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Mes nesame vieni
LIETUVOS DIPLOMATUOS ŠEFO

S. LOZORAIČIO ŽODIS PER RADIJĄ

Vasario šešioliktosios diena, kuria mini
ma Nepriklausomybės Šventė, yra svar
biausia Lietuvos naujosios istorijos data.. 
Tą 1918 metų dieną Vaflisltybės Taryba, su
sirinkusi mūsų sostinėje Vitaliuje, paskel
bė mūsų senos valstybės suverenumo bei 
nepriklausomybės atstatymą, tuo sugrą
žindama lietuvių tautai priklausančią jai 
vietą laisvų tautų tarpe.

Šis įvykis nebuvo .aitsiiitiktinii-s. Jį bran
dino pati tauta, saugodama savo kalbą, sa
vitą kultūrą, -savo tikėjimą, tautinį susi
pratimą bei solidarumą. Štai' kodėl mūsų 
nepriklausomybės atkūrimas nesukėlė jo
kios nesantaikos, -kuri dabar dažnai sukre
čia naujiai sudarytais valstybes, bet — prie
šingai — sujungė visus lietuvius į bendrą 
darbą Lietuvos gerovei ir pažangai. Tokį 
laimingą plėtojimąsi sustabdė ir jo pada
rinius sunaikino -sovietai, puldami ir oku
puodami Lietuvą, kailp Jygi-aiii Estiją ar Lat
viją, laužydami sutarčių ir bendros teisės 
nuostatus.

Sugriovę mūsų valstybinio ir visuome
nės gyvenimo -paigiriindus, sovietai primetė 
Lietuvai komunistinę santvarką, kuri pa
čioje Sovietų Sąjungoje ligi šiai dienai, 
praėjus beveik šešiiasdešimčiiiai metų nuo 
tos valstybės įsteigimo, yra palaikoma 
prievarta, vykdoma vaisose politinio, dva
sinio, bažnytinio gyvenimo srityse. Gau
sūs vadinamųjų disidentų liudijimai vis 
daugiau paryškina šį pastovų tautų. ir 
žmogaus teisių pažeidimą Sovietų Sąjun
goje.
. Vifea tai vylksta tuo metu, kai kitur civi
lizuotas pasaulis baigta suteikti1 suverenu
mą ir nepriklausomybę paskutinėms ko- 
lon-ij-alinėms -tautoms, kada tautų ir pa
vienių žmonių laisvė yna pripažinta kadip 
būtinas divilliilzacijos veiksnys, tarptautinės 
santvarkos elementas.

šitokiomis aplinkybėmis yra supranta
mais ir neišvengiamas Biietuvių tautos įsi
tikinimas, jog jai padarytas smurtais, jos 
nepriklausomybės palniadktalimas tebėra 

- prieš-imgas tiek jos gyvybiniams intere
sams, tiek civilizuotų tautų priimtiems 
teisės bei -moralės dėsniams, ir todėl pri
valo būti atitaisytas. Toks mūsų tautos įsi- 
tikiniimas ir jos moralinė laikysena oku
puotame krašte randa atgarsi Vakarų 
valstybėse, kurių daugelis nepripažįsta 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. -Šia 
proga tenka labai dėkingai atsiminti, jog 
Helsinkio vadinamosios saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos išvakarėse 
Amerikos Jungtinių Valstybių prezidentas 
Gerald Ford pareiškė Viešai, jog Amerika 
niekada nepripažino Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos inkorporacijas į Sovietų Sąjungą, 
nepripažįsta jos dabar ir kad ši- nepripaži
nimo politika liks Helsinkio konferencijos 
rezultatų nepaliesta. Toks -svarbiausios pa
saulio valstybės nusistatymas turi' pirma
eilės reikšmės lietuvių tautai! ir iš viso tei
sėtumo apgynimui tarptautinėje plotmėje.

Draugingų mums valstybių tarpe ypa
tingai paminėtina Australija. Jos dabarti
nė liberalų koalicijos sudaryta vyriausybė 
yra ‘atšaukusi savo pirmtakūnės — darbie- 
čių partijos pastatytos vyriausybės nuta
rimą pripažinti Baltijos Valstybių privers
tiną įjungimą į Sovietų Sąjungą. Šis kil
nus Australijos aktais paliks ne tik fElalti- 
jos valstybių istorijoje, bet -tai-p pat ko
vas -už tarptautinės tvarkos atstatymą ir 
teisingos tarptautinės teisės kūrimo isto
rijoje.

Lietuvos nepriklausomybės byliai turi di
džios reikšmės taip pat Vakarų valstybių 
nusistatymas, pagal kurį Helsinkyje nebu
vo sudaryta jokių tarptautinių sutarčių, o 
tiktai nustatytos konferencijos dalyvių 
tam tikros elgsenos gairės. Tai konstata
vo ir Prancūzijos respublikos prezidentas, 
pabrėždamas ta proga, jog piasirašydam-a 
Helsinkio konferencijos 'alkius, Prancūzija 
nesuteikė pripažinimo tokiom tarptauti
nėm padėtam, kurių ja nebuvo pripažinusi 
anksčiau. Šis paretiBkiim-ais interpretuoja
mais tuo -ibūdiu, kad Prancūziją ir totiau 
nepripažįsta dabartinės sovietų primestos 
Baltijos Valstybėms padėties.

K-ad Lietuvos nepriklausomybės klausi
mas nėra Vakaruose užmirštas, yra pir
miausia mūsų tautos patriotizmo pasek
mė, o antra, užsienio lietuvių nuopelnas, 
kurie nuo pat pirmosios 'sovietų įsiverži
mo į Lietuvą dienos veikiliiai rūpinasi pa
vergto kiralšto reikalais. Tai primindamas 
aš pažymiu, jog Lietuvos diplomatiniai ir 
konsuii-arinia-i atstovai visada i&takima-i at
stovauja Lietuvos valstybei.

Ši Vasario šešioliktosios sukaktis testip
rina mūsų viltį, kad tautų ir žmonių lais
vės siekimai ilgainiui laimės ir Lietuva 
atstatys savo nepriklausomybę. >

Lietuvos diplomatinės tarnybos vardu 
nuoširdžiai sveikinu lietuvius krašte ir 

: svetur, linkėdamas visiems sėkmės asme- 
I ntaiame gyvenime, o ypač tuose darbuose, 
. kurie skiriami (tautos 'gerovei ir būsimai 
į&fevaljai Lietuvai.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO RAŠTAS
Vasario šešioliktosios proga Lietuvos 

Atstovas Vašingtone Juozas Rajeckais ga
vo Valstybės Departamento pareiškimą, 
pasirašytą Robert S. Ingersoll, Acting Sec
retary, tokio 'turinio (vertimais):

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
penkiasdešimt aštuntų metinių proga man 
yna malonu pasveikinti liir -persiųsti geriau
sius linkėjimus Jums ir Lietuvių tautai 
Jungtinių Valstybių vyriausybės ir žmo
nių vardu.

Šiais dušimtiniiais metais .apžvelgiant 
Amerikos istoriją, yra aišku, kad lietuvių 
kilmės žmonių gausus įnašas praturtino 
mūsų tautą. Mes gerai žinome lietuvių no
rą 'turėti laisvę ir laisvą apsisprendimą. 
Jų pastangos atsiekti -Šatą 'tikslą yna ver
tos mūsų pasigėrėjimo litr pagarbos. (E)

KIEK KOMUNISTŲ EUROPOS 
PARLAMENTUOSE?

Europos valstybių parlamentuose šiuo 
metu yna toks (komunistų atstovų skaičius 
procentais:

Italijoje — 29, Suomijoje — 20, Islandi
joje — 18.3, Prancūzjoje — 15, Liuksem
burge — 10, Švedioje — 8, Olandijoje — 
4.6, Danijoje —; 3.3, Šveicarijoje — 2.5, 
Belgijoje — 2.3, Norvegijoje — 0.6. D. Bri
tanijoje, V. Vokietijoje iir Airijoje komu- 
niistaii nesudaro nei vieno procento.

„MORNING STAR“
Trečdalis Londone leidžiamo komunistų 

dienraščio „Manning Star“ pasiiunčiama į 
Sov. Sąjungą ir Rytų Europos (kraštus. 
Tuo būdu' surenkama par .metus apie ket
virtis milijono pašalpos, be 'kurios laikraš
tis negali išsteikyti. Laikraščio litražais — 
41.000. IŠ jų 14.000 pasiiunčtamia į užsienį. 
Praėjusių metų nuostolis .spėjamas 
£60.000. Britų 'komunistų partijos narių 
skaičius — 28.651.

Angola ir Linda
Kai Afrikos žemyne vyksta lemiamos 

reikšmės įvykiai, Vakarų spauda jų be
veik nepastebi arba ignoruoja. Britų par
lamento narys E. Griffiths rašo (D. Tele
graph, vasario 16 d.), kad tuo mėta, kai 
Angoloje laimėjo marksistai1, 'atidarydami 
Sov. Sąjungos karinėmis pajėgomis kelią į 
Afrikos žemyną, britai žymiai daugiau do
mėjosi jų -spaudoje aprašoma Lindos Lo- 
vėlace pornografinės knygos teismo byla 
ir liberalų partijos vadui primestais nie
kuo nepagrįstais seksualinio pobūdžio kal
tinimais, negu marksizmo grėsme pasau
liui. Nors tatai gal per .astrus dr perdėtas 
kaltinimas, 'bet minėtas autorius teigia, 
jog visa tai rodo visuomenės moralinį 
nuosmukį. _

Niekais beveik nepastebėjo ar neįvertino, 
kaip Sov. Sąjunga pervežė iš vieno žemy
no į kitą daugiau kaip dešimtį tūkstančių 
Kubos kareivių, aprūpino juos geriiausiais 
ginklais ir pasiuntė -užkariauta Angolos.

Niekas Amerikoje ir Europoje, pasak E. 
Griffitho, nepajudino piršto, tai sovietai 
jų akivaizdoje 'įsistiprino Afrikoje. Pralai
mėjusi visus užsienio ka-ruis, Amerika lii-
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Didįjį lietuvių tautos, draugą ir 
užtarėją prof. dr. J. ERETĄ, 

liūdintį dėl jo mylimos dukters
ALDONOS mirti.es, giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

„E. Lietuvio“ Redakcija 
ir Leidėjai

A. f A.

JONUI BAKAIČIUI mirus, 
žmonai Teofilei Hakaitienei 
reiškiarfie gilią užuojautą

P. S. Nenortai

DBLS ir kitų lietuviškųjų 
organizacijų rėmėjai

T Bakaitienei dėl jos vyro 
A. A. JONO BAKAIČIO mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

DBLS ir L. Namų b-vės valdyba

HELSINKIO PAKTAS LAUŽOMAS

Parlamentarai iš -šešių Europos kraštų 
vakar apkaditiino Rusiją, kad ji „laužanti“ 
Helsinkio detentės principus.

Britanijos, Prancūzijos, Airijos ir Nor
vegijos pariaimenitaraii pasirašė deklaraci
ją St-raisburge, paireikšdami, kad nuo Hel
sinkio viršūnių susitikimo „Sovietų Są
junga laužė principus, nustatytus santy
kiams tarp dalyvaujančių valstybių“.

Deklaracijoje, kuri buvo pateikta 18-os 
Europos Tautų Asamblėjai, yna šie punk
tai:

1. Sovietų Sąjunga „'tiesiogiai ar netie
siogiai“ kišosi į Portuigailijos vidaąis reika
lus.

2. Sovietų Sąjunga ,Inspiruoja ir palai
ko jėgos vartojimą prieš Angolos .poliįtinę 
vienybę“.

3. Sovietai „vienpusiškai didino išlaidas 
saivo giirikt'avimuiisii žemėje, jūroje ir ore“.

4. Rusija „nerespektuoj-S mažumų jos 
teritorijoje teisių prieš įstatymą, jų žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių“. Ele to, 
deklaracija kaltino nusus, kad jie neska
tina Rytų-Vakarų (kelionių ir turizmo.
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RADIACIJA PASITVIRTINO

Spaudos žiniomis, JAV 'amibaisad-oriiuis 
Maskvoje W. Stoessdl tikrai 'buvęs -paveik
tas nadio spindulių, kuriuos sovietai var
toję šnipinėjimo reikalams. Jo kraujo ce
lėse įvykę pasikeitimų, primenančių leuke
miją. Pagyvenus kiek taiko . Vašingtone, 
radiacijos islimptomiaii pradingę. Dr. Ktasta- 
geris pareiškė, kad imtasi priemonių ap
saugoti ambasados tarnautojus nuo radia
cijas iir vedami tuo reikalu pasitarimai. 
Smulkiau .apie šį reikalą jis -atsisakė įkal
bėti.

guistai bijojo įsivelti dlar į vieną, o Euro
pa -nesij.a'Uitė pakankamai stipri pareikšti 
bėnt žodinį pasipriešinimą. Tiesa, -britų 
vyriausybė pasmerkė karštakošius sava
norius, kurie, pinigo sUiVUiioti, .šokosi kovo
ti su pistoletais -prieš rusų tankus. Bet ji 
nepasmerkė tokių pat Kubos „savanorių“, 
-kurie dunda sovietų tankais .per Angolą.

Niekas nebenori' prisimiritii, kiad istorija 
kartojasi. Po 1930 m. nuo f ašistų invazijos 
krito Mandžiūrilja, Ispanija, Absindįj-a, 
Austrija, Sudetai, Klaipėda, -Lenkija... Da
bar tuo 'pačiu būdu, -tik nuo -skirtingos ga
lybės, sugniužo Vietnamas, Kambodij-a, 
Laos, Čekoslovakija, Lebanonais, Angola. 
Gal būt, greitai ateis Jugoslavijos, Pietų 
— Vakarų Afrikos, Kongo ar net Italijos 
eilė. Ne juokais kai kurie toliau pramatą 
valstybės vyrai būkštauja, kad seniausių 
Europos demokratijų pamatai įjau dreba 
n-uio -sovietų tankių įtrenksimo Angoloje.

AUKOKIME JAUTOS FONDUI

Brangūs Lietuviai,
Tarptautinei padėčiai susilkomplikiavus 

ir Lietuvos bylos 'klausymui pakrypus ne
palankia mums linija, esame priversti vis 
daugiau iir daugiau pasitikėti savo jėgo
mis. Tai reiškia, kad turime dar daugiau 
dirbti, dar daugiau ir garsiau skelbti pa
sauliui apie Lietuvos padėtį. Tai -reiškia, 
tad tos pastangos piaireikialaus žymiai di
desnio pasišventimo ir darbų bei nepaly
ginamai daugiau lėšų — mūsų visų aukų 
Lietuvai gelbėti.

Taip pasakyta praėjusios savaitės ben
drame Vyriausio Lietavos Ilšla.isvinimo 
Komiteto ir Tautos Fondo pirmininkų, at
sišaukime, VLIK-as organizuoja Informa
cijos Biurą, kuris vykdys pagrindinius ir 
didžiuosius dokumentacijos ir informaci
jos uždavinius, susijusius su Lietuvos lais
vinimo darbu.

Informacijos biurą aprūpinti patenka
momis iir nuolatinėmis lėšomis, taip tad 
jis galėtų veikti profesianialmiiame lygyje, 
yra Tautos Fondo pagrindinis rūpestis.

Jūsų, .midi lietuviai, panama praėjusiais 
metais -padrąsino mus šilam darbui, ryžtis. 
Eltos Informacijos Biuro pastoviam finan
savimui užtikrinti, kreipiamės į jus neitar- 
piškos paramos ne tik Vasario šešiolikto
sios proga, bet ir visomis progomis, visų 
metų bėgyje.

Aleksandras Vakselis, 
Tautos Fondo Valdybos Pirmininkas

(ELTA)

Disidentai ir beprotnamiai
Vokiečių „Frankfurter Allgemeine“ (va

sario 6 d.) 'išspausdino ištrauką iš „Lite- 
raitumaj'a Gazeta“ iapie iš Sovietų Sąjun
gos emigravusius disidentus. Esą, tų disi
dentų dalis patelkusi tiesiai į beprotna
mius, nes jie sirgę protinėmis ligomis, ku
rios jau Sov. Sąjungoje buvusios nustaty
tos ir gydomos.

Pvz. ten -aprašytas 1972 m. į Izraelį emi
gravęs dailininkas J. Titovais, vėliau atsi
dūręs Paryžiuje. Čia jo duktė Olga susir
gusi protine lilga. Titovo žmona Jelena 
praėjusiųjų metų rugsėjo mėnesį nusižu- 
džiuisi. (Iš Titov ų laiškų esą galima matyti, 
kad jie buvę labai nusivylę gyvenimu už
sieniuose.

Ten. pat aprašytas gyvenimas disidento 
Viktoro Fainbergo, kuris šiuo metu gyve
na ir dirba Londone. Jis buvęs gydomas 
psichiatrinėje ligoninėje Lenii'ttgrade, o vė
liau emigravęs į Izraelį. Britų gydytojai 
pripažinę, kad jis sergąs protine liga.

Toliau aprašomas britų PEN klubo na
rys, rašytojas Jacobsenas, išleidęs antiso- 
vietinę knygą, -ir Zuckermaninas, 'knygos 
„Demokratinis judėjimas Rusijoje“ -auto
rius. Abu šie rašytojai buvę gydomi psi
chiatrinėse ligoninėse Izraelyje.

Maskvos garsiojo Serbskio instituto pa
cientas, nalšytojiais L. Konstantinovas bu
vęs gydomas Austrijos protinėse kliniko
se. Kitas sunkia protine liga sergąs disi
dentas A. Tumermanais esąs gydomas Iz
raelyje.

Tur būt, pats svarbiausias „Literaitur- 
maja Gazeta" suiminėtas asmuo yra Vale
rijus Tarsite, išleidęs knygą apie sovietų 
beprotnamius. Jo ligos net ir JAV ir Va
karų Europos 'ligoninės nebegalėjusios pa
gydyti.

Minėtasis vokiečių laikraštis priduria, 
kad šis disidentų protinių ligų aprašymas 
turįs tikslią .įrodyti, klad Sov. S-gos psi
chiatrinių ligonių diagnozės ir gydymas 
yra teisingi.

Anglijoje gyvenantiems įdomiausia yra 
Londone dirbančiųjų Viktoro ir Marinos 
Faliabergų byla. Marina yna .psichinių ligų 
gydytoją, buvusi- E Voickansk-io žmona, su 
kuriuo turėjo sūnų Mišą. Ligoninėje ji su
sipažino ir „gydė“ V. Fadlnlbergą, uždary

Septynios DIENOS
— Iš Kinijos pranešama-, kad Sin’kiang 

-provincijoje labai dažnai susiremia sargy
bos Kinijos — Sov. Sąjungos pasienyje.

— Darbininkai, remontuodami Romisey 
•abatiją, surado sienoje įmūrytą, bet labai 
gerai išsilaik-iiusiią irožę. Ji ten išbuvo apie 
850 metų.

— Prancūzijos komunistų partijos va
das G. M-archais nedalyvaus Sov. S-gos 
kom. partijos kongrese, kuris prasidės va
sario 24 d. Tai pirmas kartais, kiai prancū
zų atstovas nedalyauja panašiame kongre
se.

— Naujasis Vengrijos primas dr. Lashlo 
Lekai per įvesdinimo iškilmes reikalavo 
gyventojus būti lojialiems valdžios konsti
tucijai.

— Vienas Čekoslovakijos ir vienas Rytų 
Vokietijos sportininkai pabėgo iš Inns- 
brudko žiemos olimpiados į Vak. Vokieti
ją-

— Argentinoje nušautas katalikų kuni
gas F. Soarez, priklausęs kairiojo sparno 
judėjimui.

— Guatemaloj per žemės drebėjimą esą 
žuvę 2.5% visų krašto gyventojų.

— Buvęs kandidatas į Kinijos min. pir
mininkus Teng Tse-tung pateko į nemalo
nę. Didžuli-ai plaka-t.-i'i <skelbi»: „Teng —■ 
Kinijos Chruščiovas“.

— Daugiausia aukso medalių (13) žie
mos sporto olimpiadoje Innsbrucke laimė
jo Sov. Sąjunga.

— Gudijoje, 30-70 metrų 'gylyje užtikta 
gintaro.

— Vasario 7 d. ant Sartų ežero vykusio
se važiavimo lenktynėse dalyvavo 98 v-a- 
žiiuotoj-ai. Buvo kovojama dėl dvylikos 
įvairių prizų.

— 1946 m. Berlyne 'įsteigta amerikiečių 
radijo stoti-s RIAS atšventė 30 -metų darbo 
sukaktį. Stotyje dirba 600 žmonių.

— D. Elritanijos užs. reik, ministeris 
Callaghan -pareiškė, kad santykiai su Sov. 
Sąjunga esą labai pagerėję. Ateity jie bū
sią dar geresni.

— Garsus Škotijos komunistų vadas 
Jimmy Reid pasitraukė -iš partijos, nes ji 
-neatstovaujanti darbininkų klasės reika
lams. Britų spauda stebisi, tad inteligen
tiškam -žmogui -prireikė tiek daug metų, 
kol sužinojo tokį paprastą reikalą.

— Girtas JAV kareivis Vokietijoje, pa
sukęs 52 -tonų tanką į auitos-tiradą, sužeidė 
5 žmones ir sulamdė 3 automobilius.

— Armėnijoje viena moteris atšventė 
savo 132 metų gimtadienį. Dalya-vo dau
giau kaip šimtais svečių.

tą politiniais sumetimais. Už pagalbą di
sidentui ji buvo perkelta į kaitą ligoninę. 
Tačiau Fatabergo -byla iškilo viešumon ir 
jis gavo leidimą emigruoti. Jau būdamas 
Londone, jis atsikvietė savo gelbėtoją Ma
riną, kurią prieš išvykdamas buvo 'apsive
dęs. Ji turėjo jau anksčiau duotą leidimą 
išvykti į Izraelį. Sovietų valdžia iir buvęs 
Marinos vyras pasižadėjo leisti -atsiimti 
dešimties metų sūnų, kai tik ji bus įsikū
rusi Vakaruose. '

Viktoras ir Marina Fainbergai, gerai ži
nodami KGB prižiūrimų psichiatrinių li
goninių „gydymo" metodus, nieko neslėp
dami juos’ paskelbė Vakaruose. Jie suor
ganizavo dešimties žinomų britų psichiat
rų peticiją Sovietų S-gos vyriausybei. Be 
to, jie prikalbėjo Europos Psichoanalitikų 
Federaciją -boikotuoti T-ifflise vykusią tarp
tautinę psichiatrų konferenciją, jei sovie
tai -ir toliau laikys disidentas beprotna
miuose.

Šitie visi įvykiai padeda suprasti, ko
dėl „Literatiuimaja Gazeta“ paskyrė pusla
pį disidentams. (Bet to neužteko. Marinos 
Fainberg sūnui buvo atšauktas leidimas 
išvykti pais motiną. Neseniai britų psi
chiatrų -grupė pasiuntė laišką prezidentai 
Podigomy, prašydami išleisti Mišą. Tuo 
pačiu reikalu į Maskvą iš Leningrado bu
vo nuvykusi ir Marinos motina, kuri pri
žiūri vaikaitį.

Tuo tarpu V. ir M. Fainbergad Londone 
yra aktyviai įsitraukę į visuomeninį, po
litinį ta profesinį darbą. Jų kvalifikacijas 
ir aukštas iinteleiktualiinis lygils yra verti
nami tiek britų, tiek ir kitataučių sluoks
niuose.

ĮDOMI IŠKASENA

Estijos darbininkai, bekasdami griovius 
dujotiekiui Baltijos .pajūrio miestelyje, už
tiko 300 metų senumo karo taivą.

24,5 m ilgio ir 6 m pločio laivas rastas 
6 m gilyje .apie 70 m nuo dabartinio jūros 
kranto. Archeologai spėja-, tad laivas ga
lėjo priklausyti švedų iar rusų laivynui iš 
16-17 amžiaus. Nuo to laiko, matyti, jūros 
krantas pasitraukė ir laivo liekanos atsi
dūrė giliai smėlyje.

— Amerikos ČIA organizacija skelbia 
naujus duomenis apie rusų išlaidas gyny
bai. Jos esančios dvigubai didesnės negu 
anksčiau skelbta ir sudarančios -apie 15% 
krašto pajamų.

— Naujuoju Westmiinsterio laridvyslkiu- 
pu vietoje neseniai miiru-sio k-aird. Heenan 
paskirtas Amplefortho benediktinų vie
nuolyno viršininkas Dom Basil Hume.

— Anglija planuoja įsivežta bulvių iš In
dijos, jeigu jos būtų -rastos pakankamai 
Sveikos.

— Pertvarkant Ukrainos Politbiurą, iš 
jo pašalinti keturi nariam.

— Beirute nušauti du Amerikos -univer
siteto profesoriai . Žudikas jordanieti-s 
N-ajm Najm suimtas.

— Rytų Vokietijos sportininkas, daly
vavęs žiemos olimpiadoje Innsbrucke C. 
Tuscher pasiprašė egzilo teisiių Austrijoje.

— Briuselyje vykstančioje tarpt, žydų 
konferencijoje buvo -pateikta tokie skai
čiai žydų emigrantų, nenorinčių 'apsigy
venti Jzraelye: Ramoje — 1.000, Vienoje 
— 900, Belgijoje — 400. Iš viso Europoje 
esą -išsiblaškę 4.000-5.000 iš Sov. S-gos emi
gravusių žydų.

— Dvidešimt prižiūrėtojų ir 104 karei
viai saugoja vienintelį Spandau kalinį Ru
dolfą Hess. Sovietai nesutinka jo paleisti.

— Izvesti-jos pripažino, kad JAV -amba
sados Skundas dėl radiacijos esąs pagrįs
tas, tačiau tos radiacijos (kiekis nesąs pa
vojingas sveikatai.
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Rasizmas
Rasizmas (apartheid, segregacija) šian

dien yra labai populiari tema. Apie ją 
ypačiai daug kalbama ir rašoma tuose 
kraštuose, kuriuose neiškyla rasinių pro
blemų. Tie kraštai, pvz. Sov. Sąjunga, pa
tys neturėdami vienoje valstybėje rasinio 
mišinio, labai drąsiai kalba apie rasinę 
diskriminaciją kituose kraštuose, turin
čiuose rimtų rasinių klausimų (JAV, P. 
Afrika ir Jot.).

Rasiniais įklausiamis besidomįs sir Ar
chibald James mano, kad rasizmas (apart
heid) gaili būti ir geras, ir blogas. Geras 
yra natūralus rasizmas, kai atskiros ra
sės gyvena joms įprastose sąlygose, tie- 
si-mailšydaimos su kitomis. 'Slogas — kad 
rasės yra dirbtinai atskirtos, nors kasdie
niškasis gyvenimas verčia jas vienokiu: ar 
kitokiu būdu bendrauti. Ryškiausias tolkio 
dirbtinio rasizmo pavyzdys yra Pietų Af
rika.

Kaip pavyzdingą rasizmo problemos 
sprendimą toje pačioje valstybėje minėta
sis A. James nurodo S. Raffles naujos ba
zės įkūrimą 1810 m. neapgyventoje Singa
pūro saloje. Jis apibrėžė salą milžinišku 
lanku., padalijo ją gerais keliais į keturias 
dalis ir kiekvienoje dalyje įkurdino atski
rų rasių gyventojus: britus, malajiečius, 
indus ir kinus. Tai buvuisi idealiausiai iš
spręsta rasinė problema vienoje valstybė
je.

Žmogus, kaip ir visa žinduolių (ir 
paukščių) grupė, turi įgimtą nuosavos te
ritorijos jausmą. To jausmo nepaisymas 
neišvengiiamai priveda prie rasinių nesan
taikų.

Šiandien nedaugelis priešinsis prielai
dai, kad .atskiros rasės nevienodai sugeba 
progresuoti. Baltoji rasė teisingai yra lai
koma pranašesne už Afrikos juodaodžius 
ar Australijos aborigenus. JAV išleistoje 
knygoje „Twelve Eminent American Ne
groes“, pavaizduotieji progresyvūs neg
rai, pasirodo, visi turi baltųjų kraujo 
priemaišą. Kai kurios rasės, pvz. žydai ar 
škotai, .progreso .atžvilgiu, lyginant pagal 
gyventojų skaičių, yra pralenkusios visas 
kitas rases.

Atskirų rasių, turinčių panašias etnines 
ir kultūrines sąlygas, sumaišymais yra ga
limas, bet ne visada sėkmingais. Padėtis 
.pablogėja, kai prisideda skirtingos religi
jos lektorius (Š. A'irij.a).

Iš visų Europos tautų lengviausiai mai
šosi portugalai ir ispanai. Tatai rodo Pie
tų Amerikoj beveik vyraujantis hibridas, 
atsiradęs, susimaišius ateiviams portuga
lams .ar ispanams su vietos .aborigenais. 
Panašiu keliu buvo einama ir Angoloje, 
nors iir nepasiekta tokių gerų rezultatų.

Rasizmais iš esmės yra, kaip minėta, na
tūralius procesas. Bandymai dirbtiniu bū
du viena >ar kita kryptimi jį pakeisti — 
neduoda gerų rezultatų. Blogi rezultatai 
gaunami ne tik dirbtiniu būdu rases išski
riant (P. Afrika, Rodezij.a), bet ir tokiu 
pat būdu bandant jas apjungti. Spaudoje 
vis daugiau pasirodo balsų, kad neseniai 
priimtas britų parlamente Race Relations 
Act neturės pasisekimo, nes tas įstatymas, 
dirbtinai bandydamas apsaugoti vienos ra
sės teises prieš kitą, jau savaime sukelia 
tų rasių antagonizmą.

PREMIJA J. KRALIKAUSKUI

XXV „Draugo“ romano konkursą lai? 
mėjo įtonomitieUis rašytojas Juozas Kr.ali- 
Joaiuskns. Vertintojų komisija — D. Brazy- 
tė-Bindokienė, P. G'aučys, K. Girnius, E. 
Juodvalkytė ir A. Kairys $1.500 premiją 
jiatm paskyrė už .romaną „Martynas Maž
vydas Vilniuje“. Premijos mecenatas — Z. 
Umbra žiūras. Konkursui buvo gauti 9 ro
manai. Premija J. KraMkiauskui bus įteik
ta kovo 28 d. Čikagos Jaunimo Centre.

J. Paukštelis

Paskutinis 
susitikimas

(Iš atsiminimų apie rašytoją A. Vienuolį)

Gerai nepamenu, kuriais metais, Panevė- 
žyj dalyvavau literatūros vakare. Dalyvavo 
jame ir Vienuolis. Po vakaro nakvojome vieš
butyje abu viename kambaryje. Menu, atsigu
lėme vėlai — kažkas apie antrą valandą. Gu
lime — tamsu, gūdu. Aš neužmiegu, bet — gir
džiu, kad ir jis neužmiega, dūsauja patylom: 
Viešpatie, Viešpatie! Palauks truputį, pajudės, 
ir vėl: Viešpatie, Viešpatie! Ar pavargo, — pa
galvojau, — ar gal įprastas senatviškas dūsa
vimas?

Praėjo kelios, gal jau ir keliolika minučių, 
o jis vis: Viešpatie, Viešpatie!

O gal, sakau, jam negera, ar bent ko nors 
neužvalgė — programai pasibaigus, buvo vai
šės.

— Kas yr, — neiškentęs klausiu. — Ar ne
gera, ar skauda ką, kad taip dejuojat?

Novosti apie emigraciją
Sovietų spaudos agentūros Novositi biu

letenis (sausio 23 d.) paskelbė platų pasi
kalbėjimą su vidaus reikalų ministro pa
vaduotoju B. šumiilinu -apie emigraciją iš 
Sov. Sąjungos.

Pirmiausia B. -Š-uimiilinas išaiškino, kad 
Sovietų Sąjungos emigracijos dr imigraci
jos įstatymai yna visiškai suderinti su J. 
Tautų patvirtinta' Tarptautine Civilinių ir 
Politinių Teisių Sutartimi. Norintieji emi
gruoti, rašo pareiškimus vietos valdžios 
organams (nepasako kokiems), o 'nepa
tenkintieji gali Skųstis aukštesnėms val
džios instancijoms. Dauguma pageidau
jančių išvykti dšleiidžiami 'be jolkių suvar
žymų. Tačiau esą atsitikimų, kad valsty
bės .saugumo, sveikatos, viešosios tvankos 
ar moralinio elgesio sumetimais prisieina 
emigraciją suvaržyti. Tokių .atsitikimų 
praėjusiais metais žydų tarpe -buvę 1.6%. 
Jokie suvaržymai ar atleidimai iš darbo, 
norintiems emigruoti, netaikomi, nes Sov. 
Sąjungoje darbo visiems -užtenka. Tačiau 
dažniausia patys kandidatai, prieš įteikda
mi emigracijos pareiškimus, pakeičiu dar
bą...

Kiek emigrantai gali pasiimti turto, esą 
nustatyta -specialiomis taisyklėmis, kurių 
B. Šu.miilina-s smulkiau nepaaiškina.

Emigracijos mokestis esąs 30 rublių, bet 
emigruojantieji į k-apitellilstų kraštus dar 
turi pridėti 300 rublių. Jeigu, prašymas 
emigruoti pirmą kartą -atmetamais, jis ga
lįs būti pakartotas. Nurodomos neit kelios 
pavardės, emigravusių pagal pakartotą 
prašymą.

Kais iš Sov. Sąjungos emigruoja? Jokio 
socialinio pagrindo emigruoti nesą, nes 
visi piliečiai turį lygias teises. Kiekvienam 
pakanka darbo ir niekais neskursta. Leni
ninė tautybių politika -garantuoja visoms 
-tautoms teisę ugdyti savo .tautines tradi
cijas. Pagrindinė emigracijos priežastis 
esanti -per karą išskirtų -šeimų susijungi
mas. Antroji priežastis — mišrios vedy
bos. Per paskutinius kelerius metus 5.500 
Sov. Sąjungos piliečių dėl tos priežasties 
išemigravę į 110 kraštų. Iš jų 544 vyrai. 
Dar esą -apie 2.000 mišrių šeimų, kurių 
antroji pusė nenorinti išvykti.

Dauguma emigrantų esą žydai. Nuo 1945 
m. iki 1975 m., galo į Izraelį išemigravę 
122.000 žydų. Tali sudaro apie 5% žydų 
tautybės gyventojų. Turint -galvoj, kad -per 
tą patį laiką iš kitų valstybių į Izraelį at
vyko lį mil.-žydų, tai Sov. S-gos žydų 
emigrant ų skaičius esąs visiškai nereikš
mingas.

Norinčių emigruoti žydų skaičius mažė
jąs. Pvz. 1975 m. išemigravo tik 11.700 žy
dų. Tai yra 67% mažiau, negu 1973 m. 
Nors sionistų organizacijos dėl šito kalti
nančios Sov. S-igos valdžią, bet žydų emi- 
gracilja iš JAV, kur jų gyvena tails kartus 
daugiau, negu Sov. S-goje, 1974 m. taip 
pat -sumažėjo 60% (lyginant su 1971 m.).

Emigracijos mažėjimo priežastys, kaip 
esą -gal'iimia matyti iš norinčiųjų atgal su
grįžti laiškų, esančio-s -skirtinga -socialinė 
(kapitalistinė) -sistema, saugumo -stoka,

Anicetas Bučys

DEBESYS

Debesys,
Kaip paskutiniai valkatos.
Tiesiog žeme velkasi,
Ir tik vėjui papurkštavus,
Kulverčiais išvirsta iš akiračio...

Ir aš.
Kaip tie debesys,
Tik norėčiau
Prie lietuviško berželio K
Debesų ašarom

Į tėviškės žemę
Tyliai sulyti,
Prieš rytą. 

— Ačiū, nieko... nieko neskauda, taip 
sau...

Toliau gulime — vis labiau tarsi slystame 
į naktis tamsą, lyg į kokią bedugnę. O jis ir 
vėl: Viešpatie, Viešpatie. Palauks ir vėl — de
juoja, dūsauja. Praėjo gal pusvalandis ar dau
giau, staiga girdžiu:

— Ar tu dar nemiegi?
— Nemiegu, — sakau. — Kai tik ne laiku 

atsigulti, tai ir neužmiegi.
— Ir aš neužmiegu... Pasakyk, — truputį 

patylėjęs, tarė. — Pasakyk man nuoširdžiai, 
kaip draugas — mes juk beveik to paties am
žiaus... Pasakyk, ar aš turiu kokį talentą, ar 
visai jo neturiu?

Aš kone apstulbau. Vienuolis klausia, ar jis 
turi talentą!

— Klausyk, — sakau, — man keista, kad 
pačiam dar kyla toks klausimas. Aš ir mano 
draugai, dar gimnazijoj būdami, žavėjomės 
Vienuolio „Kaukazo legendomis“, apsakymais 
„Paskenduole“, „Inteligentų palata“, kitais kū
riniais. Visi žavėjosi, kas tik juos skaitė. O jūs 
dabar abejojate dėl savo talento. Mūsų lite
ratūros klasikas, ir abejojate! Tiesiog nežinau, 
ką jums ir sakyti.

Iš tikrųjų nežinojau — taip man buvo ne

nepakankamas aprūpinimas darbu, menkia 
medicinos -pagalba,, vaikų 'auklėjimais ir 
kt.

Emigracija sudaranti ir tam tikrų pro
blemų. Pirmiausia tai šeimų klausimas. 
Kai kurie asmenys, emigruodami svetur, 
palieka neaprūpintuis šeimos narius. Vals
tybės interesas esąs pasirūpinti ‘tokių as
menų socialine ir teisine padėtimis.

Paskutiniuoju metu iškilusi „iškvieti
mo“ problema. Esą iš Izraelio -a-tisiiunčiiami 
„pakvietimai“ tokiems žmonėms, kurie 
net giminių, nei draugų ten visiškai netu
ri. B. Šumilinas nurodo eilę piliečių, ku
rie tokius „iškvietimus“ esą gavę ir dėl to 
labai pasipiktinę, šitokį elgesį jis vadina 
Žmogaus teisių ir Helsinkio deklaracijos 
piktoaiudoj-iimu arba spekuliacija.

šitoks yra oficialus 'sovietų pareigūno 
emigracijos procedūros paaiškinimas. 
Kaim teko bandyti at-sikvi-ęs-ti šeimos na
rius -ar -alntimiuOsiius, tas, be abejo, galėtų 
pateikti pakankamai duomenų, pr-iešt-a-r aki
jančių B. Šumilino gražiai pateiktiems pa
reiškimams.

J. Krk.

Iš praeities
DR. K. VENCIAUS TRAGEDIJA 

PRISIMENANT

(70 m. gimimo sukaktis)

Dr. K. Venciui šiemet būtų sukakę 70 
metų. Jis bu-vo gimęs Suvalkijoje. M-edi- 
ciinos mokslus baigė 1934 m. Gavęs gydy
tojo iteites, dirbo universiteto ausų, nosies 
ir gerklės ligų klinikoje. Čia pasižymėjo 
kaip gabus diiagndstas ir chirurgas. Taip 
pat buvo pradėjęs įdomius mokslinius 
Rhinoskleromios tyrinėjimus. Bet viską su
trukdė Liletavos okupacija, tremtis ir 
ankstyva mirtis.

Prasidėjus kainui, kai susikūrė Lietuvos 
la'ikin-ou'i vyriausybė, dr. K. Vencius buvo 
palskiritas sveikatos ministru. Vokiečiams 
pašalinus Lietuvos laikinąją vyriausybę, 
dr. -K. Vencius dirbo universitete ir daly
vavo rezistencinėje veikloje.

1944m. pasitraukė iš Lietuvos -ir apsi
stojo Lemgo mieste, netoli Hannoverio. 
Ten jis dirbo -gydytoju Iir buvo populiiarus 
vokiečių visuomenėje. Vokiečiai' j,am siū
lė įvairias lengvatas ir įprašė niekur nesi
kelti. Elet jam pirmoj eilėj rūpėjo lietuvių 
■tremitiinių reikalai, -todėl atsisakė visų jam 
siūlomų patogumų. Kartu su žmona pali
ko 'Lemgo miestą lilr iškeliavo, kad galėtų 
gyventi ir dirbti lietuvių tremtinių stovyk
lose. Bet niekas nenujiau-tė, kad tai buvo 
paskutinė jų žemiškoji kelionė. Jie -buvo 
numia-tę apsigyventi kairiu su lietuviais 
Bad Rehburg stovykloje. Bet ties Holzenu 
jiems keliantis -per Vezerio upę, automobi
lis, kuriuo -važiavo Venciai, nuo kelto nu
krito į vandenis gelmes. Dr. K. Vencius 
dar spėjo iššokti lilš automobili,ifo, bet, ne
pasiekęs kranto, nuskendo. Jo žmona bu
vo rasta prigėrusi automobilyje. Dr. Ksa
vero Venciams lavonas dingo gilios upės 
vandenyse ir nebuvo surastas.

Elzbiėta Venciienė-Rauibaiitė, Kauno uni
versiteto iki-imikų gailestingoji -sesuo, pa
laidota Bad Rehburg kapinėse. Čila greti
mai ir jos vyrui buvo padarytas simboli
nis kapas ir pastatytas akmeninis antka
pis su -įrašu:

Dr. Med. K. Vencius, 1906. X. 30. Elzbie
ta Venoienė, 1913. VII. 1. Žuvo Vezerio 
upėj 1945. XI. 19 d. Amžinoji ramybė 
Jums, Mielieji Draugai,, ištrėmimo žemė
je. Die Heim-at Liitauen verloren f-a-nden 
site den Schicksalstcd in dier Weser.

Prie antkapio pastatymo 'tada daugiiau- 
-siai prisidėjo Meerbecko. Uch-tes ir kitų 
stovyklų liet-uiViali. Ir kol ten gyveno lie
tuviai, tai jie visą laiką prižiūrėjo tragiš

kai žuvusių tautiečių amžinojo -poilsio vie
tą, ją puošė -ir tvarkė. Beit prasidėjusi emi
gracija išblaškė lietuvių stovyklas. Ir ten 
liko -tik vienišas mūsų tautiečių kapas, 
-lūudyt'i, kad čila kadaise gyveno 'lietuviai, 
antrojo karo tremtiniai.

,V. Vytenietis

LENKAS APIE ARKIV. J. MATULAITĮ 
— MATULEVIČIŲ

Knygoje „Pamientnik Vilenski“ žurna
listas K. Okulič straipsnyje „Aušra, die
na iir sutemos istorinės Lietuvos žemėse“ 
-raišo laipte vyskupą Jurgį Matulevičių. Ten 
jis saiko: „Gale 19 -amžiaus Vilniuje lietu
viai pradėjo kovą su lenkybės monopoliu 
bažnyčioje, ...buvo daug -ginčų, riksmo ir 
net -muštynių; ...kartais vietiniui naciona
listai kovodavo ne 'tik prieš -bažnytinius, 
beit -ir prieš pasauliečius veikėjus, kurie 
buvo nepalankūs jų siekiams.“

„Tokio nerašyto suokalbio auka tapo 
(1918-1925 m.) lietuvis Vilniaus vyskupais 
Jurgis Matulevičius, buvęs marijonų ge
nerolas, į Vilniaus vyskupijos -sostą reko
menduotas Lenkijos episkopato. 'Elei na- 
ciloniailistilška Vilniaus lenkų dvasiški ja ir 
dauguma vietinės visuomenės -apkaltino jį. 
kad esąs nepakankamai lenkiškas, o tokie 
pat (lietuvių sluoksniai — kad jis per ma
žai lietuviškas.“

„Kai 1922 m. ginčais dėl Vilniaus baigė
si lenkų naudai, lenkuojantieji gyventojai 
įtikino (Lenkijos) vyriausybę, kad esanti 
„tautinė“ būtenybė -pakeisti vyskupą. 1925 
m. vysk. Matulevičius dėl nesiliaujančios 
ir nevengiančios jolkių priemonių kampa
nijos buvo priverstais -trečią tortą prašyti 
Apaštališkąjį Sostą atleisti jį Iš Vilniaus 
vyskupo pareigų.“

„Nešališkų ašmenių -atmintyje vysk. Ma
tulevičius liko įžymi asmenybė, svetima 
-šovinizmui-, labai aukšto ihtelek-tuai'iiniio, 
moralinio ir religiinlio lygio.“

T. V.

Su lupul iais 
pasaulyje

LIET. LITERATŪROS ISTORIJA
Pranas Naujokailtis baigė rašyti keturių 

tomų „Lietuvių literatūros Istoriją“. Šio 
veikalo leidėjas — JAV LB kultūros ta
ryba. Pirmieji du tomai jau išleisti, tre
čiasis spausdinamais. Ketvirtą,-jį tomą P. 
Nalūjokia-itils ruošia spaudai.

GAILA, JEI TAI LIETUVAITĖ
„Glasgow Herald“ (vasario 6 d.) įsidėjo 

aprašymą ir nuotrauką 16-kos metų Annes 
Rind'ęiilkos, kuri -buvo uždaryta trimis me
tams į nepilnamečių prasikaltėlių įstaigą. 
Anne įsiveržė į 84 m. senutės Agnes Mac
kay namus, sudaužė ją, -apipylė verdan
čiu vandeniu- ir subadė 'peiliu. Po porr^ 
mėnesių senutė mirė ligoninėje. Nors laik- 
raištis nemini Annes tautybės, bet galitna 
spėti ją -esant kilusią liš mišrios -šeimos 
(motinos vardais Patricia). Gaila, jei šis 
spėjlilmias pasitvirtintų.

PINIGŲ PERSIUNTIMAS I SOV. 
SĄJUNGĄ

Pagal Aukščiausiojo Sovieto potvarkį, 
nuo 1976 m. sausio 1 dienos pinigai, siun
čiami iš -užsienio,- yna apkraūinami 30% 
valstybiniu mokesčiu ir 35% vals-t. banko 
„patarnavimo“ mokesčiu. Likusieji pinigai 
iškeičiami į rublius pagal oficialų (kursą 
(maždaug 1.50 -rub. už 1 sv. steni.) ir iš
mokami adresatui.

Liigšiol buvo -atskaitoma -tik 30% mokes
čių, o liikiuislai sumai buvo išduodami ku
ponai. pagal kuriuos gavėjas galėjo pirkti 
prekių specialiose krautuvėse, tuo būdu 
gailėjo gauti- geresnes prekes ir pigesne 
kaina.

laukta. Bet nuoširdūs mano žodžiai, matyt, jį 
paveikė.

— Ačiū, draugas, ‘— tarė. — Tu mane nu
raminai. Labai ačiū! Dabar migsime...

Jis apsivertė ant kito šono, paskui aš, ir 
užmigome.

Nuo to karto daugiau ir nebesusitikome 
— nebemačiau aš jo. Jei tik vieną kitą laišką 
brūkštelėjome vienas kitam. Atsimintinas pa
skutinis jo laiškas.

Be kita ko rašė:
„...Krutu aš neblogai: jau ištisi metai, 

kaip joks priepuolis ar infarktas, trečias in
farktas, nebisikartojo. O tai vis dėka ne vai
stams, o protingam užsilaikymui! Į antrą 
aukštą lipu tki pailsėdamas, į tretįjį — visai 
nelipu, ir ką nedarau, vis prisimenu, kiek man 
metų. Dirbu nemažai. Mano motinėlė, a. a., sa
kydavo: dirbk, vaikeli, kolei gali, kai numirsi, 
pailsėsi! Ir aš dirbu. Noriu perdirbti „Puo- 
džiūnkiemį“ (...). Be to, rašau lietuviškai isto
rinėmis temomis padavimus. Netrukus baigsiu 
savo jaunų dienų atsiminimus apie poetą 
vyskupą A. Baranauską.

Kaip matau ir skaitau, ir tu, Brangusis, 
daug dirbi, ir dirbk. Tik darbe — laimė. Jėgas 
taupau ir saulėlydžio metais gėriuosi...“

Po pusės metų pamačiau jį Anykščiuose 
jau karste.

Kalbėkite rusiškai
, Vilniuje įvyko tarpžinybinis susirinki
mas, -kurtis apsvarstė rusų kalbas mokymo 
svarbumą iir reikalą Lietuvos mokyklose. 
Čia pateiik'iiaimos tolios to suisiirinlkimo kal
bų ištraukos, įrodančios, kokiu keliu suka
mais iruisin-imo ratas Lietuvoje, o ypačiai 
jos mokyklose.

„Pranešėjas — respublikas aukštojo ir 
ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 
pavaduotoj-as K. Žukauskas pažymėjo, kad 
rusų kalba šiandien yra tarptautinis 'ke
lias į pasaulinės (kultūros vertybes, su jos 
pagalba plečiamas bendradarbiavimas, 
stiprinami įvailriapusiai ryšiai, keičiamasi 
infanmaicij-a, patyrimu, keliamas profesi
nis įmeistriškumias. Todėl ji įtapo ne -tik ta
rybinių tautų bendradarbiavimo priemo
ne, bet ir plačiai1 paplito visoje planeto
je.“

Ir, savaime suprantama., „mokėti ruisų 
kalbą tapo kiekvieno tarybinio žmogaus, 
o tuo labiau specialisto su .aiuikštuoju ar 
viduriniuoju mokslu -vidiniu poreikiu“.

„Tiesoje“ cituojama susirinkime daly
vavusio aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo .ministro H. Zabulio pareiškimai. 
Ten, be kita ko, labai .aiškiai pasakyta:

„Neseniai įvykusio Lietuvos Komunistų 
partijos XVII suvažiavimo dokumentuose 
nurodoma, ka-d būtina kelti .mokyklų auk
lėtinių kalbos kultūrą, siekti, kad jie to
bulai mokėtų ne tik lietuvių, bet ir rusų 
kalbą. Ikuri yra svarbi tarybinių žmonių 
bendravimo priemonė, padedanti įsavinti 
kultūro-s vertybes. Rusų kalbos mokyma
sis turi svarbią politinę reikšmę, yra ga
linga intern aci-onaMnio žmonių auklėjimo 
priemonė, jos mokėjimas 'sudaro galimy
bes ne tik bendrauti -su vilsų mūsų didžio
sios Tėvynės tautų atstovais, bet ir dva
siškai 'turtėti ikiclkvienam žmogui, yra 
svarbus idėjlintopolitilniilo grūdinimiosi 
faktorius.

Respubliko-s -auikštųjų ir specialiųjų vi
durinių mokyklų dėstytojai tai genai su
pranta. -ir su didele atsakomybe žiūri į vie
ną svarbiausių mokymo proceso -sudėtinių 
dailių — rusų kalbos mokymą. Todėl aukš
tosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyk
lose kasmet kyla rusų įkalbos dėstymo ly
gis, gerėja žinių 'kokybė. Dabar šnekamą, 
ją rusų kalbą moka visas Lietuvos jiauni- 
miais.“

Posėdyje buvo priimtais bendras nutari
mas, „kurtame numatė kankrečtas priemo
nes rusų kalbos mokymui jų sistemos mo
kyklose toliau gerinti ir tobulinti, kad bū
simi jaunieji specialistai mokėtų laisvai 
kalbėti šia tautų draugystės, pažangos ir 
taikos 'kalba, gailėtų naudotis -šia kalba iš
leista savo srities specialiąja llteraitūra, 
sekti ir taikyti praktikoje naujausiu-s 
mokslo bei technikos pasiekimus.“

Iš to suisirinikiimo — pasėdžio aprašymo 
galimą pasidaryti išvadą, kad iki šiol į ru
sų kalbos mokymą (ir ruisiinimą) Lietuvo
je dar vis nebuvo paBoarikaimai rimtai žiū
rima. Dar vis galėjai girdėti b-alsų, kad 
Lietuvos jiauiniiimais, nesiekiąs aukštojo 
mokslo, gali rusiškiai ir nemokėti. Todėl 
nutarta iš viršaus' paspausti, kad dabar 
rusų kalbą tikrai mokėtų visas Lietuvos 
jaunimais. Bandant įskaityti tarp eilučių, 
atrodo, kiaid Maskvos parėdymu norima 
panaudoti rusų kalbą kaipo priemonę lie
tuviškajai i'š mokyklų -i'šsSumiti. Gal dar 
per anksti sakyti, kad grįžta spaudos 
draudimo gadynė, bet dirva pamažu nuo- 
šiaima. Reiklia palauktų kaip į šią rusų 
kalbos propagandą reaguos Lietuvos gy
ventojai.

Nauju keliu
Lietuvių rašytojais Tomas Venclova ir 

Škotijos komunisas Jimmy Reid, kiekvie
nas savame krašte pažinę komunizmą, pa
rašė pamaišius laiškius komunistų partijų 
sekretoriams. T. Venclova -sako, kad ko
munistinės ideologijos .absoliutus viešpa
tavimas atnešė daug nelaimių, ir todėl jis 
nori išvykti į Vakarus, o Jimmy Reid dėl 
panašios piežasities išstojo iš britų komu
nistų partijos.

Jimmy Reid ligšiol buvo daugiausia pa
sižymėjęs Britanijos komunistų partijos 
centro komiteto narys, dirbęs Škotijos lai- 
vų -statybos darbininkų -tarpe. Tad jo pa
sitraukimais -iš partijos padarė didelę žalą 
britų kom. partijai.

Atsistatydinimo laiške, ikiuirį .paskelbė 
komunistų dienraštis „Morning Star“, J. 
Reid primena partijos sekretoriui, kad 
ipartijois nariu jis yra buvęs nuo jaunys
tės. Tačiau pastaruoju laiku jis pradėjo 
nesutikti -su kali kuriais partijos nutari
mais' ir veiksmais. Jiis nesutinka, kad par
tija būtų monopolinė, kaijp reikalavo senų 
laikų taisyklės. Dėl tų taisyklių britų vi
suomenė netilki, kad komunistai ir bend
rai kairieji yra demokratai.

Reido nuomone, -susidarė pavojinga pa
dėtis, nes komunistai tvirtina, jog jie gi
na demokratinę santvarką, o tuo pat lai
ku „jų kredencialai yna įtartini“. Per pa
staruosius Ikfeliis metus jis pastebėjęs, kad 
komunisto -partijos darbas yra nukreiptas 
prieš darbo klasės Interesus. Teks įsi-tiki- 
ni-mas privertęs laiško autorių pasitraukti 
iš partijos ir -likti toj-aliu tik darbo klasei 
ir liaudžiai.

Kai kurie britų laikraščiai spėlioja, kad 
Jimmy Reid ruošinsi prisidėti prie Škoti
jos nacionalistų, kurie kovoja dėl savival
dos. Ar nenueis tuo keliu ir Lietuvos ko
munistai? 'i
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REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS
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1974

15000

11967

Lietuviu Namų Akc. Bendrovė
L2 LADBROKE GARDENS, LONDON, Wil 2PT

BALANSAS 1975 m. SPALIO 31 DIENAI

1975 1974
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI TURIMASIS TURTAS

Registruotas kapitalas - 15000 akcijų po £1. 15000 20057 Lietuvių Namai Londone
._____ 28350 Lietuvių Sodyba

Išduota akcijų 11967 po £1 11967 4490 Baldai ir įrengimai
3335 Spaustuvės įrengimai

1975

20057 
29199 
20496

2669
12064 KAPITALO REZERVAS ~ 12064 1220 Automobilis ir traktorius 916

6168

28522

12597
20000

2990
281

66
1127

SPECIALUS REZERVAS — palikimai 6168 57452

APYVARTOS REZERVAS 30757 IN VEST ACI JOS

4972 Unit Trust Funds
PASKOLOS 20000 St. Margarets Trust

Paskolos iš lietuvių — depozitai 16655 24972
Ilgalaikė paskola 19000 35655

______ PREKIŲ IR PINIGŲ ATSARGOS

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI 3672 Gėrimai, maistas ir kt.
754 Patalynė, indai ir kt.

Neapmokėtos sąskaitos 5546 80 Kuras ir paukščiai
Valst. mokesčiai už depozitų palūkanas 623 2487 Skolininkai
Paskola iš finansinės firmos --------- 2186 Spaustuvės medžiagos
Skola bankui --------- 6169 49 Paskolos

---------  —------ Pinigai banke —einamoje s-toj
4029 Pinigai banke — depozito s-toj

101 Pinigai kasoje

4614 
754

30 
2538 
1645

1808

119

73337

4972

12963
24471

95782 102780 95782

Balansą parašais tvirtina
S. NENORTAS A. PRANSKŪNAS

102780
**' ■

Mūsų įsitikinimu pridedamasis balansas, Apyvartos ir Pelno-Nuostolio sąskaitos, duoda tikrą ir pilną Bendrovės padėties ir pelno vaizdą 1975 ,m. spalio 31 d. už 
metus, pasibaigusius tą dieną, ir atitinka Bendrovių Įstatymų 1948 m. ir 1967 m. ‘reikalavimams.

73-75 Mortimer St., KANO, CREED, WESTON & CO.
London, WIN 7TB Accountants and Auditors
1976 m. Vasario 18 d.

PELNO / NUOSTOLIO APYSKAITA Už METUS LIGI 1975 M. SPALIO 31 D.

1974
IŠLAIDOS

1975 1974
PAJAMOS

1975

1815 Turto nurašymai 4124 5207 Iš Lietuvių Namų 8900
1094 Palūkanos už paskolas 2288 1947 Iš Lietuvių Sodybos 5516
1937 Atlyginimas sekretoriui 2486 (957) Spaudos Skyriaus Nuostolis (3465) 10951
316 Telefonas 422
241 Spauda, paštas ir kt. 179
75 Banko mokesčiai 94 •

177 Įvairios įstaigos išlaidos 333
416 Revizija 480 850, Sodybos sklypo mainų pajamos —
661 Profesiniai ir teisiniai patarnavimai 200 109 Telefono ir kt. pajamos 52
621 Socialinė ir kultūrinė veikla 245 419 • Depozito sąskaitos palūkanos 1022
235 Valdybos narių kelionės išlaidos 200 144 Investacijų palūkanos ' 662
497 Pelnas keliamas į Apyvartos Rezervą 2235 366 Prekybos Skyriaus Pelnas 599 2335

8085 13286
..........

8085 13286

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BEND ROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

(Valdybos nariai: S. Nenortas, J. Alkis, Z. Juras, S. Kasparas, A. Pranskūnas, B. Bu irimas, A. Vilčinskas.)

1975 metais Lietuvių Namų Bendrovė turėjo £2235 gryno pelno, atskaičius £2288 palūkanų už paskolas ir £4124 turto nurašymams. Ši £2235 pelno suma yra pride
dama prie apyvartos rezervo ir bendra suma £30757 yra keliama į sekančius metus.

Metų bėgyje kapitalinio pobūdžio išlaidos Sodyboje siekė £849. ši suma yra pridėta prie Sodybos kainos balanse. Naujiems baldams ir įrengimams Sodyboje ir Lie- 
tuvių Namuose buvo išleista £19160.

Lietuvių Namų apyvartos perteklius siekė £8900, padidėjusi Sodybos apyvarta davė £5516 pertekliaus, o Spaudos skyrius baigė metus su £3465 nuostolio. Visų 
bendrovės skyrių apyskaitos rodo padidėjusias pajamas, bet žymiai padidėjo ir išlaidos, ypač Spaudos skyriuje. Todėl prie balanso pridedamoji pelno/nuostolio apy
skaita rodo gryno pelno £2235.

1976 metais reikia tikėtis tolimesnio išlaidų didėjimo, kurį turės padengti padidėjusios pajamos, šiais metais buvo pakelta Europos Lietuvio prenumerata ir kitos 
Spauds skyriaus kainos. Tikimasi, kad Lietuvių Namų ir Sodybos pajamos taip pat padidės.

Šių finansinių metų bėgyje bus tęsiami įvairūs pagerinimai Lietuvių Namuose ii' Sodyboje, kurie atseis apie £5000. Taip pat numatoma išleisti apie £5000 nau
jiems įrengimams ir baldams.

Pagal bendrovės įstatų rotacijos tvarką S. Kasparas ir Z. Juras atsistatydina iš valdybos. Kandidatus į valdybą galima siūlyti, pranešant valdybai raštu iš anks
to, arba susirinkimo metu.

Bendrovės revizoriai Kano, Creed, Weston & Co. sutinka tęsti savo pareigas ir jie bus šioms pareigoms paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių įstatymo 159 pa
ragrafu.

Šia proga valdyba reiškia gilią padėką visiems rėmėjams ir ypač bendrovės tarnautojams už paramą ir pastangas praėjusiais metais ir tikisi, kad tolimesnis glau
dus bendradarbiavimas duos gerų vaisių ir 1976 metais.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS

Pranešama, kad Dvidešimtpenktasis Metinis Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2 LadbrOke Gardens, London, Wil 2PT 1976 m. kovo 20 d. 5 vai. popiet sekantiems 
tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1975 m. kovo 15 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą <už metus, pasibai igusius 1975 m. spalio 31 d. ir revizorių pranešimą.
3. Išrinkti valdybos narius — atidėti į kovo 21 d. 11 vai.
4. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1976 m. Vasario 24 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių.

Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiusta kiekvienam akcininkui pranešusiam savo adresą ir pareiškusiams norą tokią kopiją gauti.
Antroje šio lapo pusėje patiekiamos Lietuvių Namų, Sodybos ir Spaudos skyriam apyskaitos ir Įgaliojimo forma.
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA SODYBOS APYSKAITA SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

1975 1974 1975 1974' ' 1975 1974
Pajamos Pajamos

Pajamos
Nuoma ir maistas 20063 11841 „E. Lietuvio“ prenumerata

Nuoma 9274 8165 Baras 26628 18510 ir skelbimai 6457 5382
Baras 18055 13492 Mašinos 1997 633 Nidos Knygų Klubo
Mašinos 2831 2574 Įvairios pajamos 1403 898 paj amos 5165 3853
Elektra ir gazas 171 101 --- :----- — Įvairūs darbai 8852 7415

— £50091 £31882 — ---------
£30331 £24332 Išlaidos £20474 £16650

Išlaidos Maisto produktai 11070 6075 Išlaidos
•

Baro prekės 16917 11091
Baro prekės 12008 8090 Atlyginimai 7309 5222 Atlyginimai 12067 a 8967
Atlyginimai 2515 2233 Mokesčiai 899 647 Popieris ir sp. medžiaga 4106 2287
Mokesčiai 2008 1603 šviesa ir šildymas 3060 1456 Kitų atlikti darbai 3939 3625
šviesa ir šildymas 1237 1247 Remontai 671 2063 Paštas ir ekspedicija 2761 2001
Remontai 2428 4873 Parko, daržų, baseino išl. 1180 439 Remontai 529 352
Skalbykla ir švara 863 709 Transportas 544 686 Elektra 160 160
Draudimas 372 370 Skalbykla ir švara 1347 1009 Įvairios išlaidos 377 215

Telefonas 572 329
Draudimas 500 477
Įvairios išlaidos 506 441 — —

— — — — £23939 £17607
£21431 £19125 £44575 £29935 —

z

.PELNAS £8900 £5207 PELNAS £5516 £1947 NUOSTOLIS £3465 £957

f

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINE BENDROVĖ

Data ... ...... .i. ............ ... 
ĮGALIOJIMAS

Aš............................. . ..................................... gyvenantis ..........................................

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

............ .  gyvenantį ............... ................................. ..................  

arba .jam nesant, p. ............................................... gyvenantį ..........................................

...................................................... ........................... balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyk

siančiame 1976 metų Kovo 20 d. 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose Londone.

Šį įgaliojimų tvirtinu savo parašu
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SJkaižyi&ju tai&ftai
NESANTAIKOS IR PARTIJOS

Spaudoje vis pasitaiko pasisakymų prieš 
pelitines partijas, kurios, esą, sukelia iš- 
evijoje itarpusavo ginčus bei nesamtaikas. 
Esą, jeigu nebūtų senų politinių .partijų, 
jeigu VLIKas būtų sudarytais ne partijų 
pagrindu, o kažkaip kitaip, tai išeivijoje 
viešpatautų vienybė, čir kova dėll Lietuvos 
laisvės būtų sėkmingesnė. J. Vikis, rašy
damas tuo klausimu „E Lietuvyje“ (II. 3 
d.) net daro aliuzijas, kad partijų veikėjai 
kovoja dėti įtakų į būsimais valdžias, tuo 
tarpu „Lietuvos laisvės byloje išeiviai yra 
tik liudininkai“. Esą, išeivijos gyvenime 
svarbiausią vaidmenį vaidina ne partijos, 
bet žmonės. „Partijos ir jų programos nu
eis užmairštn... Tatai aiškiai ir įtikinan
čiai byloja senosios išeivijos istorija.“

Tokiais samprotavimais per daug stebė
tis netenka. Nepriklausomoje Lietuvoje 
parlamentarinės demokratijos santvarką 
teturėjome vos pirmuosius šešeris metas, 
o per likusius 14 metų nuolat buvo kala
ma. kad politinės partijos ardo tautos vie
nybę, ir todėl jų nereikia. Tad nestebėti
na, kad dabartinės išeivijos didžioji dallis, 
išauklėta tokioje dvasioje, taip ir galvoja.

Tačiau niekas dar nematė demokratinės 
santvarkos be poffitiinių partijų. Politinės 
partijos yra demokratinės santvarkos su
dėtinė dalils. Tas, 'kais pasisako prieš .poli
tines partijas, automatiškai pasisako prieš 
demokratinę santvarką. Sakydamas, kad 
politinės partijos mums nereikalingos, jis, 
be abejo, galvoja, jog nereikalingos tik 
kitos partijos, it y. ne ta. kuriai jis pats 
priklauso >ar simpatizuoja.

Taip galvojo ir tie, kurtiems pavyko bū
ti išrinktiems į PLB Centro Valdybą. Tos 
organizacijos rinkimuose oficialiai parti
jos nedalyvavo, bet skilimais vėliau įvyko. 
Tuo tarpu VLIKe, kuris sudarytas (Politi
nių partijų pagrindu, tokio pobūdžio ne
susipratimų nebuvo.

Tas rodo, kad ine partijos ardo vienybę, 
o nuomonių skirtumais programiniiaiis klau
simais ir steką įtolenancijos. lEIet nuomonių 
Skirtumų visuomet bus. „Kas galva, tai 
razumas“, — sako patarlė. Tačiau žymiau 
geriau, jei panašios nuomonės žmonės su
siburia į vieną grupę, Išdiskutuoja savo 
mintis ir surašo savo programą, negu 
kiekvienas kalba savaip ir tarpusavy ne
susikalba. Tuo atveju pasidairo kiekvienas 
žmogus — aiškina partija.

Ligšijol liet. išeiviJla, išskyrus senosios

JAUNIMUI
PLJS KONGRESO NUTARIMAI

Lituanistiniais reikalais

1
Jaunimo Kongresais, atkreipdamas dė

mesį į reikalą tobulinti išeivijos lituanis
tinį švietimą, prašo PLB Švietimo Tarybą 
lituanistinėse mokyklose įvesti:

a. nuolatines pamokas apie Šiandieninę 
Lietuvos padėti, apie išeivijos lietuvių is
toriją, apie dabartinius, ypač jaunesniuo
sius, lietuvių raišiojus, muzikus, dailinin
kus ir 'kt. menininkus,

b. lietuvių periodinės spaudos nagrinė
jimo pamokas,

c. pamokas, 'aiškinančias lietuvių tauti
nių šakiiĮ bei dainų reikšmę, Istoriją ir 
skirtumą nuo kitų tautų liaudies meno.

2
Jaunimo Kongresas supranta, kad silp

niau lietuviškai kalbantis jaunimas savo 
lietuvišką veiklią grindžia tautiniais šo
kiais ir dainiam. Todėl PLB Švietimo Ta
ryba yna prašoma parūpinti lengvai su- 
prainitamuis tautinių šokių ;bei dainų vado
vėlius, kurių tikslas būtų ne tik mokyti 
šokių ar dainų, bet taipgi supažindinti šo
kančius bei dainuojančius su jų reikšme 
ir istorija. Tokiu būdu tautiniai šokiai bei 
dainos būtų jiems laibiau prasmingi.

3
Jaunimo Kongresas, patyręs, kad jauni

mas yra mažai susipažinęs su PLB švieti
mo Taryba, ją prašo informuoti lietuvių 
jaunimą apie naujas švietimo priemones 
bei jos veiklą per PLJS Ryšių Centrą ir 
pasaulio lietuvių spaudą.

4
Jaunimo Kongresas skatina jaunimą 

lankyti lituanistinius kursus, neakivaizdi
nius kursus, lituanistines savaites ir da
lyvauti vietiniuose kultūriniuose būre
liuose, kur (tokių kursų nėra.

5
Jaunimo Kongresas pageidauja, kad 

LJS vienetai skatintų tautiniais šokiais, 
menu, muzika ir sportu vystytis asmeniš
kus ryšius tarp įvairių lietuvių jaunimo 
emigracijų.

6
Jaunimo Kongresas ragina lietuviškai 

nekalbančius tėvus siųsti savo vaikus į 
lituanistines mokyklas. PLB1 Švietimo Ta
ryba ragina lietuviškai nekalbantiems 
steigti 'lituanistines mokyklas.

7
Jaunimo Kongresas ragina lietuvius ra

šyti lietuviškom temom sitiraipsniiuis ir vei
kalus bei ruošti vadovėlius (pvz. tautinių 
šokių aprašymus) gyvenamo krašto kal

emigracijos bimbininlkus, pagrindiniu 
klausimu buvo vieninga: visi siekė Lietu
vai laisvės. Nesutarimau jeigu tokie pasi
taikė. bu vo dėl smulkmenų. Dažnai jie kil
davo ir dėl asmeninių ambicijų. Tas, rei
klia pasakyti, yra neišvengiama kiekvie
noje bendruomenėje.

Jeigu pasirodytame labiau tolerantiški 
iir jeigu nepaisytume istorinių tradicijų, 
gal sutilptume į 3-4 partijas, vieton dabar
tinių keliolikos. Teiktą sistemą matome 
anglosaksų kraštuose. Bet ar Lietuvai la
biau įtinka senoji sistema, ar anglosaksiš
koji. — galėtume dabar padiskutuoti spau
doje.

Taip pat diskutuotinos yra ir partijų 
programos, nes Lietuvoje dabar to pada
ryti negalima. O ir tėvynėje esantiems bū
tų įdomu išgirsti, ką išeivija galvoja pa
grindiniais klausimais, su kuriais teks su
sidurti, išsdlaiisvinus iš svetimos valdžios. 
Ar bažnyčia turės likti atskirta nuo vals
tybės? Ar demokratinėje Lietuvoje bus 
persekiojami komunistai, kurių ten dabar 
yra nemažai? Ar žemė priklausys ūkinin
kams, ar valstybei? Air patogiau gyventi 
gyvenvietėse, ar viensėdžiuose? Kais da
ryti su pramonės įmonėmis, kurios dabar 
naudoja importuotą žaliavą ir eksportuo
ja pusfabrikačius? Kaip tvarkyti energi
jas ūkį? Ir t. t.

Mūsų išmokslinti žmonės, kuriems rūpi 
laisva Lietuva, turėtų jau dabar pagalvoti 
apie tuos klausimus. Nuomonių skirtumų 
bus kiekvienu klausimui. Tad politinių 
partijų uždavinys bus tas nuomones .su
grupuoti ir paruošti pasiūlymus, kaip tas 
problemas išspręsti. Kai ateis lailkias, pa- 
gal tuos pasiūlymus (dar tortą juos per
žiūrėjus su žmonėmis laisvę atgavusioje 
Lietuvoje), lietuvių tauta gailės pasisaky
ti rinkdama Seimą. Lietuvai buis žymiai 
lengviau ir greičiau įsirilkiuotii į demokra
tinių valstybių bendruomenę, jeigu žmo
nės, turį demokratinės santvarkos patyri
mą, prisidės prie savo krašto reikalų tvar
kymo.

.Klysta tie, kurie saiko, kad grįžę iš emi
gracijos praeityje niekad nebuvo preziden
tais ir minister iaiis. Po pirmojo pasaulinio 
karo Lenkijos prezidentu buvo I. Pade- 
revski’s, o Čekoslovakijos — T. Masary- 
kas, laibu grįžę iš emigracijos. Po aini t rojo 
pasaulinio karo grįžęs iš emigracijos Willy 
Brandt tapo Vokietijos kancleriu, o pasta
ruoju laiku Mario Soares —• PontugaiHjos 
mimiisteriu. Prie nepriklausomos Lietuvos 

ba. Siūloma kreiptis į krašto valdžios kul
tūrines institucijas, prašant paramas 
šiems projektams įvykdyti. Kraštų LJS 
valdybos skatinamos .rūpintais lietuviškos 
.medžiagos vertimais į gyvenamo krašto 
kalbą.

8
Jaunumo Kongresas ragina paskaitų, 

simpoziumų ir studijų dienų rengėjus kiek 
galima daugiau pasinaudoti atitinkamo
mis vaizdinėmis priemonėmis, kad prane
šimai būtų lengviau suprainitami lietuviš
kai nekalbančiam dalyviui.

9
Jaunimo Kongresais ragina kiekvieną 

jaunuolį lalsmieniiiškai palaikyti rylšliu.s su 
lietuvių kilmės lldetuvišlkaii nekalbančiu 
jaunimu ir stengtis įtraukti jį į liėluvišką 
veiklą.

Jaunimo Sąjungos reikalu 
1

Jaunimo Kongresas reiškia padėką kum. 
Antano Saulaičio vadovautai PLJS valdy
bai už jos pastangas, dedant pagrindus 
naujai susikūrusiai Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungai.

IV PLJK numatytas 1979 m. liepos mėn. 
Europoje. Jaunimo Kongreso komitetas 
bus sudarytas Vokietijoje ir jam talkins 
PLJS Vaidyba ir PLJS Ryšių Centras. 
Jaunimo Kongreso atstovai iš Vokietijos 
atsiklaus savo krašto visuomenės dėl ga
limybių Kongresą suruošti ir pusės mietų 
bėgyje apie tai praneš PLJS Valdybai.

Sveikinimai
Jaunimo Kongresas 'sveikina:
a) pavergtos Lietuvos jaunimą,
b) Nepriklausomos Lietuvos Diplomati

nę Tarnybą, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą ir numato su jais užmegzti glaiu-. 
dėsnius politinės veiklos ryšius,

c) Jungtinių Tautų generalinį sekreto
rių Kurt Waldheim ir prašo jį atkreipti 
dėmesį į Pabaltijo klausimą,

d) Popiežių Paulių VI ir prašo jį remti 
lietuvių tautą, kuri yra katalikų avanpos- 
tas rytų Europoje,

Jaunimo Kongresas kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos sekretorių 
Leonid Brežnev, reikalaudamas baigti Pa
baltijo okupaciją ir religinį bei tautinį 
Lietuvos žmonių persekiojimą.

Kongreso nutarimai ir sveikinimai ra
šomi lietuvių kalba ir, kur galima, krašto, 
kur jie siunčiami, 'kalba. 'Sveikinimus bei 
kitus laiškus pasirašo PLJS pirmininkas 
ir vienas atstovas iš kiekvieno krašto, kiu
ris yna Jaunimo Kongrese atstovaujamias. 

atstatymo taip pa daug prisidėjo grįžę iš 
emigracijos: B. K. Balutis, M. Avietinaitė, 
K. Pakštais, A. Janulaitis, dr. šliupas ir kt, 
neskaitant tų. kurie grįžo iš Rusijos ir Si
biro.

Politinė emigracija ir joje esančios par
tijos gali daug prisidėti prie greitesnio 
Lietuvos išsilaisvinimo ir nepiklausomos 
valstybės atstatymo. Dar daugiau būtų nu
veikta Lietuvos bylai, jeigu išeivijoj vieš
patautų santaika ir susiklausymas.

J. V.

PENSININKŲ PROBLEMOS

Pensininkų problemos mūsų spaudoje 
anksčiau skambėjo gana garsiai. Vėliau 
jos buvo aptilusios, o dabar vėl įkeliamos 
iš naujo.

Perkant Sodybą, buvo kalbama, kad tai 
bus gera vieta lietuviams 'pensininkams. 
Taip galima tvirtinti ir šiandien, kad vien
gungiai čia gali gražiai leisti laiką, kvė
puodami sveiku pietinės Anglijos oru. Bet 
atsitinka, kad pensininkas. pabuvojęs kiek 
laiko, paliėka Sodybą nepatenkintas. Rei
kia prisiminti, kad į senatvę žmogus pa
sidaro nekantrus, o už juos jaunesni ve
dėjai, dažnai būdami užimti kiltais reika
lais, tortais nesupranta ten apsigyvenusių 
pensininkų. Reiktų ieškoti kompromiso: iš
kilus nesusipratimui, sueiti abiem pusėm 
iir (išsiaiškinti.

Ligos atveju Sodyba beveik nieko nega
li padėti, nes neturi reikiamo personalo, o 
patalpos sunkesniems ligoniams yra visiš
kai nepritaikytos. Tad pati didžiausia pro
blema. ■ Kai kurios tautinės mažumos te
kėlais pat alpias su pagalbiniu medicinos per
sonalu turi.

Mums būtų reikalingi namai, panašūs į 
Anglijoj pagarsėjusius „Cheshire Homes“, 
į kuriuos jau yra patekęs vieniais kitas lie
tuvis. Jeigu atsirastų kas nors, nevengiąs 
atsakomybės, galėtų pabandyti lokius nia- 
rnuis kur, nors patogioje vietoje prie mies
to surasti. Jeigu jie -atitiktų nustatytus 
reikalavimus, tai Socialinio Aprūpinamo ir 
Sveikatos ministerija prisidėtų prie jų iš
laikymo. Tekėlam projektui įgyvendinti gal 
reliktų sukurti lietuviškos šalpos bendruo
meninį „tamst“, kuris dirbtų tik šalpos 
darbą. Kiek man žinoma, miestų savival
dybės yra patenkintos, jeti senelių išlaiky
mu rūpinamasi iš šalies, kad ir su minė
tos miinisterijos pagalba. Tad ar nevertėtų 
ir .mums 'apie tai pagalvoti?

Antroji priemonė padėti seneliams, gy
venantiems savivaldybės specialiai jiems 
statytuose namuose, būtų kreipimasis į tais 
savivaldybes, kad jos sukeltų vienos tau
tybės žmones į atskirais grupes. Savival
dybių pareigūnai į tai žiūri palankiai, nes 
ir jiems geriau, kad kalbos gerai nemo
kantieji pensininkai ar 'ligonys susigru
puoja į tautinius vienetus. Mūsų pareiga 
būtų šioje srityje seneliams kiek galima 
padėti.

Pagaliau dar vienas pasiūlymas — į pa
galbą įtraukti lietuvių kolonijas, turinčias 
savo namus. Pvz. Mairuchesterio ir Brad- 
fordo vietovės turi puikius namus, kuriuo
se gailėtų po vieną kambarį 'skirti bendrie
siems pensininkų reikalams (gal jie tai 
jiau daro?). Tai galėtų padaryti iir Notting- 
hame Tėvų Marijonų vedamais Lietuvių 
Židinys. Kiek žinau, ten durys visada lie- 
tuviiamis atidarytos, tik gal reiktų minėtą
jį klausimą foiwi'aliiiai sutvarkyti. Pagaliau 
didysis Londonas. Būtinai reliktų turėti 
pensininkų kambariiuis Lietuvių Namuose 
ir panaudoti tam reikalui svetainę prie 
Lietuvių bažnyčios. Visuose tuose kamba
riuose turėtų būti parūpinta lietuviškos 
spaudas, iteleviziijia, priemonės arbatai ir 
užkandžiams pasidairyti. Susirinkti į to
kius kambarius iš kitų miesto dalių būtų 
visiškai nesunku, nes miesto transporto 
įstaigos pensininkams duoda bilietus ne
mokamai naudoti autobusais.

Visi tie namai yra nupirkti pensininkų 
pinigais, todėl yra atėjęs laikas, kad ir jie 
galėtų jais pasinaudoti. Galėtų būti suda
ryti net pačių pensininkų komitetai tiems 
reikalams tvarkyti. Tatai padėtų palaiky
ti! glaudesnį ryšį tarp pačių pensininkų, 
nes dabar pasitadiko, kad vienišas pensi- 
ninlkas, svetiilmųjų nugabentais į ligoninę, 
miršta ir palaidojamais, saviesiems nieko 
apie tai nežinant. Ar tokios gyvenimo už
baigas lietuvis pensininkas yra užsitarna
vęs?

Senatvės ir pensininko dienų neišveng
sime nei vienas. Tad reikia rimtai galvo
ti, ką galėtume padaryti, norėdami patys 
sau padėti.

Stasys Kasparas

PABIROS

SOV. S-GOS MINISTRŲ PIRMININKŲ 
LIKIMAS

Po Lenino pirmas min. pirm. A. I. Ry
kovas —• 1938 m. sušaudytas; B. M. Molo
tovais — 1957 m. išmestas iš valdžios ir 
partijos; J. V. Stalinais — 1961 m. kūnas 
išmestais iš mauzoliejaus; G. M. Malenko
vas — 1957 m. ištremtas į Kazachstaną; 
N. A. Bulganinas — priskirtais prie „anti- 
partinės“ grupės, 1964 m. pašalintais iš val
džios; 'Brežnevais — 1976 m. sukako 70 me
tų. likimais tuo tarpu nežinomas.

PABĖGO KARVĖ
Vakarų Vokietijoje jauna karvė, nusi

gandusi vieną toną sveriančio buliaus, šo
ko į Elbę ir atsidūrė Rytų Vokietijoje. Da
bar vyksta derybos, nes R. Vokietija atsi
sako „pabėgėlę“ grąžinti.

Lietuvos kaimas
KELIAS ATGAL

Sekant Lietuvos spaudą, galima paste
bėti, kad iki šia! nepavyko išoriniai pasi. 
keutusio kaimo paversti besieliu duonos ir 
mėsos fabriku, kurio vartus uždarius, už
pakalyje pasilieka viri rūpesčiai. Nespėju
si visiškai pranykti lietuviškojo ūkininko 
dvasia, pradeda pamažu sugrįžti atgal. Tai 
šen, tai ten pradeda prasimušti pavieniai 
kolchozai — naujieji Lietuvos dvarai, ku
rių gyventojai nebesi tenkina baudžiaunin
ko dalia, bet nori vėl būti, anot Vydūno, 
sau-žmonėmis-ūkin inkais.
sau — žmonėmis ■— ūkininkais.

Jau kalbama net apie tai. kad kai ku
rie kolchozai savo uždarbiais ir buitiniu 
gyvenimu ne tik pasivijo miestą, ibet ir 
pralenkė. Nors tos kelios kregždės dar nė
ra pavasaris, bet vis dėlto reikia džiaug
tis, kad Lietuvos kalimais nesustingo prie
varta įvestoje baudžiavinėje rutinoje, bet, 
kiek galėdamas, bando sukurti šviesesnį 
gyvenimą.

Paskutiniuoju metu Lietuvos spaudoje 
dažnai minimas prie Šiaulių miesto esąs 
„Pirmyn“ kolchozas ir jo pirmininkas Sta
sys Jonikas. Rašydama apie tą kolchozą 
„Kultūros Baruose“ Eleonora Mykolaitie
nė šitaip išsireiškia: .Dvidešimt metų ati
duota tam, kad žmonės turėtų. Pirmiau
sia — duonos, mėsos, o .paskui jau ir vis
ko, kas reikalinga žmogui, gyvenančiam 
„ant geros žemės“. Ir jeigu dabar „Pir
myn“ kolūkietis gauna už darbo 'dieną 
dešimtinę, jei jis (Statosi namus ir perka 
vertingus daiktus, juokinga būtų staiga 
dėl to pradėti liūdėti.“ Tokiems žodžiams 
galima tik pritarti. Tik gailia, kad reikėjo 
tiek ilgai >to geresnio gyvenimo laukti, kad 
viena generacija paskendo vargo ir skur
do jūroje ir kad dabar dar tik pavieniai 
dvarai — kolchozai telkia prabanga tegali 
džiaugtis.

Nepaprastas yna to kolchozo pirminin
kas Stasys Jonikas ir jo žmona Aldona, 
kurių dėka pakilta į tokias aukštumas. 
Štai, kaip apie jį kalba E. Mykolaitienė:

„Visą savo pirmininkavimo laiką išdir
bo Stasys Jonikas .^Pirmyn“ kolūkyje. Ne
bijodamas naujovių, mocjemizavo gamy
bą, pasiekė genai apmokamą darbadienį, 
tryliktas respublikoje sukėlė žmones į gy
venvietes. Galėjo per tą laiką tapti valdi
ninku — nė metų neištvėrė ministerijoje. 
Galėjo padaryti mokslininko karjerą — 
turėjo ir tebeturi tam parako ir didelį 
praktiko patyrimą — iš kolūkio nepajėgė 
išvažiuoti, nons ir buvo kviečiamas. Sako
si, čia jam geriausia. Žinia, pyragų baltu
mu kolūkio pirmininkui nuodėmė būtų 
skųstis. Ir trys dukros kaip liepos pirmi
ninko sode auga. 'Elet visa tai gali būti ir 
kitur. Tik lakštingalų, sako jis, kitur sode 
neturėtų. Ir baisu, jei nebūtų to pastovaus 
jausmo, kad esi savo vietoj, kad dirbi tai, 
kas reikia. Čia yra žemė. Ir visi keturi me
tų laikai — nuo sprogstančio pumpuro ža
lumos iki pirmojo pašalo ledokšnio. Jr gi
ria, gyva ir amžinai, kaip gimtojoje Lauku
voje, mirksinti po lietaus karoliukais 
prieš saulę. I ją, įsimetęs vaikus, gali bet 
kada nuvažiuoti. Daug čiia to, ko nenusa
kysi žodžiais.“

Šitokiais žodžiais paprastai apibūdina
mas ne koks vaidininkas, kilnojamas iš 
vietos į vietą, bet ūkininkas, pamilęs že
mę, į ją įaugęs. Tokiu jaučiasi ir Stasys 
Jonikas,
Jonikas, pamiršęs, kad „Pirmyn“ kolūkis 
yna ne jo, ikad nidkas jo iš čia negali nei iš
varyti, nei ištremti . čia ir pasireiškia tik
rasis psichologinis skirtumas tarp pramo
nės įmonės ir ūkininko kiemo, įkurto Sta
linas ir jo leitenantai, pradėdami kolekty
vizaciją, nenorėjo (ar negalėjo suprasti. Jie 
negalėjo suprasti, nes Rusijos ūkininkas, 
amžiais buvęs baudžiauninku, nemokėjo 
džiaugtis „amžinai gyva giria“ ar „sprogs
tančio pumpuro žaluma“.

Jeigu straipsnio autorės į Stasio Joniko 
lūpas įdėtieji žodžiai yna tikra, tai galima 
pripažinti, kad Lietuvos kaimas 'tikrai 
pradeda sukti susipratusiųjų ir šviesesnių 
ūkininkų pramintais keliiais. Šitaip Joni
kas garsiai galvoja apie kaimo gyventoją, 
buvusį ūkininką, kuriam jis norėtų grą
žinti žmogišką jį orumą ir teisėtai priklau- 
asntį materialini gerbūvį:

— „Kolūkiečių namais ne prabangos da
lykas, o vieta, kur augs jo vaikai, kur pa
togu ūkiškas gėrybes padėti. O mašina — 
būtina kaime susisiekimo priemonė. Kodėl 
jūs, miestiečiai, pasistatę minkštus baldus 
savo butuose, norite, kad kolūkietis įsėdė
tų ant kieto suolo, 'ant kokio įsėdėjo jūsų 
tėvais? Taip, modemiški baldai šiandieni
niam kaimiečiui gražesni už tuos, kuriuos 
jis mato etnografiniame muziejuje. Jeigu 
kalbama apie nuolatinę miesto įtaką kai
mui, tai daiktai, kuriuos kolūkietis statosi 
savo kambary, yra šiandieninio „miestiš
ko“ skoniio pavyzdys. Pradės miestas vi
suotinai dirbdiintis etnografiškus baldus, 
pamatysite juos greitai ir pas kaimietį. 
Nedidelių atstumų, vienodėjančių kaimo 
ir miesto sąlygų laikais, ,tur būt, neteisin
ga kalbėti apie kažkokią atskirą kaimo 
kultūrą, matant ją tokiuose išviršiniuose 
dalykuose, kaip drabužis, buities daiktai. 
Antra vertus, ieškom valstietyje dvasin
gumo ten, kur jis visada buvo ūkininkas, 
siekiantis materialinės naudos, patogumo 
(mano pabraukta. J. K.). Argi šis siekimas 
prieštarauja dvasinėms jo vertybėms — 

grožio ipajautimui, gamtos meilei, netgi do
roviniams principams? Atvirkščiai. Ko
lūkietis perka pianiną, — gal todėl, kad 
turi jau ir skalbimo mašiną, ir spalvotą 
televizorių, ir automobilį. O pianinu skarn- 
.bins jo vaikas, vaikaitis, ir pats muzikos 
instrumento buvimas kaimo aplinkoje — 
argi tai ne estetinis auklėjimas? Svarbiau
sia — ne ketinimai, o rezultatai. Kolūkie
tiškas gyvenimas išugdė žmoguje 'jau ir 
naujų bruožų. Pasiturintis žmogus yra 
atidesnis aplinkai. Jis rainus ir dėl ryt
dienos; tai daro jį išdidesnį, geriau suvo
kiantį savo vertę liet vietą visuomenėje“, 
(Mano pabraukta. J. K.).

Iš tikrųjų tuos „naujus bruožus“ ne 
kolūkietiškas gyvenimas sukūrė, jie sly
pėjo žmoguje nuo Adomo laikų. Tik dirb
tinėmis marksizmo teorijomis juos bandy
ta išplėšti. Teisingai elgiasi Stasys Joni
kas, jeigu jis iš tikrųjų nori pakeisti bau
džiauninku paverstą ūkininką į „siavo ver. 
tę suprantantį žmogų“.

Turint galvoj, kad dabartinėse sąlygose 
neįmanoma laikrodžio atsukti atgal, Sta
sio Joniko kuriamasis kalnias, nors ir ne
žinant, kur pasibaigia tikrovė ir praside
da propaganda, yra vertas dėmesio.

J. Kantautas

UETUVOJE
ŽODIS IŠ LIETUVOS

Gautais (per Londoną) Lietuvbs (pogrin
džio Nacionalinio Ijiaudies Fronto pollit- 
biuletenis (Infonmacijia Nr. 21). Čia pa
duodamas jo pilnas tekstas. Vasario, Tau
tos Aitgimimo Šventes, Atsišaukimas.

Ir šviėsa ir tiesa 
Mus žingsnius telydi...

Tautiečiai,
Nacionalinis Liaudies Frontas, išleidęs 

Manifestą, Laisvės tilr Taikos Programą vi
sam ateinančiam dešimtmečiui, kurį išpla
tino Lietuvos TSR ir vėliau užsieny, vedąs 
po savo vėliava visas nacionalinio judėji
mo grupes, 'sąjungas bei organizacijas, 
sveikina visus. tautiečiius Nacionalinės 
Šventės proga Vasario 16, kuri mums vi
siem įturi 'slimbolizuciti 'kaip Atgimimo Švy
turį po ilgos carinės Rusijos vergovės. Ši 
data neprarado savo alktualumo ir Šian
dien dar labiau Vasario 16 turi mus įkvėp
ti naujiems laisvės žingsniams sunkiame 
kelyje į mūsų tautos politinę Nepriklau
somybę, kurią mes pasieksime, jei visi 
kaip vienas stosime ją ginti. N. L F. ta 
proga kreipiasi i visus dorus lietuvius, vi
sus patriotais, visus tikinčius ir netikin
čius, moksleivius, studentas, jaunuolius ir 
merginas, Lietuvos TSR komjaunuolius, 
fabrikų, kolektyvinių bei tarybinių ūkių 
darbininkus, darbo inteligentiją ir karei
vius ir kviečia prisidėti prie Nacionalinės 
Šventės oficialaus minėjimo, kiad pagerb
ti! visus, ibe jokio skirtumo,, laisvės kovo
tojus, kritusius už Lietuvos laisvę ir Ne
priklausomybę su visais priešais, nežiū
rint kofldom'is spalvomis jie tušuoja savo 
agresyvią, ekspansionistinę prigimtį.

Nacionalistinis Liaudies Frontas, stovė
damas patriotinėse ir internacionalinėse 
pozicijose, griežtai pareiškia savo vyriau
sybei, nerinktai lietuvių laisvų rinkimų 
pagrindu, kad visos pastangos mus pri
versti tylėti yra bergždžios. Mes reikalau
jame V. Lenino Laisvės ir Tautų Apsi
sprendimo Tezių įgyvendinimo praktiko
je. Konsolidacijoje su savo sąjungininkais 
— Lietuvos Laisvojo Demokratinio Jauni
mo Sąjunga (komjaiunitno pakaita), Lie
tuvos Katalikų Sąjunga ir kitomis nacio
nalistinėmis, socialistinėmis grupėmis rei
kalaujame:

1. apsisprendimo teisės, plebiscito,
2. laisvos užsienio politikos, Lietuvos at

stovo SNO.
Lietuvos jaunime, eik su mumis kartu, 

nes iš Tavęs tai reikalauja laiko dvasia, 
meilė ir pagarba mūsų bendrai Tėvynei — 
Lietuvai, šią šventinę proklamaciją pa
daugink ir išplatink viisur. Būk atsargus, 
nes Tave seka KGB, venk provokatorių, 
užsienio 'šnipų it agentų. Išplatindamas šį 
lapelį. Tu pasitarnauki Tėvynei, Laisvei ir 
Taikai.

Tegyvuoja Vasario 16 — visos lietuvių 
tautos šventė,

Tegyvuoja Lietuvos patriotų Sąjungai,
Tegyvuoja Laisva Nepriklausoma Liau

dies Lietuva!
Vilnius, 25. 12. 1975 N. L. F. (E)

V. KUPREVIČIAUS SUKAKTIS
Kompozitoriui Viktorui Kuprevičiui ne

seniai sukako 75 m. amžiaus. Lietuvoje jas 
labiausiai išgarsėjo varpų muzika. Dažnai 
net vadinamas „Kauno varpininkių“. Jis 
atgaivino buv. Vytauto Didžiojo (dabar is
torijos) muziejaus varpus, sukurdamas 
jiems daug naujų melodijų. Kartu su sū
numi Giedrium jis rengia varpų muzikos 
koncertus ne tik Lietuvoje, bet ir kituose 
kraštuose.

1956 m. muziejaus bokšte buvusieji 
varpai, kurių nuostabia melodija kaunie
čiai gėrėdavosi kiekvieną valkatą, buvo 
nutildyti.
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SIUNČIAMA APYSKAITA

Su Šiuo numeriu siunčiama Anglijoj gy
venantiems skaitytojams Lietuvių Namų 
b-vės 1974/75 m. piniginė apyskaita.

Pakartotinai pranešama, kad 'DELS 
XXVIII metinis atstovų suvažiavimas bus 
Lietuvių Namuose, Londone kovo 20 d. 
Pradžia 13.00 vai.

Tą pačią dieną 17.00 vai. įvyks L. Na
mų bendrovės akcininkų metinis susirin
kimas. Akcininkai kviečiami susirinkime 
gausiai dalyvauti.

DELS atstovų suvažiavimas bus tęsia
mas sekmadienį, kovo 21 d.

AUKOS

Lietuvilškajai spaudai paremti aukojo:
P. R. — 5.00 sv., A. Šimkevičius — 4.50 

sv„ P. T. — 2.00 sv., J. Parulis — 1.50 sv., 
P. Burkevičius — 0.50 sv., P. Vymeris — 
0.50 sv., dir. A. Kuišlys — 6.50 sv.

Vasario 16 d. šventės proga Tautos Fon
dui aukojo:

J. Liūdžius — 5.00 sv., P. R. — 5.00 sv.

PASKAITA ANGLŲ GIMNAZIJOJE

Anglų šv. Andriaus gimnaziijia Leadeir- 
head'e kreipėsi į DELS Valdybą, prašyda
ma paskaitininko, kuris galėtų papasakoti 
apie gyvenimą dabartinėje Lietuvoje. Bu
vo nuvykę net du .kalbėtojai — A. Vilčins
kas ir P. Tričys.

Klausytojoms — baigiamųjų Masių 
mergaitėms, stiudįjuoj ančioms šių laikų 
politinius įvykius, buvo išdalyta brošiūra 
„-Lithuania“ 'apie Lietuvos praeitį ir žemė
lapis, -rodantis sovietų pavergtus R. Euro
pos kraštus.

Po to pirmas paskaitininkas papasakojo 
-apie 1940-41 m. okupacijos laikotarpį, kaip 
tie įvykiai atrodė jaunam gimnazistui. 
Antras kalbėtojas supažindino klausytojus 
su pastarųjų laikų įvykiais: Romo Kalan
tos susideginimu, Katalikų Bažnyčios Kro
nika ir kt.

Sprendžiant iš klausimų, į -kuriuos tu
rėjo atsakyti paskaitininkai, mokinės bu
vo susidomėjusios Lietuvos likimu. Disku
sijos truko -pusantros valandos.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d. (šeštadienį) 7 vai. vakaro pa
rapijos svetainėje, 21, The Oval Hackney 
Road, E2, kviečiamas metinis narių susi
rinkimais, kurio metu -bus padaryti prane
šimai apie klubo veiklą 1975 metais ir iš
rinkta klubo vadovybė 1976 metams.

Klubo nariai prašomi su savimi -turėti 
nario korteles, kurios bus ireikailingos rin. 
kimų metu.

Klubo nariai taip pat kviečiami -apsimo
kėti nario mokestį už 1976 metus. Pensi
ninkai nuo nario mokesčio atleidžiami.

ŠEIMYNIŠKAS LIETUVIŠKŲ 
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Parapijos Švento Kazimiero klubais š. 
m, kovo 2 d. (antradienį) rengia lietuviš
kų Užgavėnių vakarą parapijos svetainė
je, 21 The Oval, Hackney Road, E2.

Bus prisilaikoma lietuviškų Užgavėnių 
tradicijų. Gros plokštelių muzika. Tiems, 
kurie norės iki Margučių baliaus užsiga
vėti, -bus puiki proga pasišokti.

Klubo vadovybė kvi ečia visus 'atšali am- 
ky-ti su Užgavėnių kaukėmis ar be jų.

Pradžia 7 vai. vakaro.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 28 d. (šeštadienį) Lietuvių 

Sporto ir Socialinio klubo -seilėje, 345A 
Victoria Park Rd. E9, šv. Onos Draugija 
ruošia BLYNŲ BALIŲ.

Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 
— 60 p.

NOTTINQHAMAS
MIKĖ J. BAKAITIS

Gauta žinia, kad vasario 20 d Notting- 
haime mirė žinomas 'lietuviškojo tautinio ir 
religinio darbo rėmėjas Jonas Bakaitis.

Laidojamas vasario 26 d. (ketvirtadienį) 
11.00 vai. dš St. Patrick's bažnyčios, Lon
don Road.

VASARIO IG-TOS MINĖJIMAS

Vasario 28 d., 6,30 vai. p. p., ukrainiečių 
klubo salėje, 30 IBIentinck Rd. ruošiamas 
didesnio maisto

Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Programoje; dr. S. Kuzminsko paskai

ta ir įdomi meninė dalis, kurią atliks Der
bio dir vietos scenos ir muzikos mėgėjai'.

Šis minėjimas -ruošilamas kartu su Der
by lietuvių kolonija. Kviečiame visus apy
linkės lietuvius jame gausiai dalyvauti. 
Prašome atvykti puruktuaUiaii.

Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 28 d., šeštadienį. 6 vai. uik- 
raiilniečių klube, 80, Motesworth Str., šau
kiamas DELS -Rochdale skyriaus marių 
susirinkimas.

Maloniai prašome visus narius suislilriin- 
kime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
DBLS SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Pranešame vietos bei 'apylinkės skyriaus 
nariams ibei visiems tautiečiams, kad ko
vo 6 d. DBLS Derby .-skyrius šaukia meti
nį narių susirinkimą. Susirinkimas įvyks 
„Peli-can“ viešbučio patalpose 6.00 vai. va
karo. Susirinkime, be kita ko, bus renka
mas atstovas i metinį 'S-gos suvažiavimą. 
Nainių dalyvavimas (būtinas.

Į šį svarbų susirinkimą taiip pat kviečia
me ir visus akcininkus bei visos -apylin
kės tautiečius, kuriems irū-pi lietuviška bei 
vietinė veikla.

Skyriaus Valdyba

LEIQH
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh įkyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris įvyks vasario 28 d. 
6,30 vai. p. p. Railway Hotel, East Bond 
St., Leigh.

Bus renkama nauja valdyba, revizijos 
komisija ir svarstomi visi einamieji rei
kalai. Pakviesta ir laukiama svečių iš Bol- 
tono.

Visus narius dr prijaučiančius prašome 
skaitWigai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Skautų Tėvų ir Rėmėjų Būrelio Valdy
bai kovo 6 d., šeštadienį, 6 vai. p. p. ruošia 

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ.
Programoje: D. Damausko paskaita-, iš

kilminga skautų-čių sueiga ir meninė da
lis. Po programos vyks baizairas — loterija. 
Bus parduodami -sumuštiniiai, kiti skanu
mynai ir kava.

Visus tėvelius ir -rėmėjus iš tolo ir arti 
kviečiame Ikuo sk-aitlingiau šioje metinėje 
šventėje dalyvauti.

Lauksime!
Skautų T. ir R. Būrelio Valdyba

P. S. 'Skautai iš toli dr arti dalyvauja 
uniformuoti, punktualiai.

Skautų-čių Vadovai

CORBY
MIRĖ M. MIKNEVICIENĖ

Vasario 21 d. Corbyje mirė Magdalena 
Milknevičienė. Laidotuvės bus vasario 27 
d. (penktadienį) 13.00 vai. iš St. Mary's 
bažnyčios, Occupation Rd.

Ta proga pranešama, kad vasario 29 d. 
Corbyje numatytos pamaldos nebeįvyks.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MACHESTER — vasario 29 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — vasario 29 d., 11.15 

■vai., Liet. Židinyje.
BRADFORDE —• kovo 7 d., 12.30 vai.
PRESTONAS — kovo 7 d., 12.15 vai., St. 

Ignatius bažn.
ECOLES — kovo 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — kovo 21 d., 11.30 vai., 

PaMotinų vienuolyne, Manchester Rd.
MANCHESTERIS — kovo 28 d., 11 vai., 

Notre Dame vienuolyne, Heywood St., 
Cheetham.

NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi
miero šventėje, 19 vai., Liet. Žadinyje.

STOKE-ON-TRENTE — Ikovo 6 d., šešta
dienį, 11 vat., Sacred Heart. Tunstall. 

NOTTINGHAME — kovo 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 14 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

BUlRMINGHAME — kovo 14 d., 15 vai., 19 
Park Rd., Moseley, St. John's Convent.

NOTTINGHAME — kovo 21 d., 11.15 val„ 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — kovo 21 d., 14 vai., Convent 
of Mercy. Bridge Gate.

ŠVEICARIJA
MIRĖ ALDONA ERETAITĖ

Š. m. vasario 12 d. IBjielefelde, V. Vokie
tijoje, po sunkios, ilgos ligos, 'iškentusi 
penkias operacijas, mirė prof. Juozo Ere
to vyriausioji duktė — dramos aktorė Al
dona Lange. Palaidota vasario 16 d. šeimos 
kape Bazelyje.

Gimusi 1928 m. kovo 15 d. Kaune. Aldo
na pradėjo lankyti! „Žiburio“ gimnaziją 
Šakiuose. Sovietams okupavus Lietuvą, 
1941 m. pasitraukė dš Lietuvos su šeima į 
tėvo -gimtąjį Bazelį, Šveicarijoje. Čia tęsė 
mokslą gimnazijoje, bet pajutusi gaivalin
gą 'artistės talentą, baigusi šeštąją Ikla-sę, 
įstojo į garsaus Bazelio „Schauspie'lhaus“ 
dramos studijas, kuriais -užbaigė su -geriau
siu pažymėjimu.

1951-58 metais ji sėkmingai vaidino 
Man-nhemo Nacionaliniame teatre daugiau- 
siia įsimylėjusių merginų dr jaunų moterų 
vaidmenis. 1958-1961 metais Goetitingeno 
„Deutsche Theater“ jai teko vaidinti jau
nų moterų erotines problemas. 1961 m. 
perėjusi į Miesto Teatrą Kietyje, ji įgavo 
subrendusių moterų, nepaprastų charakte
rių roles. Paskutinė jos seen® buvo Biele- 
feldo d-ramos -teatre...

A. -a. Aldona sukūrė daug ryškių vaid
menų. Ji buvo publikos šiltai! sutinkama ir 
kritikos gerai ivertanama. Ją labiausiai 
domino modernių, ne vokiečių autorių vei
kalai, kaip pvz. A. Camus „Nesusiprati
mas“ (Mortos rolė), arba italo G. Teištari 
„Arialda“.

Europos lietuviams Aldona yra davusi 
du neužmirštamus poezijos rečitalius dve
jose 'Studijų savaitėse: XI-joj st. -savai
tėj (1964 m.) — -Donelaičio 250 m. gimi
mo sukakties 'proga ji skiaitė „Metų“ iš. 
traukas, ir XV-toj st. savaitėj (1968 m.) 
davė poezijos -račitalį „Nuo Maironio iki 
Brazdžionio“.

1968 m. vizituodama Amerikos lietuvius, 
didelio pasisekimo susilaukė lietuvių poe
tų rečitaliuose.

Vos .47 metų sulaukusi, didelė meno pa
jėga paliko tūkstančius gerbėjų-žiūrovų, 
paliko dideliame skausme tėvą — mums 
brangų profesorių Eretą, vyrą, seses, bro
lį ir 6 metų dukrytę — Onytę.

Atgulusiai į bendrą duobę su motina — 
Ona Jakaityte, tebūnie lengva Tau, Aldo
na, šveicariškoji žemelė! •

A. G.

VOKIETIJA
PAMINĖJO ALDONĄ ERETAITĘ

«
Ryšium su Aldonos Eretaitės nelaukta 

mirtimi „Neue Westfalische (Bielefeld Ta- 
geblatt (vasario 14 d.) įsidėjo -gražų jos 
darbų aprašymą ir nuotrauką. Laikraštis 
sumini jos be priekaištų 'atliktus įvairiuo
se teatruose vaidmenis, pabrėždamas, kad 
Bielefeldo teatras, 'kuriame Aldona pasku
tiniuoju metu dirbo, neteko talentingos ir 
-pavyzdingos aktorės.

Ten taip pat pažymėta, kad Aldona Ere- 
tasitė (Ehret) yra gimusi Lietuvoje. Atvy
kusi 1941 m. į -Šveicariją, baigė vietos 
dramos mokyklą ir vaidino Mannheimo, 
Goettingeno, Kieliio ir Bidlefeldo teatruo
se.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Nidos Knygų Klubo ir „E. Lietuvio“ 
atstovės adresas: Živilė Vilčinskaitė, 58 
Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.

Postschekonto Nr. 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

LIET. SODYBA
LAIKAS UŽSISAKYTI ATOSTOGAS

Atostogų kainos šii-alis metais L. Sodybo
je yra £28.00 per savaitę. Vienos pairos 
kaina — £5.50. Prie šių kalint) dar pride
dami VAT mokesčiai.

Vaikams 1-5 m. pusė kainos, 6-10 m. — 
,75%.

Kas numato ateinančią vasarą Sodybo
je atostogauti, prašomi nebedelsiant užsi
sakyti kambarius.

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d., šeštadieni, 6.30 vai. vaik., šau
kiamas DELS Bradfoirdo skyriaus narių 
ir visų apylinkės lietuvių, norinčių lietu
viškoje veikloje dalyvauti,

SUSIRINKIMAS.
Po pranešimų buš renkama valdyba ir 

atstovai į DBLS ir Liet. Namų B-vės su
važiavimą.

Taip pat bus -tariamasi lietuviškos veik
los -reikalais. Laukiama pageidavimų, 
klausimų ir -sumanymų.

Kviečiame visus iš Halifaxo, Leeds, W-a- 
kefieldo, Huddersfieldo, Keilghley ir kitų 
vietovių, kuriose nėra S-gos skyrių. Brad
ford e savuose lietuvių namuose visi -suitiilp- 
sime!

Mes-turime būti organizuoti ir vieningi, 
todėl visi dalyvaukime šiame susirinkime!

Skyriaus valdyba

Vasario 16-toji Londone
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Nepriklausomybės šventės minėjimą ir 
M. K. čiiurliono metų užbaigimą Londone 
suruošė PLB D. Britanijos krašto valdy
ba. Šventė pradėta vasaro 15 d. pamiaido- 
mils Londono lietuvių bažnyčioje. Jas už
prašė Lietuvos atstovas V. B'alickas. Pa
simelsti už Lietuvą prisirinko -pilna baž
nyčia žmonių. Pamiafldas laikė ir tai dienai 
pritaikytą labai gražų pamokslą pasakė 
Londono lietuvių parapijos klebonais kum. 
J. Sakevičius. Visos bažnytinės maldos bu
vo lietuviško patriotinio turinio ir visų 
bendrai įkalbamos. Giedojo Londono lietu
vių choras, vadovaujamais J. Černiio. Cho
ras irgi tai dienai buvo gerai paruoštas ir 
sutartiniai skambėjo n-auj-ai išmoktos, žmo
nių širdis į aukštybes keliančios giesmės. 
Užbaigai, kunigui su visa aisista stovint 
■pirite altoriaus , iškilmingai sugiedotas Tau
tos himnas.

Tos dienos vakare minėjimas buvo tę
siamas Bishopsigate Tnistiituto koncertų sa
lėje. Čia ir vėl gausiai susirinko žmonių 
ir net buvo svečių ilš tolimų pasaulio kraš
tų. Atidarymais pradėtas Malda už tėvynę, 
kurią sugiedojo Londono lietuvių choras. 
Šventės proga nuoširdų sveikinimo žodį 
tarė nepriklausomos Lietuvos atstovais V. 
B-alir'kas. Kalbėtojais apibūdino nepriklau
somybės reikšmę ir diaromuis žygius dėl 
mūsų 'tėvynės ilštaiilsviinimo. Tarp kitko jis 
pareiškė:

„Minint 58 metų Lietuvos nepriklauso
mybės 'atstatymo sukaktį, deira, 'kad mes 
atnaujintume savo pasiryžimus, jog -bū
tume sau žmonės, įsu -savitu charakteriu 
ir papročiais, ši 'šventė, apjungdama visus 
geiros valios lietuvius, aiškiai rodo, kad 
liietuviaiil pasiliko ištikimi 1918 m. Vasario 
16 'akto idealams ir kad šis aktas yra tik
rais visų llietuviių kelrodis bei įkvėpimo 
šaltinis. “

'Paskaitą „M. K. Čiurlionis už Lietuvos 
sienų“ iškalite skiulpt. E. Gapuitytė. Priminė, 
kad M. K. Čiurlionis daug dirbo muzikos 
ir meno kūryboje. Jis mylėjo Lietuvą, jai 
kūrė ir stengėsi; kiaid jo kūryba išliktų 11- 
giaiusiuis metus. Čiurlionio kūryba dldžiiiuo- 
j-aisi ne tik lietuviai, bet domisi ir kitų 
kraštų menininkai. Keletą M. K. Čiurlio
nio kūrybos preliudų paskambino paskuti
niuoju metu greitai kylanti muzikos 
žvaigždė, pianistė Carlinia Carr.

Po pertraukos Instituto salę sudrebino 
Londono jaunimo tautinių šokių grupė. 
Mikliai pašoko Vėdiarą, Rugučius, Auišre- 
lę ir Kubilą. Grupei vadovavo V. Jurienė 
ir P. Senkuvienė. Grojo D. Rusinąs.

Londono lietuvių choras, vadovaujamas 
J. černiio, skambiai itr sutartinai padaina
vo šias dainas: „Lietuva brangi“ — J. 
Naujalio, „Siluetai“ — J. Staitkauis, „Ei
sim girion paklausyto“ — B. Jonušo, „Ty
kiai teka Nemunėlis“ — liaudies dalina, 
„Oi 'toli, toli“, — J. Gai-levičiaus. Akom- 
ponavo V. O'Brien. Deklamavo V. Š-alčiū- 
nais.

Pranešėjos pareigas lietuvių ir eįnglų 
kalbomis sklandžiai atliko Šekspyro -teat
ro ir TV aktorė Živilė šlekytė-Roche.

Svečių tarpe matėsi Mrs. L. E. Braizer, 
J. P. ir Tower Hamlet mlitesto valdybos 
marė ir Mir. H. T. Brazier, taiip pat to mies
to tarybos narys. Be ta, dalyvavo Bishops- 
gate Foundation Chairman Mr. Webb, 
Mr. & Mrs. J. L- Carley (Grand Knight 
of St. Columbus), J. Liudžius su ponia ir 
dauig lietuvių 'svečių.

Latvijos 'Pasiuntinybei atstovavo Mon- 
slieuir Žilinskais. Ele to, dalyvavo Mrs. H. 
Ziarine, Misis M. A. Zarina. Latvių Tauti
nės Tarybos 'atstovė Mirs. Abakuks.

Estijos pasiuntinybei atstovavo E. Se- 
raiper-a. Kartu su ja buvo' estų visuomeni
ninkas iš Stockholmo.

Ukrainiečių Federaioijia buvo atsiuntusi 
du atstovus.

Minėjimas baigtais įsugiedant Tautos 
Himną.

Vyt.

PRIĖMIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE i
Tradicinis priėmimas Vasario 16-tosios 

proga Lietuvių Namuose -šiais metais itin 
buvo sėkmingas. Publikos buvo pakviesta 
tiek, kiek salėje gali suisitalpinti, o kvies- Į 
tiniai -svečiai — lietuvių draugai ir kitų 
tautų atstovai — buvo rūpestinigaii atrink
ti.

Be kasmet dalyvaujančių baltų, ukrai
niečių, baltarusių, lenkų ir jugoslavų at
stovų, šiais metais matėsi naujų 'britų vi
suomenės narių ir šiaip Lietuvos reikalais 
besidominčių žmonių. Iš jų gal pinmiau- 
sda minėtinais britų parlamento 'atstovas 
W. Whitlock, MP, British League for Eu
ropean Freedom pirmininkais D. Martin, 
žinoma egzillų reikalų gynėjia lady Bird- 
woOd, gruzinų žymus veikėjas dr. Ramish- 
villi, italų „Radio Italian®“ koresponden
tas Gino Bianco.

Nors priėmime žadėjęs dalyvauti V. 
Eainbergais neatvyko, jam atstovavo 'kiltas 
žymus rusų disidentais, buvęs politinis ka
linys, palyginti jaunas vyras V. Telnikoff. 
Šiitais žmogus daug ką -turi papasakoti apie 
disidentų veiklą, vergų 'stovyklas ir jose 
sutiktus lietuvius. Jis kartu kalėjo ar ki
tomis progomis susitiko lietuvius Plumpą, 
kun. V. Petkų, kun. Zdebskį, kun. Šeškevi
čių ir d'aug kitų. V. Telnikoff yna dirbęs 
kaistu su Vilniuje nuteistu Kovalevu, 'pa
žįsta A. Sacharovą, Sevruką, V. ir M. 
Fainbergus ir beveik visus kitus žymes
nius Sov. Sąjungos disidentas. įdomu, kad 
per šešerius kalinimo metus sutik tieji lie
tuviai paisidiairė jo draugais, o kai kuriuos, 
pvz. kun. Petkų, jis nurodo kaip pavyzdin
gus, dorus, nepalaužiamus -patriotus ir ko
votojus už žmogaus teises. Gailia, laikas 
neleido plačiau su šituo jaunu žmogumi 
išsikalbėti. Tai žmogus, kuris, gimęs ir au
gęs marksistinėje aukšto kariškio parei
gūno šeimoje, išsiižaidėjo komunizmo, pa
smerkė jo iškreiptą materialinį veikimo 
-metodą ir todėl neišvengė bausmės ir per
sekiojimo.

Buvo priėmime žmonių, kurie yra tik 
gimę Lietuvoje, buvo tokių, kurie neseniai 
lankėsi joje, buvo ir tokių, kurie su j-a yra 
bent laikinai .atsisveikinę. Visi jie šia pro
ga įšiltais žodžiais grįžo į mielą kraštą prie 
Baltijos, minėjo ten įgyvenančius artimuo
sius ir dalijos spaudoje ir kelionėse patir
tais įspūdžiais.

Priėmimo metu trumpą 'atidaromąjį žo
dį -pasakė DBLS Centro valdybos vicepir- 
miiiniinkias Z. Juras, pakviesdamas į sve
čius prabilti laisvos Lietuvos charge d'af- 
faire V. iBlaliicką. Šis savo -angliškial pasa
kytoje kalbėję, be kita ko, pareiškė:

„Aš nekalbėsiu apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Pakanka paminėti', kad visi lietu
viai — tėvynėje Ir -išeivijoje — nėra nu
stoję -viliti'es. Teisybė, kad jie yra daug 
praradę, bet jie tebeturi t-viirtą ryžtą ir 
viltį vėl būti laisvi. Jie yra tvirtai įsitiki
nę, tad teisingumiais, kaip ir visada, vieną 
dieną laumės. “

Daugelis dalyvių apgailestavo, kad ne
buvo pakviestais tarti kdleltos žodžių aukš
čiau iminėtas puikus kalbėtojas, lietuvių 
itr visų egzilų draugais Don Martin.

Svečiai buvo apdalyti literatūra -apie 
Lietuvą ir pavaišinti kdkteiliuimi. Šią pa
reigą, kaip ir kasmet, maloniai atliko tau
tiškais drabužiais pasipuošusios dainavie- 
tėSį 'pasikvi-etulsiois į talką lietuviškąjį at
žalyną.

Nors šitokie tradiciniai Vasario 16 d. 
priėmimai ir neturi- ypatingos politinės 
reikšmės, bet jie labai suartina likimo 
draugus, sudaro puikią progą 'supažindin
ti kitataučius (o jų šiais metais 'buvo ga
na daug) įsu Lietuvos problemomis ir pa
deda įsigyti nuoširdžių draugų ir lietuviš
kų reikalų gynėjų.

Didžiausias nuopelnas už .priėmimo su- 
orgainizavimą, Ibe abejo, -priklauso DBLS 
Centro Valdybai, o už vaišių paruošimą L. 
Namų taimauitojiaimis.

ji

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.
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