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Gyvename ir 
mokomės

Pamažu pradeda nusėsti dulkės, sukel
tos D. Britanijos ĮJetuvių Sąjungos atsto
vų ir Lietuvių Namų bendrovės akcininkų 
suvąžiavimo, skirto L. Namų b-vės 25 veik
los sukakčiai paminėti. Šis suvažiavimas 
savo maratoninėmis kalbomis ir praneši
mais, gal būt, pralenkė visus iki šiol bu
vusius. Snūduriavo žmonės, tų sieksninių 
pranešimų besiklausydami, o kai reikėjo 
pradėti diskusijas, tai griebėsi už to, ką 
turėjo rankose — už iš anksto paskelbtos 
dr išsiuntinėtos apyskaitos. Jeigu tas pats 
būtų buvę ir su kalbomis padaryta, jeigu 
ir tie pranešimai būtų buvę iš anksto pa
skelbti, tai atstovai ii- akcininkai nebūtų 
šokę ,,'blusinėti“ jei ir ne visiškai aiškiai, 
bet teisingai sudaryto balanso ir apyskai
tų, o iš karto ėmęsi lukštenti pranešimuo
se paskelbtus klausimus. Taigi būtų buvę 
tiksliau leisti atvykstantiems atstovams 
pastudijuoti iš anksto pranešimus, kaip 
buvo kai kurių skaitytojų siūloma prieš 
tai.

Lyg tų pranešimų būtų buvę per ma
žai, pirmininkaujantis d'ar iškvietė du, net 
darbotvarkėje nenumatytus, pranešėjus, 
kurie savo ilgokose kalbose, tur būt, ne 
daug ką nauja bepasakė.

Kalbose ir pranešimuose daugiausia dė
mesio buvo skiriama L. Namams ir So
dybai. Tuo tarpu apdairesnieji akcininkai 
iš anksto galėjo numatyti, kad dėmesio 
centre atsistos spaudos skyrius, nes. jis 
yra vienintelis nepadaręs pelno, o tik 
nuostolį. Tiesa, Sodybos reikalams dau
giausia prasiskolinta, bet reikia dar pa
laukti metus, kitus, kol paaiškės, kokiose 
vėžėse jos veikla nusistovės. O kai bend
rovės valdybos pirmininkas specialiai pa
dėkojo mažiausia su bendrovės veikla iki 
šiol susidūrusiam direktoriui už gerą So
dybos 'priežiūrą, o vedėjams už sumanų 
vadovavimą ir darnų bendradarbiavimą 
su prižiūrėtoju, tai jis lyg ir padalijo ben
drovės tarnautojus (ir gal valdybos na
rius) j sūnus ir posūnius, o kai kam su
kėlė ir tam tikrą kartėlį. Ypač tiems, ku
rie gerai žino, koks tas „bendradarbiavi
mas“ per metus buvo. ,

Jau praėjusiais metais per Tarybos su
važiavimą buvo siūlyta, kad atstovų ir 
akcininkų suvažiavime būtų spaudos rei
kalus tvarkančio valdybos nario, spaustu
vės vedėjo ar laikraščio redaktoriaus pra
nešimas. Jiems lengviausia būtų išaiškin
ti, iš kur atsiranda pelnas ar nuostolis, 
kaip darbas dirbamas, kas padaroma ir 
pateikti skaitlinėmis paremtus duomenis. 
I šitą pasiūymą visiškai nebuvo atsižvelg
ta. O kai įsibėgėjęs Birminghamo atstovas 
pasiūlė keletą spaudos skyriaus tarnauto
jų atleisti, valdybos pirmininkas tuo mo
mentu nesugriebė įtikinančių argumentų 
pasiūlymui atremti. Nežinia, kaip apie tą 
dialogą referuos atstovai savo skyrių na
riams, bet dirbantiems spaudos skyriuje 
jis didelio entuziazmo nesukėlė. Ir gal tik 
tie akcininkai ir atstovai, iš kurių mažiau
sia buvo laukta pritarimo, suprato, kad 
išeiviškoji spauda yra kultūrinis veiksnys, 
skirtas ne pelnams daryti, o lietuviškajai 
dvasiai palaikyt. Jie tai atvirai pasakė, 
pasiūlydami baigti giesmeles apie spaudos 
nuostolius, perkeliant juos į kultūrinių iš
laidų poziciją. Ten jos, šalia kelionių val
dybos nariams ir kitokių išlaidų, nebeat- 
rodytų ir tokios didelės.

DBLS taryba pasiūlė pakelti į garbės 
narius vieną nusipelniusį veikėją. Pasiū
lymas buvo entuziastiškai priimtas. Nie
kas dėl naujojo garbės nario nuopelnų ne
abejoja. lEtet ar šis tarybos žygis buvo 
nuodugniai apgalvotas? Ar jie nematė dar 
dviejų, žymiai vyresnių veteranų, kurių 
vienas čia pat prie stalo pirmininkavo, o 
kitas nepailstamai tvarko DBLS centrinį 
skyrių ir stipriausią visame krašte lietu
višką biblioteką? Ar nebūtų buvę visiems 
smagiau paploti šitai veteranų — darbuo
tojų trejukei, kurioj ir tas vienintelis bū
tų smagiau pasijutęs?

Gaila buvo antrosios suvažiavimo die
nos rytą klausytis mūsų nuoširdaus ir be 
galo darbštaus pirmininko žodžių, kuriuo
se skambėjo tokia didelė nusivylimo gai
da. Gaila ir liūdna, kad ir mes, lietuviai, 
dėkingumo deivę visada laikome apiply
šusios pelenės vietoje. Dėl šito visiems rei
kia prisiimti po dalelę kaitės. Nevaryki
me Dievo į krūmus, išmokime vieni kitus 
įvertinti ir pagerbti. Iki šiol mes neturime 
pagrindo skųstis centro valdyba ir tarnau
tojais, kurie visą darbą ant savo pečių ne- 

, ša. Tebūnie kiekvienas įvertintas pagal 
sugebėjimą ir pajėgumą. Artėjame į lai
kus, kada reikės su žiburiu ieškoti pakai
talo tiems, kurių darbą ar pareigas šian
dien kritikuojame ar neįvertiname. Gyve
name ir mokomės. Tebūnie šių metų ne
sėkmės ir maži nesklandumai pamoka at
einantiems metams.

J. Vikis

SOLŽENICYNAS VĖL PRABILO

Daily Telegraph (kovo 22 d.) pranešė, 
kad A. Solženicynas, būdamas Londone, 
turėjo pasikalbėjimą su britų BBC 3 radi
jo korespondentais. Sis pasikalbėjimas, 
kuris yra žymiai griežtesnis už „Panora
moje“ perduotą programą, buvo transliuo
jamas anglų ir rusų kalbomis kovo 24 d. 
Solženicynas pasmerkė sovietinio socializ
mo pagrindus, kuriais remiasi sovietinė 
bendruomenė. Pvz. jis pareiškė, kad Dos
tojevskis, pranašaudamas, jog socializmo 
įgyvendinimas pareikalaus 100 milijonų 
aukų, truputį apsiskaičiavęs, nes iki šiol 
komunizmo aukų skaičius jau pasiekęs 
110 milijonų.

Tame pasikalbėjime Solženicynas nepa
gaili karčių žodžių Vakarų spaudai, kuri 
skirtingu būdu pranešanti apie politinius 
persekiojimus Sov. Sąjungoje ir Vakaruo
se.

Gal daugiausia jis pasmerkia Angliją. 
Pabrėžęs jos moralinę stiprybę pasiprieši
nant Hitleriui, apgailestauja, kad toji 
stiprybė nusmukusi, išduodant prievarta 
Sov. S-gos piliečius Stalinui. Esą, milijo
nai žmonių bėgo nuo savo prispaudėjų, 
tikėdamiesi surasti laisvę ir globą. Tuo 
tarpu jie buvo apgaulingai išduoti komu
nistams ir nužudyti.

„Jūs net nesuabejojote panaudoti šau
tuvų buožes prieš 70 metų senukus, kurie 
jau pirmajame pasauliniame kare buvo 
Britanijos sąjungininkai, ir skubiai juos 
išdavėte, kad būtų nužudyti.“

Ypatingai smerkiama britų spauda, ku
ri, būdama „laisva, nepriklausoma ir ne
šališka“, nesiteikė nei žodžio pranešti apie 
sovietų belaisvių išdavimą.

„Britų tautos noras greitai užmiršti ka
rą leido jiems užmerkti .akis ir nematyti 
ištisų tautų deportacijų į Sibirą, Katyno 
žudynių, Varšuvos sukilimo numalšinimo, 
Baltijos valstybių okupacijos.

šešios Europos tautos buvo atiduotos į 
vergiją, o viena padalyta į dvi dalis. Nu- 
remburge jūs galėjote sėdėti šalia žmonių, 
kurie buvo tokie pat žudikai, kaip ir tei
siamieji; jūsų britiškos teisės ir teisingu
mo jausmas netrukdė jums šitaip pasielg
ti.

Ifiiritų galybė ir ryžtas yra nusilpę dau
giau, nei bet kurios kitos tautos. Jau 20 
metų, kai mūsų planetoje nebesigirdi bri
tų tautos balso, jos charakteris dingo, gy
vastingumas nusilpo. Britų padėtis pasau
lyje šiandien yra mažiau reikšminga kaip 
Rumunijos ar net Ugandos. Kadaise pa
sauly garsėjęs universalusis British com
mon sense yra pradingęs.“

Aštrūs žodžiai, griežtas apkaltinimas, 
tik kažin, ar visiškai teisingas? Jei britai 
leidžia savo sostinėje tokius žodžius pa
sakyti ir juos skelbia visam pasauliui, tai 
gal jų „common sense“ dar nėra dingęs.

KAS JUOS TRAUKIA

Indijos Aukštasis Komisaras Londone B. 
Kumor Nehru., kalbėdamas St.. Andrews 
universitete išaiškino, kodėl neutralieji 
kraštai (trečiasis pasaulis) labiau linksta 
į socializmą. Esą, juos trauklia Sov. Sąjun
ga todėl, kad prieš pusšimtį metų ji bu
vusi tokia palt neturtinga, kaip jie, o da
bar pasidariusi galingiausia, pasaulio vals
tybė.' šitoji valstybė esanti nusistačiusi 
prieš kolonializmą ir kapitalizmą. Šį nu
sistatymą ji praktikuojanti ne tik žodžiais, 
bet ir darbais...

NUTEISĖ UŽ APŠMEIŽIMĄ

Italijos teismas nuteisė amerikietį Ro
bert Katz už Pijaus XII apšmeižimą kny
goje „Death in Rome“, kurioje teigia, jog 
popiežius žinojęs, kad 335 Romos gyven
tojai bus sušaudyti ir jų negelbėjęs. Bylą 
rašytojui iškėlė popiežiaus giminaitė Con
tessa Elena Rossignani. Byloje buvo taip
gi kaltais rasti Carlo Poniti ir George Pan 
Cosmatos, kurie pagal tą knygą pagami
no filmą vardu „Massacre in Rome“. Katz 
buvo nubaustas 500.000 lirų ir 14 mėnesių 
katėjimo bauda, kuri buvo suspenduota. 
Ponti ir Cosmatos gavo po 6 mėn. sąlygi
nę kalėjimo bausmę.

VĖJAS KEIČIA KRYPTĮ

Nors Amerikoje yra irinkiminiai metai 
ir niekas nenori įsivelti į politinius vora
tinklius, prezidentas Fordas vis dėlto pa
darė išimtį ir politinę Sov. Sąjungos — 
JAV vėjo rodyklę pasuko nauja kryptimi. 
Po Angolos įvykių JAV prezidentas ėmėsi 

šių žygių: atsisakė žodžio „detentė“, pa
keisdamas jį „taika .per jėgą“; jau du kar
tu pasiūlė rekordinius JAV gynybos mi
nisterijos biudžetus; .atsisakė siųsti atsto
vus į jungtines energijos ir miestų plana
vimo komisijas; sustabdė sovietų naftos 
pirkimo derybas. Ee to, „Pravda“ nedvi
prasmiškai praneša, kad Egipto preziden
tas atsisakė ginklų iš sovietų pirkimo su
tarties ne be JAV palaiminimo. Pakitėjo 
ir JAV visuomenės nuotaikos. Tai rodo 
žydų demonstracijos, bombos Aerofloto 
įstaigoje, šūviai prie Sov. S-gos J. Tautų 
misijos. Nors pagrindinio uždavinio, vadi
namojo „Salt 2“ nusiginklavimo pasitari
mų neatsisakyta, bet šilti „detentės“ vė
jai suka šiaurės kryptimi.

AIRIŠKI FIELDMARŠALAI

Ką tik išėjusi nauja knyga „Burke's 
Irish Family Records“ pateikia labai daug 
medžiagas apie airių kilmės rašytojus, pre
zidentus, milijonierius ir kt. Gal įdomiau
sia, kad Airija yra davusi Anglijai gana 
daug gerų karo vadų, jų tarpe fieldmar- 
šalus Alanbrooke, Alexander, Montgome
ry ir Templer.

KOMUNIKATAS APIE SADATĄ
Sovietų žinių agentūra Tass paskelbė 

tokį komunikatą dėl Egipto draugystės 
pakto su Sov. Sąjunga nutraukimo.

„Prezidentas A. Sadatas, kalbėdamas 
Egipto liaudies susirinkimo, -posėdyje, pa
teikė įstatymo projektą dėl 1971 metų ge
gužės 27 d. pasirašytos Tarybų Sąjungos 
ir Egipto Arabų Respublikos Draugystės 
ir bendradarbiavimo sutarties galiojimo 
nutraukimo.

Kartu Sadatas grubiai iškraipė Tarybų 
Sąjungos ir Egipto santykių istoriją, Ta
rybų Sąjungos politiką Egipto atžvilgiu, 
taip pat vadinamojo 1973 metų spalio ka
ro metu, kai, kaip tai visiems žinoma, Ta
rybų Sąjungos karinė pagalba suvaidino 
lemiamą vaidmenį, stiprinant Egipto ka
rinį potencialą. Be to, prezidentas visaip 
teisino savo nedraugišką .politiką Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu.

Sadatas teisino dabartinės Egipto vado
vybės vykdomą vadinamąją „atvirų durų 
politiką“, kurios tikslas plačiai pritraukti 
į šalį užsienio privatų kapitalą, suteikti 
Vakarų investuotojams įvairiausių privile
gijų ir atsitraukti nuo socialinių ir politi
nių Egipto revoliucijos iškovojimų.

Egipto Arabų Respublikos liaudies su
sirinkimas Sad-ato pasiūlymu vakar pri
ėmė įstatymą dėl TSRS ir EAR Draugys
tės ir bendradarbiavimo sutarties galioji
mo nutraukimo.“

PROTESTAS DĖL KATYNO PAMINKLO 
į

Po 6 metų ieškojimo, pagaliau lenkai 
surado Katyno paminklui vietą. Kensing
ton ir Chelsea savivaldybė davė sutikimą 
paminklą -pastatyti Gunnesbury kapinėse,' 
Ealinge. Bet... pasakyti lengviau, negu 
padaryti. Sovietų ambasada prisiuntė 
Kensington ir Chelsea burmistrui nelabai 
draugišką laišką, protestuojantį prieš pa
minklo pastatymą.

Paminklas — juodas obeliskas — turė
jo -būti atidengtas šių metų’ rugsėjo 18 d. 
Vienintelis įrašas, turįs priminti 14.500 
Katyno miške nužudytų Lenkijos karinin
kų, yra „Katyn 1940“. Už to įrašo Sovietų 
ambasada ir užkliuvo. Katyno miškas tais 
.metais buvo Sovietų rankoge. Tuo tarpu 
jie teigia, kad lenkus išžudė vokiečiai 1941 
m. Prisiųstajame laiške rašoma, kad pa- 
nftnklo organizatoriai bandę „atgaivinti 
biau.ru Goebbelso propagandos melą ir tuo 
būdu nuslėpti nacių prasikaltimą“.

Turint galvoje atlydžio politiką, abejo
jama, ar Katyno paminklui statyti leidi
mas nebus atšauktas. Užs. reikalų minis
terija galinti pareikalauti patenkinti Sov. 
S-gos ambasados reikalavimą.

MILIJONAS ABORTŲ
Kovo 21 d. visose Anglijos katalikų baž

nyčiose buvo specialios pamaldos, kurio
mis prasidėjo „Witness One Million“ sa
vaitė. Tai yra savaitė, skirta paminėti vie
ną milijoną abortų, padarytų nuo 1967 m., 
kai buvo išleistas specialus abortų įstaty
mais.

Savaitė užbaigta tyliomis eisenomis ir 
specialiomis pamaldomis Motinos dienos 
proga. Motinos diena Anglijoje švenčiama 
paskutinį gegužės sekmadienį.

Šią katalikų akciją remia Canterbury i 
-arkivyskupas dr. Coggan ir vyriausias žy
dų rabinas dr. Immanuel Jakobovitz.

„Mes gyvename gerai“
„Observer Review“ (kovo 14 d.) išspaus

dino plačias ištraukas iš R. G. Kaiserio 
knygos „Russia: The People -and the Po
wer“, kuri greitai pasirodys knygynuose. 
Šitoje knygoje autorius aprašo eilinio Ru
sijos piliečio gyvenimą -be sentimentų ir 
be kritikos. Autoriui tas gyvenimos atro
do toks neįprastas, dažnai primityvus ir 
laibai skirtingas nuo Vakarų pasaulio. Ta
čiau lietuviams jis būtų visiškai natūra
lus, o kartais net ir labai artimas.

Pvz. rusiškos šeimos gyvenimas, su ne
paprastu tėvų pasišventimu vaikams, at
rodo, yra lygiai toks, kaip ir Lietuvoje. 
Vaikams laikant baigiamuosius egzami
nus, jų rūpesčiais gyvena visa šeima, sten
giasi jiems padėti. Atostogas planuoja tik 
po to, kai jau žinomi egzaminų rezultatai.

Arba šeimos vaišės, kuriose vyrauja 
gal bent dešimt „zakuiskos“ rūšių ir vod
ka. Niekas nesirūpina, kad visiems užtek
tų kėdžių, arba kad puodukai ar lėkštės 
būtų vienodos formos, spalvos ar dydžio.

Jeigu .autoriaus surinktoji statistika yra 
teisinga, tai skyrybų skaičius Sov. Sąjun
goje yra neįprastai didelis. Kas trečia šei
ma išsiskiria. Maskvoje ir Leningrade ski
riasi kas antra šeima. Skyrybų priežastys 
nurodomos girtuokliavimas, nesugyveni- 
mas su uošviais, per ankšti butai. Išsiskir
ti esą nepaprastai lengva. Viena mergina 
sakosi nuėjusi su vyro raštišku sutikimu

LATVIO LAIŠKAS

Ryšium su Gromykos vizitu Lonnone, 
latvis P. Termanis paskelbė „Times“ (ko
vo 24 d.) laišką, kuriame aprašo sunkią 
padėtį politinio kalinio Gunars Rodes, 
esančio Vladimiro kalėjime. Šis nuo 1962 
m. kalinamas latvių tautietis yra labai nu
silpęs ir jam gresia mirtis. P. Termanis 
siūlo, kad, kalbant apie atlydį, reikia tu
rėti galvoje ne vien tik ginklų, bet ir po
litinių kalinių apribojimą.

POLITIKA IR GIMINYSTĖ

Britų užs. reik, ministeris pateikė par
lamentui projektą, kaip turėtų būti iš
spręstas Rodezijos klausimas. Svarbiau
sias iš keturių pagrindinių punktų yra tai, 
kad per pusantrų metų Rodezijoje turi 
įvykti rinkimai, kurie perduos valdžią į 
daugumos atstovų rankas. O ta dauguma, 
aišku, yra juodukai. Baltieji Rodezijos gy
ventojai, kurie I. Smith vadovaujami taip 
energingai priešinasi juodųjų dominavi
mui, daugiausia yra britų kilmės. Perėmus

Sejitijnios DIENOS
— Gruzijos komunistų partijos pirmasis 

sekretorius praneša, kad šiais metais dėl 
labai šiurkščios žiemos žieminių javų der
lius esąs smarkiai nukentėjęs.

— Rašytojo V. Nekrasovo posūnis V. 
Kondyrevas gavo leidimą kartu su šeima 
emigruoti iš Sov. Sąjungos.

— Vertėjas Suchodrevais jau 20 metų 
dirba užs. reik, ministerijoje Maskvoje. 
Per karą jis šešis metus lankė mokyklas 
Londone ir išmoko ne tiktai anglų kalbą, 
bet ir visas jos tarmes.

—■ Spaudoj vėl pasirodė žinių, kad plau
kų dažymas galįs iššaukti vėžį. Tyrimai 
tęsiami toliau.

— Škotijoje yrą 128 spirito varyklos, 
kuriose varomas salyklo ir grūdų spiritas 
whisky gamybai.

— Punjabe išleistas įstatymas, kad šei
mos, sulaukusios trečio vaiko, gali būti 
nubaustos £120 arba metus kalėjimo.

— „Red Star“ paskelbė maršalo Greč- 
kos ir gen. Jepyševo pareiškimus, kad 
Raud. armija turi būti stiprinama, nes 
Vakarai grasina trečiuoju pasauliniu ka
ru.

— Anglijoje neseniai pasirodė brošiūra 
„Why Work?“ (Kam dirbti?), kurioje įro
doma kad dalis gyventojų, gaudami be
darbių pašalpas ir nemokėdami jokių mo
kesčių, geriau gyvena, negu dirbantieji.

— 50 Nobelio 'Premijos laureatų iš 13- 
kos kraštų pasirašė prašymą, kad būtų 
paleistas iš kalėjimo Ukrainos žydas dr. 
Stern, kuris nuteistas 8 metams už sufab
rikuotus nusikaltimus po to, kai jo du sū
nūs pareiškė norą emigruoti iš Sov. S-gos.

— Rumunijoje nuteistas inž. Tanasescu, 
apkaltintas už kyšius ir bandymą išduoti 
pramonės paslaptis.

— Kovo 24 d. miręs fieldmaršalas Mont
gomery bus palaidotas Binsted bažnytkai
mio šventoriuje, esančiame L. Sodybos 
kaimynystėje. Po karo jis čia pat ir gy
veno iš malūno perdirbtame name Ising- 
tone.

— Baltieji Rūmai ir Kremlius išbandė 
naują „karštosios linijos“ telefono ryšį, 
pasinaudodami satelitų įrengimais. 

skirtis į skyrybų biurą dvyliktą valandą. 
Po keturių minučių ji išėjusi laisva-, iš
skirta moteris.

Maskvoje esą sunku rasti šeimą, kuri 
turėtų daugiau kaip vieną vaiką. Beveik 
vienintelė šeimų reguliavimo priemonė — 
abortai.

Šeimoje namų ruošos darbus dirba ar 
verda valgyti tik moterys, o vaikus sau
goja -senelės, „babuškos“. Vyras, paklaus
tas apie reikalą padėti žmonai ruoštis, at
rodęs įsižeidęs.

Autorius stebisi rusų nepaprasta gam
tos meile ir noru būti lauke. Jeigu kuriam 
pavyko įsigyti „dachą“, nors tad būtų tik 
vienas neapšildomas ■ ir be vandens kam
barys, tai skaito save laimingu ir keliau
ja į savo „vasarnamį“ žiemą ir vasarą.

Didžiausia problema iki šiol tebėra na
mų ir butų trūkumas. Trūksta taip pat 
kasdieniškų namų apyvokos reikmenų ir 
šviežaus maisto. Tačiau retas rusas dėl to 
nusiskundžia. Niekada neturėję geresnio 
gyvenimo, jie jaučiasi savo krašte išdidūs 
ir patenkinti. (Išdidūs, nes mato, kad gy
venimas nuo 1930-1940 m. pagerėjo, ir pa
tenkinti — nes žino, kad būtų neprotinga 
reikalauti daugiau, negu galima gauti. To
dėl užsieniečiams paklausus", kaip jiems 
einasi, rusai visada atsako: „Mes gyvena
me gerai“.

juodiesiems valdžią, jų gyvenimas Rode
zijoje pasidarys nepavydėtinas. Ne visi 
galės arba norės grįžti į Angliją. Ir kuo 
ilgiau priešrinkiminė kova tęsis, tuo abi
pusiai santykiai aštrės. Tuo tarpu britų 
vyriausybė, bent tuo tarpu, nežada savo 
„kraujo broliams“ jokios pagalbos ar 
užuojautos. Kietas riešutas yra politika.

LORDAI NESUTINKA

Britų lordų rūmuose įvyko diskusijos 
dėl rusų belaisvių atidavimo per prievar
tą Sovietų S-gai, kaip aprašyta lordo Be- 
thell knygoje „Last Secret“ ir pavaizduo
ta to pat vardo filme per BBC televiziją. 
Knygoje už šį išdavimą daugiausia kaltės 
tenka ano meto užs. reik, ministrui lordui 
Avon (tada Mr. A. Eden). Eilė kalbėtojų 
gynė lordą Avon (jis pats dėl ligos nega
lėjo dalyvauti), nes sovietai nebūtų grąži
nę britų belaisvių. Lordas Bethell perskai
tė A. Solženicyno laišką IB(BC direktoriui, 
kuriame sakoma, kad išdavimo faktas yra 
britų užsienio politikos neapsiskaičiavi- 
mas.

— Londone anglų kalba leidžiamas sa
vaitraštis „Soviet News" plačiai aprašo K. 
P. Kongrese priimtą rezoliuciją politi
niams kaliniams imperialistų kraštuose 
vaduoti.

— H. Wilsonais buvo 47-tas D. Britani
jos ministras pirmininkas.

— Kun. Oswald Baker, kuriam buvo už
drausta laikyti lotyniškas mišias, planuo
ja atidaryti atskirą koplyčią Downham 
Markete. Abejojama, ar jis gaus vietos 
vyskupo leidimą.

— Britų Thomson Holidays firma pla
nuoja ateinančią žiemą pradėti Sibiro 
atostogas. Kelionė iš Leningrado iki No
vosibirsko kaštuos apie £150.

— Bavarijoj iš specialaus rezervato yra 
pabėgę penki vilkai. Oraginizuojamos spe
cialios medžioklės jiems likviduoti.

— Demonstrantai (daugiausia žydai) vi
są laiką sekė Londone viešėjusį Sov. Są
jungos užs. reik, ministrą A. Gromyko. Da
lis jų buvo persirengę kalinių uniformo
mis.
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Knyga apie partizanus
šiomis dienomis išėjo iš spaudos JAV 

gyvenančio, alki šiol gal ne per plačiausiai 
žinomo, rašytojo Vlado Vailionio (knyga 
LIKIMO AUDROSE. Tai yra romanas, 
vaizduojąs Lietuvos okupaciją ir partiza
nų kovas su okupantais. Iš 'tikrųjų čia 
vaizduojamas Dzūkų krašto okupacinio 
laikotarpio realus gyvenimas, įvilktas j 'li
teratūrinį drabužį ir sutirštintas tragiškų 
įvykių gausumu.

Šis partizaninę tikrovę vaizduojantis 
romanas pasirodė kaip tik laiku, šiemet 
sueina 35 metai nuo sovietų-vokiečių karo 
pradžios. To karo metu smarkiai reiškėsi 
lietuvių rezistencija, prasidėjusi sukilimu, 
o po karo virtusi atviru ginkluotu pasi
priešinimu. Tą pasipriešinimą ir jo skau- 
'džias pasekmes ir vaizduoja VI. Vailionio 
knyga „Likimo audrose“,

Paliekant apie V. Valionio darbą spręsti 
literatūros specialistams, čia norima pa
brėžti jo nepaprastą ryžtą, siekiant pavaiz
duoti tragiškiausią istorijos laikotarpį vie
name Lietuvos kampe — Dzūkijoje. Auto
rius yra invalidas, todėl neturėdamas pa
kankamai lėšų knygai išleisti, ieškojo me
cenatų. Jam į pagalbą atėjo J. ir K. Čiu- 
rinskai, padėdami knygai išvysti pasaulį.

Knyga atspausdinta Londone, Nidos 
spaustuvėje. Kietais viršeliais, 344 psl. 
Kaina 7 do(l. Kadangi iš viso atspausta įtik
tai 500 egz., tai knygų platintojai gali grei
tai jos pritrūkti, šiais sukaktuviniais me
tais VI. Vailionio „Likimo audrose“ turė
tų atsirasti kiekvienos lietuviškos šeimos 
bibliotekoje.

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ SPARNAI — Lietuvių evangeli

kų reformatų žurnalas. 1975 m., gruodis. 
Nr. 39. Leidėjas — Lietuvių evangelikų re
formatų kolegija. Iliustruotas, rotatorium 
spausdintas žurnalas. 96 psl.

Dr. S. Aliūnas — ALIJOŠIAUS LAPAI

Humoristiniai eilėraščiai. įvadą eilėmis 
parašė kitas humoristas Antanas Gustai
tis. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 
1975 m. Aplankas dail. Marijos Ambrozaii- 
tienės. Knygos aplanke rašoma:

„Dr. S. Aliūnas yra žinomas vardas mū
sų humoristinėje literatūroje. Jo eilėraš
čių rinkiniai „Valerijono lašai“, „Trejos 
dęvynerios“, o ypač jo ilgametis redagavi
mas „Draugo" „Spyglių ir dyglių“ pusla
pio, yra radę daug skaitytojų mūsų visuo
menėje. Šis naujas jo humoristinių eilė
raščių rinkinys „Alijošiaus lapai“ todėl 
nėra reikalingas supažindinimo. Būdinga, 
kad dr. S. Aliūnas į savo humoristinę poe
ziją žiūri sveikatos požiūriu. Visi jo humo
ristinių knygų pavadinimai turi vaistų ar 
gydančių gėrimų vardus.“

Vladė Butkienė-Cekonytė — 
IŠMARGINTA DROBĖ

Poezija. Išleido Vilties Draugijos Lei
dykla 1975 m. Iliustravo V. Butkienė. 94 
psl. Kaina 3.50 doL

Anatolijus Kairys — TRYS KOMEDIJOS
Žinomo mūsų dramaturgo naujai pasi

rodžiusi knyga, kurioje sudėtos trys kome

„ Išdavikas “
(Ištrauka iš ką tik pasirodžiusio Vlado Vailio
nio romano LIKIMO AUDROSE).

Praslinkus keletai dienų po Perkūno mir
ties, vytautėnas Lionginas Taraškevičius, turįs 
žirnio vardą, prisistatė šiauriui ir beveik verk
damas pareiškė:

— šiaury, aš esu vytautėnų išdavikas. Aš 
išdaviau kunigą Vilimą ir Perkūną su jo vyrais.

šiaurys, išgirdęs šiuos baisius žodžius, pa
žiūrėjo Į žirnį be jokio dėmesio, lyg tas būtų 
jam kokią pasakėlę pasakęs, ir nuklydo savo 
žvilgsniu kažkur į tolius. Ką jis tada ten min
tijo, vienas Dievas težino. Tik jo veide galėjai 
matyti, kad širdyje vyksta didi kova. Po kurio 
laiko jis labai tyliai, bet su didelio skausmo 
žymėmis veide ir drebančiu balsu pratarė:

— Tu, žirni, išdavei kunigą Vilimą ir Per
kūną?

— O, šiaury, pakarkit mane. Aš daugiau 
nebegaliu išdavinėti savo žmonių, — pradėjo 
raudoti žirnis.

— O kodėl tu dabar pakeitei savo nuo
monę?

— Sužinojus, kad pusei Perkūno būrio vy
rų buvo lengva atsipalaiduoti nuo priešo ir pa
sitraukti į mišką, bet jiems to nepadarius, atsi
vėrė mano akys. Begelbėdami savo ginklo 
draugus, jie visi žuvo, o aš juos Išdaviau. Pama
čius man jų taip baisiai išniekintus lavonus, 
aš tik tada pamačiau, koks niekšas aš esu. O, 
šiaury, pakarkit mane, nes aš tikrai to užsi
tarnavau, — verkdamas atsakė žirnis.

šiauriui tylint, žirnis vėl tęsė toliau.
— šiaury, siųsk mane kur tik nori, aš viską 

padarysiu. Jeigu nori, aš, nuvykęs į NKVD būs
tinę, juos visus ten iššaudysiu, — vis dar verk

dijos: „Ku-kū“, „Didysis Penktadienis“ ir 
„Rūtos ir Bijūnai“. Išleido knygų leidykla 
DIALOGAS 1975 m. Iliustracijos dail. Z. 
Sodeikienės. Spaudė M. Morkūno spaustu
vė. Kaina — 5.00 dott.

Į LAISVĘ — Nr. 65 (102), 1975 m. Šis 
L. F. Bičiulių leidžiamais žurnalas gerokai 
padidintas (176 psl.) ir beveik išimtinai 
paskirtas žurnalo ir LFB sąjūdžio steigė
jui, 1974 m. mirusiam prof. Juozui Arnbra- 
zevičiui-Brazaičiui. Tą nepaprastai įdomia 
medžiaga pripildytą numerį suredagavo 
rašytoja Alė Rūta-Arbienė, poetas Eialys 
Brazdžionis ir Juozas Kojelis. Jame su sa
vo straipsniais ar atsiminimais apie J. 
Ambrazevičių-Brazaitį dalyvauja St. Raš
tikis, K. Škirpa, V. Vaitiekūnas, A. Darnu
sis, K. Amibrozaitis, V. A. Dambrava, M. 
Naujokaitis, Č. Grincevičius, S. Sužiedė
lis, S. Barzdukas, V. Kazlauskas, K. Gri- 
gaitytė, L. Valiukas, V. Kulbokas, R. šmo- 
kaitė, V. Prižgintas. Be to, žurnale kitomis 
temomis dar rašo J. Gliaudą ir VI. Juo- 
deika.

Pasisakydami apie buvusį profesorių, 
literatą, rašytoją, visuomenininką ir poli
tiką, čia išvardintieji autoriai ne tik iš
ryškino to žmogaus asmenybę, bet taip 
pat sutelkė į vieną vietą gausybę istorinės 
medžiagos, kuri kažin ar būtų buvusi ka
da nors surankiota. Žurnalo redaktoriams 
priklauso didelis nuopelnas už suteiktą 
progą ne tik pažinti vieną iš ryškiausių 
nepriklausomoje Lietuvoje išugdytų as
menybių, bet ir pažvelgti iš arti į patį 
tragiškiausią Lietuvos gyvenimo laikotar
pį.

J. Kuzmionis

Vaikystės pasaka
Jau taip norisi atsiremti 

į tėvo obelėlę seną...
Iš sesers laiško

Rinkau kadais prie Imsrės kranto gelsvą smėlį, 
iš alksnių ir paparčių pilį sau stačiau.
Širdis piliakalnių, šilų ramybę gėrė 
ir gyvą pasaką, prie vakarienės stalo 
švelnučiais žingsniais trepsinčią, tada mačiau.

Įbridęs, upėje griužus sušlapęs gaudžiau. 
Ten, už Dainių, kaip perlą spanguoles rinkau. 
Liūdau, girdėdamas motulės dainą graudžią. 
Klausiausi tėvo apie Vienažindį, Strazdą, 
Maironį, Tumą Vaižgantą, — ir nerimau.

Dabar kaip tu į tėvo obelėlę senų 
norėčiau atsiremt, paglostyti šakas. 
Įpykęs vėjas pelenus namų kedena...
Rūsti lemtis degėsių raudančiam karste 
vaikystės pasaką ir mūsų liūdesį užkas.

Rūpestėliu, sulinkusiu nuo vargo juodo, 
parims prie vyšnių Svečias iš dausų. 
Širdis jo meile spinduliuos, žėrės paguoda 
ir tars:

— Buvau čia, kai jūs vandeniu pagirdei, 
dabar, kai esate ištroškę, — vėl esu!

damas kalbėjo žirnis. — Tikėk manim, šiaury, 
aš negaliu daugiau išdavinėti savo žmonių.

— O kodėl tu pradėjai?
— Mane NKVD privertė. Jie man grasino 

išvežimu mano tėvų ir kitų mano giminių. Aš 
labai myliu savo motulę, kuri buvo labai man 
gera, todėl aš ir bijojau, kad jie jos neišvežtų. 
Bet aš daugiau negaliu išdavinėti savų žmonių. 
Negaliu aš daugiau ir miegoti. Aš vis sapnuoju 
kunigą Vilimą, stovintį sušalusį Sibiro sniege 
ir laiminantį mane, šiąnakt aš sapnavau ir 
Perkūną, verkiantį prie savo vyrų kapų. O tas 
mane varo iš proto.

— Ar ir Keršys tave prievartavo?
— Ne. Aš su juo jokių reikalų neturėjau.
— Kokį uždavinį tu dabar turi?
— Tu esi sekanti auka, šiaury. NKVD nori 

tave gyvą ir be kautyinų pasigauti.
šiaurys ir vėl nutilo ir kažką tai labai 

įtemptai mintijo. Gal būt, jis ieškojo spren
dimo ir atsakymo savo sąžinėje. Jis buvo vy
tautėnų vadas, o prieš jį stovėjo jo likimo bro
lių, jo ginklo draugų išdavikas.

— Išdavikas?! — pagalvojo šiaurys. — Ar 
Taraškevičius yra tikrai išdavikas?

šiaurio viduje virė arši kova. Vienas bal
sas jam vis šnibždėjo:

— šiaury, jį pakarti ar sušaudyti, nes jis 
išdavė mirčiai savo tautiečius, savo kaimynus 
ir savo ginklo draugus. Tu, šiaury, esi vadas, 
todėl esi atsakingas už savo vyrus. Tu esi 
atsakingas prieš savo tautą ir prieš šių žu
vusių vyrų šeimas.

Antras balsas, nors ir silpnesnis už pirmą
jį, irgi neatleido.

— šiaury, Taraškevičius nėra išdavikas. Jis 
irgi yra lietuvių tautos okupanto auka. Oku
pantas jį irgi išprievartavo ir privertė šnipi
nėti. Jis yra tik bailys. Iš baimės dėl savo tėvų 
jis išdavė savo draugus, šiaury, ką tu būtum 
padaręs, jeigu priešas būtų ištiesęs savo kruvi

Lietuvos žydai svetur
Iš Lietuvos kilusių žydų rasime beveik 

visuose pasaulio kraštuose. Daugumoje jie 
turi sudarę atskirais kolonijas ir tvarkosi 
pagal iš Lietuvos atsivežtus papročius.

V. K. Račkauskas rašo (ž. „Pasaulio lie
tuviai“, Kaunas, 1935 m.), kad labai žy
mią vietą P. Afrikoje užima ateiviai iš 
Lietuvos. Pravedąs statistiką, jie buvo 
antroje vietoje po anglų. Lietuvių tauty
bės išeivių buvo tik apie 400 žmonių. Jie 
gyveno didesniuose miestuose ir juos ap
jungė Pietų Afrikos Lietuvių Draugija. 
Dirbo siuvyklose, skalbyklose, restoranuo
se. Keletas lietuvių jau turėjo nuosavas 
krautuves ar valgyklas. O verstis žemės 
ūkiu mūsų tautiečiai neturėjo nei pinigų, 
nei praktikos.

Didžiausią iš Lietuvos išeivių skaičių 
sudarė Lietuvos žydai. Iš 86.000 tuomet P. 
Afrikoje gyvenusių žydų apie 65.000 buvo 
kilę iš Lietuvos. Jie 'atvyko prieš pirmąjį 
pas. karą ir daug prisidėjo prie prekybos 
ir pramonės išvystymo. Jų rankose buvo 
maisto produktų krautuvės ir urmo pre
kyba. Žydai buvo gerai susiorganizavę, tu
rėjo prityrimo ir reikiamų kapitalų. Iki 
1917 m. jie save vadino išeiviais iš Rusi
jos. Po bolševikų revoliucijos, kad jų ne
skaitytų komunistais, oficialiai pareiškė 
esą lietuviai. Kartais kai kurie afrikiečiai 
pagalvodavo, 'kad Lietuvos gyventojų dau
guma yra žydai, o jų oficiali kalba yra žy
diška. Aplamai Lietuvos žydai buvo vie
tos žmonių gerbiami, nes jie dirbo P. Af
rikos gerovei.

Tos knygos 142 psl. keliauninkas M. Šal
čius paliečia ir ano meto Palestinoje gy
venusius Lietuvos žydus. Jų ten buvo apie 
10.000, atvykusių iš Lietuvos po pirmojo 
karo. Nors jie gyveno toli nuo savo gimti
nės, bet nepamiršo lietuviškos kalbos. Lie
tuviškai kalbėdavo, dainuodavo ir groda
vo muzikos kūrinius. Prenumeruodavo iš 
Lietuvos laikraščius ir knygas. Jie didžia
vosi, kad yra kilę iš Lietuvos ir mielai 
priimdavo pas juos atvykusį pasisvečiuo
ti lietuvį. Pinigais rėmė savo gimines ir 
plėtė krašto prekybos santykius su Lietu
va. Miestuose buvo susikūrusios iš Lietu
vos atvykusių žydų kolonijos. Todėl visur 
buvo galima laisvai susikalbėti lietuviš
kai.

Autorius rašo, kad kai jis atvyko į anuo
metinę Palestiną, tai žmonės, pamatę ant 
motociklo (tautinę vėliavėlę, pradėjo lie
tuviškai sveikinti. Kai kuriuose miestuo
se net prašę padaryti apie Lietuvą prane
šimą lietuvių kalba. Tel Avive radęs val
gyklą „Littė“ (Lietuva), kurioje apsčiai 
buvę ruginės duonos ir Lietuvoje įprasto 
maisto. Žydų Tautos Fondo valdyba Jeru
zalėje autoriui pareiškusi, kad tautinė žy
dų valstybė bus atstatyta Amerikos žydų 
kapitalais ir Lietuvos žydų darbštumu. Tai 
tie žmonės, kurių protėvius didieji mūsų 
kunigaikščiai pakvietė į Lietuvą, ir čia 
juos globojo.

Izraelio žydai ir šiandieną nepamiršta 
lietuviškų reikalų. O tai paliudija faktas, 
kad Lietuvos žydai Izraelyje turi sudarę 
tautinį ansamblį, kuris jau gastroliavo 
JAV, Kanadoje ir Europoje, įskaitant Lon
doną. To ansamblio 95% narių yra emi
grantai iš Lietuvos. Tel Avivo mieste vei
kia Lietuvos žydų draugija, (kuri daug pa
deda naujiesiems žydų imigrantams iš 
Lietuvos ir palaiko tarpusavio ryšius.

V. Vytenietis

Su lietuviais 
pasaulyje

NAUJI RAŠYTOJŲ DRAUGUOS NARIAI

Lietuvių Rašytojų Draugija išeivijoje 
turi 85 narius. Paskutiniuoju metu į Drau
giją priimti šie rašytojai:

1. Georges Maitorė, prancūzas kalbinin
kas, Sonbonos Universiteto profesorius, ne
priklausomybės laikais profesoriavęs Lie
tuvoje, mokąs gerai lietuviškai, kovoja už 
lietuvių teises tarptautinėje arenoje;

2. Icchokas Merais, žydų kilmės lietuvių 
rašytojas, rašęs Lietuvoje ir dabar -gyven
damas Izraelyje teberašo lietuviškai. Iš
leidęs keletą knygų, kurios verčiamos į ki
tas kalbas;

3. Pranas D. Girdžius, vyresnės kartos 
rašytojas novelistas, gyvena Amerikoje;

4. Aušra Jurašienė, literatūros mokslų 
specialistė kritikė, prieš 14 mėnesių drau
ge su savo vyru režisierium Jurašu išvyko 
iš Lietuvos ir dabar gyvena Amerikoje;

5. Aleksandras Rudžius, poetas, išleidęs 
du poezijos rinkinius;

6. Rimas Vėžys, jaunos kartos poetas, 

nas rankas į tavo motutę. Pagalvok gerai, šiau
ry, prieš darydamas galutinį sprendimą.

šiaurio vidinė kova tęsėsi, o jis tylėjo. Pa
galiau jis pažvelgė į žirnį ir užklausė:

— Taraškevičiau, tavo motinos vardu 
klausiu tave, kas privertė tave prisipažinti? 
Ar tavo lietuviška sąžinė, katalikiški jausmai, 
ar kas kitas tave atvedė čia pas mane?

— Per visą šį laiką aš labai daug galvojau 
apie mano išdavystę. Aš vis norėjau Perkūnui 
tai papasakoti, bet vis bijodavau. Sužinojus 
man apie Perkūno ir kitų vyrų mirtį ir pradė
jus man tokius baisius sapnus sapnuoti, aš pa
mačiau, kokį baisų nusikaltimą aš padariau. 
Aš negaliu, šiaury, daugiau išdavinėti savo 
žmonių. Jeigu tu nori, tai aš pats užsinersiu sau 
kilpą ant kalo.

— Tavo pakorimu, Lionginai, mes nepri- 
kelsime iš numirusių nei Perkūno, nei kitų 
vyrų. Taip pat nesugrąžinsime ir kunigo Vi
limo iš Sibiro, — atsakė šiaurys vis dar ver
kiančiam žirniui. — Gerai dar, kad tavo sąži
nė pribudo. Jeigu tu teisybę sakai ir tu gailiesi 
už savo išdavikiškus darbus, tai mes tavęs ne
karsime, bet tu, Lionginai, turėsi savo darbais 
įrodyti, kad taip tikrai yra. Aš noriu, kad tu 
pasiliktum ir toliau NKVD agentas.

— Tai aš turiu ir toliau išdavinėti savus 
žmones? Aš to nenoriu. Negaliu aš, šiaury. Ge
riau jau mirtis.

— Tu neišduosi nieko, nes tu jiems sakysi 
tik tą, ką aš tau liepsiu, žinoma, visus tau duo
tus uždavinius tu turėsi tuoj pat man pranešti. 
Aš žinau, Lionginai, kad čia bus tau labai 
sunkus uždavinys, bet tuo tu galėsi atpirkti 
bent dalį savo kaltės. Vieną dalyką tu turi vi
suomet atsiminti, kad NKVD savo šnipus laiko 
gyvus tol, kol jie yra jiems reikalingi. Taip pat 
jeigu jie norės tavo tėvus ištremti, tai jie juos 
trems ir tau šnipinėjant. Todėl būk atsargus 
ir neįpulk į jų pinkles antru kartu.

išleidęs poezijos rinkinį su polinkiais į hu
moristinį žanrą;

7. Eglė Juodvalkytė, jaunosios kartos 
poetė, skelbia savo kūrybą periodikoje, iš
leido eilių rinkinį;

8. Živilė Bilaišaitė, jaunosios kartos poe
tė, išleidusi eilių rinkini, daug rašo perio
dinėje spaudoje;

9. Austė Pečiūraitė, jaunosios (kartos 
poetė, skelbianti eiles Aiduose, Metmeny
se ir (kituose žurnaluose;

10. Teresė Pautieniūtė-Bogutienė, jauno
sios kartos poetė, pernai debiutavusi poe
zijos rinkiniu', plačiai besireiškianti lite
ratūriniame gyvenime;

11. Ona Mikaiilaitė, jaunos kartos poetė, 
anglų literatūros specialistė. Savo kūrybą 
skelbia periodikoje, yra vaikų žurnalo 
„Eglutės“ redaktorė;

12. Mirga Palkalniškytė-Giniiuvienė, ra
šo eilėm ir proza,

A. DVARIONAITĖS KONCERTAS NEW 
YORKE

Pianistė Aldona Dvarionaitė koncertavo 
vienoje iš didžiausių New Yorko salių 
Lincoln Centre. E'e kitų (kompozitorių ji 
skambino ir savo tėvo, Bailio Dvariono kū
rinius. Spaudoje jos koncertas įvertintas 
gerai.

A. Dvarionaitė taip pat suruošė bendrą 
koncertą su savo broliu, smuikininku Jur
giu Dvarionu.

MIRĖ BRONIUS JONUŠAS

Kompoz. Bronius Jonušas vasario 12 d. 
mirė Omahoje, Nebraskoje, baigdamas 77- 
sius savo amžiaus metus. Velionis 1919-20 
m, mokėsi Rygos konservatorijoje, 1938- 
42 m. Kauno konservatorijoj baigė trum
pelės ir (karo (kapelmeisterių Mases, stu
dijavo kompoziciją. 1921-37 m. dirbo ka
pelmeisteriu Lietuvos 'kariuomenėje, 1937- 
44 m. vadovavo reprezentaciniam Lietu
vos policijos dūdų orkestrui, dirbo šaulių 
Sąjungos orkestrų instruktorium. Velionį 
labiausiai išgarsino dainų motyvais sukur
ti lietuviški maršai, dažnos premijos mar
šų konkursuose. 1958 m. jis išleido savo 
maršų plokštelę „Gaudžia trimitai“, įrašy
tą Stuitgarte, V. Vokietijoje. Dalį jo pali
kimo sudaro ir Chorams harmonizuotos 
lietuvių -liaudies dainos.

GARSĖJANTI ŠOKĖJA ,

Kristina Žebrauskaitė-Gintautienė, mo
dernaus šokio artistė, New Yorke, intensy
viai įsijungė į miesto šokio ir mokslinį gy
venimą. Jau treji iš eilės metai ji kaip 
viešnia dalyvauja Hawkins ir Cunningham 
modernaus šolktio (kompanijų šventinėse 
programose New Yorke. Ji susilaukė šilto 
žiūrovų ir meno kritikų įvertinimo.

New Yorko „Village Voice“ Gintautienę 
aprašė (kaip šokėją, turinčią „nepakarto
jamą lyrinį ir grynai savitą talentą“, ku
rios „stiprūs ir švelniai moteriški judesiai 
tebeplazdena ir scenai užsidarius“.

Šokėja Gintautienė renka mokslinę me
džiagą miesto archyvuose doktorato diser
tacijai tema „Šokio raida New Yorko sce
nose 19 šimtmečio pirmoje pusėje“. Dalis 
šios medžiagos bus panaudota knygai „šo
kio vystymasis Amerikoje“, kurią Gintau
tienė ruošia kartu su šokio istorike S. I. 
Cohen. Knyga sudarys vien „Amerikos 
teatro enciklopedijos“ tomų.

„TECHNIKOS ŽODŽIUI“ 25 M.

Amerikos Inžinierių ir Architektų S-gos 
Chicagos skyriaus leidžiamas PLIAS ir 
ALIAS organas „Technikos Žodis“ atšven
tė 25 metų sukaktį. Šis, iš vardo atrodan
tis siauros profesinės srities žurnalas, iš 
tikrųjų apima ne tik inžinierius ar 'archi
tektus 'liečiančias problemas, bet taip pat 
plačiai nagrinėja kultūrinius ir visuome
ninius klausimus. Paskutinysis 1975-tųjų 
metų žurnalo numeris (4) kaip tik ir pa
skirtas 25 metų sukakčiai paminėti. Žur
nalo vyr. redaktorius Šiuo metu yra V. 
Jautokas.

LIETUVIS ADMIROLAS

Admirolas F. E. Bakutis, kilęs iš Brosk- 
tono, buvo paskirtas penktos laivyno ba
zės vadu, kuri stovi Havajų salose. Įvyko 
gražios pareigų perėmimo iškilmės, ku
rioms vadovavo Pacifiko laivyno virš. H. 
Baumbur. Vienintelis lietuvis admirolas 
JAV pajėgose, pergyveno daug nelaimių, 
ypač II pas. kare, kai japonų naikintuvas 
pašovė jo lėktuvą Borneo salų apylinkėje 
ir jis 7 dienas išbuvo vandeny ant plūdės, 
besimaitindamas tik jūros žuvimi. Būda
mas aviacijos lakūnu, kovose jis nušovė 
12 japonų lėktuvų.

PIRMASIS TREMTINIŲ LAIKRAŠTIS

Ilgai buvo aiškintasi, kuris yra pirma
sis 1944 m. išleistas lietuvių tremtinių 
laikraštis. „Knygų lentyna“ Nr. 4 pagaliau 
pranešė, kad pirmasis lietuvių tremtinių 
(pabėgėlių) laikraštis yra „Emigrantai“, 
išleistas 1944 m. rugpjūčio 6 d. Jį sureda
gavo ir Išleido neseniai miręs Stasys Pil
ka „Vaidilos“ laive, pakeliui iš Jurbarko 
į Karaliaučių. Laikraštis buvo dviejų pus
lapių. rašytas mašinėle, iliustruotas ran
kų. Pasirodė tiktai vienas numeris.
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Sukak žuvinis suvažiavimas
DBLS IR L. NAMŲ B-VĖS 

SUSIRINKIMAS

Smulkiai aprašinėti dviejų dienų darbą 
nebūtų tikslu, nes jie išryškėja iš skelbtų 
ir skelbiamųjų pranešimų.

Gražiai dailininkės M. Baras paveiks
lais išpuoštoje salėje DBLS atstovų susi
rinkimą atidarė Centro Valdybos pirm. J. 
Alkis. Pirmininkauti kviečiamas nepa
mainomas pirmininkas-veteranas dr. S. 
Kuzminskas. Sekretoriumi — R. šova. Pa
gerbiami per metus mirusieji nariai. Iš
klausoma Lietuvos atstovo V. Balicko kal
ba, sveikinimai žodžiu ir raštu.

Paaiškėja, kad dalyvauja 19 atstovų iš 
15-kos skyrių, turinčių 595 narius. Pridė
jus kitų organizacijų atstovus ir Valdy
bos bei Tarybos narius, dalyvių skaičius 
siekia 50.

Su pirmuoju pranešimu pasikelia C. V. 
pirm. J. Alkis (spausdinamas atskirai). 
Vicepirmininkas Juras išsamiai praneša 
apie metų bėgyje vykusią politinę veiklą 
ir santykius su kitų tautų organizacijo
mis. Kadangi tie visi įvykiai buvo atitin
kamu laiku minimi mūsų spaudoje, tai at
skirai -nebekartojami. Tarybos atstovas R. 
Šova apšviečia lituanistinių būrelių rei
kalais (jo kalbos santrauka pateikiama at
skirai), o VI. Dangis papasakoja apie Ra
dijo ir Filmo būrelio veiklą.

Iš DEiLS iždininko B. Butrimo praneši
mo aiškėja, kad Sąjunga per visus metus 
turėjo tik £103 pajamų. Jos sąskaitoms 
subalansuoti pritrūkę net £1.120. Tautos 
Fondo pranešimas trumpas. Jo veikla pa
tenkinama (spausdinama atskirai). Revi
zijos komisijos pirm. T. Vidugiris prane
ša, kad visur rasta tvarka.

Tarybos pirm. A. Bučys praneša apie 
gausius darbus ir siūlo pakelti į garbės 
narius buv. ilgametį DBLS Centro valdy
bos pirmininką ir Sąjungai bei L. Namų

DBLS darbai ir planai
DBLS pirmininko pranešimas metiniame 

atstovų suvažiavime

Šis suvažiavimas mums ypatingas tuo, 
kad šiais metais sukanka 25 m. nuo mūsų 
ekonominio vieneto —■ Lietuvių Namų 
bendrovės įsteigimo. Anais laikais, prade
dant pirmuosius savo gyvenimo žingsnius 
šiame krašte, DBLS,. norėdama savo kul
tūrinės ir politinės veiklos ateitį užtikrin
ti, sudarė jai ekonominį pagrindą, kuriuo 
remiasi mūsų bendruomenės darbai. Gar
bė tiems mūsų veikėjams, Sąjungos na
riams ir rėmėjams, kurie prieš 25 metus 
tą pagrindą mums padėjo.

Praėjusiuose susirinkimuose daug kartų 
kėlėme mūsų organizacijų tęstinumo ir 
artimesnio susijungimo klausimą ir val
dyba jau padarė tam tikrų žygių tiems 
klausimams išspręsti. Buvo sudaryta spe
ciali komisija, kurioje, be valdybos na
rių, dar dalyvauja P. B. Varkal-a ir J. Vil
činskas, o teisiniu patarėju pakviestas ad
vokatas M. Cornish, ši komisija apsvars
tė įvairias galimybes Sąjungos ir Bendro
vės sujungimui atlikti. Komisija ir Valdy
ba rekomenduoja, kad, norint užtikrinti 
mūsų dviejų organizacijų tęstinumą, tu
rės būti steigiamas specialus TRUST — 
patikėtiniai. Tas projektas pareikalaus 
tam tikrų pakeitimų DBLS įstatuose. Vai
dyba, kartu su TRUST projektu, tai pa
ruoš ir ^persiųs skyrių valdyboms ir Tary
bos nariams. Po to teks sušaukti specialų 
suvažiavimą ateinančios vasaros metu, 
kur tas projektas būtų galutinai įgyven
dintas.

Praėjusiais metais daug pasisakyta dėl 
bendros lietuviškos veiklos šiame krašte. 
Daugelis mūsų veikėjų mano, kad laikas 
būtų sugrįžti vėl į tą padėtį, kurią turėjo
me 1950 m. Tada DSLS įstojo į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę ir įsteigė Bendruo
menės Tarybą, kurią sudarė anais laikais 
buvusių organizacijų pirmininkai.

Metų bėgyje padėtis pasikeitė ir šian
dien toji Taryba veikia atskirai. Jausda
ma visa tai, Centro Valdyba pasiūlė Ben
druomenės Krašto Valdybai pradėti pasi
tarimus susijungimo linkme. Tam pritarė 
ir pati PLB valdyba, bet, deja, atsakymo 
negavome. Padėtis yra tokia, kad šiuo me
tu PLB palaiko rušius su DBLS, bet dau
giau oficialia prasme. Tuo tarpu kultūri
nio ir politinio pobūdžio informacijos eina 
Krašto Valdybai, kur jos ir palieka. Mes 
ir toliau stengsimės ieškoti būdų tai padė
čiai pataisyti visiems palankia prasme, bet 
būtų labai naudinga, kad mūsų visuome
nė pasisakytų tuo klausimu plačiau, kad 
mūsų veikėjams būtų aišku, kokios ben
druomenės žmonės pageidauja, ir galėtų 
užbaigti tą dialogą vienokiu ar kitokiu bū
du.

Mes visi žinome, kad kultūrinė veikla 
yra mūsų 'institucijų dvasinės stiprybės 
šaltinis. Mūsų meninės pajėgos mažėja, 
gal tik Londonas yra geresnėje padėtyje, 
turėdamas chorą ir tautinių šokių grupę 
ir šeštad. mokyklą, kurioje dirba Povilas 
Žvirblis. Ne visuomet savų pajėgų užten
ka, todėl, kaip ir paeityje, stengsimės at
sikviesti meninių pajėgų iš užjūrio ir rem
sime savuosius, vykstančius į lietuviškas 
šventes kituose kraštuose. Tik gaila, kad 
kartais mūsų meninių vienetų vadovai, 
matydami besipešančius mūsų organizaci
jų veikėjus, dirba savarankiškai, nenorė
dami užgauti vienos ar kitos pusės. 

bendrovei daug nusipelniusį inž. Juozą 
Vilčinską garbės nariu. Pasiūlymui entu
ziastiškai pritarta.

Diskusijose vėl kedenamas DBLS — 
DBLB organizacijų apsijungimo klausi
mas, primenamas būsimas jaunimo kon
gresas, išklausomi kai kurių skyrių atsto
vų pranešimai.

Po pietų pertraukos susirenkama į 
25-tąjį L. Namų bendrovės akcininkų su
sirinkimą. Atlikus atidarymo formalumus, 
ilgą pranešimą skaito bendrovės valdybos 
pirmininkas S. Nenortas (išspausdintas 
atskirai). Prasideda ilgai užsitęsusios dis
kusijos, kuriose neišvengta pasikartojimų 
ir nevisiškai apgalvotų klausimų. Dau
giausia „išpešiotos“ L. Sodybos ir Spaudos 
skyriaus apyskaitos.

Sukaktuviniam minėjimui Valdyba su
ruošė šaunią vakarienę, po kurios dalis at
stovų išvyko nakvynės net į L. Sodybą.

Sekmadienį prasideda rinkimai. Į Cent
ro valdybą vėl išrenkami pagal nustatytą 
tvarką pasitraukusieji vaidybos nariai — 
Z. Juras ir S. Kasparas. Kandidatais lie
ka K. Tamošiūnas ir V. Danilevičius.

I Tarybą išrinkti penki asmenys: R. Šo
va, J. Petkevičius, V. Dargis, A. Bučys ir 
K. Eivainis. Jų skaičių papildo įvairių or
ganizacijų atstovai. Vėliau Taryba pasil- 
skirstė pareigomis: R. Šova — pirm., VI. 
Dargis — vicepirm., K. Tamošiūnas — 
sekr.

Revizijos komisija vienbalsiai perrinkta 
senoji — T. Vidugiris, P. Duoba ir A. Žu
kauskas.

Dar išrinkta ateinantiems metams man
datų komisija, į kurią įėjo P. Mašalaitis, 
V. Remeika ir Navickas.

Apsvarsčius dar šiokius ir tokius eina
muosius reikalus, susirinkimas baigtas 
Tautos himnu.

ji

Mūsų kultūrinės veiklos įvykiai, pvz. są
skrydžiai Sodyboje ir kitur, pasidarė tra
diciniais ir turi pritarimo. Praėjusiais me
tais atžymėjome Sddybos dvidešimltmetiį, 
sąskrydis Birminghame praėjo sėkmingai. 
Vietinis skyrius atliko didelį darbą ir kar
tu parėmė mūsų spaudą. Bendrai paėmus, 
metai praėjo Čiurlionio ir Valančiaus dva
sioje. Visi stengėsi paminėti juos kuo iš
kilmingiau ir prasmingiau. Čia pasidarba
vo Lietuviškojo Filmo ir Radijo vienetas. 
Tikimės, kad jis ir toliau tęs užsimotąjį 
darbą.

Kultūrine veikla susirūpinę ne tik mes 
vieni. Tai jaučiama ir kitose Europos Ben
druomenėse. Ten neseniai gimė idėja steig
ti Europos Lietuvių Kultūros Draugiją, į 
kurią yra kviečiami ir mūsų kultūros dar
buotojai. Draugija yra dar kūrimosi stadi
joje. Apie ją informacijas gauname ir ry
šius palaikome per Belgijos Bendruome
nę. Tikimės, kad tas sudarys pradžią arti- 
mesniam bendravimui . su kitais Europos 
kraštais, ko mes čia Anglijoje labai pasi
gendame.

Praėjusiųjų metų Tarybos suvažiavime 
buvo vėl keliamas lietuvybės išlaikymo 
klausimas. Centro Valdyba visuomet krei
pė į tai didelį dėmesį ir ieškojo būdų pa
dėčiai pagerinti. Norėdami gauti daugiau 
žinių apie esamą padėtį kolonijose, paruo- 
šėm specialų aplinkraštį ir anketą, tikė
damiesi gauti žinių .apie jaunimą, jo pajė
gumą ir organizuotumą. Atsakymus gavo
me iš septynių skyrių. Padarius trumpą 
santrauką, matome, kad juose yra 176 šei
mos ir 86 pavieniai gyventojai. Šeimose 
yra 254 įvairaus .amžiaus jaunuoliai. Tas 
liudija, kad jaunimo yra nemažai, bet tu
rint galvoj, kad kolonijos yra mažos, o 
šeimos daugumoje mišrios, lietuvybės iš
laikymo problema yna didelė ir kelia rū
pesčio. Valdyba ruošia planus lituanisti
niams būreliams steigti visose kolonijose. 
Čia reikės skyrių pagalbos ir pritarimo. 
Šiam reikalui jau Sudarėme knygų ir va
dovėlių rinkinį ir jo sąrašai bus išsiunti
nėti skyriams. Vaidyba viena niekad daug 
neatliks be jūsų, mieli atstovai, paramos 
ir bendradarbiavimą Gaila, kad didesnie
ji skyriai dar iki šiol neįstengė minėtų 
anketų užpildyti ir grąžinti Centrui.

Norėčiau pagirti Bradford© skyrių, ku
ris kartu su vietiniu klubu suruošė labai 
pavykusią meno ir spaudos parodą miesto 
centre. Jis taip pat, V. Ignaičio iniciatyva, 
parūpino daugiau kaip 100 įvairių knygų 
apie Lietuvą miesto bibliotekai. Tai pa
vyzdys, kad turint noro, galima šį tą pa
daryti.

Skyrių veikla yra mūsų organizacijos 
pagrindas. Pasigendame vis dėlto artimes
nių ryšių, o kai kur stipresnės veiklos. 
Turėtume daryti dažniau 'posėdžius dr su
sirinkimus, kad nariai jaustųsi įtraukti į 
bendrąją veiklą. Būtų gera Centrui gauti 
susirinkimų protokolus, kur matytųsi nu
veikti darbai, planai ateičiai, vietinės pro
blemos ir kt. Taip pat verta nepamiršti ir 
Centro Valdybos narių, kviečiant juos 
įvairiomis progomis.

šia proga labai malonu pranešti, kad 
neseniai Sodyboje buvo įsteigtas naujas 
skyrius, kuris žada apjungti apylinkėse 
gyvenančius lietuvius ar jų šeimas.

Nebandau kritikuoti 'Skyrių, tik raginu 
daugiau reaguoti į Centro užsimojimus. 
Pvz. Britų Muziejaus antropologiniai tyri

nėjimai buvo priimti be entuziazmo. To
kia mokslinė studija būtų labai naudinga, 
ji daroma rimtai, su geromis intencijomis.

Sekant mūsų organizacijos veiklą, rei
kėtų sustoti ir prie mūsų spaudos. Ji yra 
sunki, bet ‘kartu ir maloni našta Sąjungos 
Bendrovei. Iš apyskaitų matote, kad ją 
tenka gerokai paremti, tad nereikia nu
stebti, jei kartais ieškome būdų lųšų įtei
kimui.

Kalbant apie spaudą, norėčiau pranešti, 
kad knyga apie DBLS jau pradėta rinkti 
ir tikimės ją išleisti šių metų bėgyje. No
rėčiau taip pat paminėti mūsų Penktadie
nio Klubo išleistą brošiūrą „Lietuvių Lon
donas“, kuri gali būti naudinga ne vie
nam, atvykusiam iš provincijos ar užsie
nio.

šiame savo pranešime trumpai palie
čiau jaunimo klausimą, bet norėčiau at
stovams priminti, kad nors ir bandome 
ieškoti naujų kelių lietuvybei išlaikyti, 
nepamirškime, kad turime vieną jaunimo 
organizaciją, kuri lygiagrečiai su DBLS 
dirba šioje srityje jau beveik 30 metų. Tai 
yra L. S. S. Anglijos Rajonas. Jo vadovai 
tęsia skautiškas tradicijas, ir jiems pri
klauso mūsų visokeriopa parama.

Politinėje srityje Vaidyba, kaip ir pra
eityje, nepraleidžia nei vienos progos ju
dinti Lietuvos reikalus, aktyviai dalyvau
dama pavergtųjų Tautų organizacijose. 
Didelė 'politinės veiklos dalis tarptautiniu 
mastu vyksta Lietuvių Namuose. Šia pro
ga norėčiau pranešti, kad neužilgo bus pa
skirtas oficialus VLIKo atstovais D. Bri
tanijai, kas, žinoma, priartins mus prie 
mūsų politikai vadovaujančių asmenų.

C. Valdybos veikla visose šakose neap
siėjo be išlaidų. Praėjusiais metais išlei
dome apie £1.000. Juos reikės gauti iš 
Bendrovės kasos. Tikiu, kad gerbiamieji 
atstovai tinkamai įvertins C. Valdybos pa
stangas ir veiklą praėjusiais metais ir su
grįžę namo, ragins savo kolonijas nau
jiems darbams.

Ką numatome atlikti sekančiais metais? 
Pirmoje eilėje — galutinai paruošti DBLS 
TRUST ir įstatų projektus ir juos pri-sta-

Lituanistinė veikla
(pranešimas)

Vienas iš svarbiausių mūsų išeivijos už
davinių yra lietuvybės išlaikymas mūsų 
jaunuomenėje. Nors tame darbe daug pa
stangų yra įdėjusios įvairios organizacijos 
bei pavieniai šiam reikalui pasišventę 
žmonės, bet ligšiolinės pastangos nebuvo 
labai našios.

Ieškant būdų šią padėtį pataisyti, pas
kutiniame DBLS Tarybos -posėdyje buvo 
pasiūlyta Sąjungos veiklą papildyti, prie 
Sąjungos skyrių įsteigiant lituanistinės 
veiklos rėmėjų būrelius. Šis pasiūlymas 
buvo diskutuotas ir priimtas Sąjungos 
Centro Valdyboje. Juo rūpintis pavesta 
Aleksui Vilčinskui ir R. Šovai. Šia proga 
norėčiau keliai® žodžiais supažindinti su 
planuojama (Lituanistinės Veiklos Rėmėjų 
būrelių steigimo programa.

LVR pagrindiniai tikslai yra ieškoti ga
limybių ir jas panaudoti, sudarant sąly
gas mūsų jaunimui susipažinti su lietuvių 
kalba, tautos istorija, jos dabartine padė
timi, išeivijos veikla ir jos įtaka ateičiai. 
Tai būtų vykdoma, padedant šiame darbe 
jau veikiančioms organizacijoms bei pa
vieniams asmenims, o kur jų nėra, kuriant 
naujus ryšius.

Gražų lituanistinės veiklos pavyzdį ma
tome šio suvažiavimo proga surengtoje 
mokyklinių knygų parodėlėje. Kaip paste
bėjote, šios knygos yra gražiai išleistos ir, 
manau, jaunimui būtų gan patrauklios. 
Jos apima maždaug 8-ių skyrių lietuvių 
kalbos istorijos bei geografijos programą. 
Kas yra ypatingai naudinga, kad jose yra 
specialiai paruoštų galvosūkių, klausimų 
ir atsakymų-lietuvių kalbos pratybų rei
kalui. Tokiu (būdu jaunuoliai patys gali 
palaipsniui tobulintis lietuvių kalboje.

Tikimės, kad netolimoj -ateity, su Cen
tro Valdybos parama, turėsime surinkę 
pavyzdžius visų mums išeivijoje -prieina
mų lituanistinių knygų bei vadovėlių. Iš 
jų bandysime išrinkti tas, kurios mūsų są
lygose būtų tinkamiausios.

Deja, surinkimas knygų yra -pati leng
viausia lituanistinio darbo dalis. Kur kas 
sunkiau bus sudaryti -sąlygas -toms kny
goms naudoti. Nors spaudos platintojų tu
rime, bet lituanistiniai vadovėliai mūsų 
visuomenėje nėra labai populiarūs. Daž
nai tai yra todėl-, kad mūsų atmintyje te
bėra gan vargingai Vokietijoje išleistų va
dovėlių vaizdas. Iš dalies tai yra ir todėl, 
kad daugelis tėvų, nors ir norėtų, kad vai
kai pažintų savąjį kraštą, kalbą, bet ne-> 
įstengia jiems padėti. O blogiausia yra tai, 
kad kai kurie iš mūsų ne tik kad neįžiūri 
prasmės mokytis lietuviškai, bet dargi ma
no, kad lietuvių kalbos mokymas gali bū
ti žalingas jų vaikų ateičiai šiame krašte.

Beveik visos čia minėtos pažiūros, nors 
pagrįstos klaidingu samprotavimu, yra 
plačiai įsigalėjusios ir turi stiprią įtaką 
visuomenėje bei jaunimo tarpe. Tad pir
mutinės lituanistinės veiklos rėmėjų pa
stangos ir turės būti kova su mūsų visuo
menės (apatija lituanistinėje veikloje.

Pažvelgę į mūsų visuomeninę veiklą, pa
stebime, kad joje trūksta progų, kur jau
nimas galėtų su lietuvišku gyvenimu su

tyti specialiam suvažiavimui.
Užbaigti DBLS anketos studiją ir pa

skelbti rezultatus. Sudaryti Lituanistinės
veiklos centrą ir būrelius skyriuose.

Norėtume sudaryti Anglijos lietuvių 
menininkų paveikslų kolekciją Liet. Na
muose ir Sodyboje. Kaip matome, labai 
puikūs M. Balėnienės kūriniai puošia 
šiuos namus šiandien. Būtų malonu jų ir 
iš kitur turėti.

Šiais metais įvyksta 5-toji Tautinių šo
kių Šventė Čikagoje. Kaip žinome, Lon
dono Tautinių šokių grupė atstovaus D. 
Britanijai. Mūsų visų pareiga būtų mūsų 
jaunimo pastangas paremti.

Tektų paminėti ir mūsų tradicinį są
skrydį Sodyboje pavasario atostogų metu, 
o taip pat ir Tautos Šventės sąskrydį, ku
ris numatomas ruošti Londone. Kviečiame 
visas mūsų menines pajėgas tose iškilmė
se dalyvauti.

Ypatingą dėmesį tektų skirti mūsų 
spaudos skyriui, nuodugniai apsvarstant 
knygų leidimo sąlygas ir spaustuvės pel
ningumą.

Politinėje veikloje numatome ir toliau 
bendrauti su mums draugiškomis organi
zacijomis, ieškoti paramos ir pritarimo 
Anglijos politikų ir partijai veikėjų tarpe, 
glaudžiai bendradarbiauti su mūsų politi
nėmis institucijomis užsienyje ir Pasiun
tinybe Londone.

Stengsimės sudaryti artimesnius ryšius 
su Europos Lietuvių Bendruomenėmis, nes 
esame tikri, kad tas atneš naudos visiems 
ir sustiprins Europos lietuvių veiklą.

Baigdamas šį pranešimą, norėčiau pa
minėti, kad 1976 metais minima savaran
kiškos Lietuvos Bažnytinės Provincijos 50 
metų sukaktis. Lietuvoje vyksta kova už 
tikėjimo laisvę, o ta kova yra neatskiria
ma nuo kovos už Tautos laisvę. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, jungianti visus 
laisvajame pasaulyje esančius lietuvius, 
1976 metus skelbia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios metais. Ji kartu kviečia švęsti 
šiuos jubiliejinius metus lietuvybės bei 
krikščioniškojo .atsinaujinimo dvasioje. 
Mes, D. Britanijos lietuviai, jungiame sa
vo tikėjimą prie mūsų brolių -Tėvynėje, 
kad Dievas suteiktų laisvę mūsų Tautai ir 
Bažnyčiai.

J. Alkis

sipažinti. Skaitome apie kituose kraštuose 
jaunimui ruošiamas (studijų savaites ir 
jaunimo sąskrydžius. O gal -kartais ir pas 
mus ką nors panašaus -galima padaryti? 
Kol kas nepajėgėme tokių planų įgyven
dinti.

Sutelkus daugiau jėgų, tokie projektai 
būtų praktiškai įvykdomi. Bet didžiausia 
nauda iš jų būtų tiktai -tada, jeigu jie būtų 
ruošiami kartu su bendra lituanistinės 
veiklos -programa. Tokios lituanistinės 
programos rėmus -tikimės paruošti netoli
moje ateityje.

Nežinau, ar tokiai programai pritars Są
jungos skyriai, bet būtų naudinga, jeigu 
antroje šių metų pusėje galėtume skyrius 
aplankyti, pasikalbėti, pasitarti Lituanis
tinės Veiklos Rėmėjų būrelių steigimo rei
kalais. Žinome, kad bus nesklandumų ir 
nesusipratimų, bus daroma klaidų, bet su 
skyrių bei visuomenės pagalba mūsų pa
stangos galėtų virsti musų visuomenei ir 
tautai naudingu darbu.

R. šova

TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI 25 M.

(Pranešimas DBLS suvažiavime)

1976 m. vasario 14 dieną Tautos Fondo 
Atstovybei D. Britanijoje sukako 25 me
tai. Tą dieną 1951 metais, Tautos Fondo 
Valdytojui J. Kaminskui susitarus su 
DELS Centro Vaidyba, buvo -sudaryta pir
moji T. F. Atstovybė. 'Bet rinkti T. Fon
dui aukas D. Britanijoje buvo pradėta 
bent trim metais anksčiau. Tuo darbu ta
da rūpinosi DBLS Centro Valdyba, pasky
rusi T. F. atstovu Petrą Mašalaitį.

Aukų Tautos Fondui rinkimas D. Brita
nijoje, reikia pripažinti, nebuvo perdaug 
sėkmingas. Dėl to mes gaudavome iš T. F. 
priekaištų. Dažnai mums sakydavo, kad 
Anglijos lietuviai pavirto škotais ir pan.

Tačiau dabar, žiūrint iš istorinės per
spektyvos, atrodo, kad D. Britanijos lie
tuviai nepavirto nei anglais, nei Skotais. 
Per itą ketvirtį šimtmečio jie suaukojo vi
suomeniniams reikalams tūkstančius sva
rų. D. Britanijos lietuviai sukūrė atskirą 
veiklos centrą, kuris šiais sunkiais laikais, 
kai lietuvių skaičius čia mažėja, gali dirb
ti didelį darbą Europos kontinente. D. 
Britanijos sukurtas veiklos židinys yra 
arčiausia prie Lietuvos. Iš čia geriausiai 
galima jausti lietuvių tautas pulsą. Iš čia, 
iš Vakarų Europos, galima palaikyti kraš
to moralę ir viltį šviesesnei ateičiai.

Tie žodžiai nereiškia, kad D. Britanijos 
lietuviai nesupranta reikalo remti Tautos 
Fondo. Jais tik norima pasakyti, kad ir 
perkant Liet. Namų B-vės -akcijas anksty
vesniais metais, ar aukojant lietuviškiems 
reikalams, D. Britanijos lietuviai taip pat 
atliko savo patriotinę pareigą.

Nemaža suma kasmet buvo surinkta ir 
Tautos Fondui, turint galvoje mūsų nedi
delę koloniją. Tie pinigai tam tikrais lai
kotarpiais buvo pervedami Tautos Fondo 
Valdybai, VLIKo darbui finansuoti.

Per praėjusius metus aukų buvo surink
ta i'š viso £513.00. Visiems, kas prisidėjo

LIETUVOJE
KNYGA APIE TEATRĄ

„Vaga“ Vilniuje išleido Teofilės Vaičiū
nienės atsiminimų knygą „Scena ir gyve
nimas“. Jau pats knygas pavadinimas ro
do, kad ten kalbama apie -teatrą ir jame 
dirbusius žmones. Veikalu susidomėjimas 
buvęs toks didelis, kad išgaravęs iš knygų 
lentynų kaip kamparas.

GRĮŽTA ASMENYBĖS KULTAS

XXV K. P. Suvažiavime Maskvoje kal
bą pasakė ir Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius. Žemiau patei
kiamoji ištrauka rodo, kad Lietuvoje lyg 
ir grįžtama į asmenybės kulto laikus.

„Sprendžiant visus komunizmo statybos 
uždavinius, didžiulį asmeninį indėlį įneša 
TSKP CK Generalinis sekretorius draugas 
Leonidas Brežnevas. Jūs, gerbiamas Leo
nidai Iljičiau, ne tik išmintingas, talentin
gas mūsų partijos vadovas, įžymus tarp
tautinio komunistinio ir darbininkų judė
jimo veikėjas, -bet ir didelės sielos žmo
gus, įkūnijąs visas geriausias savybes 
žmogaus iš didžiosios raidės. Jūs puikiai 
žinote padėtį kiekvienoje respublikoje, 
krašte ir srityje, mūsų rūpesčius, mūsų 
reikalus ir poreikius. Mes visada jaučiame 
Jūsų didelę pagalbą. Savo nuoširdumu, 
atidumu, taip pat reiklumu, pasiaukojamu 
tarnavimu partijai ir tarybinei liaudžiai 
Jūs pelnėte visuotinę pagarbą, rodote tik
ro lenininio tipo vadovo pavyzdį, visiems 
sukuriate gerą darbo nuotaiką, siekimą 
dirbti vis geriau ir geriau.“

BUITIES PASLAUGŲ KOMPLEKSAS

Vilniuje atidarytas moderniškas, pirmas ■ 
Lietuvoje ir Baltijos valstybėse, buities 
paslaugų kompleksas „Buitis“. Šituose iš
taiginguose irūmuose bus -galima išsinuo
moti įvairiom iškilmėm tinkamus drabu
žius, užsisakyti geros kokybės megztinius, 
avalynę, įvairius rūbus. Čia pat veikia 
vyrų ir moterų kirpyklos, -spalvotos foto
grafijos atelje, vertimų ir perrašymų biu
ras, garso įrašymo aparatūra, muzikos 
mokykla ir įvairiausių prekių parduotu
vės. Didžiausia naujovė būsianti tai, kad 
už darbą ir patarnavimą nereikėsią iš 
anksto užmokėti-. Naujojo buities komplek
so aprašymas skamba labai' gražiai, bet 
kokia gyventojų dalis galės pasinaudoti, 
jeigu jis tik vienas ne tik Vilniuje, bet ir 
Baltijos valstybėse...

TRŪKSTA VAISIŲ IR DARŽOVIŲ

Kaunietis A. Sadauskas skundžias, (Švy
turys, Nr. 4), kad Lietuvos miestų krau
tuvėse ir valgyklose labai 'sunkį^g^uti vai
sių ir daržovių.

— Vaisiai ir daržovės — labai sveikas 
dr reikalingas maistas kiekvieno žmogaus 
organizmui, — tvirtai įrodinėja medikai... 
Tačiau Kauno valgyklose vaisių ir daržo
vių esą labai mažai, o jų pasirinkimas vi
siškai menkas. Autorius -abejoja, ar esanti 
visoje Lietuvoje bent viena valgykla, ku
rioje būtų gaminami vien daržovių patie
kalai. Esą, partijos bei vyriausybės nuta
rimuose pabrėžiami žmonių gerovės, rūpi
nimosi jais reikalai. Ir soduose, girdi, vai
sių dažniausiai netrūksta, bet į miestų val
gyklas jie nepatenka.

KURIAMI NAUJI FILMAI

„Tiesa“ (Nr. 57) rašo:
„Vilniuje įvyko rašytojų ir kinemato

grafininkų susitikimas. Kūrybiniam pokal
biui buvo parinkta lietuvių literatūros ek
ranizacijos tema.

Susitikimą pradėjo Valstybinio kinema
tografijos komiteto pirmininkas E. Juškys.

Pranešimą apie teorines ir praktines ek
ranizacijos problemas padarė literatūros 
kritikas A Bučys. Jis pažymėjo, kad kla
sikos ekranizavimas -atveria žiūrovui jau 
visų pripažintas dvasines tautos vertybes, 
o šiuolaikinė literatūra leidžia ekrane gi
liau pavaizduoti dabartį, panagrinėti nau
jus socialinius bei moralinius mūsų gyve
nimo -reiškinius. Jau yra sukurta filmų 
pagal P. Cvirkos, A. Gudaičio-Guzevičiaus, 
M. Sluckio, A. Pociaus, R. Kašausko ir ki
tų rašytojų prozos kūrinius, daug diskusi
jų sukėlė Vaižganto ,Dėdžių ir dėdienių“ 
ekranizacija. Gero įvertinimo susilaukė ■ 
filmai pagal V. Bubnio knygas, pagal K. 
Borutos „Baltaragio malūną“, šiuo metu 
Lietuvos Kino studijoje statomi filmai pa
gal J. Avyžiaus romaną „Sodybų tuštėji
mo metas“ ir J. B'atušio novelę iš antro
sios „Parduotų vasarų“ dalies („Virto 
ąžuolai“).

Savo mintimis lietuvių literatūros ekra- 
n-izavimo klausimais pasidalijo kino reži
sieriai R. Vabalas, A. Žebriūnas, S. Mo
tiejūnas, G. Lukšas, Lietuvos Kino studi
jos direktorius J. Lozoraitis, rašytojai J. 
Baltušis, K. Saja, V. Radaitis, S. Šaltenis, 
A. Pocius, kino kritikas L Tapinas.“

prie šios sumos surinkimo, Tautos Fondo 
Atstovybė nuoširdliai dėkoja ir kviečia D. 
Britanijos lietuvius šio reikalo neužmirš
ti ir ateinančiais metais.

Tautos Fondo Atstovybė
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AUKOS
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
J. Levinskas — 3.50 sv., P. Gugas — 3.05 

sv., S. Markevičius — 2.50 sv., K. Bivai- 
nis — 2.50 sv., A. Čebatoriūnas — 1.25 sv., 
P. Zdanavičius — 1.00 sv., Et Narbutas — 
1.00 sv., M. Tulytė — 0.50 sv., S. Sližys — 
0.50 sv., P. Bielskis — 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
S. Štarka — £5.00.

GRAŽUS LINKĖJIMAI

Vakarų Europos Lietuvių vyskupas An
tanas Deksnys, atsilygindamas už ,.Devin
tąją Pradalgę“, išreiškė gražius linkėjimus 
greitai išleisti 100-tąjį Nidos Knygų Klu
bo leidinį. Šie linkėjimai yra malonus pa
skatinimas spaudos darbuotojams ir rėmė
jams.

CENTRO VALDYBOS ŽINIOS

Po metinio DBLS atstovų suvažiavimo, 
posėdyje įvykusiame kovo 25 d., valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas — J. 
Alkis, I vicepirmininkas ir politinės veik
los koordinatorius — Z. Juras, II vicepir
mininkas ir kultūrinių reikalų tvarkyto
jas —■ S. Kasparas, iždininkas — B. But
rimas, atstovas jaunimo reikalams — A. 
Vilčinskas, B-vės reikalams — S. Nenor
tas, sekretorius — A. Pranskūnas.

Valdyba numato sudaryti politinės veik
los komitetą, kuriam vadovauti pakvies
tas Z. Juras.

4-tojo Jaunimo Kongreso Europoje rei
kalais rūpintis įgaliotas 'A. Vilčinskas.

Nutarta skautų fondą, laikomą DBLS 
sąskaitoje, perkelti į Lietuvių Namų B-vės 
sąskaitą.

Nutarta Europos Lietuvių vyskupą A. 
Deksnį kviesti dalyvauti Sekminių sąskry
dyje Sodyboje.

Didįjį DDLS sąskrydį nutarta rengti 
rugsėjo 11 d., York salėje, rytiniame Lon
done.

Lietuvių Namų B-vės valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. — S. Nenortas, vice- 
pirm. — Z. Juras. Kitas pareigas iki se
kančio posėdžio eina praėjusiųjų metų 
valdybos nariai.

Aptarti kiti eilinio pobūdžio b-vės rei
kalai ir numatyta paprašyti J. Benderių 
peržiūrėti b-vės atskaitomybės sistemą.

LONDONAS
DAINAVOS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namuose, balandžio 4 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. įvyks dainaviečių su
sirinkimas. Visos narės yra prašomos da
lyvauti.

Ta pačia proga ir kitos Londono mote
rys yra kviečiamos atvykti į susirinkimą 
ir prisidėti prie Dainavos veiklos.

Valdyba

DR. A. ŠTROMO PASKAITA

Posevo leidyklos pakviestas, dr. A. Štro
mas kovo 19 d. Londone skaitė paskaitą 
apie rusų poeziją pirmojo „atodrėkio“ lai
kotarpyje, pradedant nuo 1953 m. pavasa
rio.

Tuo laiku gyvendamas Maskvoje dr. A. 
Štromas turėjo progos susipažinti su kai 
kuriais to laikotarpio poetais ir jų kūryba. 
Lenkų Židinio salėje susirinkusiai įvairia
tautei auditorijai prelegentas nušvietė to 
laikotarpio atmosferą Rusijos sostinėje ir 
gabiai padeklamavo pirmųjų disidentų 
poetų kūrinius.

Dalis tos kūrybos buvo surinkta samiz- 
dato žurnale „Sintaksis“, kurio buvo išėję 
6 numeriai. Ta kūryba anuo metu nebuvo 
žinoma Vakaruose, ir mažai žinoma lig- 
šiol. Todėl susidomėjimas šia paskaita bu
vo labai didelis.

DISCO ŠOKIŲ VAKARAS
Londono Tautinių šokių Grupė rengia 

Velykų antrąją dieną (balandžio 19) 8 
vai. vakaro Londono Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje. 345A, Victoria Park Road, 
London E9

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Gros dabartiniu metu daugelio vortoja- 

ma Disco J. Įėjimas 50 penų.

LIETUVIŠKA GEGUŽINĖ

Londono Tautinių šokių Grupės Tėvų 
Globos Komitetas gegužės 1 d. (šeštadie
nį) rengia didžiulę lietuvišką gegužinę, ku
ri įvyks Londono Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje 345A, Victoria Park Road, Lon
don E9.

Gros ukrainiečių kapela. Pertraukos me
tu tautinių šokių grupė pašoks tautinių 
šokių, grojant kapelai. Kita programa bus 
lietuviškos gegužinės nuotaikoje. Pelnas 
skiriamas grupės kelionės išlaidom į Tau
tinių Šokių Šventę. Tėvų Komitetas kvie
čia visus londoniečius dalyvauti ir parem
ti mūsų jaunimo kelionę Amerikon. Bi
lietai gaunami pas V. Jurienę, Baltic Sto
res.

GALIMA UŽDIRBTI £500.00

Londono lietuvių tautinė šokių grupė 
įsteigė klubą, vardu „500-klubas“. Klubo 
nariu gali būti kiekvienas, įsipareigojęs 
mokėti per 20 savaičių po 50 p per savai
tę .arba £10.00 iš karto, užsirašant klubo 
nariu. Bus kelios premijos, o bendra lai
mėjimų suma yna £500.00.

Klubo pelnas bus skiriamas tautinių šo
kių grupės kelionės išlaidoms paremti, 
vykstant į V-tąją Tautinių Šokių šventę 
Amerikoje. Nario korteles ir kitas infor
macijas galima gauti: F. Senkuvienė arba 
V. Jurienė, 11 London Lane, -Bromley, 
Kent. Telef. 0- 739 8734 arba 01 460 2592.

SUSIRINKIMAS IR BALIUS

Balandžio 4 d. šv. Onos Draugija Lietu
vių Sporto ir Soc. klube (345A Victoria 
Park Rd., E9) 5 vai. vak. kviečia metinį 
narių susirinkimą. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Balandžio 24 d. (šeštadienį) šv. Onos 
Draugija toje pačioje salėje ruošia tradi
cinį MARGUČIŲ BALIŲ.

Pradžia 8 v. v., pabaiga — 12 v&l.. Įėji
mas 60 p.

PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS

Priešvelykinį susitelkimą — rekolekci
jas Lietuvių bažnyčioje (21 The Ovai, 
Hackney Rd., London E2) praves kun. Ste
ponas Matulis, MIC, šia tvarka: balandžio 
9 d. (penktadienį) 8 vai. vak., bal. 10 d. 
— 7 vai. vak. ir bal. 11 d. (sekmadienį) 11 
vai.

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Eialandžio 24 d. 6 vai. vak. šaukiamas 
DBLS skyriaus narių susirinkimas, kuris 
įvyks „The Talbot Hotel“, Princess Str. 
(pas -S. Markevičių).

Maloniai prašome visus narius ir nena- 
rius kuo skaitlingiaiu dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
VELYKINIAI PARENGIMAI

Manchesterio Liet. Soc. klubas savo pa
talpose Velykų pirmą dieną rengia gra
žiausių margučių ir kepuraičių varžybas. 
Rengėjai pageidauja, kad visi, kas tik ga
li, atsineštų margučių ir kepuraičių. Lai
mėjusieji bus premijuojami. Norintieji ga
lės pasišokti.

Kviečiame atsilankyti visus.
Klubo valdyba

PAVASARIO STOVYKLĖLĖ

Balandžio 23-25 dienomis Manchesterio 
Socialinio klubo patalpose rengiama skau- 
tų-čių stovyklėlė. Kviečiame seses ir bro
lius ko Skaitlingiau dalyvauti.

Skautų-čių Vadovai

BLYNŲ BALIUS

Vasario 21 d. Manchesterio Lietu
vių Socialinis klubas savo patalpose su
ruošė blynų balių, į kurį atsilankė kelios 
dešimtys žmonių. Įvairius gardžius blynus 
kepė MLM Ratelio „RŪTA“ narės ir pa
vaišino visus atsilankiusius.-Klubas apgai
lestavo, kad ir tokia išimtinai reta proga 
palyginti nelabai daug atsilankė žmonių. 
Blynų būtų užtekę visiems.

Dėkojame už blynus.

PIETUS KUNIGUI
Vasario 29 d., po lietuviškų pamaldų se

selių vienuolyne, MLK Bendrijos valdyba 
surengė MLS klube mūsų kapelionui kun. 
V. Kamaičiui bendrus pietus, kuriuose da
lyvavo apie 40 žmonių.

Pobūvį atidarė ir pravedė MLK Ben
drijos sekretorius A. Jaloveckas. Pietus 
paruošė Ei .Barauskienė ir O. Pupėlienė, 
palaimino kun. V. Kamaitis. Ta proga 
MLK Bendrijos valdyba įteikė kun. V. Ka
maičiui Kalėdų proga suaukotą 60 sv. pi
niginę dovaną, kurios įteikimas dėl tech
niškų .kliūčių nusitęsė iki šio laiko. Už 
įteiktą dovaną kun. V. Kamaitis visiems 
aukotojams nuoširdžiai padėkojo. Aukų 
rinkimą valdyba pravedė savo iniciatyva. 
Pietų metu buvo pasakyta kalbų ir padai
nuota dainų.

Pasitaikė, kad tą dieną savo vardadie
nius šventė pietuose dalyvavę keturi Al
binai. Jie buvo pasveikinti ir sugiedota 
Ilgiausių metų, kartu palinkint geros klo
ties ateityje. Žibinai už pagerbimą ir pa
sveikinimą atitinkamai atsilygino.

Tokie bendri pietūs yra ruošiami jau 
kelinti metai iš eilės. Tai gražus paprotys 
pagerbti savo kunigą, kuris rūpinasi mū
sų dvasiniais reikalais, šis paprotys virto 
tradicija ir bus tęsiamas.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 6 d. Manchesterio Liet. Skautų Tė
vų komitetas surengė MLS klube šv. Ka
zimiero minėjimą, į kurį prisirinko pilna 
salė žmonių ir 18 uniformuotų slkaiutų-čįų.

Minėjimą atidarė ir pravedė Tėvų ko
miteto pirm. V. Kapstys.

Paskaitą skaitė mokyt. D. Damauskas. 
Savo kruopščiai paruoštoje paskaitoje nu
švietė šv. Kazimiero asmenį, jo gyvenimą 
bei jo nuopelnus Lietuvai, pažymėdamas, 
kad jis yra Lietuvos, skautų, įvairių orga
nizacijų bei paskirų asmenų globėjas. Po 
paskaitos sugiedotas Tautos himnas.

Dar trumpai kalbėjo Rajono Vadas v. s. 
J. Alkis, kun. V. Kamaitis, ev. kun. A. 
Putcė ir klubo pirm. V. Bernatavičius.

Meninę programą išpildė skautai-ės. Ją 
pravedė Seserijos vadeivė s. J. Traškienė. 
Ji perskaitė gautą iš Vietininko v. s. J. 
Maslausko laišką, sveikinantį skautus ir 
visuomenę šios šventės proga. Skautai, 
publikai pritariant, padainavo 8 dainas: 
Ėjo skautai iškylauti, Afrikoj, kur tik pa
žiūri, Pievos žalios, lygumėlės, Kokiais ke
liais aš bekeliaučiau, Nusileido saulužėlė 
ir Lietuva brangi. Tarpe dainų skautai pa
šoko „Žiogelį“. Minėjimas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Po tautinio atsigaivinimo likusi dalis 
buvo tęsiama prie vaišių stalo ir bare.

A. P-kis

NOTTINQHAMAS
REKOLEKCIJOS

Šiemet jąs praves Židinyje kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC, šia tvarka: balan
džio 10 d. nuo 18 vai. išpažintys, 19 vai. 
šv. Mišios su pamokslais. Po Mišių irgi 
klausoma išpažinčių.

Verbose, bal. 11 d. išpažintys nuo 10 
vai., 11.15 vai. Verbų šventinimas su pro
cesija ir Mišios su pamokslais. Laike Mi
šių išpažinčių nebus, nes tik bus vienas 
kunigas.

Visus maloniai kviečiame dvasinei at
gaivai.

DERBY
PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS

Jis bus Verbų sekmadienį, bal. 11 d„ 14 
vai., Bridge Gate. Praves kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC. Išpažintys nuo 13.15 vai. 
Visi maloniai kviečiami.

ŠVEICARIJA
GARSINA LIETUVĄ

Kovo 13 d. Zuericho priemiestyje Schlie
ren įvyko I. Stasiulienės vadovaujamos 
lietuvių tautinių šokių grupės „Viltis“ pa
sirodymas. Ta proga prof. Eretas skaitė 
paskaitą Baltijos valstybių tema. Prabė
gomis palietęs Estijos ir Latvijos situaci
ją, profesorius savo paskaitą sukoncent
ravo apie Lietuvą. Neliesdamas istorijos, 
prelegentas savo žvilgsnį sutelkė į folklo
rą ir kalbą. Iškėlęs baltų ir slavų kalbų 
skirtingumą, profesorius apžvelgė lietuvių 
mįsles ir patarles, įžiūrėdamas jose gilią 
filosofinę mintį.I Charakterizuodamas tau
tinius šokius, prelegentas sakė, kad tai 
nesanti individuali, bet visos liaudies kū
ryba, kurioje atsispindi meniškoje formo
je išreikšta kasdienybė. Tai labiausiai pa
brėžia darbo imitacijos šokiai, kaip pvz. 
„Aštuonnytis“, „Malūnas“, „Kubilas“ ir 
t. t. Baigdamas savo paskaitą, prof. Eretas 
reikalavo Baltijos tautoms laisvo apsi
sprendimo teisės, primindamas, jog šis 
principas jau seniai taikomas Afrikos bei 
Azijos tautoms.

Stasiuiidnėsi grupė pademonstravo net 
13 liaudies šokių. Publikas ypatingo dė
mesio susilaukė „Žygūnas“, „Aštuonny
tis“ ir „Malūnas“. Baritonas Otto Linsi 
padanavo 6 harmonizuotas liaudies dai
nas lietuviškai. Jį pianinu palydėjo Wai
ter Bertschi.

Vakaras įvyko evangelikų bažnyčios 
kultūrinių parengimų eilėje. Buvo susirin
kę daugiau kaip 300 žmonių, kurie labai 
šiltai programą priėmė. Parapijos vado
vybė šį vakarą ruošė labai rūpestingai ir 
apdairiai, primindama apie jį straipsniais 
bažnytiniame „Kirchenbote“ bei skelbi
mais regionaliniame „Limattaler“ laikraš
čiuose

VOKIETIJA
JAUNIMO PRANEŠIMAI

Kovo 18 cį- Muencheno „RATUKAS“ bu
vo sukvietęs apylinkės lietuvius pasiklau
syti muencheniškių jaunimo atstovų pra
nešimų iš Pasaulio lietuvių jaunimo III- 
jo kongreso. Pranešimai buvo daromi, ro
dant skaidres. Kalbėjo studentės Kristina 
ir Rita Pauliukevičiūtės, Danutė Žakytė, 
stud. Kristina Žutautaitė ir studentė iš 
Muensterio — Romana Žutautaitė. Klau
sytojai davė labai daug klausimų. (Sesės 
Pauliukevičiūtės kalbėjo ir „Laisvės“ ra
dijuje apie Jaunimo kongresą bei Vokieti
jos lietuviškąjį jaunimą).

Po pranešimų bei paklausimų buvo pa
sveikinti Juozapinių išvakarės^ du Juo-* 
zai: „Laisvės“ radijo vedėjas J. Laučka ir 
J. Kairys. Taip pat atsisveikinta su Danu
te Zakyte, kuri kovo 27 d. išskrenda į Ar-

Skaitytąja Laiškai
VYRESNIEJI PILIEČIAI

Kovo 9 d. „Europos Lietuvio“ Nr. 11 bu
vo J. Vikio diskusinis straipsnis apie Ang
lijos Lietuvių Sodybos reikalus, p taipgi 
ir pensininkus, arba kaip J. Vikis juos va
dina — vyresniuosius piliečius, kartu pa- 
liečiąs ir Vokietijoje pasilikusius lietu
vius.

Palieku nuošaliai gyvenančius lietuvius 
pensininkus Anglijoje ir JAV, kadangi to
se šalyse yra gal kitokia socialinio aprū
pinimo sistema bei tvarka, kuri man nėra 
gerai žinoma. Paliesiu tik pasilikusius lie
tuvius pensininkus ir rentininkus Fed. Vo
kietijoje.

Pirmiausia noriu patikslinti, kad Huet- 
terifėldo kaimelyje! aptrūnijusi Rennhofo 
pilaitė buvo nupirkta ne senelių prieglau
dai, bet Vasario 16 gimnazijai. Tam reika
lui ji ir šiandien tebetarnauja. Taip pat 
turėtų būti J. Vikiui ir visiems kitiems la
bai gerai žinoma, kad Vasario 16 gimna
zijos gyvastingumas nepriklauso nuo lie
tuvių (pensininkų, sveikų, jaunų arba tur
tuolių), bet nuo Fed. Vokietijos valdžios 
■teikiamų šiai gimnazijai pašalpų. Atimk 
šias pašalpas, ir gimnazija tuoj uždarys 
savo vartus. Dėl Vasario 16 gimnazijos gy
vastingumo, kur lietuvis begyventų, jis 
turi būti dėkingas Fed. Vokietijos val
džiai, o daugiau niekam. Tik jos dėka ši 
gimnazija egzistuoja. Visos kitos sudeda
mos lietuvių aukos šiai gimnazijai išlai
kyti yra tik lašas jūroje.

Fed. Vokietijoje gyvenantiems lietu
viams seneliams nereikalinga nuosava 
prieglauda, nes lietuviai Vokietijoje nėra 
niekur vokiečių diskriminuojami, ir jie 
visuomet gali pasinaudoti, o taipgi ir pa
sinaudoja, puikiai vokiečių išlaikomomis 
ir administruojamomis senelių prieglaudo
mis. Šiandien pastatyti Vokietijoje naują 

gentiną vedyboms. Danutė Žakytė yra la
bai konkretus III-jo Jaunimo kongreso 
vaisių rezultatas: Argentinoje ji susipaži
no ir tuoj pat susidraugavo su tenykščiu 
jaunimo veikėju, bebaigiančiu inžinierium 
Kęstučiu Mikaioniu. Kai visi Vokietijos 
atstovai skrido po Kongreso namo, Danu
tė dar užtruko Argentinoj, kol buvo su
tartos vestuvės.

„Ratukas“, nors ir apgailėdamas savo 
gerą, uolią šokėją ir kolegę, džiaugėsi lie
tuviškomis vedybomis ir į Danutei įteiktą 
kelionės lagaminėlį įdėjo lietuvišką žody
ną, lietuvių kalbos gramatiką ir tautinių 
šokių vadovėlį.

VASARIO 16-TOJI LUEBECKE

Susitarė šeimos ir viengungiai padaryti 
suneštines vaišes. Užsieniečių Centro jau
kioje salėje susirinko nemažas skaičius 
vietos lietuvių. Salė buvo papuošta gra
žiais lietuviškais ■ simboliais.

Kalbas pasakė kun. V. šarka ir pirm. 
Pranas Liegus. Gražius eilėraščius dekla
mavo Simonaitė, Gudavičiūtė, Zupkus. Se
serys Macaitytės (Simonienė ir Lierma- 
nienė) dainavo duetu gražias mūsų liau
dies dainas, kurios visiems patiko. Buvo 
svečių vokiečių ir vienas muzikas, kated
ros vargonininkas — lietuviškos kilmės 
amerikietis Dears (Dirsė). Jie buvo suža
vėti Luebecko lietuvių vaišingumu.

Tai buvo gražus sekmadienis, kurį visi 
lietuviai pradėjo susirinkdami į bažnyčią 
pamaldoms už Lietuvos geresnę ir laimin
gesnę ateitį. Pamaldų metu tos pačios 
giesmės tą dieną skambėjo iškilmingiau. 
Lietuvis kunigas paprašė visus kitatau
čius pasimelsti už pevergtą Lietuvą ir 
persekiojamus (tikinčiuosius. Po pamaldų 
sveikino lenkai, vokiečiai, ukrainiečiai. 
Visi lietuviai tą dieną buvo pasipuošę tri
spalvės kaspinėliu, ant kurio buvo užra
šas „Lietuva-Litauen“. Tą dieną didingiau 
skambėjo ir mūsų himnas.

IŠKILMINGA ŠVENTĖ

Bad Zwischenahno lietuviai pirmą kartą 
taip iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Buvo bendros pamal
dos su vietos vokiečais. Trys kungai kon- 
celebravo šv. M|išiasĮ Vokiečių klebonas 
Bongk pristatė savo parapijiečiams lietu
vius kunigus ir tikinčiuosius ir paragino 
pasimelsti vieni už kitus. Kun. P. Girčius 
paskaitė lekciją ir Evangeliją, o kun. V. 
Šarka pasakė vokiškai pamokslą ir sukal
bėjo lietuviškai tikinčiųjų maldą. Pamal
dos buvo tęsiamos vokiečių kalba. Buvo 
giedama vokiškai ir lietuviškai. Pa pamal
dų visi tikintieji broliškoje nuotaikoje pa
sisveikino ir palinkėjo lietuviams ištver
mės gerame kelyje ir Dievo palaimos at
eičiai.

Paskiau susirinkome didžioje salėje res
torane „Zur wei ssen Ta ube“, či a reporte
ris pasikalbėjo su prelegentu dr. St. Serei
ka ir kun. V. Šarka. Padarė porą nuotrau
kų ir išskubėjo į redakciją. Vaišių metu 
atvyko pas mus Bad Zwischenahn'o bur
mistras ir seimo narys Herr Osmers, So
cialinio Skyriaus viršininkas Herr Ahlers 
ir klebonas Bongk. Jie gyvu žodžiu pasvei
kino. šauniai koncertavo Izabelė ir Her
bertas šrederiai, palydimi akordeonisto 
W. Roenne. Dr. St. Sereika pasakė gražią 
ir labai originalią kalbą. Minėjimą prave
dė A. Požėla. 

senelių prieglaudą ir ją pilnai įrengti kaš
tuotų keli milijonai markių, o kad prie
glauda galėtų išsilaikyti, reikia turėti ne
mažiau, kaip 80 gyventojų-senelių. Jeigu 
kurio nors pensija arba renta yra maža, 
tuomet tokiems seneliams, kurie nori ap
sigyventi prieglaudoje, |į pagalbą ateina 
Socialinės globos įstaiga ir primoka skir
tumą. Reikia tiktai žinoti tvarką ir įsta
tymus, o tuomet lietuviai gali naudotis to
mis pačiomis teikiamomis paslaugomis, 
kaip ir vietos vokiečiai.

Lietuviai, po antrojo pasaul. karo, gy
vendami UNRRA ir vėliau IRO išlaikomo
se DP stovyklose, priplanavo, prirašė įvai
riausių projektų, (kurie šiandien tik juoką 
sukelia. Tai buvo tik darbo neturinčių pa
bėgėlių gražios ir gudrios iliuzijos, bet 
apie tai net kalbėti nebėra reikalo.

J. Pyragas

Jaunimui
VAKARUŠKŲ SAPNAS

Šiandien šeštadienis. Pagal susitarimą 
vakaruškos pas Prancę ir Veroniką. Ma
tau, jau traukia per laukus kito kaimo 
jaunimas. Mano ausį pasiekia sutartinės 
aidai. Nuo 'Upelio pusės neatsilieka muzi
kantas. Užsodintas ant stiprių vyrų 'pe
čių, jis plėšia skambią armoniką. Prisi
rinko šokėjų pilna seklyčia. Iš pradžių 
jaučiasi nedrąsiai, bet „Kalvelis“ ištrau
kia iporas. Sukasi ratelis, pinasi vaizdai. 
Regiu kalvelį žagrelę kalant, artojėlį tie
sią vagą varant; ir vėl kalvelį į turgų va
žiuojant žąselės pirkti. Skrieja sparnai. 
Jaunimas žaibo greitumu nardo ir sukasi 
it malūno sparnai. Štai girnos mala, dul
ka miltai, dulka ir seklyčios grindys. Ati
daromi langai. Pro juos pasklinda vėlaus 
vakaro oras, įnešdamas svaiginantį dar
želio gėlių kvapą. Pasigirsta žavingos „Ab- 
rūsėlio“ gaidos. Matau, kaip mano gimtoj 
Aukštaitijoj vyrai juostų vietoj dėvi „ab- 
rūsus“. Kai šienaujant ar rugius piaunant 
„abrūsėliu“ prakaitą nusišluosto. Kiek 
triūso (įdeda sužadėtinės „abrūsėlį“ plau- 
damos, skalaudamos, gręždamos? ...ir čia 
susimaišo... pasklinda juokas. „Muzikan
te, per greitai groji, mes dar žingsnių ge
rai nemokame“, — šaukia Veronika. Pran
eš skundžiasi, kad jinai turi pavaduoti 
kartais berniuką, kartais mergaitę. Tad 
jau nebežinanti, nei kur kairė, nei kur 
dešinė...

Pabundu... čia ne vakaruškos, bet darbš
ti tautinių šokių repeticija! Iš Londono, 
Bradfordo, Rochdales, Cookhamo į šaltą 
salę rytų Londone renkasi astuonios po
ros šokėjų. Jiems vadovauja Prancė su 
Veronika. Jų tikslas yra išmokti dešimt 
naujų tautinių šokių ir dalyvauti Lietu
vių Tautinių šokių Šventėje, kuri yra ren
giama Chicagoje. Tai bus pirmas vienetas, 
pasiryžęs mums atstovauti Amerikoje. Pa
matęs, kiek darbo jau įdėta, esu tikras, 
kad ši grupd savo užsibrėžtą tikslą pa
sieks. O to darbo begalės. Šokius reikia iš
mokti pagal Tautinių šokių Instituto in
strukcijas, taktą išlaikyti pagal parašytą 
muziką. Reikia suorganizuoti transportą, 
sutvarkyti finansus, o kur dar tokios 
smulkmenos kaip tautiniai drabužiai... 
Džiugu yra, kad atsiranda kas dirba, 
džiugu, kad atžalynas dygsta.

Eimutis

LIET. SODYBA
VELYKOS SODYBOJE

DBLS Sodybos skyrius kviečia tautie
čius kartu atšvęsti Velykas lietuviškoje 
Sodybos aplinkoje. Šv. Mišios atnašauja
mos 12 vai. Po pamaldų bus atidarytas at
naujintas salės baras, turėsime lietuviškų 
margučių varžybas (3 premijos), loteriją, 
jaukų pasilinksminimą. Tikimės, kad su
skambės ir lietuviškos dainos posmai. Bus 
gera proga apylinkės lietuviams prisira
šyti skyriaus nariais. Kviečiame!

Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 4 d„ 12.30 vai.
LEEDSE — balandžio 11 d., 3 vai. p. p
BRADFORDE — balandžio 18 d., 12.30 

vai., Kristaus Prisikėlimo Mišios.
NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
KETTERINGE — balandžio 4 d., 14 vai., 

St. Edward‘s.
NORTHAMPTONE — balandžio 4 d., 16.30 

vai., St. John's, Bridge Street.
NOTTINGHAME — bal. 10 d., 19 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAME — bal. 11 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — bal. 11 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.

DERBY

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ
Derby ir apylinkės lietuviams yra skir

ta balandžio 30 diena.
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