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Muncheno dvasia
„Times“ (spalio 8 d.) įsidėjo E'. Levino 

straipsnį, kuriame daromos galutinės iš
vados apie Čekoslovakijos užs. reik, mi
nistro Čnoupeko vizitą Londone. Jis. ci
tuoja baigiamąjį komunikatą, kuriame, 
be kita ko, sakoma: „Pasikalbėjimai vyko 
nuoširdžioje ir konstruktyvioje atmosfe
roje ir padėjo išplėsti ryšius bei susipra
timą tarp abiejų kraštų“. Aiškindamas šį 
komunikatą Čekoslovakijos oficiozas „Ru
de Pravo“ prideda, kad ministrų susitiki
mas patenkinęs seną Čekoslovakijos už
sienio politikos siekimą suartėti su D. Bri
tanija. B. Levinas betgi klausia, apie ko
kią čekoslovakų užsienio politiką laikraštis 
kalba, nes tas kraštas vykdo tiktai Sov. 
Sąjungos politiką.

B. Levino pagrindinis tikslas yra paro
dyti britų užs. reik, ministrui Croslandui, 
koki „meškos patarnavimą“ jis padarė Če
koslovakijos gyventojams. Jis siūlo grįž
ti j Muencheno nuolaidų laikus ir įsivaiz
duoti Hitlerio pasodinto „Bohemijos pro
tektoriaus“ Reynhardo Heyndricho vizi
tą Londone, kur jis būtų britų vyriausy
bės su pasitenkinimu sutiktas. Ką tada 
apie Britaniją būtų pagalvoję Čekoslo
vakijos gyventojai? B. Levino nuomone — 
tą patį, ką jie galvoja dabar.

Baigdamas jis prisimena laisvos Čeko
slovakijos užs. reik, ministrą Jan Masa- 
ryką, kuris po Sovietų okupacijos buvo 
nužudytas. Vokieičams užėmus Čekoslova
kiją, jis atvyko į 'Londoną. Kalbėdamasis 
su Chamberlainu ir Halifaxu jis taip pa
sakęs: „Jeigu jūs paaukojote mano tėvy
nę pasaulio taikai apsaugoti, tai aš esu 
pirmas jus pasveikinti. Bet jeigu ne, tai, 
mano ponai, tegul Dievas pasigaili jūsų 
sielų“.

Muencheno dvasia jau peršoko Atlan
tą. JAV prezidentas, G. Fordas, diskusi
jose su kandidatu J. Carteriu pareiškė, 
kad Jugoslavija, Rumunija ir Lenkija 
esančios visiškai laisvos, autonominės, 
nepriklausomos valstybės. Sovietų Sąjun
ga visiškai nesikišanti į tų valstybių vi
daus reikalus...

■ Atrodo, tarsi jis nieko nežinotų apie So
vietų divizijas Lenkijoje ir apie tai, kad 
Gierekas skrenda atsiklausti Kremliaus, 
prieš kalbėdamasis su streikuojančiais 
darbininkais ar norėdamas pakelti prekių 
kainas. Atrodo, kad JAV prezidentas nie
ko nėra girdėjęs apie Brežnevo doktriną 
ir 1968 m. invaziją į Čekoslovakiją. Jam 
niekas nėra pranešęs apie Ceausescu ir 
Tito nuolatinius pareiškimus, reikalaujan
čius Sov. Sąjungą nesikišti į jų vidaus 
reikalus. Ne. Rytų Europa yra laisva ir 
laiminga...

Vėliau, rinkiminės propagandos sumeti
mais, etninių grupių vadų spaudžiamas, 
jis tą savo pareiškimą atšaukė, bet kartė
lis vistiek pasiliko.

Kokia plona, voratinkline marška yra 
pridengta šių dienų tragikomiškoji diplo
matija. Nereikšmingi proginiai pareiški
mai apie okupacijų nepripažinimą, propa
gandiniai prezidentienės apsilankymai 
dainų ar šokių šventėse, prezidento golfo 
partija su pažįstamais egzilais — štai 
jums garantija, kad Baltijos kraštai ir 
Rytų Europa bus laisvi...

Jeigu Vakarų diplomatai tikrai yra įsi
tikinę, kad Helsinkio deklaracija išgelbės 
pasauli nuo katastrofos, jeigu prezidentas 
naiviai galvoja išsaugoti taiką tik todėl, 
kad atolydžio dokumentą pasirašė ir Va
tikano atstovas, tai, Dieve, jam padėk, 
šiuo atveju ir mes galėtume jungtis prie 
Jan Masaryko pareiškimo.

Betgi istorija yna geriausia mokytoja, 
sakydavo romėnai. Ir ji kartojasi. Muen
cheno „taikos angelas“ plečia sparnus virš 
Vakarų Europos, o jos vadai savo propa
gandinėse vizijose mato laisvą ir laimingą 
ne tik Vakarų, bet ir Rytų Europą.

Lucanus
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SOVIETŲ ŽVEJYBOS LAIVYNAS

Konservatorių konferencija

1974 m. statistikos duomenys rodo, kad 
Sov. Sąjunga turi daugiau kaip pusę viso 
pasaulio žvejų laivyno tonažo. Vien tik 
plaukiojančių žuvų apdirbimo fabrikų, iki 
10.000 tonų, jie turi 540. Paprastų žvejy
bos laivų 1974 m. turėjo 3.679. Kiekvieną 
modemišką plaukiojantį žuvų apdirbimo 
fabriką lydi apie 50 žvejybos laivų, tie
kiančių fabrikui savo pagautą žuvį. Tie 
plaukiantieji fabrikai sudaro daugiau 
kaip 90% viso pasaulio panašių laivų. 
Kartą pasinešę į jūras, sovietų žvejybos 
laivai ima visokio dydžio žuvį, visiškai 
nesirūpindami jos prieauglium.

nistras Crosland parlamente paaiškino vy
riausybės nedalyvavimo priežastis.

Esą, nei dabartinė, nei buvusios vyriau
sybės niekada nejautė turinčios pakanka
mai įrodymų oficialiai paskelbti, kas bu
vo tikrasis kaltininkas. Tuo tarpu įrašas 
paminkle įtaigoja, kas išžudė lenkų kari
ninkus. Be to, Lenkijos emblema pamink
le pavaizduota tokiu būdu (erelis 
tas spygliuota viela), kuris žemina 
tinę Lenkijos vyriausybę, su kuria 
nija palaiko gerus santykius.

Britų vyriausybės atsisakymas
vauti iškilmėse, nereiškiąs pagarbos sto
ką įnirusiems. „Jei paminklas būtų buvęs 
pastatytas tik minusiems pagerbti, aš bū
čiau mielai įgaliojęs vyriausybės atstovą 
dalyvauti iškilmėse", pareiškė ministras. 
Paminklo tikslas buvęs platesnis, nei 
tik Katyne žuvusiųjų pagerbimas.

apsup- 
dabar- 
Brita-

daly-

PINIGAI UŽ PABĖGĖLIUS

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ pra
neša. kad Bonos vyriausybė per paskuti
nius 5 metus išmokėjo Rytų Vokietijai 
DM 50 milijonų bandžiusiems pabėgti ka
liniams išpirkti. Esą, R. Vokietijos saugu
mo organai turi savo agentus Vak. Vokie
tijos pabėgėlių organizacijose. Tie agentai 
padedą planuoti pabėgimą, o vėliau pain
formuoja savo saugumo organus. Tokiu 
būdu apie 1.200 žmonių esą patekę į ka
lėjimą. Vak. Vokietijai leidžiama tuos 
žmones išsipirkti, jei jie nėra politiškai 
svarbūs asmenys. Tai esąs labai patogus 
būdas gauti Vak. Vokietijos valiutos.

PRAŠO NESIKIŠTI

ATSUKAMI LAIKRODŽIAI
Spalio 24 d. D. Britanijoje laikrodžiai 

atsukami vieną valandą atgal.

MAO PALIKS PEKINGE

Kinijos komunistų partijos centralinis 
komitetas nutarė rugsėjo 9 d. mirusio 
Mao-Tse-tungo lavoną laikyti Pekinge. Jis 
bus balzamuotas ir padėtas kristaliniame 
sarkofage. Tam reikalui būsiąs pastaty
tas specialus mauzoliejus, kad žmonės ga
lėtų jį lankyti.

GENOCIDAS KAMBODIJOJE
Pabėgėliai iš komunistams atitekusios 

Kamlbodijos kreipėsi J J. Tautų gen. sek
retorių dr. Wa'ldheimą, prašydami sustab
dyti genocidą. Esą, per 20 mėnesių komu
nistų valdymo krašte nužudyta daugiau 
žmonių, negu per penkis karo metus.

NEVIENODAI SUPRANTA „DETENTĘ'
Britų konservatorių partijos kalbėtojas 

užsienio politikos reikalais R. Maudling 
partijos konferencijos metu pareiškė: „Bū
kite atsargūs tie, kurie taip noriai šokate 
ant detentės kapo, nes greitai gali prisiei
ti šokti ant civilizacijos kapo".

Konservatorių dienraštis „The Daily 
Telegraph“ (spalio 9 d.) aiškina, kad R. 
Maudlingo detentės supratimas esąs klai
dingas. Jis naudojus rusiškąją versiją de- 
tentei arba atlydžiui apibūdinti.

Laikraštis sako, kad apsiginklavimo ma
žinimas nėra detentės reikalas, šitam 
klausimui svarstyti dar prieš Helsinkio 
konferenciją buvo pradėtos JIAV-Sov. Są
jungos derybos. Nuo tų dviejų kraštų de
rybų pasisekimo priklausys, ant kokio ka
po šoks ištikusioji žmonijos dalis. Sovie
tai sumaniai išnaudoja šias derybas įvai
rioms lengvatoms iš Vakarų išgauti, patys 
niekur neįsipareigodami. „Detentė“ dr nu
siginklavimo ar ginklų mažinimo derybos 
yra du atskiri dalykai.

KODĖL NEDALYVAVO?
Britų vyriausybei ir kariuomenei niekas 

neatstovavo, atidengiant Katyno pamink
lą Gunnersibury kapinėse. Užs. reikalų mi-

ANTANUI NAVICKUI
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M. ir J. Navickams ir B. ir J.
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ir St. Mockus

vien

pa-Rumunijos prezidentas Ceausescu 
reiškė, kad kiekvienas kraštas turi teisę 
būti nepriklausomas ir savarankiškas; 
nidkas neprivalo kištis į kitų vidaus rei
kalus. Jis pabrėžė, kad kiekvienos tautos 
žmonės laisvai pasirenka socializmo siste
mą pagal savo krašto sąlygas. Socializmas 
(komunizmas) negalįs būti primestas prie
varta iš šalies, lygiai kaip negalįs būti pri
mestas fašizmas.

Kalbėdamas Bukarešto komunistų par
tijos atstovų susirinkime, prezidentas, ma
tyti, turėjo galvoje Sov. Sąjungą. Tačiau 
savo kalboje jis nieko neužsiminė i 
JAV prezidento G. Fordo pareiškimą 
Rumunijos ir kitų socialistinių kraštų 
priklausomumo nuo Sov. Sąjungos.

ITALAI MAŽINA ŠVENTES

apie
dėl

į ne-

Italija iki šiol turėjo daugiausia specia
lių nedarbo dienų — 17 per metus. Atsi
žvelgiant į krašlto sunkumus, nutarta sep
tynias nedarbo dienas panaikinti. Penkios 
iš jų yra bažnytinės šventės, o dvi — vals
tybinės. Susitarus su Vatikanu, bažnyti
nės šventės nukeliamos į sekmadienius.

Tuo pačiu nutarimu pakelta 25% ben
zino kaina ir padidintos (10%) traukinių 
bilietų kainos.

HUA PATVIRTINTAS
Spalio 9 d. Kinijos miestuose pasirodė 

plakatai, skelbią, kad Mao įpėdiniu pa
skirtas iš tos pačios provincijos kilęs Hua 
Kuo-feng. Tačiau po kelių valandų plaka
tai vėl buvo nuplėšomi. Neoficialiai būvo 
paskelbta, kad partijos politbiuras tikrai 
paskyrė Hua Kuo-feng partijos ir kariuo
menės vadu, tik tą paskyrimą turėsiąs pa
tvirtinti partijos kongresas. Buvo gandų, 
kad Hua nesąs paskyrimu patenkintas, 
nes ne visi politbiuro nariai jam pritarę. 
Taip pat buvo pasklidę gandai apie slaptą 
Hua Kuo-feng giminystę su mirusiuoju 
Mao Tsie-tungu. Iki šiol Hua buvo mažai 
žinomas, kol 1973 m. buvo paskirtas sau
gumo ministru. Paskutiniomis žiniomis, 
Hua Kuo-feng oficialiai paskelbtas Mao 
įpėdiniu.

BRITŲ KARIAI Į MASKVĄ
Spalio 17-21 d. Maskvoje lankysis britų 

Aukštosios karo mokyklos (Army Staff 
College, Camberley, Surrey) atstovai. 
Iš viso vyjksta 9 asmenys, vadovaujami 
mokyklos viršininko maj. gen. John Stu- 
nier. Britų karininkai bus Frunzes karo 
akademijos svečiai. Tai pirmasis britų ka- 

oficialus vizitas po antrojo pasaul. ka- 
Ateinanttį pavasarį panaši Sovietų ka- 
delegacija atvyks į Angliją. OficiaMa- 
komunikate sakoma, kad vizito tikslas

rių
ro.
rių
me
esąs sustiprinti tarpusavio susipratimą tos 
pačios profesijos tarpe.

CHICAGOS LENKAI REMIA J, CARTERĮ
Chicagoje yra daugiau lenkų, negu bet 

kuriame Lenkijos mieste, išskiriant Var
šuvą. Užpykę dėl prezidento G. Fordo ne- 
diplomatiškų pareiškimų apie Lenkijos, 
Rumunijos ir Jugoslavijos nepriklausomy
bę, Chicagos lenkai suruošė J. Carteriui 
didelę puotą. Be abejo, jis pasinaudojo 
proga savo kandidatūrai į prezidentus su
stiprinti.

SKUIBA J VAKARUS
Rytų Vokietijoje norinčiųjų emigruoti į 

V. Vokietiją įkaičius per vienerius metus 
padidėjo penkeriopai. Jis dabar siekia 
apie 100.000 žmonių. Praėjusiais metais 
oficialiai emigravo 10.000 žmonių, ir per
ėjo sieną slapta — 6.152. Pagal abiejų vy
riausybių susitarimą, emigruoti leidžiama 
pensininkams ir išskirtų šeimų nariams.

cionalizuoti kai kurias pramonės šakas. 
Bet, ar jų siūlomos priemonės išspręstų 
visas D. Britanijos problemas?

Jeigu konservatorių partija ir laimėtų 
rinkimus, tai, kaip teisingai pasakė M. 
Thatcher, tas problemas išspręsti nebus 
lengva. Siūlomos priemonės vistiek nebus 
populiarios. Gerbūvio, kurio žmonės tiki
si. teks palaukti dar ilgai.

D. B.

konferencijoje, britų parlamento 
įvyks ne anksčiau, kaip už dvie- 
Tada paaiškės, ar Britanijos gy- 
yra nusivylę demokratiniu socia- 

tai pasirodė Australijoje, N.
Švedijoje ir mažesniame
Vak. Vokietijoje. Bet kiek-

Po audringos Darbo Partijos konferen
cijos, britų konservatorių partijos metinė 
konferencija Erightone pasirodė rami, 
kaip labdarybės draugijos arbatėlė. Dele
gatams, suvažiavusiems su žmonomis, 
svarbiausias rūpestis buvo partijos vieny
bė, kuruos trūko nuo anų metų, kai par
tijos lyderiu buvo išrinkta Margaret 
Thatcher, ir partija pakrypo labiau į de
šinę. Buvusio lyderio Ted Heath nuosai
kieji konservatoriai nuo tada atsidūrė sa
vo partijos opozicijoje.

Jeigu neįvyks didelių sukrėtimų, ku
riuos pranašavo kalbėtojai konservatorių 
partijos 
rinkimai 
jų metų, 
ven tojai
lizmu, kaip 
Zelandijoje, 
laipsnyje — 
viena 'politinė partija turi būti visuomet 
pasiruošusi rinkimams. Todėl partijos vie
nybė — pirmos svarbos reikalas.

Šiuo atžvilgiu konservatorių konferen
cija, bent išviršiniai, pavyko. Buvęs par
tijos lyderis Ted Heath, delegatams gar
siai plojant, atėjo į konferenciją ir pasa
kė geriausią kalbą. Atsargiai parinkda
mas žodžius, jis pareiškė pasitikėjimą da
bartinei partijos vadovei ir jos kolegoms. 
Iš kitos pusės, Margaret Thatcher savo 
kalboje, uždarant konferenciją, pritarė 
savo pirmtakūno žodžiams, kad Britanija, 
darbiečių valdoma, „priėjo liepto galą“ 
Kaip visuomet, T. Heath sakąs tiesą. „Aš 
esu dėkinga už tai, ką jis pasakė. Turėki
me mes visi jo drąsą“.

Tie žodžiai, konferencijos palydėti il
gais plojimais, turėjo nustumti į 
buvusį nemalonų epizodą.

Tačiau pačioje konferencijoje 
nių skirtumai pasireiškė visais
mais. Vieni kalbėtojai buvo labai artimi 
danbiečiams, kiti — kraštutiniams kapi
talistams bei. nacionalistams. Užsienio po
litikos laušimu galima buvo girdėti labai 
drąsių kolbų, raginančių atsisakyti dabar
tinės nuolaidžios politikos Sov. Sąjungos 
atžvilgiu. Iš kitos pusės, užs. reikalų kal
bėtojas Maudling perspėjo, kad tie drą
suoliai nesiruoštų ,.šokti prie detentės ka
po, nes galimas daiktas, kad šoksite prie 
civilizacijos kapo“.

Ekonominiai klausimai pirmavo šioje 
konferencijoje. Kaip oratoriai, geras kal
bas pasakė sir Geoffrey Howe ir Michael 
Haseltine, kurie kritikavo darbiečių eko
nominę ir industrijos 'politiką, ypatingai 
pasisakydami prieš darbiečių planus na-

TRYS BALTAI BUS TEISIAMI
lE'BC žiniomis, Amerikoje bus teisiami 

trys baltai už karo metu padarytus prasi
kaltimus. Vienas iš jų esąs lietuvis ir du 
latviai. Lietuvio pavardė (Bronius Kamins
kas. Byla iškelta po to, kai saugumo or
ganai gavo naujų žinių iš Izraelio apie tų 
žmonių kriminalinius prasikaltimus. Esą. 
minimasis lietuvis nužudęs 60 gyventojų, 
o taip pat dalyvavęs masinėse žydų Žudy
nėse Lietuvoje. Abu latviai irgi kaltinami 
už dalyvavimą masinėse žudynėse.

Pranešime sakoma, kad teisiamieji, jei 
bus rasti kaltais, gali būti deportuajami, 
nes jie nuslėpė savo prasikaltimus imigra
cijos dokumentuose. Teismas būsiąs už 
mėnesio ar daugiau.

praeitį

nuomo. 
klausi-

PRANCUZAS APIE LIETUVĄ
Įtakingiausias Prancūzijos laikraštis Le 

Figaro savo 1976 m. liepos 27 d. laidoje 
įdėjo savo korespondento Gerard Niras- 
cou straipsnį, kuriame jis aprašo savo 
įspūdžius apie Lietuvą. Anot autoriaus, š 
visų trijų Pabaltijo respublikų, Lietuva 
esanti pati maištingoji. Pasipriešinimas 
sovietų režimui pasireiškia įvairiais bū
dais, kaip pvz. pabėgimai į Vakarus, de
monstracijos, susideginimai, peticijos, 
stiprus prisirišimas prie Katalikų Bažny
čios, samizdatai, o taip pat ryškus palin
kimas prie Vaarų kultūros, gaminių ir pa
saulėžiūros. Autorius sako, kad 
„vakarietiškumas“ didžia dalimi 
su labai tampriais ryšiais tarp 
Lietuvoje ir lietuvių užsienyje.

Lietuvos 
siejamas 
lietuvių 
(ELTA)

ATSISAKO DRAUGYSTĖS
„Pravda“ paskelbė straipsnį, kuriame 

sakoma, kad tarp Sov. Sąjungos ir Kinijos 
nėra neišsprendžiamų klausimų. Tuo tar
pu Kinijos žinių agentūros biuletenis sa
ko, kad Sovietai ruošiasi sunaikinti Vaka
rus ir pulti JAV. „Naujieji carai pavertė 
Europą parako statine, kurią jie gali kiek
vienu metu padegti“. Anksčiau ar vėliau 
statinė būsianti išsprogdinta, ir Vakarų 
Europa suspirginta.

Septynios DIENOS
— JAV Kongresas oficialiai nutarė at

naujinti buv. prezidento J. F. Kennedy ir 
negrų vado Martin Luther King nužudy
mo bylas.

— Kubos egzilai prisipažįsta padėję 
bombą į Kubos lėktuvą, kuris nukrito prie 
Barbados į jūrą su 70 keleivių.

— Alenuose autobusas išvertė alyvos 
medį, kuris prieš 1500 metų buvo pasodin
tas toje vietoje, kur seniau buvo Platono 
akademija.

— Stockholm© tarpt, tyrimų institutas 
Skelbia, kad po 9 metų atominis karas bus 
neišvengiamas, nes tada jau 35 kraštai tu
rės atominius ginklus.

— Keletas New Yorko policininkų bu
vo suimta, kai apie tūkstantis jų, persi
rengę civil, drabužiais, demonstravo gat
vėse, reikalaudami didesnių atlyginimų.

— Leningrade atidaroma United Press 
International (UPI) nuolatinė agentūra. 
Tai pirmoji užsienio žinių agentūra ne 
Maskvoje.

— Sov. S-ga pakartotinai pareiškė viltį, 
kad naujasis Kinijos vadas Hua Kuo-feng 
sunormalizuos santykius su sovietais.

— Radiologijos apsaugos taryba prane
šė, kad po atominių bandymų Kinijoje, 
nežymiai padidėjo radio aktyvių medžia
gų kiekis virš Anglijos.

— Skaičiuojama, kad vien tik BP For
ties naftos šaltiniai Šiaurės jūroje 1977 m. 
patieks 500.000 statinių naftos. Tai suda
ro ketvirtį Britanijos pareikalavimo.

— Gen. pilk. A. Gribkovas (57 m.) pa
skirtas Varšuvos pakto pajėgų štabo vir
šininku.

— Prezidentas Fordas suteikė pirma
jam JAV prezidentui G. Washingtonui še
šių žvaigždžių generolo titulą, kurį turi 
tik gen. Pershing ir negalės gauti nei vie
nas kitas buvęs ar būsimas Amerikos ka
rys.

— Prezidentas Amin pasiuntė savo gy
nybos ministrą ir štabo viršininką gen. A. 
Mustafą „neribotų atostogų“.

— Tel-Avivo universiteto medicinos fa
kultetas skelbiasi suradęs vaistus Parkin- 
sono ligai gydyti.

giau kaip pusė milijono kubinių metrų 
medienos.

— Praėjusią savaitę amerikiečių grupė 
grįžo iš ekspedicijos į Everestą. Du gru
pės nariai pasiekė kalno viršūnę.

— Garsiojo rusų pianisto Aškinazi tėvai 
po penkerių metų prašymo gavo leidimų 
aplankyti savo sūnų, gyvenantį Vakaruo
se.

— Kinijoje suimta Mao žmona ir apie 
30 radikaliųjų partijos narių. Esą, jie no
rėję jėga paimti valdžią į savo rankas ir 
suklastoti Mao testamentą.

— JAV prezidentas G. Ford viešai prisi
pažino klydęs, sakydamas, kad Rytų Eu
ropa nėra Sovietų S-gos įtakoje. Kartu 
paminėjo, kad sovietai ten laiko 30 divi
zijų.

— Nukentėjusiai! nuo sausrų Rytų Vo
kietijai Sov. Sąjunga pažadėjo patiekti 
trūkstamą kiekį grūdų.

— Maskvoje planuojama pastatyti nau
ją kultūros ir mokslo centrą, kuris užims 
60 akrų plotą.

— D. Britanija tikisi gauti iš Vokietijos 
iždo daugiau pinigų Reino armijai išlaiky-
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B. DAUNORAS 70 M. Iš biuletenio „Aušra“ Nr. 2
Viena iš spalvingiausių lietuviškųjų as

menybių Londone yra senas spaudos dar
bininkas Bronius Daunoras, kuriam spalio 
19 d. suėjo 70 metų amžiaus, šis mie
las pasakorius ir apsigimęs žurnalistas 
paskutiniuoju metu spaudos darbe šiek 
tiek pristojo ar pailso. Tačiau jeigu pa
žvelgsime praeitin, tai pamatysime, kad 
B. Daunoras be laikraščio visada jautėsi 
kaip žuvis, išmesta ant ledo...

Gimęs 1906 m. Vadokliuose (Panevėžio 
aps.), jis nuėjo margą ir įvairų gyvenimo 
kelią. Iki pirmosios okupacijos jis pasto
viausiai reiškėsi ūkiškosios spaudos re
dakcijose. Kaip spaudos žmogus ir akty
vus visuomenininkas, negalėjo prasmukti 
pro NKVD budrias akis. Todėl buvo su
imtas, bet, karui prasidėjus, laimingai iš
sivadavo.

1943-1944 m. buvo paskirtas Ateities 
dienraščio vyr. redaktorium ir leidėju. 
Taip pat buvo savaitraščio Lietuviai lei
dėjas. 1944 m. rudenį dar Tilžėje redaga
vo Ateitį, o vėliau (1944-45) Berlyne lei
do Lietuvį. Karui pasibaigus, Neustadte 
buvo vienas iš Pašvaistės redaktorių.

Persikėlęs su šeima į Angliją (1947 m.), 
apsigyveno Coventryje. Bet ir čia be spau
dos nenurimo. 1949-51 m., įsigijęs spaus
tuvėlę, nuo darbo atliekamu laiku leido 
satyrinį žurnalą Apuoką. Tuo .pat metu 
dar suredagavo ir išleido vienkartinį lei
dinį Klajūnas. Visi šitie leidiniai šiandien 
jau yra virtę lietuvių išeiviškosios spau
dos nelengvai besurandama retenybe.

Kaip ir buvo galima laukti, B. Dauno
ras 1951 m. rudenį kartu su šeima persi
kėlė į Londoną ir pradėjo redaguoti Bri
tanijos Lietuvį, vėliau virtusį Europos 
Lietuviu. I spaudos platinimo darbą jis 
įtraukė ir savo šeimyną. Visi kartu įstei
gė vyriausios dukters vardu pavadintą 
„Dainoros“. knygų platinimo centrą, kuris 
tebeskleidžia lietuvišką šviesą iki šiai 
dienai.

1957 m. pavasarį B. Daunoras pasitrau
kė iš nelengvų E. Lietuvio redaktoriaus 
pareigų, perleisdamas jas kitam patyru
siam plunksnos darbininkui — K. Baro
nui. Jo paties žodžiais betariant, žurna
listinis darbas kie nuvargino, pasijuto „iš
sisėmęs“, reikalingas poilsio.

Šalia laikraštinio darbo B. Daunoras 
rūpinosi ir knygomis — jas leido ir pats 
rašė. Dar prie Ateities dienraščio buvo 
įsteigęs knygų leidyklą. Parašė ir atskirai 
ar periodikoje išspausdino: Čekisto na
guose, Išpirktoji mirtis (II laida pavadin
ta Neramu buvo Laisvės alėjoj), Prefe
ransas tamsoje, Nylono adytoj a, Mėlyna 
suknelė, Duonos beieškant, Medinė širdis.

(Baigiant pažymėtina, kad B. ir B. Dau
norai išaugino pavyzdingą lietuvišką šei
mą. Keturios, jau savo šeimas sukūrusios, 
dukros ne tik pačios kalba puikiai lietu
viškai, bet ir prieaugliui neleidžia tėvų 
kalbos pamiršti.

PASIMATYMAS
I

Ištrauka iš Br. Daunoro atsiminimų „čekisto 
Naguose", išleistų prieš 31 metus Lietuvoje, Kaune, 

1943 m.

NELAUKTA PAŽINTIS

Apvalaus elektrinio laikrodžio didžioji rodyk
lė artėjo prie 12; mažoji, sudarydama statųjį kam
pą, rodė lygiai 4 vai. „Tarybų Lietuvos“ dienraščio 
bendradarbiai, dažnai kreipę žvilgsnius į laikrodį, 
jau visiškai drąsiai dėjo į stalčius priemones, kurios 
per 8 „darbo“ valandas buvo daugiau naudojamos 
maskuotis nuo viršininkų, negu savo tikrajai paskir
čiai. Ir, kai įstaigos viršininkas — vyr. buhalteris, 
sukrovęs į stalčius naujai padarytuosius spaudus, 
persuko porą kartų raktelį, patys darbštieji admi
nistracijos tarnautojai išdrįso baigti 1940 m. rugsė
jo mėn. 17 dienos darbą. Tik operacinės salės gale 
tebeklegėjo „Continental“ mašinėlė, užgulta išrau
dusių žandų mašininkės ir jai diktuojančio redak
toriaus — „Pravdos“ vertėjo.

Eidamas drabužinėm pasukau prie rašančiųjų 
ir, žvilgterėjęs per vertėjo petį į vis augantį maši
nėlėje lapą, perskaičiau:

„...Nuo tos dienos jau suėjo metai. O kiek pa
sikeitė Vakarinės Ukrainos ir Vakarinės Gudijos 
gyvenimas! Išvaduotos iš kapitalistų ir dvarininkų 
vergijos. Vakarinės Gudijos ir Vakarinės Ukrainos 
tautos ėmė gyventi naują, laisvą, laimingą ir pasi
turimą gyvenimą! Prakaitu ir krauju aplaistytai že
mei užtekėjo skaisti Stalino Konstitucijos saulė! Ir 
gyvenimas, ir žemė atsinaujino. Kur tik pažvelgsi, 
visur trykšte trykšta naujasis gyvenimas. Pakilo 
liaudies gerovė, mokslas ir kultūra. Mes, laisvieji 
laimingi Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
piliečiai prisiekiame“...

— Drauge D., jus prie telefono kviečia, — pa
šaukė mane iš kito salės galo bendradarbė Lyda.

— Ar čia draugas D.? — girgždėjo balsas te
lefono 214-14 ragelyje. — čia kalba jums nepažįs
tamas. Norėčiau su jumis šiandien pasimatyti. — 
tęsė ragelyje baritonas.

— Naujas pažintis būtų maloniau daryti prie

alaus bokalo, o barą Tamsta gali pasirinkti, —juo
kaudamas atsakiau, manydamas, kad kuris nors 
mano pažįstamų norįs iškrėsti kokią nors išdaigą.

— O jei norite, galiu palaukti įstaigoje, — pri
dūriau rimčiau, bijodamas, kad neišsišokčiau be 
reikalo.

— Ne, ne! Geriau aš jus pasitiksiu. Kuria gat
ve eisite į namus?

— Donelaičio, paskui Parodos. Bet juk manęs 
nepažįstate, o aš jūsų taip pat, tai kaip mudu susi- 
tiksiva? — užklausiau nepažįstamąjį.

— Aš jau gerai jus pažįstu, ir Donelaičio arba 
Parodos gatvėse mes susitiksime, — linksmai kal
bėjo balsas ragelyje.

Ties buv. Prekybos ir Pramonės rūmais prie 
manęs priėjo neaukštas, kresnas, plačių pečių ir ne
paprastai ilgų rankų vyras.

— Matote, aš žinau, kad esate draugas D., — 
pasakė man ilgarankis, kišdamas savo dešinę.

— Kaip sekasi, kas nauja tarnyboje, — teira
vosi naujasis bendrakeleivis, nepasisakęs nė savo 
pavardės, tarsi mudu būtume buvę seni pažįstami.

Pasikeitę keliais nereikšmingais sakiniais, pri
ėjome Parodos gatvėje alaus barą, į kurį ir pakvie
čiau nepažįstamąjį. Nelaukdamas jo sutikimo, pir
mas įėjau pro atdaras duris. Buvau besirenkąs sta
liuką prie lango, bet mano svečias pageidavo nuo
šalesnio, kitame kambaryje, prie pat sienos. Nesi
mezgė mums kalba tol, kol padavėja triūsė apie 
staliuką, nešė alų ir žirnius.

— Reikalas, kurį aš jums papasakosiu, yra la
bai svarbus ir reikalingas nepaprasto paslaptingu
mo. Tuo klausimu kalbama labai rimtai ir tik su 
rimtais žmonėmis. Apie draugą mes turime reika
lingas žinias, — staiga labai draugiškai ėmė kalbė
ti plačiapets vyras, ryškiai akcentuodamas žodį 
,jm e s“.

■— Kalbate apie kažkokius nepaprastai svar
bius ir slaptus reikalus, betgi aš tamstos visiškai 
nepažįstu, šiais laikais jokiais slaptais reikalais ne
noriu kalbėti. Ot, geirau išgerkime dar po vieną ir 
keliaukime kiekvienas savo keliu.

— Neskubėkite, neskubėkite. Arčiau pažinti 
mane galėsite tuojau.

Tai sakydamas, jis iš šoninės apsiausto kiše
nės išsitraukė žalsvą, atvirutės dydžio liudijimą, ku
rio kampe švytėjo mano svečio atvaizdas. Keliose 
pažymėjimo vietose buvo ranka įrašyti žodžiai. Iš
ilgai lapelio stambiau įrašyta pavardė ir vardas —

Nors ir sulaukęs 70 metų amžiaus, B. 
Daunoras yra pilnas energijos, naujų su
manymų ir darbų. Įsikūręs gražiame Lon
dono priemiestyje prie garsiojo Kew bo
tanikos sodo, jis nesėdi rankas susidėjęs, 

bet visada sugeba prasimanyti mėgstamo 
ir naudingo darbo.

Gražios sukakties proga, jam ir šeimy
nai linkime dar daug saulėtų dienų ir dar
bingų metų.

J. Baltmiškis

LIETUVIŠKOS KNYGOS RECENZIJA

Tel-Avive (Izraelis) išeinąs keturis kar
tus per metus žurnalas „Journal of Rural 
Cooperation“ (vol. 4, Nr. 1. 1976) įsidėjo 
J. Glamžo s pastangomis išleistos knygos 
„Žemės ūkio gamybinė kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje 1920-1940 m.“ recen
ziją. Šitoji knyga yra daugelio autorių ko
lektyvinis veikalas, išleistas Londone 1972 
m. (spausdinta Nidos spaustuvėje).

Recenzijos autorius yra vienas iš kny
gos bendradarbių, JAV gyvenąs Kazys 
šeštokas. Gal plačiausiai jis sustoja ties 
agr. dr. VI. Bubilo rašiniu apie Lietuvos 
žemės ūkio istoriją ir išsivystymą nuo se
niausių laikų iki 1940 metų. Čia jis patei
kia angliškai skaitantiesiems daug trum
pai suglaustos medžiagos apie Lietuvos 
žemės ūkio organizacijas ir kooperatyvus.

Recenzijoje išvardintos visos knygoje 
suminėtosios organizacijos, pabrėžiant 
kooperatyvų didelį vaidmenį Lietuvos 
ūkio išsivystime.

Norėdamas sudaryti pilnumo vaizdą, re
cenzentas mini ir Lietūkį, kuris knygoje 
smulkiau nenagrinėjamas. Klaidingai pa
rašyti ir knygos išleidimo metai. Be to. 
nurodyta, kad knygoje yra santraukos 
anglų ir vokiečių kalbomis. Iš tikrųjų, tos 
santraukos yra išleistos atskirai.

Vilnius. XVII Lietuvos Komunistų par
tijos suvažiavime oficialioji kalba — ru
sų kalba.

Po suvažiavimo viename seminare kal
bėjo Aukštojo ir spec, vidurinio mokslo 
ministras H. Zabulis taip pat rusų kalba, 
nors auditoriją sudarė daugiausia lietu
viai.

Laukiama Švietimo ministerijos įsaky
mo dėl rusų kalbos įvedimo vaikų darže
liuose ir pirmosiose vidurinės mokyklos 
klasėse. Kalbai vidurinėse mokyklose 
įrengti rusų kalbos kabinetai. Tokių kabi
netų lietuvių kalbai nepraktikuojama!

Vilnius. Respublikinės bibliotekos vado
vybė CK buvo gerokai išbarta už tai, kad 
bibliotekos darbuotojai dalyvavo Mindau
go Tamonio laidotuvėse ir nešė vainikus.

Vilnius. Politinio švietimo namuose Le
nino rajono partinių organizacijų sekre
torių pavaduotojams politiniams reika
lams buvo suruoštas seminaras. Skaitė 
Česlovas Panovas (CK agitacijos ir pro
pagandos reikalams pavaduotojas). Jis 
prisipažino, kad po Helsinkio pasitarimų 
pasidarė sunkiau organizuoti propagandi
nį darbą. Tarybiniai žmonės vis daugiau 
ėmę prašyti leidimų ekskursijoms vykti į 
užsienį. Pranešėjas ragino apriboti išduo
damų charakteristikų skaičių, bet tuo pat 
metu raštu susilaukė tokio klausimo: 
„Kodėl aukštieji partiniai darbuotojai gy
vena kaip karaliai?“

Pranešėjas, savo ruožtu, siūlė tarybinę 
agitaciją darbovietėse vykdyti net darbo 
pertraukos metu.

Vilnius. R. Plečkaičio knyga „Feodaliz
mo laikotarpio filosofija Lietuvoje" išleis
ta 2.000 egzempliorių tiražu, ir todėl tapo 
spekuliacijos Objektu. Tuo tarpu Brežne
vo kalbų tomai lietuvių kalba leidžiami 
7.000 egz. tiražu, o iš Maskvos, be to, at
siųsta rusų kalba dar 9.000.

Kai į Utenos partinį komtetą knygyno 
darbuotoja nunešė keletą egzempliorių 
Brežnevo raštų, ten neatsirado norinčių 
juos pirkti. Eiliniai piliečiai juo labiau jų 
neperka.

Kaunas. Lenino raštais lietuvių kalba 
užkrautos Lietuvos bibliotekos ir knygy
nai. Tų raštų rezervas laikomas Kauno 
bazėje. Tačiau sugedus kalendoriniams 
viršeliams, knygos buvo slapta nurašytos 
(Lenino raštus nurašinėti griežtai drau
džiama). Nurašyta 80.000 rb. sumai. (Įsi
dėmėtina — tuo tarpu, kai per 30 metų 
visos knygos pabrango nemažiau 100 
nuoš., Lenino raštai parduodami žemiau 
savikainos). Nežiūrint, kad raštai pūva 
sandėliuose, vėl yra užplanuota naujai iš
leisti pilnus Lenino raštų leidinius lietu
vių kalba.

Alytus. Į Alytaus medvilnės kombinatą 
dirbti atvežta apie 500 merginų iš Sibiro 
vaikų namų.

Biržai. Nepriklausomos Lietuvos metais 

Biržuose buvo turtingas kraštotyros mu
ziejus. Po karo Biržų vykdomasis komite
tas liaudies skulptūros statulėlėmis kūre
no krosnis. Šiandien šiame muziejuje tau
todailės eksponatų maža.

Su lietuviais 
pasaulyje

BRAŽINSKAI LIETUVIŲ TARPE

.Laisvosios Lietuvos“ 30 metų sukak
ties iškilmingame minėjime, dalyvavo ir rastyje. 
ką tik Į JAV atvykę P. ir A. Bražinskai. Kaip žinoma, R. Spalis, kuris gyvena 
Ilgesnę kalbą pasakė Algirdas Bražinskas. Halifaxe (Anglija), neseniai išleido nau- 
Tėvas (Pranas) Bražinskas trumpai pa- ją knygą „Mergaitė iš geto“, kurios iš- 
dėkojo už jiems teiktą paramą. trauką spausdinta šiame laikraštyje.

Kolmano laiškas
(Laisvai atpasakotas tekstas atviro laiško, 
kurį senas komunistas Arnošt Kolmanas 

parašė L. Brežnevui)
Aš noriu painformuoti, kad išstoju iš 

Sovietų komunistų partijos. Iš savo 84 
metų, 58 metus išbuvau partijos nariu. 
Įstojau <į ją, norėdamas kovoti už sociali
nį teisingumą ir laimingesnę žmonijos 
ateitį. Dabar, po ilgo ir skausmingo apsi
galvojimo, aš padariau savo nutarimą.

Esu gimęs Prahoje. Į Rusiją patekau 
kaip karo belaisvis. Kerenskio valdžia bu
vo uždariusi į kalėjimą už propagandą 
prieš karą, bet per spalio revoliuciją išsi
vadavau. Raudonosios armijos eilėse ko
vojau keturiuose frontuose. 1920 m. nele
galiai 'atvykau į Voietiją ir įsijungiau į 
vokiečių komunistų partiją. Buvau nuleis
tas ipenkeriems metams, bet po metų iš
keistas.

■Sov. Sąjungoje dirbau partijos komite
te ir mokslo akademijoje. Pažinojau as
meniškai Leniną ir dirbau kartu su jo 
žmona Krupskaja ir Chruščiovu.

Per antrąjį pasaul. karą dirbau Sovietų 
kariuomenės politiniame skyriuje. Tuo 
metu sužinojau, kad mano sesuo žuvo Hit
lerio stovyklų krematoriume, o brolį, Če
koslovakijos jaunųjų komunistų lygos 
steigąją, nužudė Stalinas.

1945 m. buvau paskirtas Čekoslovakijos 
komunistų partijos propagandos skyriaus 
vedėju, bet po trijų metų areštuotas ir pa
siųstas į Maskvą. Tris su puse metų, be
laukdamas teismo, išsėdėjau Lubiankos 
kalėjime.

Po rehabilitacijos buvau paskirtas filo
sofijos instituto direktorium Prahoje, o 
1963 m. išėjau į pensiją ir gyvenau Mask
voje.

Baronas Vladas. Keli parodyto dokumento žodžiai 
paaiškino man, su kuo turiu reikalą. Pasijutau ne
jaukiai, taip nelauktai susidūręs su tokios profesi
jos žmogum. Visai nutrūko ir taip vos vos besimez- 
ganti kalba. Apsidairiau apie tuščius staliukus, tar
si ten norėdamas rasti pagalbos.

— Nesibauginkite. Ne toks aš baisus. Norėjote 
sužinoti kas esu — sužinojote. Sužinosite, ir ko 
man reikia. Man pavesta pasikviesti jus į NKVD 
rūmus, bet aš pasirinkau neoficialiai, privačiai pa
sikalbėti, žinodamas, kad ten pačiam nebūtų iš kar
to malonu eiti... Aš ir čia taip pat nenorėjau eiti, 
-— tęsė čekistas, bet pats taip greit užsukai, jog ne
spėjau sulaikyti. Mūsų pasikalbėjimams ir susitiki
mams tokios vietos neparankios. Todėl daugiau aš 
čia nieko reikiamo ir nepasakysiu, šiandien, tikiuo
si, turėsi laiko 10 vai. vakare ateiti į Vytauto parką, 
pro vartus iš Perkūno alėjos. Ten lauksime ir pla
čiau pasikalbėsime. Patariu apie šį mūsų susitiki
mą net ir žmonai neprasitarti. Taip pat, būk protin
gas ir ateik. Kitaip mes ateisime, — lyg juokauda
mas, lyg grasindamas, pasakė Baronas.

Iš baro išėjome kartu. Neatsisveikinęs šypte
lėjo jis man, ir nuriedėjo žemyn.

Pasakojimai apie enkavedistų „susipažinimus“ 
ir „viešnages“ jau buvo pasklidę miestuose ir kai
muose. Jau buvo žinoma, kad tokių „svečių“ apsi
lankymas ar tai šiaudinės lūšnelės, ar miesto mūro 
pastogėse reiškė vieno, ar kelių tų pastogių narių 
dingimą. Dingimą be žinios. Liepos-rugpiūčio mė
nesiais dingus tokiam nariui, buvo dar kalbama 
viešai. Drąsesnieji net bandydavo kurį nors aukštes
nį tarybinį pareigūną užklausti: — Už ką? Už ką?! 
Juk Jonas nėra joks buržujus, geras, visiems žino
mas vyras. Bet tai buvo tik labai trumpas, „perei
namas“, laikotarpis. Žmonės greit įsitikino, kad jei 
Joną suimdavo, o Petras pasiteiraudavo, kur Jonas, 
tai po poros savaičių ir Petras kaip kamparas išga
ruodavo. Rudeniop, kai kieno nors buto slenkstį 
peržengdavo čekistas, apie to buto savininką niekas 
nebedrįsdavo kalbėti. Atrodė, tarsi toks žmogus iš 
viso nebuvo gimęs, nors vakar jis dar dirbo mažiau 
ar daugiau atsakingą darbą, turėjo šeimą, draugus 
ir plačias pažintis. Dabar, jam dingus, tik senutė 
motina dažniau bėgdavo į šv. Antano bažnyčią; 
žmona rytais į darbą eidavo sutinusiomis nuo ašarų 
akimis.

(bus daugiau)

LIETUVIŠKOS PASAKOS VOKIŠKAI 
i

Prof. Viktoras Falkenhahnas, žymusis 
vokiečių baltistas ir polonistas, baigė lie
tuviškų pasakų rinkinio vertimą Į vokie
čių kalbą. Jis taipgi nori išleisti J. Bret
kūno monografiją ir rašo atsiminimus 
apie savo bičiulį Vydūną. Iki 1944 m. V. 
Falkenhahnas profesoriavo Karaliaučiaus 
universitete, kur 1935 m. skaitė ir lietu
vių kalbos kursą. Nuo 1947 m. dėsto len
kų kalbą R. Berlyne, Humboldtų universi
tete.

IŠVERTĖ R. SPALIO NOVELĘ
R. Spalio novelę „Paklydimas“, paimtą 

iš rinkinio „Nuodėmės ir angelai“, vokie
čių kalbon išvertė liuteronų pastorius Alf
redas Franzkeit, pasižymėjęs lietuvių poe
tų eilėraščių vertimais V. Vokietijoje. No
velė bus paskelbta Lietuvos vokiečių met-

Po .Chruščiovo pranešimo apie Stalino 
kruvinus daifeus ir jo asmens kultą, aš 
pamačiau, kaip sunkiai yra sužalota So
vietų komunistų partija. Kaip partijos 
narys, jaučiausi iš dalies esąs už tai atsa
kingas.

Tačiau 1968 m. įvykiai ČeoSlovakijoje 
pakeitė mano galvojimą. Aš pamačiau 
„Prahos pavasarį“, kai žmonės su dideliu 
entuziazmu kovojo už naują socializmą su 
žmogišku veidu. Kada jūsų tankai ir ka
riuomenė, vykdydami politinį diktatą už
ėmė Čekoslovakiją, aš galutinai mečiau 
iliuzijas apie jūsų režimo prasmę.

Aš supratau, kad Sovietų komunistų 
partija nustojo buvusi politine partija ir 
pasikeitė į organizaciją, siekiančią įvyk
dyti penkmečių planus. Partijos nariai, 
kongresas, net pats Centro komitetas nu
stojo galios formuoti partijos politiką, ku
rią tu vienas nusprendi iš savo aukšto 
valdžios sosto.

Apie kokį socializmą šiandien galima 
kalbėti iSov. Sąjungoje, jei buvusių kapi
talistų ir dvarininkų vietas užėmė privi
legijuota partijos išnaudotojų ir biurokra
tų klasė. Jie Skęsta prabangoje, gyvena 
atsiskyrę nuo paprastų žmonių, nesirūpin
dami jų vargais ir rūpesčiais? Apie kokį 
socializmą galima kalbėti, jeigu tu tęsi 
Stalino diktatūrą krašto viduje ir jėgos 
politiką užsienyje?

Sov. Sąjungoje nėra pagrindinių demo
kratijos laisvių: balsuojama už vieną par
tijos kandidatą, streikai uždrausti, prof, 
sąjungos valdžios kontroliuojamos, spau
da cenzūruojama, informacija paremta 
melu.

Pagrindinės žmogaus teisės mindžioja
mos. Disidentai persekiojami — daugybė 
jų darbo stovyklose, kalėjimuose ir psi
chiatrinėse ligoninėse. Žmonės baudžiami 
net už religijos praktikavimą.

Sovietinė tautybių politika yra nekas ki
ta, kaip svetimų teritorijų užgrobimas. 
Priverstinis „ąpsijungimas“ yra prasikal
timas prieš Krymo totorius. Volgos vo
kiečius, žydus, Baltijos tautas, Kaukazą, 
Centr. Aziją. Visa tai daro Sov. Sąjungą 
didesniu „tautų kalėjimu“, negu buvo ca
rų Rusija.

Skelbdama tarptautinį atlydį, Sov. Są
junga gaminasi atominius ginklus ir ruo
šiasi užpuolimo karui. Ji laiko milžiniš
kas kariuomenes už savo krašto sienų — 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje. Ji ruošiasi 
okupuoti Rumuniją ir Jugoslaviją, o pri
sidengusi nesavanaudiškos pagalbos 
skraiste, infiltruoja atsilikusius kraštus ir 
padeda teroristams.

Politinė struktūra yra sustingusi. Sov. 
S-gos valdžia yra pati konservatyviausia 
pasaulyje; jos vadovai yra nusenę...

Esant tokiai sistemai ir milžiniškam 
KGB tinklui, krašto ekonominė padėtis 
blogėja. Pramonės produktingumas že
mas, prekių kokybė menka, atsiliekanti 
nuo Vakarų. Ar tai nėra tragedija, kad 
praėjus 60 metų nuo revoliucijos, kraštas 
dar nepasigamina pakankamai duonos, 
mėsos, žuvies ir bulvių savo gyventojams 
išmaitinti?

Aš neneigiu fakto, kad Sov. Sąjungoje 
išnyko beraščiai, padaryta mokslo ir tech
nikos pažanga, pakilo kai kurių sluoks
nių gyvenimo standartas. Bet ne vien duo
na žmogus gyvas!

Kiekvienas žmogus privalo turėti teisę 
sakyti, rašyti ir skaityti, ką jis nori. Jis 
turi turėti teisę apsispręsti, kur jis nori 
keliauti ir kur gyventi. Bet mes vėl gyve
name Stalino laikus: slepiame rankraš
čius, nepasitikime vienas kitu, bijodami 
cenzoriaus, rašome beprasmius laiškus, 
nutraukiame santykius su draugais...

Kaip ilgai gali gyventi žmonės, kurių 
išdraskytos šeimos, kuriems neleidžiama 
aplankyti savųjų užsienyje ar darbo sto
vyklose, neleidžiama net laiškais susisiek
ti? Aš toliau taip gyventi nebegaliu.

Mano nutarimas išstoti iš komunistų 
partijos nereiškia, kad aš atsisakau socia
lizmo, kuris sudarė mano gyvenimo pa
grindą nuo 1910 metų. Priešingai — aš 
manau, kad pasilikdamas partijoje, išduo- 
čiau socialinės teisybės, humanizmo ir ge
resnės bendruomenės idealus, dėl kurių 
aš visų amžių, gal kartais ir klysdamas, 
kovojau ir kovosiu iki paskutinės mano 
gyvenimo dienos.

Akademikas Arnošt (Ernest) Kolman
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAM!)

30.000.000.000! Kaip tau, mielas skaity
tojau. jei tik mokėsi jiį perskaityti, patin
ka šis kaičius? Tai nėra mylių skaičius 
nuo Žemės iki Marso. Ne. Tai yra D. Bri
tanijos pasiskolintų trisdešimt tūkstančių 
milijonų dolerių! D. Britanija privalo grą
žinti juos per 20 metų, ir turi sumokėti 
daugiau kaip 100.000.000 dolerių vien tik 
nuošimčių kasmet. Tuo būdu pvz. šiais 
metais D. Britanija turės sumokėti skolos 
ir palūkanų 1.600.000.000 dolerių.

D. lE'ritanijos vyriausybės finansų mi- 
nisteris jau prisipažino, kad kraštas to 
nepajėgs. Todėl jis kreipėsi į Pasaulinį 
Tarptautinį Banką, prašydamas paskolin
ti 2.500.000.000 dolerių; be tokios naujos 
paskolos, ministerio žodžiais, „bedarbių 
skaičius nuo dabartinio IĮ milijono pakil
tų iki 3 milijonų ir riaušės gatvėse būtų 
neišvengiamos“... Aišku, dabartinė vy- 
riausyibė to nenori.

Bet ar vyriausybė yra tikra, kad to nie
kas nenori ir kad tie „norai ar nenorai“ 
(tikrai yra visiškoje vyriausybės kontrolė
je? JŠtai ką tik pasibaigusios danbiečių 
partijos konferencijos metu ministeris 
pirmininkas savo kalboje laikė reikalinga 
ir būtina paminėti kažkokius „tamsius 
arklius (būtų aiškiau, jeigu būtų pasakęs
— „raudonus“), kurie yra nepastebimai 
prasiskverbę į partijos eiles. Reikia paste
bėti — prieš porą metų, kada tie patys 
„tamsūs arkliai“ buvo dažnai minim; (tie
sa, tuomet konservatorių pusėje) parla
mento debatų proga, tai darbiečiai pašai
piai kvatojo ir šaukė — „shame“ ir „rub
bish..." Bet šį kartą viešpatavo nejauki 
tyla.

Šį kartą, mat, kažkas jau buvo apskai
čiavęs — jeigu svaro vertė kris ir toliau 
tokiu pat ar panašiu greičiu, kaip kad mi
nisterio pirmininko kalbos metu, tai per 
40 dienų svaras bus tik bevertis popie
riaus gabalėlis; dar kažkas bailiai pra
šnibždėjo, kad, girdi, jeigu tik dar pora 
didesnių gerai organizuotų streikų kaip 
„anais gerais, senais laikais“, tai visos 
viltys bet kuriai paskolai dings, ir tuomet 
finansų ministerio pranašystės išsipildys
— riaušės gatvėse su nežabotais „tamsiais 
arkliais“ priešaky...

Trumpai: D. Britanija, kokia didi ir ga
linga ji bebūtų (tiksliau — buvo), jau 
eina prie savo liepto galo. Tokioj padėty 
bet kuris D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas ar finansų ministeris gal labai no
rėtų (jeigu tik galėtų) pasielgti taip, kaip 
savo laiku „pasielgė“ Leninas.

Kartą Sovietuose išgarsėjo mokslinin
kas, kuris po ilgų bandymų išrado būdą 
atgaivinti mirusius. Kremliaus valdovai 
susidomėjo šiuo mokslininku, pakvietė jį 
į Maskvą ir įsakė jam atgaivinti Leniną. 
Po kelių valandų Leninas buvo gyvas. Pa
kvietė jį į Kremlių, davė didelį kambarį; 
jame buvo sukrauti ryšuliai laikraščio 
„Pravda“ nuo pat revoliucijos pradžios. 
Kremliaus aukštas pareigūnas, pagarbiai 
pasisveikinęs, tarė: „Štai šiame laikrašty
je Jūs rasite visus mūsų atliktus darbus 
po Jūsų mirties. Malonėkite susipažinti ir 
pasakyti savo nuomonę. Kai baigsite dar
bą, prašau, praneškite“.

Praėjo savaitė, dvi ir trys, o Leninas 
vis nepasirodo. Kremlius susidomėjo. Vie
nas vyresniųjų apsisprendė pats apsilan
kyti pas Leniną. Pasibeldė į duris, ati
darė ir pamatė, kad Lenino kambary nė
ra. Visi „Pravdos“ ryšuliai atraišioti, 
kiekvienas „Pravdos“ egzempliorius buvo 
sudraskytas į smulkiausius gabalėlius. 
Ant stalo jis rado kortelę: „Viskas — 
mėšlas. Išvykau į Šveicariją. Reikia pra
dėti viską iš naujo. Leninas.“

Šiandien gal ir D. Britanijos ministeris 
pirmininkas ar finansų ministeris labai 
norėtų sudraskyti visus apyvartoj esan
čius banknotus į mažiausius skutelius ir 
išleisti naujus, kad ir su „tamsaus arklio“ 
galva. Tik, deja, jeigu prie to prieis, tai 
darbą atliks kiti; savanorių bus daug.

Prieš darbiečių partijos konferencijai 
pasibaigiant, ministeris pirmininkas per 
televiziją pasakė, kad jeigu dabartinei vy
riausybei nepasisektų sustabdyti infliaci
jos ir svaro vertės kritimo, tai jokia kita 
vyriausybė taipgi nepajėgs to padaryti. 
Galutinis rezultatas — demokratinė san
tvarka susikompromituos ir turės žlugti. 
Tuo būdu susidariusiame politiniame są
myšyje turės išryškėti diktatorius iš de
šinės ar iš kairės...

Gal tai buvo grasinimas, o gal įspėji
mas. Tačiau bet kokiu atveju konferenci
ja pasibaigė savotišku sąmyšiu.

Baigiant, gal reikėtų pridurti, kad bet 
kuris akylas politinio gyvenimo stebėto
jas jokių ypatingų staigmenų šioj įvykių 
apžvalgoj neras. Tik vangu, ar kas galėjo 
tikėtis, kad kada nors D. Britanijos iminis- 
teris pirmininkas pasakys viešai, kad, jo 
vyriausybės ekonominiams planams nepa
sisekus, diktatūra bus neišvengiama. Bet 
kurio rimtesnio sutrikimo pasekmės šį 
kartą būtų neapskaičiuojamos.

Nenuostabu, kad tūlas žmogus, šį laiš
ką paskaitęs, pradėtų ieškoti sau paguo
dos. Deja, jos maža ir kituose Vakarų Eu
ropos kraštuose.

Ispanijoje ir Portugalijoje dar blogiau, 
negu D. Britanijoje — infliacija žymiai 
aukštesnė, politinis gi gyvenimas tik pra

dėjo riedėti iš ilgametės diktatūrinės stag
nacijos į liberalizmą, bet. vis dar labai 
duobėtais keliais.

Italijoje infliacija šiuo metu pati aukš
čiausia Europoje. Ji yra lygiai nepagei
dautina tiek valdžią sudarantiems kriščio- 
niims demokratams, tiek krašto valdyme 
dalyvaujantiems komunistams. Todėl gal 
tik atrodo, kad politinis gyvenimas kraš
te yra neva suradęs lygsvarą šiame ne
paprastai keistame krikdemų ir komunis
tų junginyje.

Prancūzija, nors irgi turi ekonominių 
sunkumų, bet sugeba su jais susitvarkyti. 
Valstybės prezidento Giscard d‘ Estaing 
autoritetas vis dar laikomas pakankamoj, 
krašto valdymo pastovumui reikalingoj, 
aukštumoj.

Vakarų Vokietija rieda iš vieno ekono
minio „stebuklo“ į kitą. Ten infliacijos 
laikai pasibaigė, fabrikų kaminai vėl pra
dėjo rūkti, mašinos sparčiai suktis, eks
portas didėti ir markės vertė iš naujo kil
ti. Tarptautinėje pinigų rinkoje britų sva
ro visi kratosi, o markės visi reikalauja. 
Jeigu ir kiltų kokie partiniai kivirčiai, jie 
krašto politikoje lemiančios reikšmės ne
turės.

Švedijoje keturiasdešimties metų sėk
mingas gerbūviškas socializmas pagaliau 
„persikombinavo“. Net ir pavyzdingas 
skandinaviškas socializmas pasirodė turįs 
savo ribas. Todėl, kada buvusioji so
cialdemokratų vyriausybė sąjungoj su ko
munistais įvedė naujų mokesčių gradaci
jas, viršijančias 100%, t. y. kada švedas, 
uždirbantis daugiau kaip 30.000 kronų per 
metus turėjo valdžiai ne tik atiduoti savo 
visą uždarbį, bet dar ir primokėti, tai šve
dui socializmas pasirodė per brangus ir 
jis staiga panoro ko nors pigesnio.

Tiek trumpai dėl Vakarų Europos. Kas 
lieiča gi Afriką, tai tuo tarpu palikime ją 
Sovietų tankams Mozambike, o Amerikos 
doleriams Rodezijoje. Vietoj to pažvelki
me pro rakto sylutę į dabartinę Lietuvą.

Lietuvio susimąstymui
„Metai lekia, jau keturiasdešimtį persi- 

ritai, o dar tik žadi pradėti gyventi. Kada 
jau belaukti. Tikintieji tik laukia atpildo 
po mirties, aname pasaulyje. Nors nelau
kia nė jie. Ima, kas po ranka pakliūva, 
semia rieškučiom. Netgi vakarykščiai kai
miečiai, pažiūrėk, ne kryžiaus ženklu pa
sėtus rugius palaimina — degtine, konja
ku palaisto. Kad geriau augtų! Apie der
lių nėra ko galvoti — viskas užplanuota. 
Leono tėvas, jau sukukęs senis, pensiją 
atsiėmęs ir porą bekonų parsidavęs, ir tas 
kalba: dabar žinai, vaike, tik gyvenk ir 
gyvenk, kai viskas po ranka... Arba tų 
kaimiečių vaikai, neseniai dar tvartus mė- 
žę! Pro devynius užraktus ir dešimtą sar
gą su vieno pažįstamo pagalba prilenda 
prie visokių deficitinių gėrybių. Statosi 
kooperatinius butus, perkasi mašinas ir 
žvalgosi: ką dar įsitaisius? Nauji baldai, 
kilimai, televizoriai, krištolai... Ką dar? 
Kaime supirkinėja tuščias sodybas, ulio- 
ja vasaros savaitgaliais. O ką dar? Va
žiuoja į kurortus, nes juk kaip pasakys 
savo draugui, jog nebuvęs Palangoje ar 
Kryme. O ką dar? Jie pagalvos, jų fanta
zija neribota... Tad ar didelė nuodėmė, 
jeigu viso šito visuotino kvaitulio metu 
ir Leonas nori apie save pagalvoti, apie 
savo ateitį, kurios šiandien be Deimantės 
negali... Deimantės tėvo pečiai platūs ir 
jo įtaka didelė... Taip, taip, šiandien tai 
labai svarbu...“

Tai yra ištrauka iš romano „Nesėtų ru
gių žydėjimas“ (autorius V. Bubnys). 
Tai yra, žinoma, ne visų lietuvių gyveni
mo vaizdelis, bet tik tų, kuriems „viskas 
po ranka“, kuriems „deficitinės gėrybės“ 
arti. O tokių Lietuvoje, matyti, yra aps
čiai. Leonas šiame romane yra cecho vir
šininkas ir taikosi į įmonės direktorius.

Sekančiame laiške duosiu kitą vaizdelį.
Iki pasimatymo čia ir Karaliąučiuje

Stasys Kuzminskas

KOMPENSACIJA SPORTININKUI

Čikagos „Bears“ futbolo klubas buvu
siam savo žaidėjui D. Butkui sumokėjo 
$600.000 kompensacijos. 1973 m. jis susi
žeidė kojos kelią ir negalėjo dalyvauti 
amerikietiško futbolo žaidynėse, bet buvo 
išsiųstas aikštėn, skausmą apraminus 
vaistais. Rezultatas — nepataisomas ko
jos sužalojimas, dėl kurio jis buvo pri
verstas pasitraukti iš futbolininkų eilių. 
D. Butkus buvo pareikalavęs $6 milijonų 
kompensacijos, tačiau nusileido iki 
$600.000.

MIRUSIEJI

Chicagoje mirė dr. Geniotis. Toronte 
staiga nuo širdies smūgio krito laikrašti
ninkas S. Pranckūnas. Kielyje pasimirė 
Barbora šaputytė-Pipirienė.

KAIP RŪKOMOS ŽUVYS?

Apie žuvų rūkymą „Tiesoje“ paskelbtas 
straipsnis, kuris gali būti įdomus ir mūsų 
žuvautojams ir žuvies mėgėjams.

„Retas atsisakys paskanauti rūkytos žu
vies — ungurio, karšio, sterko, lydekos. 
Kokį kelią praeina žuvis iki patenka ant 
mūsų stalo, kaip ji rūkoma?

Atplukdyta ir atvežta į Rusnės žuvinin
kystės ūkio paruošimo ir rūkymo cechą, 
žuvis visų pirma patenka... į šaldytuvą. 
Čia kuršmarių „sidabras" ilsisi ištisą sa
vaitę, esant 8 laipsnių šalčiui. Po to žuvis 
patenka į apdorotojų rankas. Daugiau 
kaip keturiasdešimt žmonių ją specialiose 
krosnyse atšildo, išvalo, išplauna, pasūdo 
ir džiovina.

Tik sausa, visiškai paruošta žuvis, ant 
specialių vinučių sukabinėta, keliauja į 
rūkyklos kameras, kūrenamas juoalksnio 
malkomis ir piuvenomis. Rūkoma 3-3,5 va
landos. Išimti iš kamerų skanėstai vėsina
mi. Dabar ir vėl tris valandas privalo pra
leisti šaldytuve. Ir jau tik po to, pakrauti 
į specialias dėžutes, karštai rūkyti ungu
riai, karšiai, sterkai, lydekos iškeliauja į 
Klaipėdos žuvies bazę.“

SODAI LŪŽTA OBUOLIAIS

„Valstiečių laikraštis“ rašo:
„Pačiame Kelmės centre — krūva mai

šų su Obuoliais. Iš Liolių, M. Melnikaitės, 
kitų kolūkių atvykę gyventojai, mindži
kuoja prie jų, laukia, ar pirks kas šieme
tines sodų gėrybes. Tokį pat vaizdą ma
tėme Zarasuose, Kupiškyje, Jurbarke. 
„Neturime kur dėti slyvų“, — skundėsi 
laiške redakcijai grupė kolūkiečių iš Jo
niškio rajono. „Kriaušės šeriame kiau
lėms“, — rašė Raseinių rajono gyvento
jai.

Kodėl niekais eina sodų derlius? Kodėl 
žmonėms aiškiai nepasako, ar vaisiai bus 
superkami, ar ne? Su tokiais klausimais 
mūsų korespondentė A. KUDŽMAITĖ 
kreipėsi į darbuotojus tų žinybų, kurios 
rūpinasi vaisių supirkimu, jų perdirbimu 
ir realizavimu.“

Kitoje vietoje vėl klausiama:
„Kuo paaiškinti tokį reiškinį: medžiai 

nuo vaišių lūžta, o Akmenės, Mažeikių, 
Alytaus, kiltų miestų parduotuvėse šiemet 
beveik nebuvo vyšnių, serbentų, dabar 
slyvų?“

Atrodo, kad vaišių derlius Lietuvoje 
šiais metais nemenkas, bet dėl blogo pa
skirstymo ir netinkamo sudorojimo ne vi
si gyventojai jais gali pasinaudoti.

275 PRADINGĘ

Lietuvos vokiečių laikraštis „Die Rau
te“ (Nr. 4) praneša, kad Tauragės, Bata
kių, Gaurės ir Žygaičių parapijose dar 
pasigendama laike karo dingusių 275 žmo
nių.

Tas pats laikraštis praneša, kad Lietu
vos evangelikų-liuteronų vyskupu paskir
tas teol. dr. Jonas Kalvanas.

NELAUKTI ŠALČIAI

Lietuvoje šį rudenį nelauktai buvo už
ėjusios didelės šalnos. Spaudoje rašoma, 
kad rugsėjo 30 bėi spalio 1 paryčiais Aly
taus, Mažeikių, Kaišiadorių, Radviliškio

Lietuvos kaimas
GROŽYBĖS NAUJOJE GYVENVIETĖJE

Pagaliau atsisveikinome su senąja so
dyba ir persikėlėme į centrinę gyvenvietę, 
kur langais šypsojosi lygios eilės mūrinu
kų. Naujoje gyvenvietėje viskas buvo 
nauja, neįprasta. Vakarais išeidavau į 
balkoną pasižvalgyti, kaip keičiasi mūsų 
gyvenvietės veidas.

Pirmiausia ant langų atsirado užuolai
dos. Paskui balkonuose sumestų senų ap
triušusių baldų krūvas pakeitė vaikų ve
žimėliai, triratukai, dviratukai, mediniai 
gėlių vazonai. O rudeniop atsirado stiklai
niai su uogienėmis, statinaitės su sūdytais 
grybais.

Labai pasikeitė ir kitoje pusėje esančios 
aikštelės vaizdas. Iš pradžių ten atsirado 
juodžemio krūvos. Po talkos čia šachma
tų tvarka išsidėstė prie kuolų pririšti me
deliai. Bus Skveras, suvokiau. Eėt po ku
rio laiko keletas medelių dingo be pėdsa
kų, o prie namo, įsirėmusio i tą skverą, 
atsirado pritvirtintas senos statinės lan
kas. Taip gimė krepšinio aikštelė. Tiesa, 
lankas netrukus nulūžo. Jaunimas, išro
vęs dar keletą medelių, įsirengė futbolo 
aikštę. Po paskutinių rungtynių dingo ke
letas pusrūsio langų.

Praėjus dar kelioms savaitėms, kaimy
nas parsivežė rietimu suvyniotą kilimą, o 
jam dulkinti vos ne pačiame tos futbolo 
aikštės viduryje įkalė stovą, suriestą iš 
metalo vamzdžių. Kitas kaimynas išgręžė 
jame porą skylių ir pakabino savo atžalai 
supynę. O paaugliai, nesitverdami džiaugs
mu, kad pats likimas atsiuntė jų futbolo 
aikštei vartus, išrovė dar keletą medelių 
ir padidino aikštės naudingą plotą ligi 
tam reikalingo dydžio.

šeštadienio pavakare pas mūsų kaimy
nų Irutę atėjo berniukas su gitara. Užtat 
rytą ant medinių laiptų turėklų radome 
įrėžtus atitinkamus ženklus. Netrukus 
panašių hieroglifų atsirado ir daugiau. 
Ant sienų, palangių ir net ant pamatų.

žodžiu, tokios grožybės atsivėrė mūsų 
naujoje gyvenvietėje.

P. Žemkauskas („V. L“)

ĮIETUyOJE
rajonuose temperatūra dirvos paviršiuje 
buvo nukritus: net iki 12 laipsnių šalčio, 
Trakų, Kelmės, Ignalino rajonuose užre
gistruota 10 laipsnių šalčio, o .šilčiausio
se“ vietose būta 5 laipsniai šalčio.

Toks šaltis tapo pavojingas ne tik pa
viršiuje esantiems augalams, bet ir dar 
nenukąstoms bulvėms. Ūkiai nežino, ką su 
apšalusiomis bulvėmis daryti. Šitokie 
gamtos „prajovai“ gali padaryti žemės 
ūkyje neapskaičiuojamų nuostolių.

PĖSČIŲJŲ TILTAS KAUNE

Kaune per Nemuną pastatytas naujas, 
modemiškas tiltas, skirtas tik pėstiesiems. 
Tiltas veda Kauno gyventojus į Panemu
nės pušyną ir paplūdimius. Prasidėjęs 
aukštame dešiniajame krante, tiltas pa
laipsniui leidžiasi žemyn, virš geležinke
lio, virš upės vagos. Tilto ilgis — 395 met
rai, plotis — 6 metrai, aukštis virš Ne
muno — 20-26 metrai.

Spaudoje nusiskundžiama, kad kaunie
čiai piktnaudoja tiltą, lėkdami per jį dvi
račiais ar net motociklais. O atvykę į pu
šyną, teršia jį ir šiukšlina.

SKRIAUDŽIA VAIKUS

„Tiesa“ (Nr. 229) pusę puslapio skiria 
įvairių suktybių ir grobstymų aprašinėji
mams. Pasirodo, kad net lopšelių-darželių 
auklėtiniai nesąžiningų tarnautojų skriau
džiami. Vilniuje buvęs patikrintas penkių 
darželių vaikų maitinimas — visur ta pa
ti istorija, štai vienas pavyzdys:

„145-ajame lopšelyje-darželyje, patikri
nus septintos grupės vaikų pietus, paaiš
kėjo, kad sausų medžiagų vienam vaikui 
vietoje minimalios 102,2 g normos buvo

Skaitytoju (aiSkai
NEREIKIA SVETIMŲ KALBŲ

„Europos Lietuvyje“ kartais spausdina
mi pranešimai ar informacijos anglų kal
ba. Kokia iš to nauda?

„E. L.“ yra Europos lietuvių laikraštis. 
Tad anglų kalba jame yra tiek pat reika
linga, kie ir vokiečių, prancūzų ar italų. 
Nes ne tik Britanijoje esama lietuvių jau
nimo, kuris nemoka savo tėvų kalbos, bet 
ir kitur. Bet jeigu pradėsime naudoti vie
tą laikraštyje straipsniams svetimomis 
kalbomis, tai neliks vietos lietuvių kalbai. 
Mes savo noru išstumsime savo kalbą, dėl 
kurios tiek sielojamės, iš išeivijos spau
dos.

Kiek žinau, kiekviena iš minėtų Euro
pos kalbų, eina periodiniai leidiniai, ku
riuose nagrinėjami lietuviams rūpimi 
klausimai, ar spausdinamos lietuviams 
įdomios informacijos. Įvairiomis kalbomis 
išeina Eltos informacijos, neskaitant kny
gų bei žurnalų. Anglų kalba išeina labai 
įdomūs žurnalai „Lituanus“ ir „Journal 
of Baltic Studies“ ir keli kiti. Tad kas ne
supranta lietuvių kalbos, turi ne mažą pa
sirinkimą. Prenumeruodamas tups leidi
nius, kiekvienas ne tik praplėstų savo ži
nias, bet ir paremtų lietuvių bei baltiečių 
leidžiamą spaudą svetimomis kalbomis.

iBe to, abejoju, ar daug yra liet, šeimų, 
kuriose gaunamas E. Lietuvis, o šeimos 
nariai nesupranta lietuviškai. Atvirkščiai, 
tur būt yra daugiau tokių šeimų, kurios 
namie kalba lietuviškai, o laikraščio ne
prenumeruoja.

Mūsų svarbiausias rūpestis turėtų bū
ti, kad jaunoji karta išmoktų lietuvių kal
bą. Taisyklinga lietuvių kalba spausdina
mas laikraštis galėtų būti tam tikslui di
delis pagalbininkas. Svetimos spaudos tu
rime ligi valiai, tad savo skiltis palikime 
savo kalbai.

J. V.

NORIME TIK LIETUVIŠKO 
LAIKRAŠČIO

Gavęs E. Lietuvį (Nr. 39) nustebau, kad 
jame ketvirtadalis puslapio prirašyta ang
lų kalba apie rusinimą Lietuvoje. Rašinys 
skiriamas sakitytojams, kurie dar neišmo
ko lietuviškai! Bet nepasakyta, kiek laik
raštis turi tokių prenumeratorių, kurie 
negali lietuviškai skaityti?

Šitame krašte jokia kalba nėra drau
džiamą, kiekvienas gali kalbėti kaip patin
ka. Net pageidaujama ko daugiau moky
tis svetimų kalbų. Tikrų lietuvių vaikai 
kalba lietuviškai: yra baigusių net aukš
tąjį mokslą, turinčių geras tarnybas, da
lyvaujančių lietuviškoje veikloje — ir 
niekas jiems dėl to neatsitinka.

Yra ir mišrių šeimų, kurių vaikai visur 
dalyvauja ir puikiai kalba lietuviškai. Ta
čiau daugiausia vaikai pasisavina motinos 
kalbą. Tų, kurie yra vedę austres, vokie
tes ar itales, vaikai dažniausia kalba mo
tinos kalba. Ypatingai išskirtinos italės — 
jos gali ištekėti už bet kokios tautybės vy
ro, bet jų vaikai kalbės itališkai. Tokios 
tautos niekas nenutautins.

Pasitaiko, kad abu tėvai yra lietuviai, 
bet, nors ir nemokėdami gerai anglų kal
bos, su vaikais švaplioja angliškai.

Rašydami laikraštyje angliškai, nepri- 
trauksime prie lietuvių tų vaikų, kuriuos 
tėvai yra atstūmę. Vaikus reikia pradėti 

duota tik 73,8 g, riebalų vietoje 23,5 g — 
17,5 g, angliavandenių vietoje 58,5 g rasta 
tik 41.1 g. Pagal valgiaraštį, tą dieną kaž
kodėl sudarytą ne dietinės sesers, o san
dėlininkės A. Mickienės, vyriausioji virė
ja J. Chramcova iškepė savo auklėtiniams 
netikrą zuikį, iš kurio „išgaravo“ 34 proc. 
sausų medžiagų, beveik ketvirtadalis rie
balų ir angliavandenių, trečdalis baltymų, 
o pusę padažo sudarė... vanduo. Virėjoms 
talkininkaudavo svarstyklės, sveriančios 
25 g besimaitinančių nenaudai.“
Straipsnio autorės, kontrolės komiteto in

struktorės, pastebi: „Skaudu, kad skriau
džiami mažieji piliečiai, kurie patys dar 
negali apginti savo teisių“. Tačiau tame 
pačiame puslapyje aprašoma, kad skriau
džiami ir tokie, kurie savo teises galėtų 
apginti.

NUSIPELNĘS ŽURNALISTAS
Aukščiausias Tarybos Prezidiumas Lie

tuvoje paskelbė tokį įsaką:
„Už ilgametę vaisingą žurnalistinę ir 

aktyvią visuomeninę veiklą suteikti „So- 
vetskaja Litva“ laikraščio redakcijos kul
tūros skyriaus vedėjui Redžinaldui Eorov- 
kovui Lietuvos TSR nusipelniusio žurna
listo garbės vardą“. Pasirašo LTSR Aukšč. 
Tarybos pirmininkas A. Barkauskas ir 
sekretorius S. Naujalis.

Keista, kad rusas, rusiško laikraščio 
bendradarbis apdovanojamas Lietuvoj už 
„vaisingą žurnalistiką“.

DRAMOS TEATRAS MASKVOJE
Lietuvos akademinio dramos teatro ko

lektyvas rugsėjo 18 d. išvyko gastrolių į 
Maskvą. Ten, be kitų veikalų, būsiąs pa
rodytas laureato J. Avyžiaus inscenizuo
tas veikalas „Sodybų tuštėjimo metas“.

JAU LAIKAS ATNAUJINTI 
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 
NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI. 

PADARYDAMI TAI IKI METŲ GALO — 
SUTAUPYSITE 50 P.

mokyti, kol jie dar kūdikiai, kai pradeda 
tarti pirmąjį žodį „mama“. Kūdikio širdis 
yra tarsi vaškas, iš kurio gali nulipdyti, ką 
tik nori.

Turėdami tik tą vieną lietuvišką savait
raštį Europoje, kodėl mes tpurime jį skai
tyti angliškai? Juk angliškų laikraščių 
yra pakankamai, ir jie pigesni.

Jei ir toliau taip bus daroma, tai atei
tyje lietuviškojo laikraščio nebeskaitysiu. 
Gal atsiras ir daugiau tokių.

Mūsų laikraščiai dažnai per daug patai
kauja svetimiesiems. Pvz. mišrios vedybos 
plačiai aprašomos ir dedamos jų nuotrau
kos, o lietuviškoms pakanka tik keietos ei
lučių, o kartais ir visai neparašoma.

(Į laikraštį dedamos visos nuotraukos, 
kurias korespondentai prisiunčia ir apmo
ka jų klišių pagaminimą. Red)

A. Jasikas

SVEIKINU GERĄ SUMANYMĄ

Mes, čia Anglijoje gyvenantieji lietu
viai, turėtume tikrai pasveikinti v. skau- 
ninką Č. Kiliulį už iškėlimą minties Lon
dono Gilwell Parke pastatyti lietuvišką 
kryžių, kuris tūkstaničams žmonių kas
kart primintų mūsų tėvynės vardą, jos 
kančias ir nenuilstamą kovą dėl tautinės 
ir religinės laisvės. Tokio paminklėlio, sa
kyčiau, ambasadoriaus, kuris be žodžių 
šnekėtų į svetimųjų širdis, jau seniai Lon- 
lone pasigendama.

Džiugu girdėti, kad v. s. J. Maslauskas 
žada pradėti šiuo reikalu tolimesnius žy
gius, o Stasys Kasparas pareiškia tam 
nuoširdų paskatinimą. Tai ne paslaptis, 
kad kiekvieną užsimojimą yra visada leng
viau įgyvendinti, žinant iš anksto, jog už 
iniciatoriaus nugaros stovi visa eilė ben
draminčių ir materialinė parama. Todėl 
padrąsinimui su šiuo laišku siunčiu kuk
lų pensininko penketuką (svarų), kuris 
tegu būna kertinis žvirgždas šio lietuviš
ko kryžiaus pamate. Pilnai tikiu, kad mū
sų tautiečių tauri širdis ir dosni ranka 
sukraus užtektinai, ir kad dailus, meniš
kas lietuviškasis Rūpintojėlis tikrai iškils 
gražiajame Gilwell Parke. Sėkmės!

Laimutis švalkus
P. S.
Nežinodamas, kas bus šiam reikalui ka

sininku, auką siunčiu redakcijom Jei dėl 
kokių nors priežasčių šis sumanymas ne
būtų įgyvendintas, tai šią kuklią auką 
malonėkite nukreipti Lietuvių ‘Sodybon 
kryžiaus restauracijai.

L. g.

„LIETUVIŲ LONDONAS“

Labai malonu žinoti, kad kai kas dar 
skaito prieš porą metų išleistą Penktadie. 
nio Klubo leidinėlį „Lietuvių Londonas“. 
Tai rodo, kad ši brošiūrėlė, nors ir nela
bai tobula, yra gana naudinga. Apie ją 
buvo gauta gerų atsiliepimų ir iš turistų, 
atsilankiusių Lietuvių Namuose. Stebėti
na, kad per tiek daug veikios metų niekas 
kitas nesugebėjo panašaus (ar dar geres
nio) leidinio paruošti.

Kas norėtų užsisakyti „Lietuvių Londo
ną“, prašomas kreiptis i Penktadienio 
Klubą, Lietuvių Namų adresu (pridedant 
6į p pašto ženkliuką). Prašome pasisku
binti, nes daug nebeliko.

Penktadienio Klubas
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STUDIJŲ SAVAITĖ 1977 M.

Lietuviškų Studijų Savaitė ateinančiais 
metais bus suruošta Anglijoje. Panašiai 
kaip praeitais metais prie Paryžiaus, 1977 
metais ji įvyks prie Londono, gražioje 
apylinkėje, universiteto rūmuose, kur Sa
vaitės dalyviai apsigyvens studentų ben
drabutyje. Studijų Savaitėje galės daly
vauti D. Britanijos, Europos kraštų ir už
jūrio lietuviai.

Savaitė įvyks rugpiūčio mėn. pradžioje. 
Savaitės programa ir registracijos sąlygos 
bus netrukus paskelbtos.

Savaitės metu bus apie 12 paskaitų įvai
riomis lietuviams įdomiomis temomis, ku
rias skaitys paskaitininkai, pakviesti iš 
Europos kontinento ir D. Britanijos. Po 
paskaitų bus diskusijos. Be to. numato
mos dvi ekskursijos, literatūros vakaras 
ir vakariniai pasilinksminimai.

Netrukus bus paskelbta smulkesnė pro
grama.

Lietuviškų Studijų Savaitės ligšiol bu
vo ruošiamos Europos kontinento kraštuo
se. D. Britanijoje šios rūšies parengimas 
ruošiamas pirmą kartą.

KLAIDINGAI IŠSPAUSDINTA

Praėjusiame E. Lietuvio numeryje 
straipsnyje „Testamentai D. Britanijoje“ 
išspausdintas skaitytojus klaidinantis sa
kinys. Pirmoje pastraipoje, Il-roje eilutė
je nuo apačios yra toks sakinys: „Liudy
toju gali būti tas asmuo, kuriam paliki
mas užrašomas“. Turi būti: „Liudytoju 
negali būti tas asmuo, kuriam palikimas 
užrašomas“.

IEŠKOMAS TARNAUTOJAS
Lietuvių Namų Bendrovei Londone rei

kalingas bendrovės sekretorius/ė. Darbas 
yra įvairus ir apima atskaUomybę, cent
ro raštinės tvarkymą, valdybos nutarimų 
vykdymą, visokeriopą pagalbą bendrovės 
skyriams ir lietuvių atstovavimą. Dėl dar
bo sąlygų prašoma rašyti: L. Namų B-vės 
Valdybai, 2, Ladbroke Gardens, Londe”' 
W11.

LINKSMI ŠOKIAI

Penktadienio klubo pirmieji šio rudens 
jaunimo Disko šokiai Lietuvių Namuose 
praėjo taip linksmai, kad kai kurie šokė
jai visai nenorėjo eiti namo. Aiškiai ma
tosi, kad tokie parengimai yra labai popu
liarūs, tad jų reikėtų rengti daugiau. Dėl 
to Penktadienio klubas nutarė jaunimo 
disko šokius ruošti reguliariai kas antrą 
mėnesį — sekantieji įvyks š. m. gruodžio 
3 d.

Rengėjai reiškia didelę padėką visiems 
vyresniesiems, kurie nepatingėjo atvežti 
savo jaunimą į pasilinksminimą (vienas 
atsivežė net šešias merginas). Taip pat 
tenka padėkoti Lietuvių Namų klubo ve
dėjui Kaziui Makūnui už skainas dešre
les ir už jt>jo nuoširdumą jaunimo atžvil
giu.

Tuo pačiu primenama jaunimui, kad 
Penktadienio klubas renkasi vakarais 
kiekvieną penktadienį, Lietuvių Namuose, 
Londone. Kviečiame visus atsilankyti.

E. LIETUVIO PRENUMERATA 1977-IEMS 
METAMS

Europos Lietuvio prenumeratos kaina 
ateinantiems 1977-iems metams nustatyta 
£9.00. Tačiau, kurie užsimokės prenume
ratą iki 1977 metų pradžios, tiems palie
kama senoji — £8.50 kaina.

Vokietijoje ir užjūrio kraštuose kaina 
nekeičiama.

Leidėjai

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Spalio 30 d. (šeštadienį) Lietuvių Spor
to ir Socialiniame klube šv. Onos draugi
ja ruošia

Rudens šokius.
Gros gera muzika. Įėjimas 80 p.
Pradžia 8 iki 12 vai. vak.
Klubo adresas: 345a Victoria Park Road, 

London E9.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Šv. Onos draugijos valdyba

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „LIETUVA“ 
RENGIA ŠOKIUS

šeštadienį, lapkričio 5 d. „GUY HAW
KES“ vakarą taut, šokių grupė rengia jau
nimui šokius, kurie įvyks Sporto ir So
cialinio klubo salėje, 345A Victoria Park 
Road, E9.

Visi kviečiami dalyvauti.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 75 
METŲ SUKAKTUVINIS VAKARAS

Penktadienį, lapkričio 19 d., parapijos 
vadovybė rengia 75 metų sukaktuvinį va- 
karą-šokius, kurie bus garsioje YORK 
HALL salėje, Old Ford Road, London, E2.

Vakaro pradžia 7.30 vai. iki vidurnak

čio. Šokiams gros ukrainiečių kapela, ku
ri grojo per lietuvių sąskrydį.

Šio vakaro metu bus proga susitikti vi
siems lietuvių parapijos rėmėjams, talki
ninkams ir parapijiečiams ir kartu pami
nėti parapijos 75 metų sukaktį.

Pensininkai ir nedirbantieji jaunuoliai 
dalyvauja nemokamai (jeigu kas prisidės 
auka ,parapijos vadovybė bus dėkinga).

Dirbantieji perkasi šeimos (vyras ir 
žmona) bilietą už vieną svarą.

Parapijos vadovybė kviečia visus para
pijiečius rezervuoti tą vakarą savai para
pijai. Prašome visus parapijiečius apie 
tai pranešti vieni kitiems. Kas turi auto
mobilius, prašomi atgabenti pensininkus 
ir kitus, neturinčius nuosavų susisiekimo 
priemonių. Parodykime saviesiems artimą 
lietuvišką dvasią, tuo būdu pagerbdami 
savo parapijos steigėjus, kurie anais sun
kiais laikais atliko labai didelį ir reikš
mingą lietuvišką darbą.

Vakaro metu bus rengiama loterija'. Kas 
gali, prašomi prisidėti prie loterijos su
rengimo daiktais ir darbu. Tuo reikalu 
prašome kreiptis į parapijos kasininką A. 
Knabiką.

Visi dalyvaukime savo parapijos 75 me
tų sukaktuviniame vakare kartu su drau
gais, kaimynais ir šeimomis.

Londono Lietuvių Parapijos Taryba

BIRMINQHAMAS
IR ČIA LIETUVIŠKAS FILMAS
Spalio 24 d. po lietuviškų 15 valandos 

pamaldų 19 Park Rd., Moseley, tuojau bus 
parodytas lietuviškas spalvotas garsinis 
filmas apie tris didžiuosius tautiečius: M. 
Vaitkų, L. Šimutį ir M. Krupavičių. Me
niškai filmą pagamino A. Kezys, SJ. Kas 
kūrinį matė, gerai įvertino. Tad kviečia
me visus vienintele proga pasinaudoti.

Filmas bus rodomas šv. Jono mokyklos 
salėje, visai arti koplyčios.

A. L. K, Bendrija

LIET. SODYBA
PIRMOSIOS PENSININKO DIENOS 

SODYBOJE
Vieną gražią dieną nutariau bandyti 

persikelti gyventi į.L. Sodybą. Tuo reika
lu ir kreipiausi į Sodybos administraciją. 
Per laišką gavau atsakymą, kad sutinka 
ir pritaria mano sumanymui. Pirmiausia 
atvykau pasitarti dėl sąlygų, o jas suži
nojęs, grįžau atgal,' susipakavau savo la
gaminus ir laukiau, kol gera vairuotoja 
Bernadeta Snabaitienė atvyko manęs pa
siimti. Ji mane parsivežė, kaip nekaltą 
avinėlį į plačiąsias sodybos ganyklas (bet 
ne kaip sąrančių).

Atvykęs radau daugiau pensininkų, tarp 
jų dvi moteris. Visų nepažinojau, išsky
rus tik Karolį Svinkūną. Iš pirmojo pa
matymo Sodyba man labai patiko. Patal
pos erdvios, švarios, šviesios, šiltos. Ir žie
mai atėjus, atrodo, nereikės kentėti. Be 
to, čia valgome laiku, geriame su saiku, 
miegame po vieną ir iki tol, kol kam pa
tinka. Vadinasi, čia diktatūros nėra, kaip 
kai kas mano. O savaitgaliai, savaitgaliai! 
Jie linksmiausi iš visos savaitės dienų.

Tarp visų gerųjų pusių yra truputis ir 
blogųjų. Man papasakojo, kad jau anks
čiau būta vandalizmo: apgriauti rajono 
pagražinimai, apdaužytas automobilis. O 
dabar, tik man pradėjus statyti miniatiū
rinę Gedimino pilį ir įpusėjus darbą, ji 
buvo išgriauta. Bet aš ją vėl atstačiau. 
Matysime, kas bus toliau. Vandalų niekas 
nei sėja, nei piauna, jie patys auga, net 
ir Sodybos rajone. O ten jų neturėtų būti.

P. Šablinskas

ŠVEDIJA
BALTŲ STUDIJŲ KONFERENCIJA

IV Baltų Studijų konferencija šaukia
ma Stockholme 1977 m. birželio 10-13 d. 
Konferencijas kas antri metai organizuo
ja Baltų Mokslinis Institutas Skandinavi
joje. Kaip ir 1975 m. buvusioji konferen
cija, ir kitų metų renginys bus atidarytas 
švedų karališkoje akademijoje, o darbai 
vyks Hasselby pilyje, Skandinavijos vals
tybių kultūrinio bendradarbiavimo cent
re.

Konferencijos darbai suskirstyti į ketu
rias sekcijas: istorijos, socialinių mokslų, 
kalbos ir literatūros bei meno. Referentai 
turi pranešti institutui savo paskaitų te
mas iki 1977 m. sausio 15 d.

Švedų švietimo bei kultūros ministerija 
ir Stockholmo miestas pažadėjo paremti 
Baltų Instituto konferenciją.

Baltų Instituto pirmininkas šiuo metu 
yra dr. R. Marandi, perėmęs tas pareigas, 
kai dėl susilpnėjusios sveikatos atsistaty
dino latvis dr. B. Kalninš, veikliai prisi
dėjęs prie šios institucijos įsteigimo. Vie
nas iš trijų vicepirmininkų yra lietuvis 
fil. lie. Juozas Lingis Stockholme.

ŠVEDIJOS LIETUVIS TARPTAUTINĖJE 
OECD KONFERENCIJOJE

Kaip daugeliui EL skaitytojų jau žino
ma, lietuvių Švedijoje, dar gimusių Lie
tuvoje, yra palyginti gana nedaug — tik 
apie 95 asmenys (tuo tarpu gi latvių apie 
5.000 ir estų apie 25.000). Jie beveik visi 
yra Švedijos piliečiai ir gana išsibarstę 
po tą ilgą kraštą, kurio plotas yra beveik 
du kartu didesnis už V. Vokietiją ar D. 
Britaniją. Kiek daugiau lietuvių yra su
sispietę Stockholme ir Goeteborge, o ki
tuose miestuose yra tik vienas kitas. Dau
gumas jų čia dirba įvairiose privačiose 
įmonėse, ir tik maža dalis turi tarnybas 
valdiškose ar sąvivaldybinėse įstaigose.

Tarp šių pastarųjų yra ir dipl. statybos 
inžinierius-architektas Jonas Kriaučiūnas, 
kuris jau ilgą laiką dirba Vaesteras mies
to (120.000 gyv., 115 km į vakarus nuo 
Stockholmo) planavimo įstaigoje, ir pa
gal kurio sudarytus planus yra visa eilė 
miesto naujų rajonų išaugę.

Praėjusiais metais buvo du Švedijos 
miestai, Stockholmas ir Vaesteras, pa
rinkti dalyvauti OECD (Organization for 
Economic Co-operation and Development) 
planavimo darbe sukurti sumanią sistemą 
vadinamųjų miesto aplinkos indikatorių 
(rodiklių), kurie gali aiškiai nusakyti 
įvairiuose miestuose ar jų dalyse žmonių 
gyvenimo sąlygų kokybę. Tai liečia pvz. 
butų sąlygas, žalius plotus, parkus, žmo
nių poreikiams svarbius įrengimus' — 
sveikatos punktus, vaikų lopšelius, mo
kyklas, įvairias kultūrines ir socialines 
institucijas, eismo saugumą bei jo triukš
mo sumažinimą, oro ir vandens kokybę ir 
kt. Į visa tai turi būti atitinkamai atsi
žvelgta, sudarant miesto planus.

Šiais metais rugsėjo 21-23 d. OECD su
ruošė Paryžiuje specialią konferenciją, 
kuri aptarė čia aukščiau minėtus urbanis
tinius rodiklius. Jie bus savo galutinėje 
formoje pamažu paskleisti, pirmoje eilė
je OECD kraštuose, ir kitur. Tai bus re
komendacijos ir nurodymai, kurie gali žy
miai padėti miestų bei regionų planuoto
jams ir valdžios organams, siekiant pa
gerinti žmogaus gyvenimo įvairias sąly
gas.

Šioje konferencijoje dalyvavo apie 60 
atstovų iš 20 įvairių kraštų; tarp kitų 
JAV, Kanada ir Japonija. Jonas Kriau
čiūnas drauge su keletą kitų švedų eks
pertų atstovavo Švedijai bei Vaesteras ir 
Stockholmo miestams.

A. P.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJA 

ATSISVEIKINTA SU E. TAMOŠAITIENE

Ilgametė mergaičių bendrabučio vedėja 
Eliza Tamošaitienė pasitraukė iš Vasario 
16 gimnazijos. Tai didelis nuostolis mo
kyklai. Ji pasitraukė dėl savo labai nu
silpusios sveikatos. Mokykla atsisveikino 
su ja rugsėjo 29 d. Vakarienei susirinko į 
valgyklą mokiniai pasipuošę šventadieniš
kais drabužiais, pačioje valgykloje stalai 
buvo išpuošti gėlėmis ir žvakutėmis.

Gimnazijos direktorius V. Natkevičius 
prabilo maždaug šiais žodžiais:

— Susirinkome prie žvakėmis ir gėlėmis 
papuoštų stalų. Nuotaika rimta ir graudi. 
Iš mūsų tarpo išsiskiria auklėtoja E. Ta
mošaitienė, čia dirbusi daugiau nei 15 me
tų. Per tą laiką ji yra įsigijusi didelę 
praktiką, daug išgyvenusi ir patyrusi. Sa
vo uoliu pareigų ėjimu yra labai nusipel
niusi gimnazijai. Ji darė didelę įtaką sa
vo auklėtinėms. Palieka mus dėl susilp
nėjusios sveikatos. Šitas kuklus atsisvei
kinimas tebūna jai mūsų padėkos ženklas.

Tamošaitienė kilusi iš Klaipėdos krašto. 
Gimnaziją ėjo Šilutėje. Mokėsi Tauragės 
mokytojų seminarijoje, lankė Klaipėdos 
muzikos mokyklą, vėliau, vaidino ir dai
navo Kauno teatre. Pas mus buvo gera 
kūno kultūros ir tautinių šokių mokytoja. 
Jos vadovaujama šokėjų grupė buvo pa
siekusi tarptautinių laimėjimų. Ji ruošė ir 
gražius vaidinimus. Galiausiai direktorius 
įteikė išeinančiajai mokytojų dovanėlę.

Toliau kalbėjo gimnazijos kapelionas 
kun. Jonas Dėdinas. Jis, pradžioje primi
nęs, kad pradėjęs dirbti gimnazijoje tik 
truputį pirmiau, negu Tamošaitienė, to
liau priminė jos menišką prigimtį, kurią 
panaudojusi ir mergaičių auklėjime. „Esu 
tikras, kad daugelis jų yra ir bus labai 
dėkingos už Jūsų globojamą ranką“. Jis 
priminė Tamošaitienės meniškuosius dar-

ROCHDALE — spalio 24 d., 11.30 vai., 
Pallottinų vienuolyne.

MANCHESTER — spalio 31 d., 11 vai. 
Notre Dame vienuolyne.

NOTTINGHAME — spalio 24 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BIRMINGHAME — spalio 24 d., 15 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — spalio 31 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — spalio 31 d., 15.30 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

BRADFORDE — spalio 31 d., 12.30 v. Po 
pamaldų visi keliausime į kapines ap
lankyti mūsų mirusiųjų kapus.

lElRADFORDE — lapkričio 7 d., 12.30 v.
LEEDSE — lapkričio 14 d., 3 vai. p. p., 

Holly Rosary bažn.
BRADFORDE — lapkričio 21 d., 12.30 v. 

Šv. Mišos už mūsų žuvusius karius ir 
laisvės kovotojus. 

bus gimnazijoje, ypač jos reprezentacijoj. 
Berlynas, Roma, Liežas, Nuembergas, 
Muenchenas, Stuttgartas ir visa eilė V. 
Europos miestų turėjo progos susipažinti 
su lietuviškųjų tautinių šokių menu per 
Tamošaitienės pastangas. „Kai V. Vokie
tijos ministeris Seebohm bučiavo Jūsų 
ranką, jis išreiškė pagarbą visai lietuvių 
tautai“. Galiausiai kun. Dėdinas nuošir
džiai padėkojo išeinančiajai už jos didelį 
uolumą rūpinantis sekmadienio pamaldo
mis. Mergaitės visuomet būdavo bažnyčio
je, jų giedojimas džiugino dalyvaujančių
jų širdis. Giedojime nebuvo negalima ne
girdėti mergaičių bendrabučio vedėjos 
gražaus balso.

Toliau įteikė mergaičių dovaną ir 
puokštę gėlių mergaičių bendrabučio se
niūnė Justina Dirgėlaitė, šių metų busi
moji abiturientė. Galiausiai tarė reikš
mingą žodį PLB Vokietijos krašto valdy
bos pirmininkas J. Barasas, o mokytoja 
Saulaitytė įteikė gražią tautinę juostą. 
Atsisveikinimas baigtas bendra daina 
„Lietuva Brangi“.

B. L.

PARENTS CAN SAVE £122 TAX
Daily Telegraph Reporter

A PARENT supporting a student son or 
daughter can save £122.50 a year in tax 
under the 1976 Finance Act, the Consum
ers1 Association magazine Which? points 
out today.

„If your child is 18 or over, and has no 
income apart from grants, scholarships, or 
gifts, we recommend that you give the 
child up to £350 a year by covenant,“ 
says the report.

,,If you do this, you save 35p tax on 
each £1 you give, so if you give the full 
£350 you save a total of £122.50 in tax.“

Explaining the benefits of covenants for 
students, the report says: „Let us say you 
agree to pay your child a gross amount of 
£100 a year.“

Deduct tax
„You deduct tax from this gross amount 

at the basic 35 per cent, rate, and hand 
over £65 (£100 — £35).

„You are allowed to keep the £35 tax 
you have deducted, provided you pay at 
least this much tax on your income.

„If your child‘s income is low enough 
for him to pay no tax he can claim £35 
tax from the taxman. In the current year 
to next April, an unmarried child can 
have an income up to £735 and pay no 
tax.“
&/ rJUT/j

LIETUVIŲ SODYBA
DBLS Lietuvių Sodybos skyrius šešta

dienį, gruodžio 11 d., 7.30 vai. ruošia DLK 
Aleksandro Vytauto vardadienio minėji
mą. Paskaitininkas A. Geryba. Programą 
atlieka Londono lietuvių choras, .vadovau
jamas J. Čemio. Po to, pasilinksmnini- 
mas ir šokiai. Kviečiame visus tautiečius 
iš toli ir art kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti. Tai gera proga atnaujinti pažintis, lie
tuviškoje aplnkoje pasidžiaugti ir paremti 
naujai susikūrusį DBLS skyrių.

KALĖDINES DOVANOS.

SIUNTINYS 2, 1976.

Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 
medžiaga arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga 
su. įaudimu „Ali wool made in England“, crimp
lene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba crimp
lene medžiaga dviem suknelėm, 1 vyriški nailono 
išeiginiai marškiniai, 1 vilnonė gėlėta arba su orna
mentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų 
storų nailoninių kojinių, gėlėta crimplene madžia- 
ga suknelei.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis £80.00. 
į šį siuntinį dar galima pridėti prekių iki 10 svarų 
svorio.
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui £40.00 
Jeans, vyriškos ar moteriškos „WRANGLER“

£18.00 
Vyriškas arba moteriškas nertinis £12.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono £1.50
Tights £1.80
Vilnonė suknelei medžiaga 1 m £5.00
Crimplene medžiaga, tinkanti kostiumėliui arba 
suknelei, 1 m £4.50
Nailono apatinis £4.80
Geresnis nertinis £16,00
Nailono marškiniai ' £5.00
Geresni marškiniai £7.50
Lietsargiai, telescopic £6.00
Vilnonė skarelė £5.50
Angliška vilnonė, labai gera eilutei medžiaga

£25.00 
Kainos su įskaičiuotu nauju muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus į Lietuvą arba ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. 01-739 8734
arba 01-460 2592

„Britanijos Lietuvis“, 1951 m. spalio 
5-12 d.

— Šachmatininkas P. Vaitonis Kanados 
šachmatų pirmenybėse laimėjo pirmąją 
vietą.

— Redaktoriui K. Obolėnui pasitraukus, 
B. Lietuvį nuo rugsėjo 28 d. perėmė reda. 
guoti Redakcinė kolegija, vadovaujama M. 
Bajorino.

— J. Matulionio vadovaujami Coventry 
lietuviai pasveikino Britų Festivalio pro
ga ten vaidinusį John Gielgudą, įteikė jam 
gėlių ir gražų adresą. Po to iš jo buvo 
gautas laiškas, kuris čia ištisai pakarto
jamas.

„Brangusis Pone, aš negaliu Jums pa
sakyti, kaip esu giliai paliestas ir nudžiu
gęs dėl Jūsų malonumo ir dosnumo, siun
čiant man puikų krepšį gėlių ir adresą į 
teatrą šiandien.

Mostas buvo toks nelauktas, kad aš ne
pajėgiau kaip reikia ir padėkoti Jūsų at
stovui, kurį sutikau taip trumpam, ir no
rėčiau, jei galėsiu, sutikti Jus visus asme
niškai, kad galėčiau perduoti daug pilnes
nį įvertinimą. Tuo tarpu prašau priimti 
mano visiškai tikrą ir gilią padėką už to
kį dosnų pasveikinimą, gautą iš mano tau- 
tiečių.

Aš labai norėčiau, kad mano tėvas, ku
ris mirė prieš dvejus metus, būtų galėjęs 
pamatyti Jūsų mostą; .tai būtų padarę jį 
išdidų, kaip ir aš esu, ir kad mano kuk
lūs rezultatai — pasisekimai būtų taip pat 
sveikinami vardan Lietuvos.

Dar sykį mano didžiausia ir giliausia 
padėka, širdingiausiai Jūsų“ (parašas).

Ta proga J. Gielgudas buvo prisiuntęs 
apie savo šeimą pluoštą žinių, kurias J. 
Matulionis paskelbė Bir. Lietuvyje.

KAS YRA NOV AKAS
Fabriko darbininkų susirinkime Varšu

voje pirmininkaujantis rūstauja, kad 
daug darbininkų sėdi namie, neateina 
į susirinkimus ir todėl nieko nežino.

— Kas yra Brežnevas? — paklausė jis 
vieną darbininką.

Šis patraukė pečiais ir atsakė:
— Nežinau.
— Todėl nežinai, kad sėdi namie ir ne

ateini į susirinkimus.
— Kas yra Gierekas? — klausia kitą 

darbininką.
Šitas irgi nežino. Pirmininkas pradeda 

rimtai pykti. Tada iš būrio pakyla ranka, 
vienas darbininkas pasiprašo balso.

— Ar jūs, draugas pirmininke, žinote, 
kas yra Novakas?

— Nežinau, — .piktai atsako pirminin
kas.

— Todėl nežinai, kad kas vakarą vaikš
čioji po susirinkimus. Novakas yra tas 
vyras, kuris tau išėjus į susirinkimą, vi
sada apsilanko pas tavo žmoną.
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