrotų spektaklių skaičius — apie 
10.000.

„ŠLOVĖ DARBUI“
Tokiu vardu pavadinta Kaune M. K. 

Čiurlionio dailės muziejuje veikianti pa
roda, skirta XXV Sov. Sąjungos komunis
tų partijos suvažiavimui. Kaip rašoma tos 
parodas apžvalgose, Lietuvos dailininkai 
grupėmis ir pavieniui lankėsi gamyklose, 
įmonėse, kolūkiuose, „visą dėmesį sutelk
dami j darbo žmogų“. Atrodo, dailinin
kams buvo duotais uždavinys ne tiek iš
ryškinti žmogų, jo individualinį pasaulį, 
kiek pavaizduoti kolektyvinį gyvenimą. 
Todėl paveiksluose ir matomi daugiausia 
įmonių cechai, fabrikai, mechanizatoriai. 
IŠ i'nrtiviidualiiniu nwtard itiilr darbo pirmū
nų ir socialistinių didvyrių portretai. Ap
lamai imant, menas Lietuvoje vėl suka 
griežtąja realistine linkme.

NAUJI PASAI

Visoje Sov. Sąjungoje (ir Lietuvoj) nuo 
1976-tųjų metų pradžios pradedama išduo
ti naujus pasus. Išdavimas užtruks 6 me
tus.

Naujasis asmens dokumentas vadinsis 
„Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos piliečio pasas“. Jis su tamsiai raudo
nu viršeliu, kuriame įspaustas Tarybų Są
jungos herbas ir žodžiai „TSRS“ ir „Pa
sas“. Paisas vienodos formos visai šaliai, 
su įrašais rusų 'ir atitinkamos sąjunginės 
ar autonominės respublikos kalba.

Kaip ir 'anksčiau, pase bus pagrindinės 
žinios apie piliečio asmenybę — pavardė, 
vardas, gimimo laikas ir vieta, tautybė, 
gyvenama vieta (atžyma apie prirašymą).

Taip pat yra atžymos apie 'šeimos padė
tį.

Be to, įvedamos dvi ypatingos atžymos. 
Vieną jų paso šeimininko pageidavimu 
įrašo sveikatos apsaugos organai lapėe 
kraujo grupę ir rezusą.

Antrąją atžymą įrašo milicijos organai, 
įspaudžiama — „Privalo mokėti! alimen
tus“ į pasus piliečiams, kurie buvo teisti 
už piktybinį vengimą mokėti alimentus 
arba, remiantis liaudies teismų nutartimi, 
buvo milicijos paieškomi už vengimą mo
kėti alimentus. Darbavietėje privalo iš ali
mentininko išskaityti atitinkamas pinigi
nes sumas, nesulaukus vykdomojo rašto.

Pasas neterminuotas. Tačiau jame bus 
atitinkamai įklijuojamos trys nuotraukos, 
t. y. piliečiui sulaukus 16, 25 ir 45 metų 
amžiaus. Tai padaryta piliečių patogumui, 
kad nereikėtų kaip anksčiau, pavyzdžiui, 
pasibaigus paso galiojimui, rūpintis įvai
riomis pažymomis ir kitais dokumentais.

.Naujuose pasuose nebus atžymų apie pi
liečio socialinę padėtį, apie priėmimą į 
darbą ir atleidimą iš jo, nebus grafos, ko
kiu pagrindu Išduotas šis dokumentas.

NYKSTA VĖŽIAI

Kamajų ir Roblių gyventojai (Rokiškio 
rajonas) dar atsimena „vėžiautojų die
nas“, kai palei šetėkšną ir naktį būdavo 
šviesu nuo deglų, o liepų karnų pintinėse 
tarp drėgnų samanų krabždėdavo tūkstan
čiai vėžių

Dabar žnypliuotasis ir čia retenybė. Žy
miai sumažėjo vėžių Nemunėlyje, Apaš- 
čioje, Švetėje, Tenenyje...

Atsižvelgdamas į Zoologijas ir parazito
logijos instituto rekomendacijas, Gamtos 
apsaugos komitetas iki 1977 metų lapkri
čio 15 dienos uždraudė tiek verslinį, tiek 
mėgėjišką vėžių gaudymą 24-se respubli
kos upių aukštupiuose ir upeliuose, 93 eže
ruose.
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AUKOS
•

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
VL Girėnas, M. Gasparas, M. Slavins

kienė — po 1.50 sv.; A. Baranauskas, V. 
Vasaiiitis, P. Senviaitiis — po 1.00 sv.; A. Žu
kauskas, V. Bakys — po 0.50 sv.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
RINKIMAI

Centrinio skyriaus rinkimai korespon- 
denciniu būdu įvyks š. m. vasario mėn. 
Visi centrinio skyr. nariai prašomi siūlyti 
po tris kandidatus į skyriaus valdybą, re
vizijos komisiją ir atstovus į visuotinį 
DBLS suvažiavimą. Kandidatų sąrašus 
prašoma prisiųsti C. Skyr. Valdybai iki 
sausio 20 d. tokiu adresu:

Cenitr. Skyriaus Valdybai, 2 Ladbroke 
Gardens, Landon Wil 2PT.

Centrinio Skyr. Valdyba

ĮSIDĖMĖTINA VISIEMS

Ryšium su S. Skopo netikėta mirtimi S. 
Kasparas rašo:

„Jau nebe pirmas atsitikimas, kai žmo
gus miršta, palaidojamas ar sudeginamas 
•be lietuvių ar draugų bei 'artimųjų žinios. 
Todėl kiekvienas žmogus, o ypačiai vyres
nio amžiaus, privalėtų .turėti prie savęs 
asmens dokumentus, iš kurių būtų galima 
nustatyti jo vardą, 'adresą, 'tautybę, nuro
dymą, kam pranešti nelaimės atveju. Par 
tekus į (ligoninę, nevengti pasisakyti savo 
tautybę ir religiją. Be to, labai svarbu, 
kad kiekvienas lietuvis, o labiausiai vien
gungiai, turėtų pasirašę savo palikimo pa
skirstymą — testamentą.“

LONDONAS
IŠSIKĖLĖ IŠ LONDONO

ilgamečiai Londono gyventojai V. Girė
nas ir S. Skdibiniauskas, kurie paskutiniuo
ju metu buvo įsikūrę Greenforde, nutarė 
iš Londono visiškai išsikelti. Jie nusipirko 
lisle of Wight saloje didoką privaitišką 
viešbutį, 'kuriame priims vasarotojus. Šiuo 
metu jie jau gyvena savo naujoje vietoje 
Venitnor miestelyje ir atsidėję ruošiasi 
S>ixsneunx vacycuroa oezxnuui. Tai ftirrr-
čia lietuviška vasarvietė Ventnore.

Linkime geros sėkmės.

N. METŲ SUTIKIMAS

— Į Lietuvių Namus Naujųjų Metų su
tikti buvo susirinkę apie 40 žmonių. Sve
čius aptarnavo ir užkandžius paruošė, 
kaip ir visada, K. Makūnas.

— Lietuvių Sporto ir Socialiniame klu
be Ryt. Londone N. Metų sutikimą orga
nizavo šeštadieninės mokyklos tėvų komi
tetas. Svečių susirinko daugiau kalip šim
tas. Pelnas paskirtas šešt. mokyklos ir 
jaunimo tault šokių grupės reikalams.

— Gal skaitlingiausias N. Metų sutiki
mas buvo Lietuvių Sodyboje. Svečių dau
gumą, be .abejo, sudarė vietos gyventojai.

MANSFIELD AS
MIRĖ J. VALIONIS

1975 m. .gruodžio 10 d. Mansfielde mirė 
Juozas Valionis, gimęs 1915 m. Kilimo bu
vo nuo Papilės.

Buvo vedęs vokietę, bet šeimos nepali
ko.

J. J.

Už kalėdinius sveikinimus .ir Naujųjų 
1976 metų linkėjimus su giliu nuoširdumu 
dėkoju:

J. Struoginiui, A. Bernotui, P. ir O. Ži
linskams (Londone), Z. Kurtinaitienei, B. 
S. ir P. Gailiiūnams, J. Zaborai, J. Kviet- 
kauskui, B. Glevedkuii, K. Jurkai, J. Vai- 
čefliūnui (Kanada), A. ir A. Grochaiskiams
(JAV).

P. Raniaitis

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 31 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

BRADFORDAS
MIRĖ VINCAS CIDZIKAS

Gruodžio 18 d. rytą Sekley ligoninėje po 
ilgos ir sunkios plaučių vėžio ligos mirė, 
gyvenimo .audrų atskirtas nuo .tėvynės ir 
'artimųjų, ia. a. Vincas Cidzikas, sulaukęs 
67 metų įamžinus.

Gimęs ūkininko šeimoje, velionis nenu
stigo ramioje ūkio aplinkoje ir su įgimtu 
ryžtu veržėsi į gyvenimą. Pasimokęs ir 
ėjęs mažesnes pareigas, .atsidūrė Kaune, 
kur buvo nuovados Viršininku.

Siaučiant karo .audrai, pateko į vokiečių 
kariuomenę, neišvengęs dėl gilios tėvynės 
meilės nužmoginimo nacių „fabriko“ ka
tėto. Karui pasibaigus, apsigyveno Flens- 
burgo DP stovykloje, iš kurios 1948 m. 
emigravo į D. Britaniją. Prieš keliolika 
mėtų įsikūrė Bradforde, įsigijo namelius, 
kurie vėliau buvo sugriauti, ir visą laiką 
dirbo vaistinėje.

Velionis buvo tauraus būdo, draugiškas, 
bet ir nuošalus, noris visą laiką sielojosi 
savo tėvyne, kurtą taip labai mylėjo.

'Amžiną atilsį!

KŪČIŲ VAKARIENĖ

Bradford© Vyčio klubo valdybos inicia
tyva gruodžio 24 d. vakare atnaujintoje 
.salėje buvo surengta Kūčių vakarienė. Jo
je dalyvavo 54 dalyviai — lietuviai ir jų 
bičiuliai, susirinkę iš Bradfordo ir apylin
kės.

Kai kun. kapelionas palaimino stalus, 
pradžioje visi pasidalino kalėdaičiais — 
vietiniais ir atsiųstais iš Lietuvos, linkė
dami Vieni kitiems, ko 'trokšta širdys. Pui
kius Kūčių patiekalus, prisilaikant mūsų 
tradicinio pasninko, parengė Z. Voicikaiuis- 
kienė, O. Gudienė, talkininkaujant M. 
Grybienei. Nuoširdžias vaišes paįvairino 
sutartinai giedamos Kalėdų giesmės ir 
nuotaikingos dainos. Buvo miela klausy
tis, kai ir svetimtaučiai traukė ir .alkompo- 
navo lietuviškai. Visus dalyvius Klubo 
vardu pasveikinęs J. Adamonis, perskaitė 
Sibire sukurtus giliai išgyventus kalėdi
nius .posmus.

Po valandos pertraukos — dvyliktą va
landą nakties — kun. kapelionas atnašavo 
Bernelių Mišias, kuriose dalyvavo net ir 
tie, kurie nedalyvavo Kūčių vakarienėje. 
Vidurnakčio tyloje įspūdingai skambėjo 
penkių vyrų giedamos kalėdinės giesmės. 
Kaip pamokslo metu buvo pabrėžta, šios 
Bernelių Mišios buvo tikra1 žodžio 'prasme 
ekumeninės, sujungusios kelių tautybių ir 
religijų dalyvius. Ramybės angelas stip
riu ryšiu surišo lietuvius su giminėmis ir 
artiiimiaiisiais Lietuvoje ar Sibire.

J. K.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ

1975 m. gruodžio 19 d. įvyko Vasario 16 
gimnazijos Kalėdų Eglutė. Vakarui atėjus, 
mokiniai ir mokytojai susirinko gimnazi
jos valgykloje švęsti bendrai Kūčių ir su
laukti Kalėdų senelio.

Šventę .atidarė kun. diak. Fricas Skėrys, 
Vasario 16 gimnazijos evangelikų mokinių 
tikybos mokytojais. Visiems bendrai sugie
dojus giesmę „O džiaugsminga, išganin
ga“, fcuin diak. Fricas Skėrys sukalbėjo 
maldą Eglutės žvakutes uždegti buvo pa
kviesti Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius, M. A., mokinių (komi
teto pirmininkas, VIII Masės mokinys Al
bertais Harneris, katalikų mokinių kape
lionas kun. Jonas Dėdinas ir kun. diak. 
Fricas Skėrys. Visoms žvakutėms degant, 
direktorius Vincas Natkevičius, M. A., bu
vo paprašytas tarti žodį.

Direktorius, pasveikinęs svečius bei mo
kytojus, konstatavo, kad susirinkta švęsti 
Kūčių. Kūčių šventė yra kilusi iš pagoniš
kos žiemos šventės, per kurią būdavo su
sirenkama valgyti košės, pagamintos iš su
trintų kviečių ir miežių su medumi. Žodis 
'kūčios, tęsė gimnazijos direktorius, yna ki
lęs iš .gudų kalbos. Kūčias turi pagoniškų 

ir 'krikščioniškų įtakų. Pagoniškos įtakos 
yra Kūčių valgiai. Jau pagonybės laikais 
per žiemos šventę buvo valgomas kisie
lius, (tuomet gaminamas iš avižų, dabar 
dažniausia iš spanguolių, ir prieskučiai, 
daugumai geriau žinomi nevartotinu len
kišku barbarizmu „šližikai“. Krikščioniš
ką įtaką į Kūčias rodo eglutė, randama 
visame Vakarų pasaulyje. Lietuvoje eglu
tės puošimas atsirado tik -po pirmo pasau
linio karo, gi, pavyzdžiui, Vokietijoje eg
lutės jau buvo puošiamos septynioliktame 
šimtmetyje. Kitas Kūčių paprotys yna pa
plotėlių arba kalėdaičių laužymas. Tai pri
mena mums pirmųjų krikščionių meilės 
'puotą — agape. Kūčios yra meilės šventė, 
šeimos įšventė. Todėl daug kur paliekama 
prie Kūčių stalo tuščia kėdė prisiminti mi
rusiųjų. Yna dar ir visokių kitų papročių, 
kurie anksčiau čiia buvę suvaidinti. Direk
torius pasakė, kad Kūčių vakarą žmogus 
turi būti geresnis, šis vakaras bus pralei
džiamas 'draugiškai, ypatingai itai bus ga
lima pastebėti laužant paplotėlius. Visą 
■savo kalbą pakartojęs vokiškai, Vasario 
16 gimnazijos direktorius Vincas Natkevi
čius, M. A., laukė 'ateinančių klasės auk
lėtojų su (Masės seniūnais, kurie, eidami 
eile nuo pirmos ligi devintos 'klasės, jį su 
Kalėdom 'ir Naujais Metais pasveikino ir 
su juo laužė paplotėlį. Po to sveikinosi ir 
laužė paplotėlius su visais.

(Baigus 'sveikintis ir laužyti paplotėlius, 
buvo valgomos kūčios. Stalai buvo per
krauti įvairiausiais valgiais, pagamintais 
pagal lietuvių liaudies papročius. Pagal iš 
virtuvės gautas informacijas, buvo 15 
Skirtingų patiekalų. Būtinai reikia išreikš
ti didelę padėką virėjoms, paruošusioms 
tokias geras Kūčias, ir visiems aukoto
jams Kalėdų Eglutei, mes tik jųjų aukos 
leido tai įvykdyti.

— Pasistiprinę kūniškai, stipirinsimės 
dvasiškai, — taip kun. diak. Fricas Skėrys 
atidarė meninę programą. Pirmiausia de
klamavo III klasės mokinė Karina Langy- 
tė eilėrašti „Sužibo žvaigždutės“. Sekė 
kun. Jono Dėdino -parašytas ir režisuotas 
vaidinimas „Jonas Krikštytojais“, kuriame 
penkiuose veiksmuose pirmųjų trijų Ma
išių mokiniai suvaidino Jono Krikštytojo 
gyvenimą nuo Prasidėjimo pranešimo iki 
jo mirties. (Prieš pradedant vaidinimą, VI 
klasės mokinė Renetą Peteraitytė vokiškai 
perskaitė įvadą. Prieš kiekvieną veiksmą 
IX klasės mokinė Angelė Vilčinslkaiitė lie
tuviškai nesuprantantiems vokiškai -prane
šė veiksmo santrauką. Mergaičių chorelis, 
vadovaujamais IX klasės mokinės Romy 
Pled aditės, po pirmo veiksmo sugiedojo 
„Šventa naktis“ ir „Šviečia žvaigždelė“, gi 
po trečiojo veiksmo „Sveikas, Jėzau“ ir 
trimis kalbomis ,,Stille Nacht — Tyli nak
tis — Holy night“. Pertraukoje tarp ket
virto ir penkto veiksmo dar kartą pasiro
dė Karina Langytė, deklamuodama eilė
raštį „Weihn'achten“ (Joseph von Eichen- 
dorff). Po vaidinimo, kuris, gan moderniš
kais efektais režisuotas, turėjo ir komiškų 
įtairpų, todėl visiems buvo labai gerai su
prantamas, patiko ir susilaukė labai daug 
katučių. Iš jaunųjų aktorių ypatingai rei
kia paminėti I-os klasės mokinę Simoną 
Rizmanaitę ir IDI-čios klasės mokines Ed- 
ną Rizmanaitę ir Kariną Langytę, savo ga
bumais išsiskyrusias .iš (kitų.

Kun.. diak. Fricas Skėrys visiems padė
kojo. Dėkodamas programos dalyviams, 
pabrėžė kai kurių mergaičių artistinius 
gabumuls. Toliau dėkojo aukotojams, iš
skirdamas Vilių Valaitį, surinkusį Schwet- 
zingeno lietuvių ir vokiečių darbo (kuopo
se DM 1.000,00 Kalėdų Eglutei, virtuvės 
'personalui, vaidinimo lautoriui-režisieriui' 
kun. Jonui Dėdinui ir visiems 'atsilankiu
siems. Linkėdamas (laimingų švenčių, jis 
prašė imbkinius savo gyvenvietėse bandy
ti prikalbėti -savo lietuvius draugus stoti 
į Vasario 16 gimnaziją. Vokiečių kalba jis 
padėkojo vokiečiams svečiams už atsilan
kymą.

Po pertraukos prasidėjo linksmoji dalis. 
Atkeliavo Kalėdų 'senelis su savo dviem 
asistentėm. Jis (ilgai pasakojo, kaip sunku 
jam 'buvo surasti šią gimnaziją, nes to 
kaimelio, įkuriame ji yra, niekas nežinąs. 
Užbaigęs savo pasakojimą, Kalėdų senelis 
per savo asistentes įteikė mokytojams ir 
ypatingai pasižymėjusiems mokiniams ma
žas dovanėles, simbolizuojančias gavėjų 
ydas, palydėdamas dvieiliu eilėraštuku. 
Galų gale visi buvo apdovanoti dideliu 
krepšiu, pilnu vaisių, riešutų, saldumynų. 
Visi buvo labai patenkinti tiek Kūčių val
giais ,tiek Kalėdų dovanomis.

Sekantį rytą Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai išvažinėjo į namus Kalėdų atosto
gas praleisti pas tėvus.

Petras Veršelis

KALĖDOS SCHWETZINGENE IR 
KAISERSLAUTERNE

Kalėdos yra neginčytinai religinė šven
tė, visur ji yra surišta su bažnytinėmis 
apeigomis. Tačiau kiekviename krašte ji 
švenčiama kiek skirtingai. Vokietijos lie
tuviuose iš lėto yra Kalėdų šventimo bū
das priartėjęs vokiškajam. Tik vienur ki
tur dar yra išlikę šiek tiek lietuviškų pa
pročių. Pvz., Schweiz in gene nuo -seno yra 
lietuviška LS kuopa. Toji LS kuopa, kaip 
organizuotas dalinys, atšventė ameriko
niško pobūdžio Kalėdas .advento metu, su- 
ruošdama bendras vaišes kuopos nariams. 
Kūčių vakarą didžioji vyrų dalis buvo na
muose, nes jiems LS kuopa yna tapusi tik 
darboviete. Tačiau vistik ir dabar dar yra 
joje likę keletas viengungių, (keletas vyrų, 
kurie neužmezgė jokio glaudesnio ryšio su 
aplinka. Jiems buvo suruošta Kūčių vaka
rienė 8591 LS kuopoje. Tai buvo, bene, 9 

lietuviai (ir būrelis įvairių tautybių .kita
taučių. Iškilmei vadovavo LS Itn. Kaizys 
Bendoraitis. Jis, trumpai pasveikinęs su
sirinkusiuosius, perdavė žodį kapelionui. 
Kun. Br. Liublinas kalbėjo vokiškai, kad 
būtų visų dalyvių suprantamas. Priminė 
Kūčių vakarienės prasmę, perskaitė Kris
taus gimimo evangeliją lietuviškai, palin
kėjo visiems malonių švenčių. Visi tada 
ėmė vaišintis iš dalies lietuviškais Kūčių 
patiekalais, iš dalies vokiškoms tradici
joms pritaikytu maistu. Keletas valandų 
prabėgo maloniai šiltoje nuotaikoje.

Toje pačioje Schwetzinigeno LS kuopo
je toliau bendrai., Kūčios buvo švenčia
mos II-ją dieną. Jų centre buvo vaikų ap
dovanojimas. Bet tą pačią dieną vyrams 
buvo 'atlaikytos ir pamaldos, perskaitytas 
vyšk. Antano Dekisnio kalėdinis laiškas. 
Pamaldose dalyvavo nuolatinis stropiųjų 
būrelis. Tuoj po pietų vaikų apdovanoji
mam susirinko daugiau kuopos narių, dau
gumoje jaunesniųjų, kurie turi vaikučių. 
Vaikų iš viso buvo 'apie 30. Jie visi Kalė
dų senelio (Algio Vitkaus) buvo pakalbin
ti, pabarti ar pagirti ir kiekvienas gavo 
po krepšelį dovanų. Kalėdų senelis su vi
sais vaikučiais tegalėjo susikalbėti vokie
čių kalba.

Kaisersliaulteme, nors yra irgi pusiau 
lietuviškas LS dalinys, bet gyvena taip pat 
ir .didelis būrys lietuvių, civilinių gyven
tojų. 'Bendros Kūčių vakarienės čia nebu
vo, nors LS 8593 kuopoje dirbantieji vy
rai savo darbovietėje bendrai paminėjo 
Kalėdas. Pamaldos lietuviams vyko I-ją 
Kalėdų dieną. Bažnytėlė buvo pilna tau
tiečių. Dalis pamaldų dalyvių vakare su
važiavo į šalia Kaiserslau'temo esantį 
Queidersbacho kaimą pas dr. Stasį Serei
ką. čia juos sutiko keletas Vasario 16 gim
nazijos moksleivių, leidžiančių Kalėdų 
atostogas dr. Sereikos namuose. Jos išpil
dė simpatišką ir 'turiningą meninę progra
mėlę. šalia Olgos Sereikaitės, vaidino ir 
deklamavo dvi įsesutės, Edna ir Simona 
Mačiokaiitės. Mergaitėms uoliai talkino dr. 
Sereikos sūnus, ne Vasario 16 gimnazijos 
mokinys. Užbaigai mergaitės, kartu su vi
sais svečiais, sugiedojo vokiškai dr lietu
viškai Tyli naktis. Dalyvaujantieji (turėjo 
nemaža 'tikro dvasinio džiaugsmo ir išsi
skirstė pakelta nuotaika, dėkingi 'šeimi
ninkui dr. Stasiui Sereikai.

B. L.

I.KIf Kronikos Nr. 1«
Laugallai

Senelių — invalidų namų direktorius 
Striauka uždraudė (kunigui aplankyti se
nelius ir 'aprūpinti juos šv. sakramentais. 
1975 metų balandžio mėnesį seneliai pa
rašė Klaipėdos vykdomajam komitetui 
raštą, prašydami, kad leistų kunigui juos 
aprūpinti šv. sakramentais. Vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas Imbra- 
sas apsilankė senelių namuose ir pareiškė, 
kad senelių prašymo negalįs patenkinti, 
nes nėra tinkamų patalpų. Pavaduotojas, 
pamatęs prie vieno senelio lovos religinį 
paveikslą, liepė jį nuimti. Invalidė Riau- 
(kaitė kreipėsi į Gargždų partijos komiteto 
sekrleltorilų, pralšydjaima, kad teistų apsi
lankyti senelių namuose kunigui. Riaukai- 
tė buvo išbarta: „Netrukdykite manęs su 
tokiais niekais!“ — pareiškė partijos sek
retorius.

Klaipėda
1975 m. Didžiąją savaitę maža Klaipė

dos bažnytėlė buvo sausakimšai 'pripildy
ta žmonių. Moksleiviai ir jaunimas visą 
Velykų naktį adoraivo prie Kristaus kars
to. Po Velykų Klaipėdos vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas Ruginis įsa
kė Klaipėdos klebonui kun. J. Biaikauskui 
pašalinti adoratores nuo altoriaus. Klebo
nas, išsigandęs Ruginio, pasakė mergai- 
įtėms, kad jas Įeisiąs adoruoti tik tada, 
jei aitsinešiančios Rugnio leidimą. Adora
torių motinos bandė tą (leidimą gauti, ta
čiau aitsimušė į kietą Ruginio „negalim!“ 
Tėvai nutarė nepasiduoti. Mergaitės ir to
liau adoruoja, nepaisydamos visų draudi
mų.

Vilnius

1975 m. liepos 6 d. iš Vilniaus į Maskvą 
išvyko 15 kunigų 'grupė, vadovaujama Pa
nevėžio vyskupo R. Krikščiūno. Gavusi 
reikiamų 'instrukcijų, kunigų-maldininkų 
grupė nuvyko į Romą.

ši1 kunigų-maldininkų išvyka į Romą bu
vo suorganizuota tarybinės valdžios orga
nų propagandiniais sumetimais — težiūri 
pasaulis, kokia Lietuvoje yra tikėjimo 
laisvė.

Tuo pačiu metu, (kai Lietuvos kunigai 
lankė Romos bažnyčias, LTSR Aukščiau
siasis Teismas paskyrė N. Sadūnaitei tre
jų metų griežto režimo bausmę už tai, kad 
ji rašomąja mašinėle perrašė 11 ,,LKB 
Kronikos“ puslapių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM® — sausio 11 d., 11.15 
vai. Židinyje.
Po pamaldų bus M. K Čiurlionio ir 
Laimutės — Onos Šimkutės dailės 
darbų paroda.

KETTERINGE — sausio 1 d., 14.00 vai. 
St. Edwards, London Rd.

NORTHAMPTONE — sausio 11 d., 17.00 
vai. St. Johns, Bridge St.

BRADFORDE — sausio 18 d., 12.30 val.

Pabiros
MOTORISTŲ MALDA

Anglai išsivertė iŠ vokiečių kalbos spe
cialiai motoristams sukurią maldą, kuri 
prasideda tokiais žodžiais: „Dievas yra 
taip pat 'tėvas pėsčiųjų, senelių ir vaikų. 
Net ir dviiratiiniinikai turi iteiises. Kiekvie
nas automobilis ar autobusas, neatsižvel
giant į jo vertę, turi tas pačias teises.“

Žinomas britų motoristas į tai' pareiškė: 
„Nesąmonė! Kaip gali mano Boggs Assas
sin, Super Oaf turėti tik tas pačias teises, 
kaip Tomo, Dicko ar Harry's Snail Popu
lar. Jie nėra tikri automobilistai...“

MARKSO NAMAS LONDONE

„Valstiečių laikraštis“ aprašo Londone, 
Olerkenwell Green gatvėje esantį na
mą, prie kurio fasado prikelta lenta su už. 
rašų: „Markso namas. Markso memoriali
nė biblioteka.“ Įrašas padarytas 1933 m.

Šitame name 1850-1860 m. buvo radika
lų klubas;, kuriame Marksas 'skaitydavęs 
paskaitas. Vėliau čia buvusios socialisti
nių laikraščių redakcijos. Viename namo 
kambaryje esąs toks užrašas: „Leninas, 
pirmosios socialistinės valstybės TSRS 
įkūrėjas, šiame kambaryje redagavo „Isk- 
rą“ 1902-1903 metais“.

Dabar Markso name esą saugoma apie 
30.000 'tomų knygų, proklamacijų, brošiū
rų ir plakatų.

Dar neseniai britų darbiečaų partija 
draudusi savo nariams lankytis šiame na
me, bet dabar didelis jų skaičius, šalia stu
dentų ir darbininkų, esą nuolatiniai bib
liotekos skaitytojai.

DIDŽIAUSIAS TRAKTORIUS

Smithfield'o parodoje buvo išstatytas 
didžiausias iki šiol AngUjoj matytas trak
torius. Jis sveria lOį t, turi 215 a. j. mo
torą, 16 priekinių ir 4 užpakalinius bėgius 
ir 8 ratus. Traktoriuje yra įtaisytas radi
jas ir 8 takų automatiškos magnetofono 
juostos. Vairuotojo kabina padaryta iš 
garso nepraleidžiančios medžiagos ir turi 
specialius įrengimus laikyti maistui. Kai
na £23.000. Jį nupirko vienas Škotijos 
ūkininkas, valdąs 3.000 akrų žemės. Trak
torius pagamintas Amerikoje.

NYKSTA SRAIGĖS

Pastebėta, (kad valgomųjų sraigių (He
lix pommatia) kiekiai mažėja. Daugiau
sia jų suvartoją kraštai — Prancūzija, 
Šveicarija, D. (Britanija ir JAV savo prie
auglio neužtenka. Sraigių farmos iki šiol 
nebuvo įsėkmingos. Didžiausias sraigių tie
kėjas yra Rumunija, išvežant! 40-60 mil. 
sraigių per metus. Dar sraiges eksportuo
ja Vokietija, Austrija, Vengrija ir Lenki
ja. Norint apsaugoti sraigių nykimą, siū
loma griežtai uždrausti rinkti mažas srai
ges.

MOKA 44 KALBAS

Britų ElBC užsienio laidų tarnyboje dir
ba žmogus, kuris moka 44 kalbas. Tai 63 
metų amžiaus Skotas G. Campbell. Jis mo
ka visas pagrindines Europos kalbas, o 
taip pat japonų, turkų, arabų, hindu, ur- 
dų, bengalų, vietnamiečių, hebrajų ir dau
gybę kiltų. Jų (tarpe, kalį) spaudoje nuro
doma, G. Campbell mokąs ir baltų kalbas 
(būtų įdomiu patirti jo lietuvių kalbos ži
nojimą). Viena įdomiausių kalbų jis laiko 
gruzinų, o sunkiausia išmokti — 'baskų. 
G. Campbell sakosi neturįs jokias ypatin
gos kalbinės dovanos. Jis jas išmokstąs 
kruopščiai studijuodamas. Jis žada mo
kytis dar naujų (kalbų, nes pasirinkimas 
labai didelis: be jo mokamų 44 kalbų dar 
pasauly esą 'apie 3950 skirtingų kalbų.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Parduodamas dūdų orkestras. Kreiptis 
į buhalteriją“.

(Skelbimas)

„Ketvirtadienį atvažiuoja siūlių taisyto
jai. Butai, kuriems bėga siūlės, būkite na
muose“.

(Skelbimas)

„Kalvės visą dieną negėrė nė lašo už 
tai, kad šėrikas buvo girtas kaip kiaulė“.

(Iš fermos vedėjo pranešimo)
**•

„Šiandien po pietų pardavime pasirodys 
gyvas karpis“.

(Skelbimas žuvų parduotuvėje)
•••

„Parduodamos palaidos bitės — be avi
lių“.

(Skelbimas)

„Reikia tikėtis, kad melžėjos su staiga 
nukritusiais išmilžilais ilgai nestovės vie
toje“.

(ilš pasisakymo)
•••

„Savo buvusios žmonos langus išmai
šiau todėl, kad ji už jų vedė amoralų gy
venimą su 'savo 'antruoju vyru ir mano 
vaikiais“.

(Iš pasiaiškinimo)
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