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Trys laikotarpiai
Kai bandome žvelgti į savo .išeiviškąjį 

gyvenimą laiko perspektyvoje. išsiskiria 
lyg ir 'trys skirtingi laikotarpiai.

Pirmąjį laikotarpį, maždaug iki 1953 m., 
galima pavadinti nežinios laikotarpiu. At
sidūrę svetimuose kraštuose be kalbos, be 
draugų ir be pinigų, nežinojome ką dary
ti', niuo Iko pradėti. Dėl to laikėmės kiek 
galėdami šalia vienas kito, skubiai stei
gėme lietuviškas organizacijas, kūrėme 
savo spaudą, nes draugėje jautėmės kaž
kaip saugiau. Lietuviška organizacija bu
vo savaime suprantamas dalykas, ir nei 
vienas lietuvis, niežūrimit kokios jo politi
nės pažiūros ar profesija, nenorėjo pasi
likti šalia jos. DBLS netruko pasiekti tri
jų .tūkstančių narių skaičiaus. Visų įtiksiąs 
buvo kaip nors įsikurti, susitvarkyti ir iš
silaikyti iki grįšime į namus. Tada visi ti
kėjome, kad įvyks koks nors stebuklas, 
ateis lietuviškas Mozė ii r išves mus į pasi
ilgtąją žemę.

Antrasis laikotarpis, prasidėjęs po Sta
lino mirties, buvo pagalbos saviesiems ir 
asmeniškų kontaktų laikotarpis. Pradėjo 
atsišaukti .sudraskytos šeimos, tėvai, bro
liai ir seserys. Atėjo .skaudžios žinios apie 
pokario metų baisenybes, kovais, smurtą, 
trėmimus ir badą. Pamažu lyg iš numiru
siųjų pradėjo prisikelti gyvi išlikusieji Si
bire. Atėjo žinios apie žuvusius taigose ir 
Lietuvos miškuose. Visiems reikėjo dva
sinės ir medžiaginės pagalbos. Ir keliavo 
toji pagalba nesuskaitomais siuntiniais, 
meilės ir ilgesio .persunktais laiškais. Nie
kas nebegalvojo .apie save, kad tik galėtų 
padėti artimiesiems.

Organizacinis gyvenimas tuo metu pra
dėjo atvėsti. Pamažu pradėjo iškilti nu- 
tautimo-aisimiiiaedjos problema, nes vai
kai .pradėjo lankyti svetimas mokyklas ir 
užmiršti lietuviškai kalbėti.

Pamažu iš DP pasikeitėme į .tremtinius 
ir pagaliau virtome paprastai® išeiviais. 
Tuo pačiu metu pradėjo pasirodyti spau
da iš Lietuvos, negailėjusi mums „vaduo
tojų“, „'išdavikų“ ir kitokių titulų. Pradė
jo megztis ir gyvieji kontaktai: pasirodė 
dainininkai, rašytojai, įvairių pareigūnų 
ekskursijos, mokslininkai. Londone su
ruoštoje Sov. Sąjungos parodoje, Lietuva 
(taip pat Latvio® ir Estija) turėjo savo 
atskirą paviljoną. Ta proga buvo rodomi 
filmai, koncertuota. Atsirado ir vykstan
čių į Lietuvą pasižvalgyti. Prasidėjo dis
kusijos apie .bendradarbiavimą...

Atėjo .tretysis — suvokimo laikotarpis. 
Pirmiausia suvokėme, kad vis dėlto dar 
tebėra Lietuva. Nors prispausta ir daug 
iškentusi, .bet gyva. Suvokėme, kad lietu
vių tautos gyvybės versmės yna ten, gim
tojoje 'šalyje, kurią visomis jėgomis ban
do atstatyl'ti ir apsaugoti išsimokslinusi 
priaugančioji karta. Suvokėme, kad tos 
.kartos dauguma Lietuvos neišsižadėjo, bet 
visomis jėgomis, kiek tik sąlygos leidžia, 
kelia jos kultūrą ir stengiasi išlaikyti ir 
■fobulinti .'lietuvių kalbą. Apstullbome išgir
dę, kad jaunosios 'kartos atstovai ryžtasi 
net gyvybę atiduoti, kad tik Lietuva išlik
tų lietuviška. Tais suvokimas privertė mus 
pačius pradėti galvoti, kuo galime būti 
tėvynei naudingi ir kaip jai padėti. Atsi
rado naujų veiklos barų ieškojimai, kurie 
tebesitęsia ir dabar.

Pagaliau suvokėme, kad į Lietuvą ne- 
begrįšime ir jos neišlaisvinsime. Nebegrį- 
šime todėl, kad mūsų amžius ribotas, ir 
neišlaisvinsime .todėl, kad istorija nežino 
at'sitikimų, kad išeiviai pakeistų tėvynės 
likimą; jie gali .tik jai padėti. Pagaliau su
vokėme, kad mūsų .tikrasis uždavinys ir 
-pareiga yra patiems Išlikti lietuviais Ir pa
ėjėti 'tėvynėje likusiems ypatingai .tose sri
tyse, kuriose šiuo metu jie negali pasireikš
ti. Malonu konstatuoti, kad sekant pasku
tiniųjų metų išeivių lietuvių gyvenimą, 
Vpač kultūrinį, galima pastebėti, kad šia 
kryptimi, nors kantais su vingiais bei nu
krypimais, dabar kaip tik ir sukama.

J. Vikis

SIŪLO ATŠAUKTI AMBASADORIŲ
Sovietai paskelbė, kad norėdami prakas

ti per uolų kalnus 80 mylių kanalą Kas
pijos jūrai papildyti, numato panaudoti 
®pie 250 atominių bombų uolų sprogdini
mui. Tos bombos esančias apie 100 kartų 
pajėgesnės, negu vartotosios Japonijoje 
.per antrąjį pasaulinį karą. Jei sovietai sa
vo projekto neatsisakys, britų painiamcn- 

. to. atstovas Nicholas Fairbairn siūlo at
šaukti iš M,askvos D. Britanijos ambasa
dorių.

A. t A.

liūdai ir Vytautui Bundoniams 
ir šeimai, jos mylimam tėveliui 
B. MINIOTUI Kanadoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

VVolverhamptono DBLS skyriaus 
Valdyba, nariai ir pažįstami

Londonas, 1976 tn. sausio 20 d.

S. LOZORAIČIO LAIŠKAS J. TAUTOMS

Lietuvos diplomatijos šefas ministras 
Stasys Lozoraitis pasiuntė Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos pirmininkui 
raštą, kurtame dar kartą iškelia Lietuvo
je ir kituose Pabaltijo kraštuose Sovietų 
Sąjungos vykdomus tarptautinės teisės 
pažeidimus, atvirai nusikalsiant prieš 
Jungtinių Tautų Statutą. Jungtinių Tautų 
generalinei asamblėjai svarstant Portuga
lijos įvykius, pažymi rašte Lozoraitis, so
vietų delegatais buvo pareiškęs, kad „nie
kam neleistina mindžioti tvirtą ir nekin
tamą tautų teisę pačiom^ be įsikišimo iš 
šalies, .spręsti savo likimą“, šio pasisaky
mo tikslas buvo sudatfyti įspūdį, kad. ir 
Sovietų Sąjunga gerbianti tarptautinės 
teisės nuostatus. Iš tikrųjų, tačiau, rašo 
Lozoraitis, ta patu Sovietų Sąjunga pačia
me Europos centre po kojomis mindžioja 
lietuvių tautos 'tvirtą nekintamą teisę be 
įsikišimo iš šalies .spręsti savo likimą. Lie
tuva, pažymi rašte Lozoraitis, vu's dar yra 
sovietų karinėje okupacijoje, kuri jai bu
vo brutaliai primesta, sunaikinant jos ne
priklausomybę. Lietuvių tauta gyvena 
priespaudos sistemoje, kurioje yra grubiai 
paneigiami kultūringo pasaulio pripažinti 
teisės principai ir pagrindinės žmogaus 
teisės.

NERAMUMAI UKRAINIEČIŲ 
KATEDROJE

Britų spauda aprašė sąmyšį ir išsišoki
mus Londono centre esančioje ukrainie
čių katedroje per ukrainiečių kalėdines 
pamaldas. Neramumai1 jau senokai yra 
prasidėję dėl 18 metų sovietinėse stovyk
lose kalinto kardinolo Siipyj (83 m.) ne
pripažinimo Ukrainos Bažnyčios Patriar
chu.

Nors popiežius atsisako pripažinti Sii
pyj patirarchu, bet jis pats save 'tokiu lai
ko. Jo pusėje yra daugelis ukrainiečių na
cionalistų, .kurie dabar viešai pradėjo ko
voti prieš tuos ukrainiečių vyskupus ir 
kunigus, kurie sutinka su popiežiaus nu
tarimu.

Kardinolas Siipyj buvo paskirtais Ukrai
nos Bažnyčios galva 1944 m., būdamas 
Lvivo metropolitu. Tačiau 1945 m. jis bu
vo suimtas ir ištremtas į Sibiro stovyklas, 
o Ukrainos paitiirarchiatas valdžios panai
kintas.

1963 m,, Vatikanui įsikišus, Chruščiovas 
išleido kard. Siipyj į laisvę. Atvykęs į Ro
mą, ji® prašė .popiežiaus .atkurti Ukrainos 
patriarchatą užsienyje ir paskelbti jį pat
riarchu. Popiežius .atsisakė, motyvuoda
mas, kad .tokį patirarchatą galima steigti 
tik Ukrainos teritorijoje. Kard. Siipyj ir 
jo pasekėjai nekreipia į popiežiaus spren
dimą dėmesio. 'Praėjusiais metais Ramoje 
jis viešai pareiškė: „Aš pasakiau Jo Šven
tenybei, jeigu jis nepripažins patriarcha
to, tai pripažins kas nors kitas — gal nau
jas popiežius arba jo įpėdinis.“

Marksizmas ir biznis
Belgija yra charakteringas kapitalistų 

kraštas, kuriame ir po dviejų pasaulinių 
karų dar vis išsilaikė karalių sostais. Su 
marksizmu istorijos bėgyje ji turėjo tik 
tiek bendra, kad .sostinėje „pro langą na
mo, kuris vadinamas „Gulbe“, Karlas 
Mįarksals kalbėjosi su Elriuiselio proleta
rais“...

Paprastai tekiems kraštams, kurie nėra 
išsivadavę iš imperializmo pančių, sovie
tinė spauda nesuranda daug gerų žodžių. 
Kapitalistų išnuadojam-as tokių kraštų 
darbininkais negali pasiekti laimėjimų, ku
riais džiaugiasi .socialistinių kraštų žmo
nės. Tokių kraštų dienos paprastai jau 
yra suskaitytos. Kiek kitaip yra su. Belgi
ja^ Po šį kraštą su ekskursija važinėjęs 
Algirdas Ferensais vis dėlto randa daug ko 
gera apie 'ją .pasakyti.

„Belgija — palyginti maža šalis. Jos te
ritorija siekiai trisdešimt su puse tūkstan
čio kvadratinių kilometrų, joje gyvena ne
pilnai dešimt milijonų gyventojų. Tačiau 
vertinant belgų liaudies indėlį į pasaulio 
civilizaciją, jos pasiekimus mokslo, kultū
ros srityse, .mažos“ šalies terminas tam
pa ribotais. Visiems žinomais belgų darbš
tumais padėjo jiems visais laikais — kles
tėjimo ir nesėkmių metais — paversti ša
lį aukštai išvystyta ekonomine šalimi. Pa
gal daugelį rodiklių, tenkančių vienam gy
ventojui, Belgija pasaulyje užima aukštą 
vietą.

U ET U VIS
XXX metai

Ele katedros Londone, kuri tuoj po karo 
kaštavo £50.000, ukrainiečiai Anglijoje 
dar turi 15 bažnyčių. Iš viso šioje saloje 
gyvena apie 30.000 ukrainiečių.

LITERATŪRA IŠ MASKVOS

Apie 2000 Anglijos universiteto profeso
rių ir docentų nelauktai pradėjo gauti, iš 
Maskvos mėnesinę rinktinę, pavadintą 
„Socialism: Theory .and Practice“ ir žur
nalą „New Times“. Paskutinysis paraštėje 
dar prideda esąs „Sovietinės pasaulinės 
apžvalgos savaitraštis“. Kartu pridėta ir 
užsakymo forma per Anglijoje gerai žino
mą knygų prekybos bendrovę Collet's Hol
dings Ltd. (Kaina £2.00 metams).

Pradėjus teirautis, kur Maskvos leidyk
la sužvejojo .anglų adresus, paaiškėjo, kiad 
jie pirkti iš žinomos informacinio biznio 
firmos — International Book Information 
Services (IBIS). Toji firma per savo an
ketas 'surenka mokslininkų ir šiaip inte
lektualų pageidavimus, su kurių sričių li
teratūra jie norėtų susipažinti. Kompiute
rių pagalba tie pageidavimai sugrupuoja
mi, sudaromi sąrašai ir už pinigus par
duodami leidykloms ar pasaulinio masto 
knygynams. Firmos darbą vertina ir re
mia Cambridge universiteto leidykla.

Leidinius gavusieji profesionalai re
aguoja nevienodai: vieni skaito, kad tai 
gryna .propaganda, o, kiti aiškina, kad 
daug komunizmo teorijos, bet nieko .apie 
užvardinime minimąją praktiką. Visi' pri
pažįsta, kad gyvenimas Sov. Sąjungoje 
esąs nupieštas rožinėmis spalvomis.

SOVIETŲ PAŠTAS

Atsakydama į vienos anglės nusiskundi
mą, kad registruota korespondenc^ia, 
siunčiam® į Sov. Sąjungą, nepasiekia ad
resatų, D. Britanijos Paštų Valdyba para
šė:

„Kreipimasis į Rusijos Pašltų Valdybą 
tuo reikalu nepasiektų jokio tikslo, nes iš 
savo patyrimo žinome, jog negautume jo
kio atsakymo. Deja, šiuo metu sovietai 
mus visiškai ignoruoja. Tokia padėtis tę
siasi jau kelios savaitės, dlr nėra jokių žy
mių, kurios rodytų, kad Rusijos paštas sa
vo laikyseną sušvelnintų, faktdnai netgi 
daro atvirkščiai.“

Anglė skundėsi, kad tokia padėtis pa
stebėta po Helsinkio konferencijos.

VERGŲ PREKYBA
Rumunas T. Bontea, kuris yra priėmęs 

anglų pilietybę ir gyvena Anglijoje, daug 
kartų 'prašė Rumunijos emigracijos įstai
gas, kad leistų .atvykti jo našlę motiną į 
Angliją. Po įvairiausių sąlygų ir išsisuki
nėjimų, iš jo buvo pareikalauta prisiųsti 
motinai kelionės bilietą ir 300 svarų pini
gais. Bilietą T. Bontea pasiuntė, bet moti
na jo 'negavo. Mokėti pinigus jis atsisakė, 
nes tad esanti vergų prekyba, praktikuo- 
jaima jau1 nuo seniau Rumunijoje.

Paigal plieno gamybą vienam gyventojui 
Belgija gerokai pralenkta Vokietijos Fede
ratyvinę Respubliką, JAV, Angliją, Pran. 
cūziiją. Nors žemės ūkyje dirba tik 6 pro
centai galinčių aktyviau, dirbti gyventojų, 
tačiau jlile 80 procentų užtikrina šalies po
reikį maisto produktams. Belgijos pramo
nės produkcija turi gerą paklausą pasau
lio rinkoje, o 40 procentų jos eksportuoja
ma.“

Visa tai yra tiesa. Tik nuostabu, kad ji 
pasakom® 'be neigiamų komentarų sovie
tinėje spaudoje. Kodėl? Į tą klausimą at
sako pats straipsnio autorius:

„Pastaraisiais metais susiklostė naujos, 
daug žadančios ekonominio TSRS ir Bel
gijos bendradarbiavimo formos: sukurtos 
mišrios tarybinės ir belgų akcinės .bendri
jos: „Nafta“, kuri tiekia Etelgijai naftos 
produktus, „Skalldija — Volga“ — parduo
da tarybines automašinas, „Transvord“ — 
aptarnauja laivus, „Rusalmazais“ •— par
davinėja tarybinius juvelyrinius dirbinius 
bei brangakmenius.

Nemažas darbas 'atliekamas mokslinio- 
techninio, kultūrinio 'bendradarbiavimo 
srityje. Pabrėžtina ir 'tai, kad mūsų res
publikos menininkai ne 'kartą dalyvavo 
koncertinėse išvykose ir 'koncertuose tiek 
Lježe, įtiek kituose miestuose ir iškovojo 
prizines Vietas.“

Jeigu numatomas geras .biznis, galima 
ir gerą žodį pasakyti...

Ko nori anglai?
DANGAU, ATSIŲSK STIPRIĄ 

KOMUNISTŲ PARTIJĄ!

Anglijos konservatorių laikraščio sek
madieninė laida (Sunday Telegraph, gruo
džio 28 d.) įsidėjo keturių žurnalistų 
straipsnių rinkinį, pavadintą bendru var
du „Ko mes norime 1976 m.?“ Pats įdo
miausias yra P. Worsthorne rašinys, ku
riame jis pageidauja „A proper party for 
the Reds“ (Tikros komunistinės partijos). 
Susilaikant nuo savų komentarų, norisi, šį 
straipsnį bent trumpai atpasakoti, o kai 
ką ir pacituoti.

P. Worsthorne nurodo, kiad dabartinė 
britų komunistų partija, kuri per rinki
mus gauna vos keltaisdešimt tūkstančių 
balsų ir niekada neturi parlamente nei 
vieno atstovo, yra britų politiniam gyve
nimui nenaudingas reiškinys. Štai kodėl.

„Nebuvimas tikrais komunistų partijos“, 
rašo įautorius, „yra prabanga, kurios bri
tai nebegali toleruoti., nes jie .nežino, kad 
marksistų grėsmė yra žymiai didesnė, ne
gu jie gali įsivaizduoti.“

Jis nurodo, kad Prancūzijoj ir Italijoj 
komunistų partijos yra stiprias, jos viešai 
eina į .politinį gyvenimą, ir žmonės lais
vai gali pasirinkti atstovus rinkimų metu. 
Iki šiol tos partijos, nors ir turėdamos 
daug kandidatų anų kraštų parlamente, 
dar niekada nėra pačios vienos sudariu
sios vyriausybės, nei jų .atstovai yra buvę 
įsileisti į koalicijas. 'Anglijoje esama ki
taip-

„Komunistų partija, daugiausia dėl isr 
toriniių priežasčių, niekada nėra .buvusi 
■stiprus politinis instrumentas. Ji į savo ei
les pritraukia nedidelį skaičių nevykėlių, 
kurie nesigaili tuščiai gaišti laiko, siekda
mi neįmanomų dalykų. Didžioji britų rim
tųjų marksistų dalis stoja į Darbo parti
ją, kurioje jie efektingai gali siekti savo 
tikslų.“

Minėtose Europos valstybėse tokie žmo
nės kovoja komunistų partijose, o šičia jie 
esą įsikinkę į Darbo partijos vežimą.

„Visiškai nesunku būtų suminėti 40 ar 
50 Darbo partijos parlamento .atstovų, ku
rie, kalbant kontinento terminais, turėtų 
būti komunistų partijoje.“

Konservatoriams vis labiau užleidžiant 
valdžios postą darbiečiams, į šių tampą 
daugiau ir daugiau infiltruojasi karminis- 

Se/tfyn/oS DIENOS
—■ Britų vidaus reik, ministras 'atmetė

pasiūlymą įvesti nuplakimą rykštėmis 
prasikaltėlių, kurie sužaloja kitus asme
nis.

— Kanberoje (Australija) plėšikai bu
vo įsilaužę į Labour partijos cenitr. įstai
gą Ir pavogė svambius buv. min. pirm. 
Whitlam dokumentus.

— Kai kuriose krautuvėse Anglijoj bul
vių kaina pašoko iki 2 p ir bulvės pasida
rė brangesnės už duoną.

— Buv. Izraelio min. pirmininkė Medr, 
kalbėdama Londone, kvietė žydus važiuo
ti į [Izraelį ir ten pastoviai kurtis.

— Rusų ortodoksų bažnyčios vyriausy
bė 'atleido i'š pareigų kunigą D. Duomo už 
tai, kad jilš per pamokslą kritikavo komu
nistų valdžią.

— Vokietijoje mirė princas Otto von 
Bismarck (78 m.). didžiojo Bismarcko sū
naitis.
. Soviet weekly (sausio 17 d.) rašo, 
kad Gamnex firma, kurioje dirba ir kele
tas lietuvių, pardavė Sov. S-giai apsiaustų 
už £250.000.

— Sausio 13 d. Vokietijoje mirė Pran
ciška Braun — Hitlerio uošvė. Ji buvo 98 
m. amžiaus.

— Oporto uoste portugalai metė dvi 
bombas į rusų prekybinį laivą, bet nepa
taikė.

— I. Aleksandrovo vardu pasirašytame 
straipsnyje „Piravda“ .pranašauja, kad ki
nų tauta sukils prieš M.ao ir jo draugus.

— Armėnų kompozitorius ir kondukto
rius Ogan Durijan pasiprašė egzilo teisių 
Austrijoje.

— British Library sumokėjo £13.000 už 
armėnų šv. Rašto rankraštį, padarytą 1200 
— 1201 metais.

— Europos bitininkams Bendruomenė 
pažadėjo 3.75 mil. svarų pašalpos.

— Dr. Sacharovas turės išvykti iš Mas
kvos, nes policija atsisakė užregistruoti 
naujame žmonai priklausančiame bute, į 
kurį jis norėjo su šeima persikelti.

— Elritų spauda teigiamai įvertino opo
zicijos vadės Mrs. Thatcher pareiškimą 
pairtiamente, kad rusai savo didžiausią pa
sauly kariuomenę ir laivyną vis dar stip
rina ne krašto gynybai, o naujiems užka
riavimams.

— Prancūzija pasižadėjo aprūpinti 
Egiptą ginklais, kurių ji neteko 1973 m. 
spalio kare.

— Pradėjus propaguoti .moterų „išsilais- 

tų. „Taip puikiai jie mokia prisidengti 
Darbo partijos šydu, kad net ir patys dar- 
biečiai jų nepastebi. Niekada nebuvę ofi
cialiai komunistų partijų nariais, jie pui
kiai gali nuslėpti savo tikruosius moty
vus.“

P. Worsthorne samprotauja, kad Itali
jos ir Prancūzijos parlamentai daug nu
kentėtų, jei būtų sudarytos koalicinės vy
riausybės, į kurias ten jau seniai siūlosi 
komunistai.

„Bet Britanijoje tokia koalicija jau yra, 
nors ir nevadinama tuo vardu. Ir niekas 
dėl to nesijaudina. Jos vidaus ir užsienio 
politika dažnai yra paslėptos komunistų 
rankos žalojama, nors iir negalėčiau pasa
kyti, kad tai yra sąmoningas komunistų 
sąmokslais."

Savo rašinį jiiis užbaigia tokiu išsireiški
mu: „Joks kitas trūkumas šitam kraštui 
nėra 'toks žalingas, kaip nebuvimas veiks
mingos komunistų partijos. Jeigu Visaga
lis nors per pusę .tiek nusimanytų apie po
litiką kaip velnias, tai jis nuimtų nuo mū
ši; .pečių itą istorinį prakeikimą šiais 1976 
metais.“

NENORI IŠKVIETIMŲ

Gauti pakvietimą atvykti ir apsigyventi 
užsienyje, vakariečių akimis, nėra joks 
prasikaltimas. Kai kas pasakytų net gar
bė ar pasididžiavimas, štai, koks aš geras 
pilietis, manęs visi nori...

Kitaip esama Sov. Sąjungoje. Gavusieji 
iškvietimą atvykti į Izraelį dažniausia at
leidžiami Iš darbo ir patenka' į valdžios 
nemalonę. Pasak sovietų spaudos, esą, 
kai kurie žmonės gauna iškvietimus, ku
rių visiškai nėra prašę. Todėl pasipiktinę 
juos grąžiną atgal. Tasso komentatorius 
Borisas Roiilkovičius ta proga rašo:

„Pastaruoju metu vizų ir registracijos 
skyriuje labai padaugėjo su grąžintų iš
kvietimų skaičius. Tarybiniai žmonės, ga
vę juos iš Izraelio, pasipiktinę tvirtina: 
„Aš, B. Furman, gavau iškvietimą iš Iz
raelio. Nei Izraelyje, nei apskritai’ užsie
nyje mūsų šeima giminių, neturi. Niekas 
iš mūsų šeimos narių išvykti iš TSRS į 
Izraelį neketina, nesvajoja ir, svarbiau
sia, netrokšta. Atsiųstąjį iškvietimą lai
kome eiline sionistų provokacija. Prašome 
apsaugoti mus nuo panašių priešiškų sio
nistų veiksmų“.

vinimo“ rdėjiais, Anglijoje žymiai padidė
jo moterų .alkoholikių skaičius. Seniau aš- 
tuoniemg alkoholikams vyrams teko vie
na moteris. Dabar santykis yra 3:1.

— John Nasho pranašystė, kad Adelai
dės miestas Australijoje sausio 20 d. bus 
sunaikintas žemės drebėjimo ir audrų ne
išsipildė.

— Ugandos prezidentas Amin vadovavo 
savo kariuomenės manevrams, kurie bu
vo pavadinti „Johannesburgo paėmimas“.

—. „Pravda“ kaltina kolchozus, kad pa
silieka netinkamus grūdus sėjai ir nesi
ruošia taiku atremontuoti mašinas pava
sario darbams.

— Praėjusiais .metais iki lapkričio mė
nesio bedarbiams Anglijoje išmokėta 340 
milijonų svarų pašaipos.

— E. Bendruomenės kraštai panaikino 
mokesčius bulvių importui. Daugiausia jų 
tikisi įvežti iš Lenkijos.

— Australijoje vėl sugrąžintais Anglijos 
himnais ir britų garbės titulai. Darbiečių 
valdžia nuo šįų dalykų buvo atsisakiusi.

— Žinomas’ sovietų disidentas prof. 
Lunits gavo vizą išvykti j Izraelį.

— Brežnevo-Kissingerio derybose Mas
kvoje sovietai reikalauja sumažinti V. Vo
kietijos kariuomenę, kurios skaičius sie
kia beveik pusę milijono vyrų.
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Devintoji Pradalgė
Keletą metų ,,Pradalgės" metraštis pa

sirodydavo vis tvarkingai, bet dėl įvairių 
techniškų kliūčių pagaliau jo išleidimas 
pradėjo po truputį šlubuoti. Dabar jau, 
tur -būt, ne vienas skaitytojas bus ir už
miršęs, kad toksai metraštis iš viso ėjo. 
Taip, ėjo, ir nors „Devintajai pradalgei“ 
būtų tikę pasirodyti 1972 m., ji išleidžia
ma bent dabar.

Šį kartą 'toje „Devintojoje pradalgėje“ 
skaitytojas susitiks su keliais rašytojais, 
kurių anksčiau nėra buvę tuose metraš
čiuose. Pirmiausia — du didieji vyresnio
sios kartos meistrai: Bernardo Brazdžio
nio spausdinamas pluoštas eilėraščių, o 
Antano Vaičiulaičio apsakymas.

Nesame anksčiau turėję Medardo Ba- 
varsko, kuris pirmaisiais pokario metais 
yra išleisdinęs romaną, apsakymų ir eilė
raščių rinkinį. Metraščiui dabar jis yra 
davęs eilėraščių. Aleksandras Badžius taip 
pat naujas metraštyje. Jis yra išleulsdinęs 
porą eilėraščių rinkinių (vieną kaip tik 
pastaraisiais mėnesiais). Jis ir metraščio 
skaitytojams prisistato su eilėraščiais.

Kas atidžiau seka literatūrinį gyvenimą, 
tai žino, kad Lietuvoje kelias prozos kny
gas yra išleisdinęs Icchokas Meras. Pora 
jo romanų yra išversta į daugelį kalbų. 
Neseniai jis yra pakeitęs ,klimatą ir dabar 
gyvena Izraelyje. Šįkart mūsų skaitytojas 
metraštyje jau užtiks ir jo prozinį kūrinį.

Nors siti tinkamomis progomis teisingai 
užsimename, kad svetur lietuvių kuriam a- 
jai literatūrai lemta palaipsniui išsibaigti, 
bet toksai teigimas dar nėra šimtaprocen
tinė tiesa. Žiūrėkite, į metraštį įsijungė 
jaunais prozininkas Jurgis Bradūnas (jis 
anksčiau yra rašęs eilėraščius) ir jauna 
poetė Živilė Bi'laiišytė. Vadinas, sugriūva 
mūsų skelbiamieji pranašavimai, kad K. 
Almenas yra paskutinis lietuvis prozinin
kas už Lietuvos ribų. Jaunų poetų dar vis 
netrūksta svetur, tik prozininkų pastebi
mas didesnis badas.

„Devintojoje pradalgėje“ ir prozininkų 
kol kas nejaučiamas badas. Be tų jau >su- 
minėtųjų, turime čia po stambų apsaky
mą dviejų vyresniųjų savo meistrų: Vy
tautas Alantas savo kūrinyje vaizduoja 
tuos laikus, kai Lietuvoje buvo baudžia
mos raganos, o Liudas Dovydėnas gilinasi 
,į sielą senojo Amerikos emigranto lietu
vio. Kotryna Grigaitytė 'labiausiai žinoma 
kaip poetė, nors yra išleisdlnusi ir apsa
kymų knygą. Metraštyje spausdinami net 
du jos nauji apsakymai. Poetės garsą 
dviem savo eilėraščių rinkiniais yra pel
niusi ir Julija švabaitė-Gyilienė, bet nese
niai ji pateikė prozos knygą jaunimui. 
.^Devintojoje pradalgėje“ šįkart ji įsiri
kiuoja taip pat su prozos kūriniu.

Pr. Dom. Gardžius periodikoj yra spaus
dinęs ir eilėraščių ir prozos. Šįkart jis čia 
pnįsisatto su dviem ypatingo stiliaus pro
zos kūriniais. Žentą Tenisonaiitę žinome, 
kaip lietuvių poetų vertėją į nederlandų 
kalbą ir nederlandų poetų vertėją į lietu
vių kalbą. Ji yra išleidusi jau ir du savo 
eilėraščių ’rinkinius. Metraščiui šįkart ji 
yra davusi prozos.

Netrūksta Ir poezijos šalia B. Brazdžio
nio ir kitų suminėtųjų. Kazys Bradūnas 

B. K. BALUTIS
KASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI

APIE MINISTER! B. K. BALUTĮ

Balutis vis ėmė sunkiau ir sunkiau paeiti. 
Kai atsiguldavo penktadienį, tai kartais atsi
keldavo tik pirmadienį. Sakydavo: „Ot, išmin
tingas tas žmogus, kuris lovą išgalvojo“. Kada 
ėmė jau visiškai negaluoti, aš prašydavau, kad 
persikeltų žemyn gulėti. Aš ir p. Varkala, jo 
geras draugas, prikalbėjom, kad leistų jam pa
ruošti kambarį žemiau. Sutiko. Man ir buvo 
sunku maistą nešioti aukštyn. Kai kambarys 
buvo jau paruoštas, vieną dieną sakau: „Pone 
Minister!, kambarys jau paruoštas, gal eisime 
žemyn“. Jis prašvabžda: „Aš jau nebepajėgiu 
nueiti, Kastele.“ Jam sakau: „Kai ateis p. 
Varkala, tai mes Jus nunešime“. Jis kužda: 
„Kastele, leisk man čia, šitame kambaryje, dar 
dvi savaites pagulėti ir čia numirti“. Aš apsi
verkiau. „Pone Minister!, — sakau, — kiek aš 
pajėgsiu, tiek aš Jums patarnausiu“. Jis saky
davo: „žinau, Kastele, aš tave labai varginu“. 
Jis užjautė ir mane.

Kol jis dar pajėgė, kas šeštadinį išsimau
dydavo. Aš jo kojas išmasažuodavau ir su spi
ritu ištrindavau. Taip pat nagus nukarpyda
vau. Buvau ne tik šeimininkė, bet ir slaugė jo 
ligoje. Kai prisimindavo savo širdies trambo- 
zę, tai sakydavo: „Aš pats negaliu suprasti, 
kaip aš galėjau 2 metus išgulėti lovoje. Ir ne
pajutau, kaip laikas prabėgo. Dabar negalė
čiau taip ilgai išgulėti“.

Kai ministerį aplankydavo draugai ar seni 
pažįstami, labai jaudindavosi ir net verkdavo. 
Kartą aplankė jį p. Tubelienė ir p. Klimlenė. 
Jis taip buvo patenkintas, kad jo nepamiršo.

Bet 1966 m. jis vis labiau ėmė sirgti jau 
nuo Kalėdų. Sirgo ir patarėjas p. Balickas. 
Kadangi patarėjas negyveno pasiuntinybėje, 
tai ministeris kiek pajėgdamas dar vis atsi

yra išleisdinęs knygą „Pokalbiai su kara
lium“. Čia spausdinami metraščio skaity
tojams susipažinti ir užsigardžiuoti keli 
pokalbiai1 iš tos (knygos. Kaip šitą svarią 
poeto knygą suprasti, metraščio Skaityto
jui aiškės iš greta spausdintojo prof. An
tano Maceinos straipsnio „Karalius ir 
poetas“.

Po pluoštą eilėraščių taip pat spausdi
nama Leonardo Andriekaus, Leonardo Žit
kevičiaus, Danguolės Sadūnaitės, Prano 
Naujokaičio, O. B. Audronės ir Antano 
Giedriaus.

Paskutinis maždaug ketvirtis knygos 
skirta straipsniams. Prof. dr. Vincas Ma
ciūnas supažindina ’skaitytojus su spalvin
guoju Juozu Tumu-Vaižgantu. Alt. šeš- 
plaukis rašo apie pirmąją lietuvišką kny
gą (Mažvydo katekizmą) naujųjų tyrinė- 
jilmų šviesoje. Prof. dr. Ilona Gražytė-Ma- 
ziliauskienė iškelia nužmoginimo temos 
variacijas jauno Lietuvos prozininko Juo
zo Apučio novelėse. Vincas Kazokas gvil
dena lietuviškos 'knygos išeivijoje proble
mas. Pranas Naujokaitis duoda lietuviškos 
'knygos išeivijoje 1971-1972 m. apžvalgą. 
Alė Rūta charakterizuoja tarybinius ir de
mokratinius mokslininkus J. Gliaudės ro
mane „Brėkšmės našta“.

Be kilta ko, ar „Devintąja pradalge“ bus 
jau baigtas tų literatūros metraščių įleidi
mas? Dar ruošiamasi išleisti „Dešimtąją 
pradalgę“. Kada ji galės būti išleista, da
bar sunkoka dar spėlioti. O ta dešimtoji 
gal bus ir paskutinė, jei ' jaunesni žmonės 
nepasiims darbo tęsti.

K. Barėnas

„LITUANUS“ PRADĖJO 21 METUS

JAV išeinančiame akademiniame „Li- 
tuainus žurnale bendradarbiauja lietuviai, 
latviai ir estai akademiškai. Atskiromis 
progomis ipasikvlečiami ir amerikiečiai 
įvairių sričių specialistai.

Per 20 metų susidarė 20 „Lituianus“ žur
nalo tomų, apimančių per 6.000 puslapių. 
Per tą laiką 70 straipsnių buvo 'Skirta lite
ratūrai!, 57 — dailininkams, 14 — ekono
mijai, 38 — istorijai, 29 — kalbotyros rei
kalams, 15 — bibliografijai, 40 — įvai
riems dokumentams ir t.t. Žurnalo pusla
piuose buvo aptartos 75 knygos, parašy
tos baltiečių ir išleistos anglų kalbą. Per 
20 m. išversta apie 1000 lietuvių rašytojų 
kūrinių į anglų kalbą ir atspausdinta žur
nalo puslapiuose. Taip daugiausia jaunes
nio amžiaus lietuviai mokslininkai ir kiltų 
sričių intelektualiai sukrovė informacinį 
kraitį apie okuip. Lietuvą ir išeivijoje gy
venančių mokslininkų bei' kultūrininkų 
kūrybinius darbus. 6.000 psl. „Lituanus“ 
guli dabar pasaulio universitetuose, biblio
tekose ir visos eilės intelektualų darbo ka
binetuose.

Finansinė „Lituanus“ padėtis nėra stip
ri. Kiekvienas galėtų jam padėti, užsaky
damas kaip dovaną angliškai kalbančiam 
draugui.

„Lituanus adresas: 6621 So. Troy St. 
Chicago Ill. 60629 USA.

keldavo ir svarbesnius laiškus atsakydavo.
1967 m. pavasarį, dar po sunkios ligos, Ba

lutis norėjo išvažuoti atostogų. Paprastai,' jis 
dažniausiai atostogaudavo kartu su Estijos 
pasiuntiniu p. Torma. Bet p. Torma tą pava
sarį negalėjo. Tai sukurstė mane važiuoti kar
tu. Užsakė du kambarius labai mažoj vietelėj, 
pajūryje. Sako: „Aš vienas bijausi, dar galiu 
sukristi“. Taip mes ir išvažiavom dviem savai
tėm. Ministeris labai mėgo pajūryje pasivaikš
čioti. Sakydavo: „Man jūros oras labai patin
ka, nes mane atgaivina“. Grįžęs namo, vis kar
todavo: „Ot, negera ta senatvė, žmogus ir ne
dirbdamas pavargsti“.

šiaip taip dar nueidavo pas Barkerį plau
kų nusikirpti. Tai buvo gal 10 minučių kelio. 
Bet jau reikėdavo du kartus pakeliui ilsėtis. 
Grįžęs sakydavo: „Na, ir pailsau, kaip šuva“.

P. Torma, Estijos pasiuntinys, rugsėjo 
mėn. ruošėsi atostogų. Tai jis ir sako: „Pone 
Baluti, važiuojame kartu“. Na, jis labai dar 
norėjo su Torma pabūti. Nežiūrint jo blogos 
savijautos, vieną dieną, žiūriu, ministeris 
kraunasi savo daiktelius. Praeidama sakau 
jam: „Pone Ministeri, Jūs visai sergate, kaip 
Jūs važiuosite“. O jis atporina: „Gal man prie 
jūros bus geriau“. Ir taip išvažiavo su p. Tor
ma. Neprabėgo nė pusė atostogų, ministeris 
grįžta labai sergantis. Aš tuo tarpu buvau išė
jusi kito ligonio aplankyti. Sugrįžusi, radau 
Balutį namie begulintį. Aš labai išsigandau. 
Klausiu, kas pasidarė. Jis sako: „Blogai jau- 
čiuoslu“. Sakau, gal daktarą pašaukti. „Pa
lauk rytdienos“, jis atsakė. Kitą dieną, anksti 
rytą, pašaukiau daktarą. Taip vargšelis dau
giau iš savo ligos ir nebepasitaisė. Dar kurį lai
ką atsikeldavo ir pajėgdavo nusimaudyti.

Daktaras ministerį lankė du ar tris kartus 
per savaitę. Ir vis guodė: „Pone Ministeri, aš 
Jus dar prikelsiu gimtadieniui“. Prirašydavo 
vis naujų vaistų. Aš lakstydavau po vaistines 
jų beieškodama. Bet Balučio sveikata vis ėjo 
blogyn. Prabėgo bent trys mėnesiai. Gruodžio

Lietuviškoji skaulija
(Petras Jurgėla. išleido lietuvių 

Skautų Sąjunga. 1975 m.)

Tai stambus, 824 puslapių, gražiai iš
leistas 'leidinys.

P. Jurgėlai nebuvo 'lengvas uždavinys 
surinkti visą norimą medžiagą, nes žmo
nės neamžini. Visa eilė jam padėjusių jau 
iškeliavo į amžinybę. Tenka tik pasi
džiaugti, kad, 'kitų paragintais, autorius 
gan anksti, 1947 metais, pradėjo rašyti 
savo atsiminimus, kurie, nuolat kitų pa
pildomi. pagaliau išėjo į 'pasaulį.

Kaip autorius pažymi, ieškodamas 'me
džiagos, parašė net 2200 laiškų. Žinoma, 
ne visi atsakė, ne visi prisidėjo prie šios 
skautijos istorijos, bet garbė visiems 
tiems, kurie padėjo pastatyti tokį patva
rų paminklą — knygą.

Jinai padalyta į atskiras dalis. Pirmoje 
dalyje randame apie skautų-skaučių įsi
kūrimą, pirmuosius žingsnius tremtyje, 
Vilniuje, Kaune ir apie skautiško sąjū
džio plitimą Lietuvoje. Tai bene patys 
įdomiausi puslapiai, nes toji praeitis bu
vo jau 'kiek miglota kartai, sėdusiai į 
laisvos Lietuvos mokyklos suolą. •

Toliau seka susitvarkymas, spauda, 
bendradarbiavimas su užsienio skautija. 
Toji dalis baigiasi sąjunga tremtyje, tai
gi palikus Lietuvą.

Antroje dalyje Lietuvos skauitų-čių 
tarnavimas Dievui, tėvynei ir .artimui. 
Pasirodo, skautų visur prisidėta. Rūpėjo 
moralinis ir fizinis tautos sveikatingu
mais, negailėta jėgų, ir itai davė teigiamų 
vaisių. Laimėjo tiek paskiri asmenys, 
tiek visa tauta, besistiprindama, besigrū- 
dindama.

Trečioji dalis tragiškai didvyrtišlkla. 
Pats pavadinimas jau apibūdina jos pa
skirtį: Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių 
žeme. Tai kova dėl Lietuvos laisvės, kan
kiniai, partizanų žygiai ir t.t. Ir ketvir
toje dalyje — lietuvių išeivijos ugdymas.

Jei ieškoti priekaištų, gal telktų suabe
joti, ar tarp tos daugybės pavardžių rei
kėjo įterpti sezoninius skautus, 'kurie pa
buvę nepilnus metus, parodė nugarą. Tuo 
tarpu kai didelis įkaičius, kad ir. nepuo- 
šfąs knygos puslapių, algai slkautavęs, ku
kliai dirbęs, liko užmirštas, lyg nebuvęs.

Žinoma, negalima kaltinti autoriaus. 
Jis nepajėgė visų pažinti, visus patikrinti. 
Tačiau liko vienas rimtas priekaištas. 
Nepaminėtas paskutinių deSimtmetis 
tremtyje. Tai bene sunkiausias periodas 
skautijos gyvenime. Vyksta atkakli kova 
dėl mūsų jaunimo lietuviškumo, dėl kal
bos. Niekad lig šiol vadai nejuto tokios 
naštos ir atsakomybės ant savo pečių. 
Tie vadai ir vienetai, jų istorija, pavar
dės, fotografijos, turėjo puošti šios kny
gos puslapius.

Tačiau visumoje toji knyga yra didelė 
dovana ateičiai, kuri, tikiu, bus šviesesnė.

R.S.

STUDIJUOJA VILNIUJE

Hamburge kun. Šarkos leidžiamais „Auš
ros Vartų“ biuletenis (Nr. 1) praneša, kad 
iš Vakarų Vokietijos Vilniuje studijuoja 
Krivickaitė, Šaduiikytė ir Vasiliauskas.

Kas mes esam?
LIETUVIŲ ANTROPOLOGINIS 
TYRIMAS DAR NEBAIGTAS

Britų Gamtos muziejaus Antropologijos 
Skyriaus vedėjas dr. R. G. Harvey suteikė 
papildomų informacijų apie jų pradėtą 
lietuvių, gyvenančių D. Britanijoje, lantro- 
pologinį tyrinėjimą. To tyrinėjimo tikslas 
yna gauti daugiau žinių fizinės antropolo
gijos srityje apie skirtumus, kurie yna pa
stebėti Vid. ir Rytų Europos gyventojuo
se, jų fizinėje ir genetinėje charakteristi
koje. Jokiu būdu nereikia suprasti, kad 
bandoma nustatyti gyventojų „rasių ti
pus“. Faktinai, dabar yra daug mokslinin
kų, kurie, aibejoja, ar ankstyvesni bandy
mai suskirstyti gyventojus pagal rases, 
turi bent kiek vertės. Be to, toks suskirs
tymas praeityje buvo išnaudotas blogiems 
tikslams.

Šiais laikais mokslininkai, kurie tyrinė
ja žmogaus biologiją, daugiau domisi bio
loginių Skirtumų sudėtinėmis dalimis, ne
gu etninių grupių klasifikacijomis. Todėl 
jie koncentruoja savo pastangas į skirtu
mų ‘Svorį, norėdami išaiškinti jų buvimo 
priežastis. Kiek tas liečia Europos gyven
tojus, tai yra žinoma, jog tam tikros kūno 
charakteristikos, galvos iir veido formos, 
dažniau pasitaiko vienoje geografinėje zo
noje, negu kitoje, nors skirtumai pastebi
mi palaipsniui, ir nėra aiškaus ruibežiaus 
■tarp jų.

Per 500 metų Lietuvos antropologijos 
-srityje gana daug jau yra ištirta, ypatin
gai iš kaukolių. Britų Muziejaus tyrinėto
jai d&bar siekia suderinti ligšiolinius lie
tuvių tyrinėjimus su kraujo genų įvaira- 
vimais, kuriuos mokslininkai yra pastebė
ję pastaraisiais laikais.

Tyrimai, kurie daromi šioje srityje D. 
Britanijoje ir kitur, žada duoti naudingų 
rezultatų. Galima matyti, kad gyventojų 
kilnOj imąsis ir genčių susimaišymas atsi
spindi kraujo grupių skirtingumuose. Taip 
pat pastebėta ir aplinkos įtaka (ligos bei 
klimatinės sąlygos) į kai kurtas žmogaus 
kūno ir kraujo savybes. Atrodo, kad kai 
įkurtos ankstyvesnių laikų epidemijos, 
kaip raupai ir maras, taip pat turėjo 
įtakos į esamą kraujo grupių pasiskirsty
mą pasaulyje, šiais laikais yra pastebimas 
ryšis tarp kraujo genų ir tam tikrų ligų, 
kurios dažniau pasitaiko tos kraujo gru
pės gyventojuose.

Tikimąsi, kad britų tyrimai atneš dau
giau šviesos i minėtų savybių geografinį 
pasiskirstymą. Tuo pačiu bus geriau su
prantama lietuvių tautos biologinė gimi
nystė su Vid. ir Rytų Europos tautomis. 
Šio tyrimo sėkmė priklauso nuo skaičiaus 
D. ’Elritamijos lietuvių, sutinkančių daly
vauti sueigose, kur bus renkami kraujo 
pavyzdžiai dr daromos 'kūno išmieros. Ke
lios kolonijos jau prisidėjo prie šio darbo 
ir Britų Muziejaus mOksLininkai yra labai 
dėkingi visiems dalyviams. Tačiau lig šiol 
surinkta tik apie 70 kraujo pavyzdžių, tad 
reikia daugiau „savanorių“ šiam darbui. 
Visi lietuviai vyrai-, kurie sutiktų prisidė
ti prie šio tyrimo, prašomi -užsirašyti sa
vo DBILS Skyriaus v-aldyboje arba Lietu
vių Namuose Londone pas A. Pranskūną.

RGH/Vč

8 d. 1967 m. daktaras įr sako: „Ministerio svei
katos būklė labai bloga, reikia jį vežti į ligoni
nę“; Balutis ligoninės nenorėjo, bijodavo apie 
ją ir kalbėti. Bet šį kartą sutiko į ligoninę va
žiuoti. Aš paruošiau jam švarius baltinius, ap- 
vilkau nauja pižama, viską sutvarkiau, kas 
reikalinga. Po valandos atvažiavo ir ambulan- 
cas. Aš ir p. Balickas palydėjome į ligoninę. 
Paguldė į bendrą palatą su nepasveikstančiais 
ligoniais.

* * *

Kitą dieną nuėjau aplankyti ministerį. 
Klausiu: „Ar buvo tas daktaras sir Bodley 
Scott?“ Tai Londono garsenybė, karalienės 
daktaras. „Buvo, — atsakė ministeris, — pra
ėjo su visa svita jaunų daktariukų. Net nepa
kalbino manęs“. Aš buvau labai nustebusi, kad 
ministerio nepaguldė net į atskirą kambarį. 
Ir prieš mirtį nebuvo lemta jam pailsėti. Ben
drame kambaryje jis turėjo vargti. Kiti ligo
niai buvo sunkiai sergantieji. Visi labai kosė
jo ir dejavo. Tai labai vargino Balutį. Bet jis 
labai kantriai kentėjo ir nesiskundė dėl savo 
likimo. Bet iš jo veido galima buvo suprasti 
jo kančią ir tą vienišumo jausmą, kad turi 
mirti ne savo Tėvynėje.

Aš kasdien jį lankiau. Iš pradžių dar kal
bėdavo, bet toliau ėjo blogyn ir blogyn. Kartą 
ir sako: „Nusibodo man ligoninė. Jau ir strėno
se žaizdos pasidarė.“ Visą laiką gulėti ant nu
garos juo tolyn, ėjo blogyn. Kai nuvažiuoda
vau, tai dažniausiai miegodavo. Aš sėdėdavau 
prie jo lovos. Kartais atidarydavo akis ir pa
klausdavo: „Kokia šiandien diena?“ Aš jam 
pasakydavau dienas: pirmadienis ar antradie
nis. Per Kalėdas, pravėręs akis, jis klausia: 
„Kokia šiandien mėnesio diena?“ Sakau: „Ka
lėdos. Gruodžio 25“. Prie lovos pakabinta ir 

I kojinė ir primesta įvairių dovanų: muilo ga
balėlis, pieštukas ir kitokių niekniekių.

(Bus daugiau)

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

I Torontą iš okupuotos Lietuve pasima
tyti su savo tėveliu aitskrido lietuviškos 
lengvos muzikos solistė Ona Valiukevičiū
tė. Daug jos įdainuotų lengvas muzikos 
plokštelių ir vaikams pasakų yra išleista 
Vilniuje. Su koncertais viešnia yna (apke
liavusi visą Lietuvą, Sov. Sąjungą ir su 
dideliu pasisekimu koncertavo Varšuvo
je, Prahoje, Budapešte ir kitur.

PASIRODĖ ALDONA LEDERYTĖ

Per Kaigarlo televiziją (Kanadoje) bu
vo perduota lietuviška programa. Joje 
dalyvavo ir iš Anglijos į Kalgarį persikė- 
luisio prof. Lederio duktė Aldona. Apie ją 
„T.Ž.“ šitaip parašyta:

Lietuviškų dainų pynei vadovavo Al
dona Rahilly (Lederytė).Ji, pritardama 
gitara, atliko „Kai aš mylėjau kaime mer
gelę“, jai priedainį .kartoti padėjo susto
jusi užpakalyje išakėjų grupė, apsirengu
si tautiniais drabužiais. Po to sekė „Tik 
tave myliu“, pritariant M. Stekenu! ir L. 
Noreikaitei. Pabaigai Aldona Rahilly pa
dainavo salo „Baltijos vėjelis“. Aldonos 
R. balsas labai švelnus, jos veido bruožai 
tipiškai lietuviški, o nauji aukštaitiško 
stiliaus drabužiai spalvotoj televizijoj de
rinosi su dainomis.

KOLEGIJOS SUKAKTIS

Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegija 1975 m. 
kukliai atšventė savo įsikūrimo Ramoje 30 
metų sukaktį. Rektoriaus prel. L. Tula'bos 
pranešimu, 1975 m. į kunigus buvo įšven
tintais lietuvis kolegijos auklėtinis —- kun. 
Antanas Petrauskas iš Ročesterio miesto, 
JAV. Naujų klierikų tais meteis nesusi
laukta nė vieno. Dabar kolegijoje yra 5 
klierikai: 3 lietuviai ir 2 nelietuviai. Stu
dijas gilina trys kunigai, kurių tik viena,s 
yna lietuvis.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

1975 m. lapkričio 28-30 dienomis Mont- 
realyje iįvyko 25-tasis Š. Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos suvažiavimas. Nors 
oras ir nebuvo palankus, suvažiavimas su
traukė per 300 lietuviškos studentijos iš 
įvairiausių Š. Amerikos vietovių.

TAUTOSAKOS ARCHYVAS

Čikagos Jaunimo Centras sutiko globoti 
numatomą įsteigti tautosakos archyvą. 
Mintį archyvo įsteigimui davė studentės 
Elenos Braidūnaitės surinkta gausi ir ver
tinga medžiaga senosiose JAV lietuvių ko
lonijose.

A. SAULAICIO SKAUTAVIMO 
SUKAKTIS

V. s. Antano Saulaičio skautiškasis ke
lias atžymėtas tokiu dideliu skaičiumi 
nuopelnų lietuviškajai skautybei, jog sun
ku būtų juos ir išvardinti. Jis apie 16 me
tų redagavo Skautų Aidą, o be to Skauty- 
bę, Sfcautiją ir visą eilę knygų. Dalyvavo 
apie 45 stovyklose, eidamas įvairias atsa
kingas pareigas, o paskutiniuosius 9 me
tus ’buvo LSS Tarybos Pirmininku. V. s. 
Antanais Saulaitis skautybei 50 meti) pa
aukojo šventai jai tarnaudamas su giliu 
tikėjimu jos idėjinėms vertybėms, kurias 
visą gyvenimą su didžiausiu atsidėjimu ir 
meile stengėsi parduoti lietuvių jauno
sioms kartoms.

Auksinis jo skautavimo jubiliejus iškil
mingai paminėtais praėjusių metų gruo
džio mėnesį.

IŠLEIS NAUJĄ PLOKŠTELĘ

Australijos Lietuvių Dainų šventės 
plokštelę nutarė išleisti Adelaidės lietuvių 
choras „Lituania“ su vadove sol. G. Vasi
liauskiene. Plokštelei paruošti ji sudarė 
komisiją, kurion yra pakviesti: sol. A. Bin- 
Ikovičiūtė-Gučiuvicine, smuikininkes Pr. 
M a liuk as, inž. A. Galati Mis ir įrašo atlikė
jas A. Budrys. Komisija šiai plokštelei jau 
■atrinko gražiausias šventės dainas.

NELAIMĖ IŠTIKO KUNIGUS

Kuin. Zigmą Ramanauską (53 m.) Chi- 
cagoje važiuojant kartu su motina auto
mobiliu ištiko širdies smūgis, po kurio ne
beatsigavo.

Tą pačią dieną širdies smūgis ištiko Šv. 
Kryžiaus parapijos kunigą A. Stažą. Ligo
ninėje pavyko jo gyvybę išgelbėti.

Kaip jau buvo anksčiau rašyta,, sunkiai 
serga paralyžuotas kun. dr. F. Gureckas, 
o Australijoje kun. A. Kazlauskas.

MIRĖ JURGIS STRAZDAS

JAV praėjusių metų pabaigoje mirė 
Jurgis Strazdas, gimęs 1903 m. Jis buvo 
žinomas kultūrininkas, žurnalistas, lietu
viškos muzikos rinkėjas. Lietuvoje dirbo 
mokyklų inspektorium.

VITAS GERULAITIS Į MASKVĄ

Sovietų savaitraštis Londone praneša, 
kad JAV ir Sov. Sąjunga susitarė suruoš
ti vidaus teniso rungtynes Maskvoje, Phi- 
ladelfijoje, Klevelande dr Indianopolyje. 
Kiekvienoje komandoje dalyvaus šeši žai
dėjai: trys vyrai ir trys moterys. JAV vy
rų trejukėje minimas ir Vitas Gerulaitis.
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Legendariiiis Voldemaras
Va,k. Europoje >prof. Augustinas Volde

maras buvo daugiau žinomais negu pati 
Lietuva, kuriai jis atstovaudavo .Tautų 
Sąjungos posėdžiuose, Ženevoje. Net da
bar. po daugelio metų, dažnai europiečiui 
gaili valandomis pasakoti apie Lietuvą, kol 
jis pagaliau paklaus: ar tai jūs turėjote 
Voldemarą, kuris algai kalbėdavo Ženevo
je?

Taip, prof. A. Voldemaras gerai įmokėjo 
anuometinę tarptautinę kalbą — 'prancū
zų, ir todėl gailėjo sėkmingai1 ginti Lietu
vos bylą buvusiame tarptautiniame foru
me, kuriuo tada buvo Tautų Sąjunga. Bū
damas iškalbus ir plataus masto istorijos 
žinovas, jis galėjo po keletą valandų kal
bėti'. Apie <tai daug rašė tuolaikinė Euro
pos spauda.

Bet koks buvo jo likimas? — Ligi 1972 
metų buvo galvojama, kaip paskelbta Lie
tuvių Enciklopedijoje (XXXIV tomas — 
506 psl.), kad 1940 m. pavasarį jis buvo 
ištremtas iš Lietuvos ir gyveno Romoje. 
Grįžo tuoj po 1940 m. birželio 15 d., t. y. 
bolševikų okupacijos pirmomis dienomis 
ir, „vos peržengęs sieną, liko perimtas so
vietinių enkavedistų ir kažkur į Sovieti- 
jos pilotus ištremtas“. Miręs 1944 metais.

1971 metais išėjo „Mažosios Liet. Tary
binės Enciklopedijos“ III tomas, kurio 826 
psl. nurodyta, kad prof. A. Voldemaras 
mirė 1942. XII. 16 d. Maskvos kalėjime, 
tačiau prieš tai jis „1940-42 m. gyveno Or- 
džonikidzėje (Š. Kaukazas). Hitlerinei ka
riuomenei artėjant prie Kaukazo, vėl su
imtas“.

Tik dabar, po 35 metų paaiškėjo, kur 
jis buvo laikomas 1940 metais, t. y., kai 
grįžo iš Romos į bolševikų Okupuotą Lie
tuvą. Apie tai žurnale „Sėja“ (1975 m. Nr. 
3) rašoma: „Paryžiuje pasirodė aukšto 
prancūzų karininko Pierre Billotte knyga 
„Les temps dės armes“, išleista Plon lei
dyklos“, tad toje knygoje prancūzas apra
šo savo susitikimą su prof. Voldemaru 
Kauno kalėjime.

Pierre iBlillotte 1940 m. pabėgo iš nelais
vės Vokietijoje ir peržengė Lietuvos sie
ną. Čia jis buvo suimtas ir uždarytas į 
Tauragės kalėjimą, o vėliau 'perkeltas į 
Kauną. Jis buvo brutaliai įmestais į celę, 
kur (tamsoje pamatė tris žmogystas. Ban
dė su jais susikalbėti įvairiomis kalbomis, 
kol pagaliau „vienos iš jų, labiausiai suly
sęs, padavė man ranką“ ir gryniausia 
prancūzų kalba pasakė:

— Tamsta esi prancūzų karininkas, tai 
sveikinu jus mūsų šaly ir šituose skur
džiuose mūsų namuose. Vadinuosi Volde
maras, prieš atsiradimą čia buvau minist
ras pirmininkas. O rodydamas į savo 
draugus dar pridėjo:

— Štai ponas Indrišiūnas, buvęs finan
sų ministras ir Seimo pirmininkas, o čia, 
dar didesnis paradoksas, buvęs vyriausias 
policijos direktorius“.

Aprašęs, (kaip juos naktimis šaukdavo 
tardymui, prancūzų karininkas toliau ra

Kiti.rraso
Tėviškės žiburiai (1975 m. lapkričio 13 

d.) įsidėjo Pr. G. vedamąjį, pavadintą 
„Romiai tylint“. Jame sakoma, kad „Vati
kanas sumaniai panaudoja diplomatinius 
metodus, bet nepakankamai atsiremia į 
moralinę rezistenciją“. Toji rezistencija 
esanti gyva sovietų pavergtuose 'kraštuo
se, bet laisvuose kraštuose ji 'nepakanka
mai reiškiasi, nes Vatikanas „nepakelia 
uždegančios rankos, nemobilizuoja mora
linės 'armijos, pats tyli ir kitiems leidžia 
tylėti. Straipsnyje sakoma:

„Tokios Vatikano laikysenos, kuri yra 
stipriai pagrįsta guvia diplomatija, bet 
silpnai atremta į moralinę rezistenciją, 
netpniH tcuiprcutti Tįsi pajlevqinli ypač cov'lieitu 
pavergtų kraštų tikintieji. Jie mato, kad 
Vatikano diplomatija yra priversta daryti 
didžiausias nuolaidas, kad gautų mažiau
sias 'teises 'religinėje srityje. Jis išsidera 
Kremliuje vyskupų paskyrimus, bet į juos 
dažniai patenka prosovietiniai kandidatai, 
„taikos“ kunigai, „patriotai“, kiuriais ne
pasitiki jų įtikintieji. Vatikanas išsidera 
kunigų seminarijas su -pora desėtkų klie
rikų, bet vadovybėn turi skirti sovietų pa
tikėtinius, o į klierikus niekas negali pa
tekti 'be kompartijos leidimo. Vatikanas 
pasirūpina hierarchinėmis viršūnėmis, bet 
negali padėta žemesnėm pakopom, kuriose 
nuolat siaučia persekiotojai. Iš hierarchi
nių viršūnių ateina informacijos Romon 
per sovietinę kontrolę. Dėlto girdėti baisų 
anoje pusėje: „esame išduoti“. Centras, iš 
kurio turėtų spinduliuoti dvasinė jėga bei 
rezistencijia, tiekia palenktais eiti pragma
tine linkme. Katalikų ir nekaitalikų užsie
niu spaudoje pasirodė straipsnis, sakantis, 
jog Lietuvos katalikai reikalingi didesnės 
Vatikano pagalbos, kad jis per mažai dė
mesio kreipia į Lietuvos reikalus, kad jis 
'nepaiso išeivijos balso. Galimas dalykais, 
tuose tvirtinimuose yra tiesos. Vatikanas 
ne tik turėtų sustiprinti savo pastangas 
Rytų Europai padėti, bet ir mobilizuoti vi
so laisvojo pasaulio tikinčiųjų pagalbą ta 
linkme.“

„Keleivis“ (1975 m. gruodžio 2 d.) savo 
vedamajame įkelia spaudos su Lietuva ap- 

. silkeitimo ir. autoriaus-teisių klausimą, 
k

šo: „Kitą naktį atėjo eilė Voldemarui. Ne
užmigau, iki jis sugrįžo. Ar jis turės sa
vyje jėgų atsilaikyti? Jis fiziškai atrodė 
tik savo paties šešėliu. Dėkui Dievui, ne
palūžo! Voldemaras ir Indrišiūnas, tie du 
valstybės vyrai, rado savyje pakankamai 
jėgų žmoniškumui išgelbėti. Ar ilgai pa
jėgė atsispirti? Niekad nesužinojau, nesi 
sekančią dieną buvau perkeltas į -kitą ce
lę.“

Augustinas Voldemaras buvo kilęs iš 
vargingos šeimos. Jis gimė 1883 m. balan
džio 4 d. Dysnos km. . Tverečiaus vis., 
Švenčionių aps. Mokytis jis pradėjo gero
kai pavėlavęs, bet, būdamas labai gabus, 
greit baigė pradžios, vidurinį mokslą ir 
Petrapilio universitetą. Gerai išmoko 9 
kalbas. Kantu įsu prof. K. Būga profesoria
vo Permės universitete ligi 1917 m. revo
liucijos.

Grįžęs Vilniun, 1918 metų vidury įstojo 
į Vilniaus viltininkų gretas, į dr. J. Basa
navičiaus vadovautą Lietuvių Mokslo 
Draugiją ir tapo Tautos Pažangos partijos 
vadovu, o 1918 m. jau buvo pirmuoju Lie
tuvos min. pirmininku ir užsienių reikalų 
miiniisteriu. Būdamas tvirto būdo, dažnai 
'susikirsdavo su kitų pažiūrų politiniais 
veikėjais. Todėl jau 1923 metais už 
straipsnį „Vaire“ buvo išsiųstas į Varnių 
darbo stovyklą. Po 1926 m. grįžo valdžion, 
o 1929. V. 6 d. pergyveno atentatą, per ku
rį Kauno miesto įsode prie teatro žuvo jo 
palydovas kpt. P. Gudymas. (Atentaitiinin- 
kai — kairieji studentai Andrius Bulota 
ir Martynas Gudelis pabėgo į užsienį, o 
trečias — A. Vosylius buvo pagautas ir 
1929. V. 24 sušaudytas). Vėliau, 'susikivir
čijus su prez. Smetona, jis buvo ištremtas 
į Platelius. Kiek laiko jis gyveno policijos 
priežiūroje Zarasuose.

1934. VI. 7 d. įvyko pučas prieš pirez. 
Smetona, ir kpt. Pyragius atskraidino 
prof. A. Voldemarą iš Zarasų į Kauną. Pu
čas nepavyko ir karo lauko teismas 1934. 
VI. 17 d. nuteisė prof. Voldemarą kalėji
mu, kur jis išbuvo ligi 1939 m. amnesti
jos. Po to jis buvo ištremtas į užsienį, beit 
1939 metais grįžo. Prie sienos jis buvo su
imtais ir išsiųstas į Zarasus, o iš ten 1940 
m. pavasarį vėl ištremtas į užsienį, kur 
jis išbuvo ligi 1940 metų birželio mėnesio, 
kada jis per Berlyną grįžo traukiniu į Vir
balį.

Likimo ironija suvedė prof. A. Voldema
rą ir jo atenitatininką Elulotą važiuoti į. 
Lietuvą tuo pat laiku. Profesorius 'buvo 
pakeliui į Sovietų kalėjimą ir mirtį, o jo 
atentatininkas — į Vilniaus 'universiteto 
profesoriaus katedrą.

J. R.

PREMIJUOTA GYVENVIETĖ

Visoje Sov. Sąjungoje devynios gyven
vietės pripažintos pavyzdingiausiai 'tvar
komos ir gavo garbės diplomus. Jų tarpe 
■ir Juknaičių sovchozas prie Šilutės.

„Geriausiu atveju išeivijos, periodinė 
spauda ar ir grožinė bei mokslinė literatū
ra tepasiekia tik keliolika režimo patikė
tinių ir dar vieną kitą, kuris turi retą pro
gą į mūsų raštą slaptai žvilgterėti pro iš
rinktųjų pažastį. Ir tas lietuvių tautai tai
komas „erezijos“ draudimas pasiekė net 
tokį kvailybės laipsnį, kad į adresatų ran
kas nepatenka ir čia išleista Čiurlionio 
monografija, nors ‘ten nėra jokios 'politi
kos nė krislelio. Gal tik dėl to, kad Skaity
tojais nepastebėtų, jog čionykštė spausdi
nimo 'technika yra geresnė, negu sovieti
nė.

Na, o mes tarybiniinkų žodį laisvai skai
tome. Ir „Ticaoo“, ir „Literatūrų® lir Me
no“, ir „Kultūros Barų“, ir „Pergalės“, ir 
netgi „Komunisto“ bei kitų komunistinių 
evangelijų. O tarybinės grožinės literatū
ros prikrautos kiekvieno knygos mėgėjo 
lentynos. Net ir plokštelių, nebūkštaujant 
dėl jų vienokio ar kitokio turinio, kai mū
sų plokštelės į Lietuvą irgi neįleidžiamos.

Vadinasi, mūsų žodžiui kurčių ar ap
kurtintų tarybiniinkų mintį mes girdime. 
Girdime ir mums taikomus niekinimus, ir 
nepagrįstus kaltinimus, ir niekinį tarybi- 
ninkų pasigyrimą žodžio ir sąžinės „lais
ve“, net ir dabartine Lietuvos „nepriklau
somybe“.

O ateityje gali būti dar „geriau“. Kaip 
„Gimtasis kraštas“ mums žada, tarybiniai 
organai gali mums „parinkti dominančius 
išeiviją kūrinius, o paskui sudaryti sutar
tį, pagal kurią leidėjai galės atsilyginti 
autoriams“. Jie, esą, išleistų ir išeivijos 
autorių brandžių .kūrinių, tik — „deja, už
sienyje spausdinamų lietuviškų knygų tar
pe ne taip lengva surasti dėmesio vertą 
talentingą kūrinį“.

Bet kodėl nepasakyti tiesiai: „ne taip 
lengva rasti komunistų partijos direkty
vas 'atitinkančių kūrinių“?

Šia proga, kai dabar iškyla dr Sovietų 
S-gos pasirašytos 'autorių teisių konvenci
jos klausimas, norėtųsi paklausti ir mūsų 
teisininkus bei veiksnius, ar toji' konven
cija galioja ir Lietuvai, kurios okupacijos 
JAV nepripažįsta ir su Lietuva atskiros 
sutarties nepasirašė?“

Lietuvos kaimas
PREKYBA PER PRIEVARTĄ

Žinomas posakis: pirkai arklį — pirk ir 
balną. O jeigu balną jau turi? Kiekvienas 
pasakys — antro pirkti nereikia. Kitaip 
galvoja kai kurie respublikinio susivieni
jimo „Lietuvos žemės ūkio technika" ra
joninių Skyrių vadovai.

Prieš kiek laiko į Šiaulių rajono Raudė
nų tarybinį ūkį atbildėjo iš Šiaulių auto
mobilis, pakrautas įvairiomis gėrybėmis. 
Raudėniškiai išsikrovė bidonus. Reikalin
gais daiktas. Tačiau sąskaitoje parašyta: 
Raudėnams dar priklauso tiek ir tiek koš
tuvų.

— Neužsakėme ir neimsime, — užsispy
rė žemdirbiai.

— Keiks mano reikalas, — abejingai at
sakė vairuotojas ekspeditorius.

Raudėniškiai paskambino telefonu:
— Koštuvų mums nereikia.
Iš Šiaulių vadovaujantis balsas:
— Vadinasi, neimsite?
Rau dėmėkis:
— Ne!
'Balsais iš Šiaulių:
— Neimsite, tada taškas — ir bidonų 

negausite...
Ir štai graudus Raudėnų žemdirbio bal

sas:
— Paimsime. Ką darysi —- gyvas į že

mę nelįsi.
O tų koštuvų ūkio sandėlyje jau visi du 

šimtai guli.
— Pakaks šiam tūkstantmečiui, — sako 

karvių melžėja, rajono Tarybos deputatė 
Z. Gaugalevičienė.

Į sekantį tūkstantmetį Raudėnų tarybi
nio ūkio žemdirbiai galės įžengti ir su bre
zentinėm prijuostėm. Niekas neprašė, o 
„Lietžemūktiekimo“ darbuotoj ai jomis už- 
griozdė visą sandėlį. Dabar prijuosčių yna 
net 600. Rūdija neužsakytais ir ūkiui ne
reikalingas daugiau kaip tūkstantį rublių 
kainavęs transporteris kiaulių fermai.

Tarybinio ūkio vadovai tyli. Žino, ką 
reiškia pyktis su tiekėjais! Tačianu galvas 
visgi suka: kur dėti visa tai. Ir sugalvojo!

Jie nevagia, bet grobsto
Lietuviškais priežodis sako, kad kiekvie

no žmogaus nagai į save linkę. Tais •priežo
dis labai tiksliai nusako žmogaus sociali
nę prigimtį, kurią Marikis© teoretikai jau 
daugiau kaip pusšimtį metų bando pakeis
ti. Tačiau iki šiol tik tiek pavyko, kad žo
dis vogti pakeistas švelnesniu terminu — 
grobstyti.

Sov. Sąjunga ar 'tik nebus Europoje vie
nintelis kraštas, kur už grobstymą dar te- 
bebaudžiamia mirtimi. Tai rodo, keikią di
delę žalą tie grobstymai daro valstybei. 
Spauda taip pat. šiuo metu nebevengia pai- 
smerktii grobstyto.) ų, kantais net ir aukš
tus postus užimančių, kaip tai atsitiko su 
buv. kultūros ministre Furtseva ir .kiltais 
partijos iar valdžios pareigūnais.

Grobstymo reikalus Lietuvoje aprašo 
pats vidaus reikalų ministras Julijonas 
Mikalauskas straipsnyje „Socialistinė nuo
savybė neliečiama“ (Komunistas, 1975 m., 
Nr. 12). Štai keletas jo pasisakymų.

„Socialistinio turto grobstymas yra pa
vojingais nusikaitimas. Dėl grobimų vals
tybė netenka tam tikros dalies vertybių, 
Skintų socialistinei gamyvaii vystyti. Ant
ra vemtus, lengvo pasipelnijimo mėgėjai 
pažeidžia socilalilstinį materialinių gėrybių 
paskirstymo principą, gyvena parazitiš
kai, tampa priešiškais tarybinei visuome
nei 'ir demoralizuoja kitus piliečius, ypač 
jaunimą. Kaip įtik ten, kur klesti 'smulkūs 
grobstymai, atsiranda dirva ir žymiai di
desniems nusikaltimams.

Daugiausia grobstymai paplitę žemės 
ūkyje. Iš bendro respublikoje užregistruo
jamų grobimų skaičiaus beveik kas ket
virtos ioaiSkintaimaic šioje liaudies ūkio ša
koje. Tai, visų pirma, paaiškinama socia
listinio turto 'apsaugos specifika žemės 
ūkio įmonėse. Čia prie mateiralinių verty
bių įprieina platus asmenų raitas. Deja, ne 
visi jie sąžiningi.“

Pasirodo, kad laikas nuo laiko, ypačiai 
pavasario sėjos ir derliaus nuėmimo me
tu į kaimus vyksta milicija su pagalbi
ninkais, kurie išaiškina daugybę grūdų 
grobstymų sandėliuose, kūlimo aikštelėse 
ir kitur.

„Dauguma minėtų pažeidimų yra labai 
akivaizdūs, ir nusikaltimai vykdomi, kaip 
sakoma, visiems po akių. Tenka stebėtis, 
kad šių negerovių demaskavimui būtinas 
pareigūnų ir visuomenininkų įsikišimas, 
kad jų (atkakliai „nepastebi“ tie, kuriems 
valstybė tiesiogiai patikėjo šį svarbų rei
kalą — ūkių vadovai, specialistai, revizi
jos komisijos, taip pat partinių, profsą
jungos, komjaunimo organizacijų vadovai.

Maža to, į visuomenės turtą pasikėsina 
ir kai kurių ūkių vadovai. Kapsuko rajo
no „Naujo gyvenimo“ kolūkio pirminin
kas D. Vilkaitis 1975 m. rugpjūčio 9 d. pa
grobė 3.500 kg kolūkiui priklausančių mie
žių. Savo juodą darbą jis bandė atlikti ki
tų rankomis: kombainininkui nurodė pa
likti grūdus bunkeryje, vairuotojui — ga
benti į nurodytą vietą, vienam kolūkiečiui 
— saugoti pagrobtą turtą. Nenuostabu, 
kad po kelių dienų panašiu būdu apsivo
gė to paties kolūkio vyriausias agronomas 
V. Grinkevičius ir talkininkavęs, nuimant 
derl ių, Kapsuko komunalinių įmonių kom

Transporteri patikėjo racionializatoniams. 
Šie žada įrengimą išnarstyti, o atskirus 
mazgus, detales pritaikyti kitur. Su buiti
nės tarnybos siuvėjais sutarė, kad šie iš 
prijuosčių pasiūtų pirštinių. O ką daryti 
su koštuvais?

— Sukelti į medžius, — pasiūlė vienas 
jumoristas.

Tikrai, tegul giesmininkai platina savo 
šeimynas!

Pasvalio rajoninio susi vienijimo dar
buotojai labiau demokratiški. Taško jie 
nededa. Valdytojo pavaduotojas prekybos 
reikalams J. Gaili finas visuomet po ranka 
turi rajono ūkių sąrašą su finansine cha
rakteristika. Jei ūkis „sėdi bate“ — nerei
kalingų prekių neveža. Iš tokio nelengva 
•rublį išlupti. Tam,, kuris turi pinigų, vis 
įkiša užsigulėjusią prekę. Taip prieš kiek 
laiko į „Draugystės“ kolūkį atvežė ir pa
liko du apdangalus automobiliui „Mosko- 
vič“, o 70 rublių nusirašė. Tai kas, kad 
kolūkis nė vieno „Moskovičiaus“ neturi.

Labai pamėgo Pasvalio tiekėjai „Kovo 
8-osios“ kolūkį. Už 1600 rublių šio ūkio 
žemdirbiams jie atbogino neužsakytą ir 
nereikalingą siloso kombainą KS-2,6. 
Dirbtuvėse neišpakuotos guli 989 rublius 
kainuojančios stakles, nors ūkio mechani
zatoriams pakanka senųjų.

— Jomis šeimininkės nors peilius paisi- 
galąs, — guodžiasi kolūkio vyr. inžinie
rius J. Šležas. — Tačiau, ką daryti su prie
taisu LPU-1, tai jau 'neišmanau.

Tikrai, ką su jiuo veikti? šis prietaisas 
pritaikytais prie tėvyninės gamybos preso, 
o tokio ūkis neturi ir nenumato pirkti. 
Tačiau ar tai tiekėjams svarbu? Pinigus 
paėmė, ir viskas.

Tai šit kaip prekiaujama per prievartą. 
Svetima kišene ištaisomos planavimo klai
dos. 'Matyt, čia yra plati veiklios dirva liau
dies kontrolieriams — žvilgtelėti, kas de
dasi už ūkio sandėlių spynų ir '„Lietuvos 
žemės ūkio technikos“ rajoniniuose 'susi
vienijimuose.

S. PIKELIS, „V. laikraštis“

binato sunkvežimio vairuotojiais S. Leo
nas.“

Tokųi pavyzdžių savo straipsnyje J. Mi
kalauskas nurodo ne vieną. Ir ne įtiktai 
žemės ūkyje, bet taip pat maisto ir kitų 
reikmenų įmonėse. Besilankantieji Lietu
voje esą (girdėję pasakojimų, kad prie bu
vusio „Maisto“ fabriko Kaune per nelai
mę buvęs sunkiai sužeistas ar užmuštas 
žmogus. 'Du vyrai metę per tvorą iš sker
dyklos pavogtą kiaulę ir pataikę pro šalį 
ėjusiam žmogui tiesiai ant galvas... Apie 
maisto grobstymus įrašoma ir minėtame 
straipsnyje.

„Ypač didelį susirūpinimą kelia padėtis 
mėsos ir pieno (pramonės įmonėse. Jose 
metai Iš metų užregistruojama daugiausia 
grobstymų. Ypačai reiktų pažymėti Aly
taus mėsos kombinatą.“

...„Stambių išeikvojimų prekyboje pa
daro, pasinaudodami tarnybine -padėtimi, 
materialiai atsakingi asmenys. Respubliki
nėje bakalėjos prekybinėje bazėje buvo iš
aiškintas 88 tonų cukraus 'trūkumais, Šven
čionių rajkoopsąjungos Pabradės univer
salinėje parduotuvėje stigo įvairių prekių 
už 59 tūkstančius rublių. Kaip mažmeni
nėje prekyboje, taip ir visuomeninio mai
tinimo įmonėse dar neišgyvendinti klien
tų apgaudinėjimo faktai, apsveriant ir 'ap
skaičiuojant pirkėjus.“

...,jlš statomų valstybinių objektų, vis 
dar grobstomos statybinės medžiagos, ku
riomis pasinaudoja individualūs statyto
jai. Paplitę neatliktų darbų prirašinėji
mai. Dėl jų neteisėtai išmokamos didelės 
premijos, o tokiu būdu „sutaupytos“ staty
binės medžiagos, degalai ir kitos materia
linės vertybės išgrobstomos.“

Iš J. Miikahmsko stra'ipmio matyti, kad 
grobstymo liga Lietuvoje yra užsikrėtę be
veik visi — nuo didelių viršininkų iki pa
čių mažųjų tarnautojų bei darbininkų.

J. Pelkis

MINIMAS LIETUVIS

Sov. Sąjungos 'teisingumo ministro pa
dėjėjas Aleksandras Sucharevas duoda 
„atkirtį“ 'tiems, kurie rašė, kad teisiant 
Vilniuje Kovalevą, nebuvę prisilaikoma 
net pagrindinių teismo procedūros nuosta
tų. „Soviet News“ (sausio 6 d.) atpasako
ja Sucharevo kalbą, kurioje, be kita ko, 
jis pareiškė, kad Vakaruose, Kovalevo dė
ka, esą platinami sąrašai asmenų, nuken
tėjusių ar persekiojamų dėl politinių ar 
religinių įsitikinimų. Sucharevas nežinąs 
Sov. Sąjungoje 'tokio įstatymo, kuris per
sekiotų už politinius 'ar religinius įsitiki
nimus. Tačiau pasitaiką tuose sąrašuose ir 
tikrų prasikaltėlių pavardžių. Vienas iš 
tokių esąs tūlas Dudėnas, dalyvavęs žmo
nių žudynėse Lietuvoje ir Baltarusijoje. 
Dar jis suminėjo baltarusį Ostrovskį ir 
„tikėjimo kankinį“ Vološiną.

Kovalevo byloje Vilniuje buvę apklaus
ta apie 20 liudininkų, kurie įrodę jo prieš
valstybinę veiklą.

LIETUVOJE
ĮTEIKTI APDOVANOJIMAI 

LAUREATAMS

Kultūros ministerijoje gruodžio 29 d. 
buvo įteikti apdovanojimai 1975 metų li
teratūros ir meno premijų laureatams. 
Juos įteikė literatūros ir meno premijų 
komiteto pirmininkas, kultūros ministras 
L. Šepetys. Laureatų diplomus ir ženklus 
gavo rašytojai. J. Požėra ir V. Reimeris, 
kompozitorius A. Račiūnas, rusų dramos 
teatro aktorius A. Inozemcevas, dailinin
kai A. Ličkutė-Jusionienė ir J. Švažas.

Buvo taip pat įteikti diplomai Stasio 
Šimkaus dainų konkurso nugalėtojams — 
kompozitoriams V. Paltanavičiui, V. Kai
riūkščiui, J. Juozapavičiui, R. Žigaičių! 'bei 
poetams J. Nekrošiui ir S. Žlibinu!. Kul
tūros ministerijos kasmetinių premijų dip
lomus už šitĮ metų dainų šventės šokių 
kompozicijas gavo choreografai J. Lingys, 
J. Gudavičius ir M. Vaitulevičiūtė.

PAGERBTAS A. VENCLOVA

Vilniuje suruoštas labai iškilmingas mi
nėjimas pagerbti Antanui Venclovai, ku
riam sausio 7 d. būtų suėję 70 metų. Prie 
namo, kuriame jis gyveno, atidengta me
morialinė lenta ir suruoštas mitingas.

A. Venclovos žmona Eliza prisiuntė mi
nėjimo rengėjams padėkos 'telegramą, nes 
pati dėl ligos negalėjusi dalyvauti. Nieko 
neskelbiama apie dalyvavimą sūnaus, ku
ris prašosi išleidžiamas iš Lietuvos.

Minėjimai ruošiami ir 'kitose Lietuvos 
vietose.

„LĖLĖS“ TEATRAS

Naujųjų įmetu išvakarėse Vilniaus sena
miestyje atidarytas vaikų teatras „Lėlė“. 
Jis pastoviai įsikūrė restauruotuose XVIII 
a. architektūros ansamblio rūmuose. Pir
mame spektaklyje vaikams parodyta S. 
Gedos „Pasaka apie stebuklingą 'berniu
ką“.

KAUNO STAKLĖS

Kauno mašinų ir įrankių fabrikas, kaip 
praneša Soviet Weekly (Nr. 17), už savo 
kombinuotas precizines tekinimo, gręžimo 
ilr šlifavimo stakles neseniai Leipcige ga
vo tarptaU'timį aukso medalį. Noris fabri
kas esąs įsteigtas tik prieš dešimtį metų, 
•bet šis aukso medalis jau esąs 'trečias. 
Fabrikas eksportuojąs savo stakles į 
Prancūziją, Italiją, Olandiją, Lenkiją, Pa
kistaną ir kitur.

Lietuva dabar užimanti ketvirtąją vie- ■» 
tą mašinų ir įrankių gamyboje. Imant pa
gali gyventojų skaičių, čia vienam' žmogui * 
esą pagaminama daugiau mašinų, negu ' 
visoje Sov. Sąjungoje. Praėjusiais metais 
pagaminta 30.000 vienetų.

Savaitraštyje įdėta nuotrauka, kurioje 
prie staklių matosi du darbininkai ir da
lis užrašo „Tau, tėvyne“.

Darbo stovyklos 
ne paslaptis

„Darbo stovyklos nėra jokia paslaptis“, 
rašo Sovietų ambasados leidžiamas laik
raštis „Soviet News“. Toliau ten pateikda
mas 'toks tų stovyklų aprašymas.

Iš tikrųjų tos stovyklos Sov. Sąjungoje 
oficialiai vadinamos pataisos darbo kolo
nijomis. Jos buvo Lenino parėdymu įsteig
tos 1920 m., reformuojant bausmių pro
gramą kalėjimuose, kurie skaitomi nežmo
niški ir nepadeda pagerinti kalinių blogo 
elgesio.

Sovietų teisminė sistema reikalaujanti 
ne tik 'kriminalistą nubausti ir jį izoliuoti, 
bet taip pat jį perauklėti, padaryti nau
dingu visuomenės nariu. Ir tam yra tik 
viorwc ikolioic — pataisos stovyklos.

Darbais, kurį kaliniai atlieka, jų neže
minąs ir nekenikiąs jų orumui. Jie esą ap
mokami pagal prof, sąjungų nustatytas 
normas, atskaitant išlaikymo išlaidas. Li
kusieji pinigai pasiunčiami šeimoms arba 
taupomi.

Neturintieji specialybės asmenys išmo
komi amato, o mažamoksliai baigią aukš
tesnįjį mokslą. Reikalaujama, kad atlikus 
bausmę, buvusieji kaliniai gautų darbą.

Aišku, stovyklų nesą galima prilyginti 
viešbučiams ar vasarvietėms — kaliniai 
yra nuolat saugojami, kaip ir Vakarų ka
lėjimuose. Kaliniai, kurie rodo pastangas 
pakeisti blogą elgesį ir mėgsta darbą, ga
li būti paleidžiami anksčiau nuteisto lai
ko.

Vakarų teisininkai genai žiną, 'kais yra 
pataisos darbo stovyklos. Pvz. netoli Mas
kvos esančią Kriukovo darbo stovyklą esą 
aplankę Prancūzijos parlamentarai, JAV 
■senatoriai ir Japonijos bei kitų kraštų vi
suomenės atstovai. Kalinių reformos siste
ma nesanti jokia paslaptis ir ji mielai ro
doma visiems suinteresuotiems.

Neatsižvelgiant į tai, BBC ir Prancūzi
jos televizijų stotys rodančios publikai 
vietoves, kuriose dirba kriminaliniai nu
sikaltėliai, vadindami tuos nusikaltėlius 
„politiniais kaliniais“.

Ir nesijuok, žmogau!

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1976 m. sausio 20 d. Nr. 5 (1295)

Europos __
Lietuvių Kronika

PAMINĖTA SUKAKTIS -
Gruodžio 24 d. Lietuvių Namuose buvo 

susirinkęs gražus lietuvių būrys paminėti 
dr. S. Kuzminsko 75 metų suka'kitį. Ta pro
ga suruoštose vaišėse dalyvavo Lietuvos 
charge d'affaire V. Bailiukas su žmona, 
rašytojas F. Neveravičius su žmona, DB1JS 
garbės narys P, B. Varkiaila su žmona, kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC, DBLS — L. Namų 
Centro valdybos nariai, J. Vilčinskas siu 
šeima, K. ir M. Batonai ir daug kiltų.

Apie gražiai pasisekusį minėjimą pla
čiau bus parašyta ateinančią savaitę.

Šia proga gerb. sulkaikituviniinkas prašo 
patikslinti, kad jis įvairiuose koledžluose 
ne profesoriauja, kaip parašyta J. Vilčins
ko straipsny (,,E. L.“, Nr. 5). o tiktai Jek- 
itoriauja.

AUKOS

Lietuviškiaj-aii spaudai paremti aukojo:
J. Vaivada — 5.00 dol., S. BUotnys — 

4.60 sv., P. Miliauskas — 2.00 sv., M. Gu- 
tauskienė — 2 .00 sv., J. Pakalnis — 1.50 
sv., V. Demilavičius — 1.50 sv., P. Morkū
nais — 1.00 sv., R. Karalius — 1.00 sv., S. 
Stulgys — 0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:

J. Pakalnis — 1.00 sv.

UKRAINIEČIU ŠVENTĖ

Sausio 22 d. ukrainiečiai šventė 58-ją 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį.

Tą vakarą į ukrainiečių sąjungos na
mus, Londone, susirinko gražus kviestų 
svečių būrelis.

Svečiai buvo vaišinami! skaniais užkan
džiais ir gėrimais, šio pobūvio metu trum
pą, 'bet reikšmingą kalbą pasakė pairta- 
meinto narys W. Whitlock. DBLS-gos sek
retoriui pavyko užmegzto ryšį su parla
mento atstovu ir tikimasi, kad, sąlygoms 
leidžiant, jis dalyvaus ir Lietuvos nepri
klausomybės šventėje, Vasario 16 d., Lie
tuvių iNiamuose.

Ukrainiečių nepriklausomybės šventėje 
dalyvavo Lietuvos min. V. Baltokas su 
žmona ir Latvijos min. Ozolins.

NE STANČIKAITĖ

„E. Lietuvio“ Nr. 4 paskelbta, kad Tau
tos Fondui £4.00 aukojo P. Stančikaiitė. 
Turėjo būto — P. Stančikas. Ten pat pa
rašyta, kad spaudai paremti 1.50 įsv. au
kojo F. Omskis. Turėjo būto E. Omkis.

PATIKSLINIMAS

Paskutiniajame „Europos Lietuvio“ nu
meryje kronikos skyriuje parašyta, kad 
iš daiinavuečių Skirtosios £100,00 svarų 
pašaipos užsakyta aštuoniems tautiečiams 
laikraštis ir kalendorius. Iš tikrųjų turė
jo būti parašyta, kad laikraštis ir kalen- 
dordius užsakyta dešimčiai žmonių. Už įvy
kusią klaidą dainavietes atsiprašome.

LITHUANIAN COOKERY

„Darbininkas“ (JAV) išleido Izabelės 
Stankevičiūtės sudarytą lietuviškų valgių 
gaminimo vadovą „Lithuanian Cookery". 
Į .anglų kalbą išvertė Laima Kumpis. Vir
šelis P. Jurkaus. Knyga įrišta specialiu 
jungiamuoju būdu, kuris palengvina pus
lapių vartymą. Ji apima visų valgių ga
mybą. Tai nepamainomas vadovas jau
noms šeimininkėms, negalinčioms pasi
naudoti lietuviškomis valgių gaminimo 
knygomis. Daugiau kaip 300 puslapių. 
Kaina £3.50. Galima užsisakyti „E. Lie
tuvio" 'administracijoje.

LONDONAS
VASARIO 16-TOSIOS — LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ IR 

M. K. ČIURLIONIO METŲ UŽBAIGIMAS

Vasario 15 d. (sekmadienį) 6 vai. vaka
ro D. B. Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdyba rengia Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės Šventės minėjimą 
ir M. K. Čiurlionio Metų Užbaigimą.

Minėjimas bus BISHOPSGATE INSTI
TUTE, BISHOPSGATE CONCERT HALL, 
230 BISHOPSGATE, LONDON EC2 (kito
je pusėje Liverpool 'Street Stoties).

Programoje: Tradicinis Lietuvos Atsto
vo Vinco Baltoko žodis. Skulptorės Elenos 
Gaiputytės paskaita. M. K. Čiurlionio mu
zikos rečitalis, kurį atliks Miss Carfine 
Carr. Londono tautinių šokių grupės pa
sirodymas. Londono Choro, vedamo mu
ziko Justo Černiio, dainų 'koncertas.

PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Lietuvos Atstovas užprašė šv. Mišias už 
Lietuvą, kurios bus laikomos Lietuvių Šv. 
Kazimiero šventovėje vasario 15 d., 11 va
landą. Adresas: 21 The Oval, Hackney 
Road, London E2.

Pamaldas laikys Šv. Kazimiero švento
vės rektorius kun. dr. Jonas Sakevičlus, 
MIC.

Krašto Valdyba kviečia visus Londono 
ir 'Pietų Anglijos lietuvius su savo drau
gais anglais dalyvauti minėjime ir pamal
dose.

Tą vienintėlę dieną paskirkime savo tau
tos pagerbimui ir kartu junkiimės su kraš
te kovojančiais dėl tautos laisvės.

Minėjimo vieta pasiekiama daugelio 
autobusų linijomis, požeminių traukinių 
'tinklu, o taip pat geležinkelio linijomis iš 
įvairių vietovių.

Boltonas
MIRĖ VLADAS PANAVAS

Sausio 3 d. širdies liga mirė Vladas Pa
navas, gimęs 1912 m. Zarasų apskrityje. 
Priklausė Boltono DEILS skyriui ir iramo- 
vėnams. Kartą buvo išrinktais net skyriaus 
pirmininku. Skaitė „Europos Lietuvį“.

A. a. V. Panavas buvo vedęs lenkę, to
dėl ir palaidotas iš lenkų bažnyčios. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. Kamaiitis. o 
iraimovėnai stovėjo prie karsto garbės sar
gyboje. Po 'laidotuvių lenkų klube buvo 
suruošti užkandžiai.

J. Banys

GLOUCESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

1975 m. gruodžio 27 d. Gloucesterio’ ir 
Stroudo 'skyriaus valdyba su tėvais su
rengė gražiai pavykusią Kalėdų eglutę 
vietos bei apylinkės vaikuičams. Į paren
gimą sugužėjo apie 20 vaikučių.

Mes reiškiame savo didžiausią ir nuo
širdžiausią padėką Wolverhamptono lie
tuviams, kurie, nepaisydami nuovargio ir 
tolimos kelionės, atvažiavo keturiais lauto- 
mobiiliais apie 20 žmonių ir 'atliko progra
mą.

Skyriaus pirmininkė A. Ručinskienė pa
sveikino visus susirinkusius svečius, pa
linkėdama laimingų Naujųjų Metų. Tada 
Wolverhamptono choras -sugiedojo Svei
kas Jėzau gimusis,' vadovaujant Ivanavi- 
oiiui. Vietinės mergaitės pašoko Kalvelį, 
Kepurinę. Žiogelius ir Suktinį. Po to Wol- 
vrehamptono choras padainavo Ramunė
lę, Einu sau taku ir sugiedojo Gul šian-

SERGA J. SONDA

..Keleivio“ redaktorių Jackų Sondą išti
ko širdies smūgis ir jis nuo gruodžio 31 d. 
gydomas Bostono ligoninėje. J. Sonda yra 
83 m. amžiaus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — vasario 1 d., 12.30 vai.
LEEDSE — vasario 8 d., 3 vai. p. p., H. 

Rosary bažn.
BRADFORDE — vasario 15 d., 12.30 vai., 

iškilmingos pamaldos už Tėvynę Lie
tuvą.

HUDDERSFIELDE — vasario 22 d.. 1 vai. 
p. p., St. Joseph's bažn.

NOTTINGHAME — vasario 1 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — vasario 1 d., 15 
vail., St. Wulstam, Wolstanton, Church 
Lane.

NOTTINGHAME — vasario 2 d., Graudu
linėse, 19 vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — vasario 8 d., 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 8 d., 13.45 
vai., Sacred Heart, Mere Rd.

I dieną ir Tyliąją naktį. Programa buvo 
baigta Lietuvos himnu.

O tada su didžiausiu dovanų maišu at
keliavo Kalėdų senelis (J. Vilimas). Kiek 
džiaugsmo buvo vaikams, gavus dovanė
les, kiek čiauškėjimo! Pagaliau ir dovanų 
maišas ištuštėjo, visi jam padėkojo, išly
dėjo, primindami, kad neužmirštų jų ir 
kitais metais.

Pagaliau vaikučiai buvo susodinti prie 
gausiai apkrauto vaišių stalo.

Už 'tą pavykusį pabendravimą didi pa
dėka tenka Wolverhamptono choristams, 
choro vadovui Jonui Ivanavičiui. visiems 
svečiams ir tėveliams už atsilankymą su 
vaikučiais, o taip pat visliems prisidėju
sioms prie loterijos ir parengimo.

M. Gelvinauskienė

BRADFORDAS
PASIRYŽĘS JAUNUOLIS

Nors Bradforde nėra daug lietuviško 
jaunimo, tačiau labai malonu pasidžiaug
ti tyliu, bet ryžtingu' Romanu Rimoniu.

Gimęs Bradforde prieš 25 metus, Ro
manas nuo 16 metų 'amžiaus pradėjo lan
kyto ukrainiečio O. Eluriak baleto studiją, 
įdėdamas visą širdį į apdnauism in tais ju
desiais išreiškiama 'šokio meną. 1972-3 m. 
gavęs du bronzos ir sidabro „Honours Cer
tificate“ medalius, 1974 m. pelnė aukso

medalį „už baleto teoriją ir praktiką“. 
Jaunas baleto šokėjas vienas ir su grupe 
atiteka baleto šokius labdaros bei įvairių 
švenčių programose anglų ir kitų tauty
bių pobūviuose.

Romanas, apsikrovęs baldinės muzikos 
plokštelėmis ir interpretuodamas muziką 
gracingais šokio judesiais, mielai pasida
linti savo įspūdžiais. Baleto šokiams rei
kalingus rūbus gaminasi pats. Įsigilinęs į 
baleto meną ir taisykles, pats sukuria sa
varankišką, individualią atskirų kūrinių 
išraišką. Tuo gallimia pastebėti disciplinuo
to kūno graciją, judesių darnų žaismą, kai 
be žodžių kalba rankos, kojos, liemuo ir 
net įsijautęs veidas. Kaip vienas 'anglas 
žinovais pastebėjo, R. Rimonio gyvas ju
desių ir grakštumo interpretavimais, meist
riškas muzikos ir jos motyvų išgyvenimas 
'sujungia kompozitorių ir šokėją: puiki, 
vieninga dvasios ir kūno dama pakelia 
žiūrovus į svajingas aukštybes ir sulydo 
paprastą individą su muzikos bei judesių 
išraiška.

R. Rimonis, 'Sėkmingai baigęs O. Buiriak 
baleto studiją ir apdovanotais „Anglo Do
minion Association Teachers of Dancing“ 
medaliais, dabar pats 'talkininkauja savo 
mokytojui, mokydamas jaunuosius baleto 
mėgėjus. Pastaruoju metu jis pasiryžo pa
dirbėti ir lietuvių Vyčio klube, jei tik at- 
■si'pąv. tonui, arjrBttagų kaip “•Jis pats šukėj ų.

Sėkmės ir vyriško ryžto!

ATVYKITE ATOSTOGŲ 
Į SAULĖTĄJĄ SALĄ

VI. Girėnas ir S. Skibiniauskas savo nau
jai Įsigytame priv. viešbutyje Isle of Wight 
jau priima vasarotojus.

Viešbutis yra arti jūros, daug vietos ma
šinoms pastatyti, nuosavas baras ir spalvota 
televizija. Geras maistas du kartu per dieną, — 
pusryčiai ir vakarienė.

Kainos sezono metu (nuo birželio 15 d. iki 
rugsėjo 15 d.) £25.00 vienam asmeniui per sa
vaitę. Kitu metų laiku — £23.00 per savaitę. 
Vaikams Iki 14 m. pusė kainos; iki 3 m. — ne
mokamai.

Priimami svečiai Velykoms. Kaina, Įskai
tant maistą, £5.00 per dieną vienam asmeniui.

ADRESAS: „Skelmorlie“ Priv. Hotel
Spring Gardens, 
Madeira Road, 
V e n t n o r , 
Isle of Wight.

MANCHESTERIS
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheisite- 
rio skyrius šaukia š. m. vasario 7 d., 5.30 
vai. p. p. Manchestemio Liet. Soc. klube 
visuotinį metinį narių susirinkimą, kuria
me bus aptardami 'Skyriaus einamieji rei
kalai ir .renkama nauja valdyba bei revi
zijos komisija.

Laiku nesuisirinkus reikiamam . narių 
skaičiui, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Visi' Skyriaus nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti'.

Skyriaus valdyba

PAVYZDYS JAUNIESIEMS
Manchesteryje gyvenąs, ne per seniau

siai lietuvišką šeimą sukūręs inž. Petras 
Viržintais užsisakė „.E. Lietuvį“. Petras 
yra pačios jauniausios kartos lietuvis, vi
sus mokslus baigęs Anglijoje. Dar vaikys
tėje likęs našlaičiu, Rochdailes DBLS sky
riaus globojamas, jis keletą metų gyveno 
kun. J. Matulio įkurtame Liet. Židinyje, 
Nottinghame. Čia įsigijo lietuviškąjį išsi- 
auiklėjimą ir patobulino kalbą. Įsikūręs 
savarankiškai, jis ne tik nepasitraukė iš 
lietuvių gyvenimo, ibet seka lietuviškąją 
spaudą, kartais net ir pats bandydamas 
joje dalyvauti.

Ar įtik nebus Petras Viržintas pirmasis 
jaunosios kartos lietuvis, savo paties ini
ciatyva užsisakęs lietuvišką laikraštį? 
Linkėtina, kad jo gražus pavyzdys užkrės
tų ir kitus.

Ta proga reikia apgailestauto, kad Not- 
tiinighame kadaise įsikūręs ir daug žadėjęs 
Jaunimo Židinys jau yra virtęs 'senimo Ži
diniu.

VOKIETIJA
IŠVYKSTA JURAŠAI

Patirta, kad prieš metus i Vokietiją 
atvykusi Kauno dramos tea!tro vyr. re
žisieriaus J. Jurašo šeima nutarė keltis 
į Ameriką. Vokietiją jie palieka sausio 
18 d. Linkime jiems geriausios sėkmės, 
bet tikimės ir vėl pasimatyti.

VOKIETIJOS LIETUVIU KAT. KUNIGŲ 
PASITARIMAI

Ir 1976 metams prasidedant, Vokietijos 
lietuviai fcat. kunigai sausio 6-17 d. d. su
sirinko į Diebuj-gą aptarti artimos 'ateities 
veiklos planų. Suvažiavo 9 lietuvių sielo
vadoje dirbą kunigai. Pirmoj eilėj buvo 
konkrečiai sutartas priešvelykinio susi
kaupimo dienų planas. Jam vadovauto at
vyks iš Romos lietuvių kolegijos rektorius 
prel. dr. Ladas Tudiaba. Pradės kun. V. 
Šarkos parapijoj V. Vokietijos šiaurėje ir

S&aityteju Caisfiai
PAMINKLAS TREMTINIAMS

Petras Širmonis iš Warwickshire rašo 
apie reikalą pastatyti paminklą Sibiro 
tremtiniams. Pasiskaitęs apie Londone 
lenkų statomą Katyno paminklą, jis ma
no, kad į Sibirą ištremtoeji lietuviai!, lat
viai ir estai, kurių gal žuvo nemažiau, 
kaip lenkų Katyno .miške, nusipelno pa
našaus paminklo.

P. širmomis miano, ikiad tuo reikalu tu
rėtų rūpintis Baltijos Santalka Ameriko
je. Paminklais turėtų būti statomas visų 
Bialtojos tautų kartu. Jam vietą laiško au
torius numato kur nors netoli geležinės 
uždangos — .Skandinavijoje. Esą, tas pa
minklais primintų kovos už laisvę reikalą 
ir tiems, kurie ta laisve tebesinaudoja, bet 
vieną dieną gali jos netekti.

DVI GALVOS

J. Kantautas domisi D. Britanijos lietu
vių bendrinėmis organizacijomis. Jis rašo:

„Skaitant „E. Lietuvį“, galima supras
ti, kad D. Britanijos lietuvių pagrindinė 
organizacija yra dvigalvė. Viena galva yra 
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, o antroji 
— D. Britanijos Lietuvių Bendruomenė. 
Kūnas abiejų tų galvų, atrodo, yra bend
ras. Lietuviškose kolonijose nesimato 
dviejų atskirų organizacijų, tik centre iš 
bendrojo kūno yra išaugusios dvi' atskiros 
galvos. 

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 I vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

baigs prel. dr. J. Avižos srityje Muenche- 
ne. Viskas užtruks nuo kovo 6 ilki balan
džio 11 ūienos. Buvo norėta tuoj po Vely* 
kų suruošto ir kunigams susikaupimo die
nas, bet, atrodo, tai neįvyks, nes prel. Tu
la b a, Velykoms jau turi būti Ramoje.

Toliau kunigai dėmesingai išklausė kun. 
Vdngaudo Damijonaičio pranešimo apie 
■tik įvykusią jaunimo kelionę į Pietų Ame. 
riką dr jų dalyvavimą Jaunimo kongrese. 
Kun. Damijonaitis padėkojo visiems už fi
nansinę pagalbą, pasidžiaugė gražia Vo
kietijas lietuvių jaunimo veikla. Išsamaus 
pranešimo dar nebuvo spėjęs paruošti, bet 
neabejojama, kad netrukus lietuviškoje 
spaudoje jis pasirodys.

Penktadienio vakare kun. Jonas Dėdi
nas parodė seriją šviesos paveikslų, ku
riuos jds padarė per eilę metų įvairiomis 
progomis. Jų centre buvo tėv. Alfonsas 
Bernatonis, kuris ir šiame suvažiavime 
buvo gerasis šeimininkas.

šeštadienio rytą visi kunigai konceleb- 
ravo šv. Mišias, kuriose ypatingai prisimi-- 
nė mirusi uosius savo bendradarbius. Kon- 
celebracijai vadovavo Memmdngeno lietu
vių kapelionas kun. Augustinais Rubikas. 
Po to dar buvo pasitarta įvairiais bėga
maisiais reikalais, o apie pietus visi išva. 
žinėjo i savo namus, nes čia pat jau 'buvo 
sekmadienis, kunigų darbo pagrindinė 
diena.

B. L.

Britanijos Lietuvis, 1951 m. sausio 12-19 d.
— Olandijoj Asterio miestelio prieglau

doje lietuvis Antanas Mikulskis atšventė 
100 metų sukaktį. Jį aplankė miesto bur
mistras itr daugybė svečių. Spauda įsidė
jo plačius aprašymus. Mikulskio garbei 
miesto gatvėse grojo dūdų orkestrai. Svei
kinimo telegramą atsiuntė ir ,min. B. K. 
Eialutis iš Londono.

— Sausio 27 d. iškilmingai atidaryti 
naujai nupirktieji Lietuvių Namai.

— Birmdinghamo DBLS skyrius išleido 
neperiodinį leidinį .Krivulę“.

— Paskelbta, kad 1951 m. Anglijoje bu
vo 6.500 naujai atvykusių lietuvių. Įdomu, 
kiek jų dar yra likę šiandien?

— Kanadoje netoli Kingstono, Ont. pra
dėtais kurti .Lietuviškais kaimas. Pirmieji 
gyventojai — daili. A. Tamošaitis su žmo
na.

— Lietuvių Namuose įvyko diskusijos 
tema: Emigruoti, ar pasilikti Anglijoje? 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo inž. J. Vil
činskais (pasilikti) ir kun. A. Kazlauskas 
(emigruoti).

Eiliniam skaitytojui kyla klausimas, kas 
atsitoiktų, jei suvažiuotų į vieną vietą visi 
D. Britanijos lietuviai ar jų atstovai' ir 
nutartų: mes norime vieną galvą nukirs
ti, mums pakanka vienos organizacijos, 
neatsižvelgiant į tad, iš kokių raidžių jos 
pavadinimas suraitytas.

Įdomu patirti, ar žmonėms išsiskirsčius, 
nukirstoji galva, kaip to mitologinio grai
kų slibino vėl ataugtų, ar nuo tos dienos 
britų saloje liktų tik viena bendrinė orga
nizacija?

O gal čia 'tik kliedėjimas? Gal jokio dvi
galvio sutvėrimo iš viso nėra? Paaiškinki
te, kas daugiau ir geriau suprantate.“

REIKTŲ REAGUOTI

Leonardas iš Vokietijos prisiuntė į 
..Frankfurter Allgomeipe Zeituna“ sausio 
9 d. įdėtą straipsnelį apie sėkmingai žydų 
žudikus persekiojantį S. Wiesenthalį. Ten 
rašoma, kad jis dabar savo veiklą nu
kreipsiąs į kitataučius, o ypatingai į lietu
vius ir ukrainiečius. Kadangi laikraštyje 
nepaminėta nei vieno lietuvio ar ukrainie
čio pavardė, tai laiško autorius manytų, 
kad vertėtų kreiptis į redakciją, prašant 
paaiškinti, kokių lietuvių S. Wiesenthal 
numato pradėti ieškoti? Be jokių paaiški
nimų suminėtas lietuvių vardas, meta in
kriminuojantį įtarimą visiems lietuviams 
išeiviams.
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