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1977-tieji
Pradedame naujus 1977-tuosius metus, 

kurie yra pažymėti ypatingai mums reikš
mingu tarptautiniu ženklu. Jie bus vadi
nami Sąžinės kalinių metais.

Imant proporcingai pagal gyventojų 
skaičių, tų sąžinės kalinių ypačiai gausu 
■Lietuvoje. Jau iki šiol jų užregistruota 
daugiau kaip keturi šimtai, bet tas skai
čius toli gražu nėra pilnas. Tad šiais są
žinės kalinių metais bus stengiamasi su
rasti kiek galima didesnį kalinamųjų 
skaičių ir paskelbti jų vardus laisvajame 
pasaulyje.

Sąžinės kailinių metus paskelbė Londo
ne sukurtoji organizacija Amnesty Inter
national, turinti savo skyrius 57 pasaulio 
kraštuose. Jų tarpe ir Sov. Sąjungoje, kur 
tam skyriui, nors oficialiai draudžiamam, 
vadovauja nuolat už savo veiklą persekio
jamas dr. A. Sacharovas.

Per šiuos metus Amnesty International 
numato surinkti du milijonus parašų po 
peticija, prašančia išlaisvinti sąžinės ka
linius, ir pasiųsti ją vyriausybėms tų 
kraštų, kur tokių kalinių esama, žinoma, 
toji peticija kailinių neišlaisvins, ji nepri
vers liūto, kad paleistų nekaltą ėriuką, 
bet atkreips pasaulio dėmesį ir privers 
pagalvoti tuos, kurie sąžinės laisvės rei
kalaujantiems, visada plačiai atveria ka
lėjimų ar stovyklų vartus.

Iš anksto galima spėti, kad Amnesty 
International bus apkaltinta siekianti iš
laisvinti „teroristus“, nes daugeliui dėl 
sąžinės laisvės nuteistųjų yra primetami 
kriminaliniai nusikaitimai. Tačiau šitos 
organizacijos sąžinės kalinių apibūdini
mas yna labai aiškus Jais laikomi „vyrai 
ir moterys įkalinti bet kuriame krašte dėl 
savo įsitikinimų, odos spalvos, etninės kil
mės, religijos ar kalbos, kurie nevartoja 
ir kitų neragina vartoti smurto“.

šiuo metu organizacija turi užregistra
vusi įvairiuose kraštuose apie 5.000 sąži
nės kalinių. Eet tai yra tiktai tie žmonės, 
apie kuriuos pavyko surinkti žinias. Iš 
tikrųjų yra šimtai tūkstančių žmonių, ku
rie dėl minėtų „prasikaltimų“ ne tiktai 
kalinami, bet ir kankinami. Vien tik kali
nių registracija negali panaikinti šios dvi
dešimtojo amžiaus gėdos, tačiau praeities 
pavyzdžiai įtikinančiai rodo, kad bent pa
skirus asmenis pasisekė išlaisvinti.

Amnesty International ir panašių orga
nizacijų veikla nepatinka tiems, kurių ka- 
lėjmuose ir stovyklose laikomi nekalti 
žmonės Kai kur jau dabar skelbiama, kad 
tai esanti nauja Vakarų „imperialistų“ 
priemonė kištis i kitų valstybių reikalus. 
Tačiau tas skelbimas yra taikomas tiktai 
„vidaus rinkai“, savojo krašto gyvento
jams nuraminti. Kiekvienas laisvai galvo
jantis žmogus žino, kas yra tikrieji .liau
dies priešai“, siekią išplėsti savo imperi
jas ir užčiaupti burnas norintiems pasi
naudoti Žmogaus Teisių deklaracijos ga
rantuotomis laisvėmis. Tuo tarpu Am
nesty International ir panašių organiza
cijų pagrindinis tikslas yra sukurti pa
saulyje, o ypačiai mažiau išsivysčiusiuose 
kraštuose, tokias ekonomines, socialines 
ir kultūrines sąlygas, kuriose kiekvienas 
žmogus jaustųsi saugus ir laisvas.

Sąžinės kalinių metų idėją remia visų 
luomų ir profesijų žmonės. Jų globėjų ir 
ir rėmjų tarpe matomi anglikonų ir R. 
katalikų arkivyskupai, vyriausias žydų 
rabinas, pasaulinio garso smuikininkas 
Jehudi Menuchin, politinių partijų vadai, 
teatro žvaigždės, rašytojai, menininkai ir 
kt. Jie stengiasi padaryti visa, kad per 
šiuos metus pranyktų visuose pasaulio 
karštuose darbo stovyklos, kalėjimai ir 
■beprotnamiai, kuriuose laikomi žmonės, 
kovoją dėl sąžinės laisvės.

Išeivijos uždavinys yra ne tik padėti 
tiems kilniems žmonėms pateikiant žinias 
apie kalinamu ošiu is, bet ir patiems i jų 
darbą įsitraukti. Laisvuose kraštuose gy
venantieji išeiviai privalo nepagailėti sa
vo laiko ir triūso suprasdami, kad pirmo
je eilėje siekiama padėti jų broliams ir 
artimiesiems. Bendros pastangos — mi
tingai, peticijos, laiškai — dažnai nenu
eina veltui. Tad tebūnie šie metai tikro
sios laisvės ir taikos metai.

Lucanils

PER DAUG ŽVEJOJA

[Europos (Bendruomenės kraštai (spėjo 
Sov. Sąjungą, kad nuo sausio 1 d. ji turės 
sumažinti šių kraštų vandenyse sugau
namos žuvies kiekį dviem trečdaliais. Iki 
šiol sovietų žvejai čia pagaudavo apie 
600.000 tonų žuvies. Nuo sausio 1 d. ir 
Sov. Sąjunga įsivedė 200 mylių jūros ap
ribojimą žvejybai.

TRYLIKTAS SUŠAUDYTAS

Sovietų spauda praneša, kad Rostove 
prie Dono nuteisti sušaudyti du nacių są
jungininkai, padėję žudyti žmones per 
karą. Keletas jų bendradarbių pasiųsta į 
darbo stovyklas, Iš viso trylika asmenų 
Sov. Sąjungoje šiais metais nuteista su
šaudyti už karo meto prasikaltimus.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI
Zbigniew Brzezinski naujoje JAV pre

zidento J. Carter administracijoje gavo 
lygiai tokį pat postą, kokį buvo gavęs dr. 
Kissingeris, pradėdamas karjerą Baltuo
siuose ęūmuo&e. Jis bus prezidento pata
rėjas krašto saugumo reikaluose. Šis jau
nas (48 m.) Varšuvoje gimęs diplomato 
sūnus, vos tik 1958 m. įsigijęs JAV pilie
tybę, skaitomas geras Sovietų reikalų ži
novas ir buvęs atkaklus šaltojo karo šali
ninkas.

Dar prezidento Johnsono paskirtas 
(1966 m.) į Valst. Departamento politikos 
planavimo tarybą,jis čia sukūrė naują po
litinį terminą — trilateralizmą. Tai yra 
politinis trikampis, apimąs Vak. Europą, 
JAV ir Japoniją. Buvo sudaryta Trilate- 
ralinė komisija, kuri studijuoja šių trijų 
pasaulinių pajėgų integraciją.

Gerai žinodamas Sov. Sąjungos politiką, 
jis yra viešai pareiškęs, kad Amerika ne
priims tokios detentės, kurioje Sov. Są
junga nustato taisykles ir vykdymo eigą. 
Amerikiečiams tokia atlydžio politika 
esanti nenaudinga ir jie nepabijosią jai 
pasipriešinti.

Nebereikia ir aiškinti, kad Sov. Sąjun
gai toks politinis patarėjas Baltuosiuose 
rūmuose nėra sveikintinas. Diplomatiniu 
keliu esą buvę bandyta prezidentą Carte- 
rį įtikinti, kad jis Brzezinskio atsisakytų, 
bet šis nepaklausė.

VOKIEČIAI APIE ANGLUS
J. Hutchinson (Guardian, gruodžio 7 d.) 

rašo, kad eilinis vokietis galvoja, jog Ang
lija jau beveik pasiekė savo ekonomiško
sios krizės dugną. Esą, artėjąs laikas, kad 
anglai pradėsią valgyti savo kates...

Daugelis galvoja, kad anglų ūkiškosios 
krizės priežastis yra streikai. Tačiau R. 
Englert, Thysseno firmos Britanijoje vyr. 
direktorius įrodė, kad streikų atžvilgiu

Trys nauji kovotojai
Praėjusiais metais vadinamoji Pasaulio 

Taikos Taryba išleido atsišaukimą į pa
saulio valdovus, kuriame buvo smerkia
mas vakariečių ruošimasis karui ir reika
laujama pasaulinės taikos. Tą atsišaukimą 
turėjo pasirašyti visi Sov. Sąjungos pilie
čiai. Skelbiama, kad buvę surinkta 170 
milijonų parašų, žmonės atliko jiems įsa
kytą pareigą, visiškai nematę ir neskaitę 
paties atsišaukimo teksto.

Tačiau atsirado trys žmonės, kurie atsi
sakė pasirašyti. Tai matematikas Orlovs
ky, chemikas Nikipelovas ir meno istori
kas Michailovas. Mažas tai skaičius, pa
lyginus su 170 milijonų... Tačiau jie su
judino viešąją pasaulio nuomonę daugiau, 
negu visi pasirašiusieji. Sujudino todėl, 
kad ne tik nepasirašė, bet turėjo drąsos 
viešai paskelbti atsisakymo priežastis.

Ir štai, ką jie pasakė. Sovietų Sąjungos 
piliečiai nieko nežino apie vadinamąją 
Pasaulio Taikos Tarybą. Niekas nėra skai
tęs tos Tarybos nutarimų, nors jos posė
džiai vyksta Maskvoje. Prieš pasirašyda
mi atsišaukimą jie norėtų žinoti, ar jame 
reikalaujama nusiginkluoti tik Vakarų 
valstybes, ar ir Sovietų Sąjungą. Vienas 
iš jų tiesiai pareiškė: ,,Sov. Sąjungos gy
ventojai gali reikalauti, kad nusiginkluo
tų kitos valstybės, bet negali kištis į sa
vojo krašto valdžios reikalus...“

Savo pareiškimuose šie trys disidentai 
aiškina, kad .Sovietai pirmieji tiekia gink
lus visur, kur tik iškyla vidaus neramu
mai. Esą, sovietiškoji detentė yra ne kas 
kita, o tiktai agresijos aktai. Ir jie išskai
čiuoja visus juos, pradedant Gruzijos už
grobimu 1921 m., baigiant Čekoslovakijos 
invazija 1968 m.

Jie sako, kad Sov. S-gos gyventojai ne
nori karo, bet ’jie neturi priemonių savo 
nuomones viešai pareikšti. Jie privalo da
ryti tai, kas jiems įsakyta, nes viešoji opi
nija yra galima tik laisvame krašte. So- 
vietijoje nueita taip toli, kad net persekio
jami atsisakantieji pasirašyti atsišauki
mą, kurio turinio jie nežino.

Aprašydamas šių trijų drąsių vyrų elge
sį, britų žurnalistas Bernard Levin nuro
do, kad jie neketina emigruoti. Jie viešai 
pasisako prieš savo krašto režimą teisin
gumo vardu, rizikuodami susilaukti Bu- 
kovskio ir jo draugų likimo.

Disidentų eiles papildo nauji žmonės. 
Naujų kovotojų vardai, prasiveržę pro vi
sokias uždangas, pasirodo pasaulio spau
doje. Sovietų Sąjungoje, kaip kadaise ca
rų Rusijoje, krašto viduje kyla naujos jė
gos, galinčios priversti Kremlių pagalvoti, 
kad atėjo laikas sukti laisvės ir demokra- 
tijos kryptimi.

Britanija užima tik šeštą vietą pasaulyje, 
po Italijos, Kanados, Suomijos, JAV ir 
Australijos. (Vokietija yra paskutinėje 
vietoje).

Jis mano, kad britų nelaimės kyla iš so
cialinės sistemos. „Pagrindinė Britanijos 
nesėkmių priežastis yra tai, kad jos dar
bininkai nieko negavo iš buvusiųjų impe
rijos laimėjimų, kurie praturtino daugelį 
kitų žmonių. Jie taip pat nieko negavo po 
dviejų laimėtų karų. Vokietijoje valdan
čioji klasė panaikinta, bendruomenė per
tvarkyta, pajamos išlygintos. Britanijoje 
klasinė struktūra tebėra pasilikusi."

LENKAI NERIMSTA
Varšuvos gatvėse praėjusią savaitę bu

vo pasirodžiusios proklamacijos, skelbian
čios apie policijos žiaurų elgesį su darbi
ninkais per praėjusios vasaros neramu
mus. Tuo pačiu laiku paskelbtas 67 Rodo
mo darbininkų laiškas prokurorui, kuria
me rašoma apie policijos žiaurumus su 
darbininkais. Laiško nuorašai įteikti sei
mui, episkopatui, komunistų partijos cent
ro komitetui ir teisingumo ministrui.

KARDAS IR ORDINAI
L. Brežnevo 70-ties metų sukakties pro

ga Kremliuje buvo atgaivintas dar vienas 
carų laikų paprotys. Jam buvo įteiktas 
paauksuotas kardas, kokius carai įteikda
vo savo nusipelniusiems karžygiams. Be 
visų satelitinių valstybių įteiktųjų aukš- 
čiausių ordinų, Brežnevas dar buvo apdo
vanotas antruoju Sovietų Sąjungos hero
jaus medaliu ir penktuoju Lenino ordinu. 
Įteiktasis kardas turįs simbolizuoti L. 
Brežnevo galią kariuomenės ir gynybos 
reikaluose.

KAIP GALVOJA KONSERVATORIAI?
„New Society“ paskelbė savo antrojo 

apklausinėjimo duomenis. Jie liečia britų 
konservatorių partijos parlamento atsto
vus.

Iš 116 atsakiusiųjų, 33% pasisakė, kad 
knygų skaitymas neturėjo įtakos į jų po
litinius įsitikinimus (darbiečių — 18%). 
Daugiausia skaitomas autorius — W. 
Churchilis. Toliau eina Disraelis, Burke ir 
kiti valstybės vyrai. Tik šeši pasisakė 
skaitę Markso raštus, kurie turėję neigia
mos įtakos.

Iš naujai leidžiamųjų knygų daugiausia 
skaito Solženicyno ir Macmillano raštus.

Daugiausia įtakos į politinę karjerą tu
rėjęs Churchilis (41). Antroje vietoje yra 
Macmillanas (21).

Tiktai du konservatoriai pasisakė išauk
lėti visiškai be religijos (darbiečių 27). 
Anglikonų bažnyčiai priklauso 72% (dar
biečių — 32%). Religija turėjusi įtakos į 
pažiūrų susidarymą — 64% (darbiečių — 
41%).

Daugiausia skaitomi periodiniai žurna
lai — Economist, New Statesman, Specta
tor.

AR GALĖTŲ TAIP ATSITIKTI 
KREMLIUJE?

Britų Labour partija prieš Kalėdas sa
vo centrinėje įstaigoje (Transport House) 
suruošė tradicinį prieškalėdinį pobūvį. 
Jam paįvairinti suorganizuotas 40 minu
čių užsitęsęs vaidinimas — pantomima 
„Treasury Island“ (Lobių sala). Tame vai
dinime buvo gražiai pasišaipyta iš parti
jos vadų dr vyriausybės.

Pagrindinis veikėjas buvo Jim-lad, mi
nistras pirmininkas. Jį vaidino ne vyras, 
o moteris — Min Birdsey iš spaudos sky
riaus. Vaidinime dalyvavo ir vienas tik
ras kabineto narys — švietimo ministerė 
Shirley Williams. Ji vaidino Jim-lad mo
tiną...

■Opozicijos pirmininkę Mrs. Thatcher, 
paverstą šykščia bravoro savininko duk
terim, vaidino vyras John Lyttle. Finansų 
ministrą Healejį. suvaidino buvęs jo pata
rėjas Adrian Ham. Jis turėjo baigiančio 
nusigyventi baro savininko vaidmenį, kas 
turėjo reikšti dabartinę krašto padėtį.

Vaidinime taip pat „dalyvavo“ sir Ha
rold Wilson ir A. Benn. Juos, žinoma, vai
dino kiti asmenys. Pats ministras A. Benn 
sėdėjo salėje ir šypsojosi... Su juo kartu 
sėdėjo min. pirm. J. Callaghan, M. Foot ir 
kt.

Daugiausia juoko sukėlęs neseniai iš 
ministro pareigų atsisakęs Reg Prenįice, 
kurį suvaidino parlamento atstovė Neil 
Kinnock.

Britai yra patenkinti, kad ne tik visuo
menė, bet ir valdžia sugeba šią sunkią va
landą ne tik juoktis, bet Ir patys iš savęs 
pasišaipyti.

Ar galėtų kas nors įsivaizduoti tokį vai
dinimą Kremliuje Naujųjų Metų išvaka-
rėse?

Bukovskiui atvykus
Bukovskis atvyko į Vakarus L. Brežne

vo 70 metų sukakties išvakarėse. Tuo pa
čiu metu Maskvą pasiekė buvęs Čilės ko
munistų vadas Corvalan. Jo atvykimas 
buvo priskaitytas prie didžiųjų Brežnevo 
nuopelnų, nes jo sukelta viešoji opinija 
privertusi Čilės fašistinę vyriausybę iš
leisti Corvalaną.

Tuo tarpu apie Bukovskio atvykimą į 
Šveicariją pirmas tris dienas visiškai ne
buvo minima. Po to buvo paskelbta trum
pa žinia, kad prasikaltėlis Bukovskis esąs 
atsidūręs Vakaruose. Nei vieno žodžio apie 
įvykusius mainus. Būdinga, kad tokios pat 
tvarkos laikėsi ir visos satelitinės valsty
bės. Nors Rytų Vokietijos gyventojai ma
tė per Vak. Vokietijos televiziją Bukovs
kio atgabenimą ir girdėjo žinias apie mai
nus, bet jų spauda nieko apie tai neskel
bė. Tas pats atsitiko Estijoje, kur gerai 
matomos Helsinkio televizijos laidos.

Paklaustas, ar Vakarų viešoji opinija 
turėjo kokios nors įtakos į jo išlaisvinimą, 
Bukovskis atsakė:

— Taip. Jeigu mes, sovietiniai politiniai 
kaliniai iš viso dar esame gyvi, tai turi
me už tai būti dėkingi Vakarų viešajai 
nuomonei.

Jis ypačiai esąs dėkingas britų aktoriui 
D. Markham, Bukovskio išlaisvinimo ko
miteto pirmininkui. Kaip žinoma, Mark
ham net tris kartus tuo reikalu lankėsi 
Maskvoje ir kalbėjosi su Bukovskiu. Apie 
Bukovskio laikymą psichiatrinėje ligoni
nėje jis buvo pateikęs raportą britų psi
chiatrijos specialistams, kurie žadėjo tą 
reikalą iškelti Pasaulinėje Psichiatrų Są
jungos konferencijoje Meksikoje 1971 me
tais. Deja, jie savo pažado neištesėję. Per 
paskutinį apsilankymą Maskvoje pats D. 
Markham ir jo žmona buvę sulaikyti Mas
kvos 'aerodrome ir ilgai tardyti. Dabar D. 
Markham jį apspitusiems spaudos atsto
vams pareiškė:

— Jeigu jūs būtumėte taip uoliai rūpi
nęsi Bukovskio išvadavimu, kaip dabar 
gaudote apie jį žinias ir siūlote įvair ius

Septųaios DIENOS
— Airija pasirašė su Sov. Sąjunga de

šimties metų ekonominio, mokslinio ir 
techniško bendradarbiavimo aktą.

— Gruodžio 17 d. Agathos Christie vai
dinimas „Pelėkautai“ (Mousetrap) buvo 
pastatytas 10.000-tąjį kartą. Jį aplankė 4 
mil. žmonių.

— Jeigu Pietų Amerikoj valdžią perimtų 
juodieji, tai daugumai jos žydų, kurių di
delė dalis kilusi iš Lietuvos, tektų emi
gruoti, nes jie artimai bendrauja su bal
taisiais gyventojais.

— Anglijoje dabar daugiau įvyksta su
sisiekimo nelaimių dėl girtų vairuotojų, 
negu prieš 1967 metais" įvestus suvaržy
mus ir griežtas bausmes.

— Brežnevo sūnus Jurij paskirtas už
sienio prekybos ministro pavaduotoju.

— Penki buvę Skotland jardo pareigū
nai nubausti nuo 10 iki 14 metų už ėmi
mą kyšių iš pornografinės literatūros pla
tintojų.

— Gruodžio 22 d. Albanijoje iškilmin
gai atšvęstas 97-tas Stalino gimtadienis.

— Baltarusijoje surasti nauji naftos 
šaltiniai. Praėjusiais metais Baltarusijoje 
gauta 8.2 mil. tonų naftos.

— Netoli Romos archeologai atkasė se
niausią iki šiol žinomą šventyklą, siekian
čią miesto įkūrimo laikus.

— Tarnautojų algos Sov. Sąjungoje per 
šį penkmetį padidės 18%. Laukiama tokio 
pat padidėjimo ir kolchozuose.

— Prezidentas Tito pareiškė, kad karo 
metu jugoslavų kariuomenė daugiau pa
dėjo 'Sov. Sąjungai, negu Raud. armija Ju
goslavijai.

— Kavos kaina Londono rinkoje paki
lo nuo £800 ilki £2.835 už toną.

Lietuvių spaustuvės tarnautojui 
ROMUALDUI RUNČAI staiga 
mirus, nuoširdžią užuojautą jo 

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems reiškia

Lietuvių Namų tarnautojai

Dėl ROMUALDO RUNČOS

staigios mirties reiškiu gilią 
užuojautą visiems jo draugams

ir pažįstamiems

Pranas Gudiškis 

kontraktus, tai jis jau seniai būtų buvęs 
laisvas.

Paklaustas apie Vladimiro kalėjime pa
liktus draugus, Bukovskis kukliai atsakė:

— Vladimiro kalėjime yra daug žmonių, 
kurių sveikata blogesnė negu mano, todėl 
jie yra daugiau nusipelnę laisvės. Manau, 
kad ryšium su mano išlaisvinimu kova dėl 
žmogaus teisių Sov. Sąjungoje ne tik ne
sustos, bet priešingai — ji bus vedama 
tol, kol visi politiniai kaliniai pasaulyje 
bus išlaisvinti.

Bukovskio — Corvalan mainai Vakarų 
valstybių komunistų partijose sukėlė ne 
tik nusistebėjimą, bet tikrą audrą. Reiš
kiamas atviras pasipiktinimas komunis- 
tų-fašistų derybomis dėl žmonių sąžinės 
laisvės, kuri, pasak vakariečių, iš tikrųjų 
ir sudaranti socialistinės kovos ir santvar
kos pagrindą. Išmainydami politinius ka
linius, sovietai ne tik įrodę, kad jie per
sekioja žmones už laisvės idėjas, dėl ku
rių per amžius kovota, bet dargi leidžiasi 
dėl tų idėjų į derybas su fašistinėmis vy
riausybėmis.

Didžiausią pasipiktinimą pareiškė Itali
jos komunistų organas „Unitą“. Jame ra
šoma, jog sunku esą net įsivaizduoti, kad 
socialistiniame krašte žmonės būtų perse
kiojami ir kalinami už sąžinės laisvę, dėl 
kurios viso pasaulio socialistai kovoja.

Prancūzijos komunistų vadas M. G. 
Marchais pareiškė nesuprantąs sovietų el
gesio. „Prancūzijos komunistai kovoja už 
tokį socializmą, kuriam nereikia daryti 
kompromisų dėl žmogaus laisvės suvaržy
mų“, pasakė Marchais.

■Britų komunistų dienraštis „Moming 
Star" rašė, kad Bukovskio mainai rodo, 
kokia netobula socialistinė sistema esan
ti Sovietų Sąjungoje. „Socializmas nenu
silptų, bet priešingai — sustiprėtų, jei vi
sokie suvaržymai, įskaitant teisę emigruo
ti, ir persekiojimai dėl politinių įsitikini
mų būtų baigti Sovietų Sąjungoje ir ki
tuose socialistiniuose kraštuose“, rašė 
laikraštis.

— Sov. Sąjunga provizoriškai sutiko 
Amerikai parduoti 1980 metų olimpiados 
televizijos teisę už 100 milijonų dolerių.

— Vienas sovietų poetas sukūrė į Sov. 
S-gą atvykusiam Čilės komunistų vadui 
poemą, kuri baigiasi žodžiais „Laisvės 
vardas yra Maskva...“

— Gruodžio 12 d. Vokietijoje mirė Do
nelaičio ir kitų lietuvių rašytojų raštų 
vertėjas į vokiečių kalbą H. Buddensie- 
g‘as.

— Prieš Kalėdas Leningrade areštuoti 
keturi disidentai. Jų tarpe žinomas kovo
tojas už žmogaus teises V. Borisovas.

— Siekiant sumažinti gyventojų prie
auglį, Indijoje praėjusiais metais sterili
zuota 7 milijonai žmonių. Gyventojų skai
čius Indijoje yra 620 milijonų.

— Per paskutinius 12 mėnesių 5.200 vo
kiečių pabėgo iš Rytų į Vakarų Vokietiją.

— Sovietų valdžia neleido Gruzijos at
stovams dalyvauti ortodoksų bažnyčios 
tarptaut. konferencijoje Šveicarijoje.

— Gruodžio 30 d. civil, teisių apsaugos 
organizacijų nariai budėjo prie Sovietų 
ambasados Londone, protestuodami prieš 
disidento V. Borisovo suėmimą.

BILDEBERGO GRUPĖ
Tai yra įtakingų politikos ir ekonomijos 

vadovų tarptautinė organizacija, kurios 
nariai kartą metuose susirenka aptarti 
tarptautines problemas. Pasitarimai yra 
privatiški, jų išvados viešai neskelbiamos. 
Iki šiol Bildebergo grupės pirmininku bu
vo Olandijos princas Bernhard. Jam iš vi
sų visuomeninių organizacijų pasitraukus, 
sekančio susirinkimo pirmininku pakvies
tas lordas Home.
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PARASTEJeI^^
PALŪŽĘ IR PALAUŽTI ĄŽUOLAI

šimtamečius pagerbiant
Vyt. Alseika, pabėgęs iš laisvės kovų 

lauko, „G. Kr.“ begėdiškai sumenkina ar 
išniekina Biržiškų ir kitų kultūrininkų gy
venimą ir darbus tremtyje. Labiausiai 
niekina mirusiuosius, kurie nebegali atsi
kirsti. Bet štai prieš mano akis guli Vac
lovo Biržiškos „Lietuvių rašytojų kalen
dorius“, kuriame trumpai apibūdinti 1.149 
lietuvių rašytojai. Tai milžiniškas darbas, 
kurio Vacį. Biržiška nebūtų galėjęs atlik
ti rusų pavergtoje Lietuvoje. O kur dar 
„Aleksandrynas“? Tokie darbai tegalimi 
tik laisvajame pasaulyje. Pasinaudoda
mas šiuo kalendoriumi ir kitais šaltiniais, 
jaučiu žurnalisto pareigą pagerb.ti net 20

rašytojų ir dailininkų, kuriems šiemet su
kanka 100 m., kai jie yra gimę.

1876 m. yra tikrai vaisingi ir vertingi 
mūsų kultūros istorijoje. Toks didelis bū
rys kultūrininkų retais metais gimsta. 
Trumpiausiai -apie juos. Bajorinas Anta
nas, kunigas, „Viln. Žinių“, „Vienybės“ 
bendradarbis, „Vilties“ vienas iš steigėjų, 
'lietuvybės gynėjas nuo lenkų. Baltasis 
Motiejus, socialdemokratų veikėjas, spau
dos platintojas ir bendradarbis, bent tris 
kartus rusų suimtas ir kalintas, Sibiro 
tremtinys, miręs badu. Tai rusų carizmo 
palaužtas ąžuolas. Bitaitis Ignas, knygų 
platintojas, eilėraštininkas, Jurgio Bieli
nio bendradarbis, jaunas, vos 24 m., rusų 
suimtas, kalintas, ištremtas Kaukazan, 
numarintas. Ansas Bruožis, Klaipėdos 
krašto veikėjas, daugelio laikraščių ben
dradarbis, kelių knygų autorius, vienas iš 
pirmųjų liet, literatūros istorikų. Dani
liauskas Antanas, švietimo darbuotojas, 
mokyt, seminarijos ir gimnazijos direkto
rius, šviet. m-jos aukštesniųjų mokyklų ir 
tikybos departamento direktorius, švieti
mo m-jos gen. sekretorius, tautininkų vei
kėjas bolševikų išvežtas i Sibirą ir numa
rintas. Girnius Juozas, politikas, Vilniaus 
seimo dalyvis, Dūmos narys, „Viln. Žinių“ 
ir „L. Ūkininko“ bendradarbis. Palionis 
Mykolas, pagal V. B, gimęs apie 1876 m., 
LE nurodo gimimo datą 1871 m., su K. 
Būga parašęs kelias komedijas, teatrinin
kas ir poetas, „L. ūkininko“ bendradar
bis. Rymas Antanas, švietimo darbuoto
jas, Švenčionių gim-jos direktorius, „Lie
tuvos Žinių“ ir kt. laikraščių bendradar
bis. Staugaitis Antanas, politikas, Darbo 

ALFREDS DZILUMS

Girios Andrius
Švedijoje neseniai mirė plačiai žino

mas latvių rašytojas Alfreds Dzilums. 
Vienas geriausių jo veikalų yra „Dievo 
sodas“ iš kurio spausdinama ši A. Te- 
nisono išversta ištrauka.

Taip jį vadino eigulys.
Jis gyveno Eglių saloje, netoli Misos krantų, 

kur tyro viduryje buvo pakili ūksminga spygliuo
čių tankmė. Ten augo kiek ir drebulių. Rudeniop, 
tarp žalių spyglinių pirštų spindi raudoni lapai, ta
rytum brangakmenys. Kartkartėmis paguldo jas 
vėtra, ir tada stirninas veda savo šeimą prie sultin
gų drebulės pumpurų. Ankstyvais pavasariais jie 
gardūs, kaip medingi žiedų ūgliai. Netrūksta čia 
maisto ir vasarą, bet žiemą stirnos klaidžioja pake
liais, rankiodamos nuo šieno vežimų nubyrėjusias 
smilgas, arba lankydamos Misos pievose sukrautus 
šieno kūgius.

Niekas čia jų netrukdo, nes retai kam prirei
kia šokinėti Ožių laiptais, kad patektų į Eglių salos 
tankynę. Tik rudenį čia ateina eigulys ir numeruo
ja sausuolius bei vėjovartas. Žiemą, kai tyras užša
lęs, čia atvažiuoja Gerulių naujakuriai parsivežti į 
savo pastoges Dievo džiovintų medžių, šiaip egly
nas snūduriuoja vienišas ir tylus.

Kartais ir šerne Lugė, vedžiodama vaikus, su
randa sausenius takus į Eglių salos tankumyną. Bet 
šeriuotai senei nerūpi stirnų giminė. Nepatenkinta 
savimi, kriuksėdama, ji eina amžinai alkana ir 
liūdna.

— Va, va, koks metas, va, va, koks badas!
Paknaisiojusi eglių šaknis, ji nueina Dolės 

spindžiu savo tamsiai rudą nugarą sukinėdama ir 
atidžiai pasiklausydama, ar kokia vylinga akis ne- 
tykoja jos vaiko. Tada apsaugok ją, Viešpatie!..

Dažniausiai Eglių salą aplanko margašvarkis 
Kėkštas. Lizdą jis turi paslėpęs šilynų tankmėje, 
pušyne, bet pats kasdien rodosi Malkos tyrelyje.

Federacijos veikėjas. Neprikl. seimų na
rys, Marijampolės miesto burmistras, dau
gelio laikraščių bendradarbis, šlapelis 
Jurgis, gydytojas, kalbininkas, visuome
nės veikėjas, pedagogas. Ypatingai daug 
nusipelnė kaip kalbininkas, paruošė ver
tingų žodynų, dirbo išvien su K. Būga ir 
J. Jablonskiu. Šultė Simanas, kunigas, 
teologijos ir filosofijos daktaras, krikščio
nių demokratų veikėjas, parašęs daugybę 
teologinių ir politinių knygų. Turauskas 
Pranas, kunigas, „Tėvynės Sargo“, „Vil
niaus Žinių“ ir kt. laikraščių bendradar
bis, religinės literatūros kūrėjas. Zauniūtė 
Morta, Mažosios Lietuvos veikėja, slapto
sios liet, spaudos administratorė ir platin
toja, daugelio laikraščių bendradarbė. 
Žiupsnys Stasys, „Varpo“ ir „Ūkininko“ 
bendradarbis. Iš šių 14 lietuvių žymūnų 
daugelis buvo rusų caro valdžios ar dabar
tinės rusų komunistinės sistemos perse
kiojami, kalinami, žuvę tremtyje, sutrum
pinę savo amžių keletą dešimčių metų, 
kaip Ignas Bitaitis, A. Daniliauskas ir kt.

Šiek tiek platėliau stabtelsiu ties pasta
raisiais šimtamečiais. Pirmiausia apie Juo
zą Albiną Herbačiauską, kurio tėvas, ro
dos, lietuvis, vadinasi Gerbačiauskis. Tai 
viena iš įdomiausių literatūrinių asmeny
bių. Naujovininkas, paradoksininkas, spi
ritistas, naujų kelių ir naujo stiliaus ieš
kotojas ir kūrėjas. Nerami dvasia. Tauti
niu atžvilgiu tikras blaškuonis (-ies, 3 b., 
blaškus, nepastovus žmogus). Tai jis len
kas, tai jis lietuvis. Pranašas ir burtinin
kas. Kartą, atėjęs į „Liet. Aido“ redakci
ją, paprašė mane parodyti ranką. Pažaū-

An tanas Miškinis

ŽIEMOS NAKTIS

Laksto vėjas. Sniegas krenta, 
Maišo dangų su žeme.
Atvažiuoja baltos šventės
Žalio ledo vežime.*
Kelkis, laime, lyg iš karsto
Šitai nakčiai — ir gana.
Balto kaulo smiltis barsto
Balto lauko dargana.

Mano metai baisiai bėga, 
Nepalankia nė dienos. 
Aš susemsiu visą sniegą — 
Kūnas tirpstantis dainuos...

Ir kalnai į pūgą lenksis
Su žvaigždėm ir su žeme.
Privažiuosim saulės slenksti 
Žalio ledo vežime! 

Beržatyruliuose ir prie Voverčiurkšlio. Jis viską ži
no ir mato. Todėl dažnai, skrisdamas Eglių salos 
medžių viršūnėmis, miško sargybinis piktai rėkia: 
— Reč, reč! Pasisaugokite! Dusulys spendžia kil
pas!

— Taip, tas gali būti — galvoja Girios And
rius, kasydamas koja savo žilą -kaktą. Jis tą piktą 
žmogų pažįsta. Kas rudenį Dusulys įšaldo bulves 
lauke, bet nepamiršta prie takų į EgEų salą paspęs
ti kilpas. Jis tai daro slaptai, be eigulio žinios, 
slampinėdamas pakrūmėmis, lyg juodas šešėlis. Su
sikūprinęs vyras vaikštinėja ilgą apsiaustą užsivil
kęs, po kuriuo visuomet nešioja kokį paslėptą gelž
galį. Tas kartais su trenksmu spiaudo baltą šviną.

Andrius nusipurto. Dar neseniai šis pasalūniš
kas medžiotojas vogčia įtrenkė jam į šlaunį tokį 
spyrį, kad dar ir dabar negali ištiesti kojos. Kelios 
švino musės yra sulindusios ir į kitą vietą... Tai iš 
pagrindų griauna jo sveikatą, e-ee, apie tai senara- 
gis nenori galvoti...

Bet dėl to Andrius nenuleis ragų. Jis gimęs ir 
užaugęs Eglių saloje pas garbingus tėvus, kurie mi
rė savo mirtimi ir jų kaulų girios glūdumoje net 
šuo nerado. Ir jis pats čia visą amžių gyvena, pra
leidęs karštas vasaras ir didvyriškai iškentęs šaltas 
žiemas. Jo galva jau pražilusi, kaklas iš puikybės 
pradėjęs storėti, ant sprando išdidžiai tūno širvi 
karčiai. Tik akys galėjo būti šviesesnės. Dažanai 
atsitikdavo, kad pilkomis rudens dienomis jis įpul- 
davo eiguliui stačiai į glėbį. Neduok Dieve, jei tai 
būtų buvęs Dusulys iš Gerulių naujokyno.

Eigulys yra geras vyras. Jis tik surėkia — And
riau, Andriau, suk iš kelio! — Ir šyptelėjęs, nueina 
savo takais.

Ir dantys Eglių salos šeimininko galėtų būti 
aštresni, nes žiemą sunku graužti kietas Misos pie
vų smilgas, kurias iš šienavežių vežimų išpešioja 
siaurųjų miško keliūkščių eglutės.

Bet tegu jaunieji oželiai nesukinėja prieš jį sa
vo vienšakių ragelių. Ar jis nėra jau dešimt žiemų 
perkentęs? Ar nėra aštrias sniego plutas išbraidęs? 
Jos dažnai, lyg laužtas stiklas, suraižo plikas kojas. 
Ar jis nėra kantriai po odą nešiojęs brakonierių 
šratus? Ar ne jis Eglių salos galva ir tėvas? Kas 
atsitiktų, jei jis čia nebūtų viešpatavęs savo atspa

nėjęs į delną, sušuko: „Energija! Energi
ja! Sportuok! Jei nesportuosi, tai sprog
si.“ Šyptelėjau skeptiko šypsena ir, žino
damas savo sveikatos būklę, pagalvojau: 
.Juokdarys!“. Ir nesportavau. Ir nespro- 
gau.

Herbačiauskas rašė ir lenkiškai, ir lie
tuviškai. Bet geriausias jo veikalas „Die
vo šypsenos“, kuris nėra blogesnis, kaip 
Ničės „Also sprach Zaratustra“, yra pa
rašytas lietuviškai. Jis galėtų būti dabar
tinėje Lietuvoje perspausdinamas, nes jis 
yra daug vertingesnis už milijonus 
šlamšto, kurį komunistinės leidyklos lei
džia. Bet kur tau! Mat, Herbačiauskas bu
vo vienas iš aktyviausių komunistinio 
„Trečio Fronto“, priešininkų.

Didžiausias ąžuolas buvo Pranas Vaičai
tis. Bet ir šį ąžuolą sunkios caristinių lai
kų gyvenimo sąlygos ir rusų kalėjimas 
pakirto vos 25 m. sulaukus. Tačiau jo lite
ratūrinis palikimas: elegijos, eilėraščiai, 
virtę liaudies dainomis, satyros yra di
džiai vertingas įnašas į mūsų literatūrą. 
Kone kiekvienas lietuvis atmintinai moka 
„Yra šalis, kur upės teka“ ir atsimena šio 
eilėraščio pabaigą:

O tėviške! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai...

Jei Vaičaitis būtų gyvenęs taip ilgai, kaip 
Maironis, be abejo, jis būtų vienas iš pir
maeilių to meto poetų.

Kajetonas Šklėrius, dailininkas, akva- 
relininkas, portretistas. Apie jo kūrybą 
dail. V. Vizgirda taip atsiliepia: „Išėjęs iš 
mokyklos, toliau tęsė gamtos pažinimo 
studijas. Tai įgalino jį tapti rimtu meni
ninku, puikiai apvaldžiusiu sunkią akva- 
rėlinės tapybos techniką. Ilgainiui jo tep
tuko braižas darėsi vis laisvesnis, spalvos 
giedrėjo. Matyti, impresionistų naujų ta
pybinių atradimų poveikyje pradėjo daug 
dėmesio kreipti į šviesą. Varsų pasikeiti
mas saulės šviesoje ir šešėlyje, jų virpė
jimas, Sklėriaus kūryboje yra jautriai iš
gyventas. Kiekviename jo naujame darbe 
jaučiamos pastangos vis naujų ir gilesnių 
ieškojimų, atradimų, vis subtilesnio gam
tos pažinimo. Lietuviškos gamtos mistika, 
senų, nusvirusių medžių sodri žaluma, ry
to rūkas negausiuose jo peizažuose, kaip 
.Akmenės upelis“ ir kt. gamtovaizdžiai 
priskirtini prie geriausiųjų lietuvių dailė
je.“ (Žr. LE, XXVIII tom., 62 psl.)

Antanas Žmuidzinavičius, dailininkas, 
poetas. Kaip tapytojas buvo vienas iš pro- 
duktyivausių peizažistų. Jo peizažai yra 
labiau fotografinio, ne kūrybinio charak
terio. Tačiau jo meilė Lietuvos gamtai yra 
neišsemiama. Tai gamtos dainius. Gal dėl 
to, kad jis buvo ir poetas. Žemaičio slapy
vardžiu 1930 m. išspausdino eilėraščių 
knygą „Gyvenimo takais“. Kaip visuome
nės veikėjas, jis veikė šaulių sąjungoje. 
Net 5 metus jis buvo šios organizacijos 
pirmininkas. Sugebėjo išlaviruoti ir su
laukti 90 m. amžiaus okupuotoje Lietuvo
je. Bet kas žino jo širdies skausmą ir kan
čias?

Jurgis Narjauskas, „Tėvynės Sargo“, 
„Vilniaus žinių“ ir kt. laikraščių bendra
darbis, Dantės „Dieviškosios Komedijos“

„AUŠRA-
(Mr. 3)

APGAUDINĖTOJAI
Į Lietuvos muziejus perkeliamos mūsų 

kultūrinės vertybės, kurios laikui bėgant 
negailestingai nyksta. Lietuvos muziejai 
organizuoja įvairias išvykas po respubli
ką, kaupdami medžiagą savo fondams. Vi
sų muziejų darbuotojai tai daro atvirai, 
nesibijodami pasakyti žmonėms, kas jie 
tokie. Muziejaus darbuotojo pažymėjimas 
neretai suteikia savotišką autoritetą jį tu
rinčiam asmeniui. Kitaip elgiamasi tik 
ateizmo muziejaus atstovų.

šio muziejaus darbuotojų pažymėjimai 
liaudyje sukelia baimę ir neapykantą. Pa
žymėjimo parodymas — reiškia kokios 
nors koplyčios apiplėšimą. Žmonės nenori 
duoti ateizmo darbuotojams jokių daiktų, 
žinodami, kad jie bus panaudoti ateistinei 
propagandai.

Ateistinio muziejaus darbuotojai bando 
žmones apgauti. Jie pasiskelbia kraštoty
rininkais, rodo kraštotyros draugijos pa
žymėjimą, stengiasi įgauti žmonių pasiti
kėjimą, jokiu būdu neparodydami savo 
ateistinių pažiūrų. Tik tokiu būdu jie išvi
lioja įvairius, dažnai žmogui labai bran
gius, daiktus.

Koks būna žmogui nusivylimas, kai jis 
pamato tuos brangius daiktus ateimo mu
ziejaus vitrinoje.

Prieš kiek laiko pas Kernavės kleboną 
Švogžlį prisistatė kraštotyrininkas (Anta
nas Poškus ir išviliojo atsiminimus apie 
įvairius kunigus, jų tarpe ir apie vysk. K. 
Paltaroką. Netrukus ateizmo muziejaus 
stende pasirodė apgaule iš kun. Švogžlio 
išgauta medžiaga ir interpretuota ateistiš- 
kai.

Pasirodo — Antanas Poškus — Ateizmo 
muziejaus direktoriaus slapyvardė. Sau
gokimės Antano Poškaus ir jo talkininkų, 
apsiskelbusių kraštotyrininkais! (ELTA)

LIETUVIŠKAI KALBANTIS ITALAS
Dr. Guldo Michelini studijuoja Ham

burge germanistiką. Jis gerai kalba lietu
viškai, bendrauja su Hamburgo lietuviais 
ir lanko lietuviškas pamaldas.

vertėjas. Nors jo Dantės vertimas nebuvo 
reikiamai tobulas, tačiau kaip pirmasis 
pasaulinio kūrinio vertėjias nusipelno pa
garbą. Dabar poetas A. Churginas yra iš
vertęs antrą kartą „Dieviškąją Komedi
ją“.

Jeronimas Ralys, „Vilniaus Žinių“, 
„Vilties“ ir kt. laikr. bendradarbis, „Odi
sėjos“ ir „Ilijados“ vertėjas. Jis taip pat 
yra .atlikęs milžinišką poetinį, kūrybinį 
uždavinį.

Šie ąžuolai ir ąžuoliukai, gyvenimo aud
rų mėtomi ir vėtomi, didingai žaliavo Lie
tuvai. Jų darbai liks neužmirštami. Pagar
ba ir visiems kitiems lietuviams šimtame
čiams, gyviems ir mirusięms, kurie savo 
darbais stiprino lietuvybę ir kėlė lietuvių 
kultūrą.

ria kakta? Klajūnai per vestuves būtų visus takus 
sutrypę, visas Eglių salos žmonas išvilioję. Ir pa
galiau, ar jis nėra Dievo sodo papuošalas — su ke- 
turšakiais ragais?

Stovėdamas prie kerpėtos eglės, Girios And
rius ištempia savo karčiais apžėlusį sprandą ir pik
tai tvirta koja suduoda į minkštą žemę.

— E-e! Nė velnio neboju!
Bet jo šakotieji ragai aukštai nesiekia. Tik jis 

pats to nepastebi.
Gal būt dėl to stirnų motė Bene senio puiky

bės daug nepaiso. Ji pasuka vyrui rudus šonus ir, 
pasipuikinusi plonom lupytėm, skabo kiškio ko
pūstus, tarytum jo ten visai nebūtų.

Andrius dar kartą piktai suloja, lyg piemens 
šuva.

— E-e! žmona, kas tai iš tikro yra? Ar aš ta
da neišgelbėjau Plikį iš lapės dantų? Tą išdykėlį 
straipakojį Beržatyruliuose, ar atsimeni? Raudo
nąjį velnią įminkiau į purvyną taip, kad jį net juo
das prakaitas išmušė! Bet padauža nesigėdina da
bar prieš mane ragus statyti. Matai, žmona, tai to
dėl, kad Eglių salos takus pradėjo mindžioti sveti
mi klajūnai... Saugokis!..

— Ar tai koks žygdarbis įveikti nusilpusią la
pę? — Bene šaltai pakelia galvą. — Aš numatau 
dar baisesnes bėdas.

— Taip, taip, tu moki dejuoti, tai tau būdinga. 
Bet, žmona, aš tau pasakysiu, prieš baisybes reikia 
kovoti! Atstatyti ragus, šitaip! Girios Andrius su 
savo šakota didybe įkimba į eglaičių kuokštą. Tas 
šykštuolis nepasiduoda. Jis lenkia šakas lyg plonus 
botkočius ir aštriais spygliais bado stirninui akis.

— Šalin! Prie žemės! — neatleidžia Andrius, 
kolei eglaitė sutraška ir pargriūva prie Eglių salos 
šeimininko kojų.

Taip jis kelias dienas vaikštinėja po savo val
das išdidžiai pasipūtęs, kol vieną rytą į eglės viršū
nę įplazda girios sargybinis. Iš susijaudinimo net 
gardi zyliukė iškrinta jam iš snapo.

— Reč, reč! Vilkas, vilkas!
Andrius ištiesia kaktą. Negali būti!
— Reč, reč, pilkas ir didelis! Dantys spindi, 

akys dega! Reč, reč! Ir paukštis vėl nuskrenda per 
Dievo sodą, šilkinėmis plunksnomis žibindamas.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ J. J. BIELSKIS
Per Am. (Balsą nugirsta žinia, kad Los 

Angeles (Kalifornijoje) mirė Lietuvos 
garbės konsulas Jonas Julius Bielskis. Gi
męs J. J. Bielskis buvo 1891 m., Tytuvė
nuose. Jaunas atvykęs į JAV, čia baigė 
teisės mokslus ir dirbo įvairiose lietuviš
kose organizacijose. Nuo 1939 m. buvo 
Lietuvos garbės konsulu Los Angeles. Lie
tuvių spaudoje dalyvavo nuo 1915 metų.

PREMIJA E. CINZUI
Montrealio lietuvių akademinis sambū

ris, vadovaujamas pirm. prof. dr. Ilonos 
Gražytės - Maziliauskienės, vienuoliktąją 
Vinco Krėvės literatūrinę $500 premiją 
įteikė Briuselyje gyvenančiam rašytojui 
Eduardui Cinzui už pernai Chicagoje iš
leistą romaną „Raudonojo arklio vasara“. 
Kadangi ši premija skiriama kas dveji 
metai, vertintojų komisija peržiūrėjo 
1974-75 m. išleistas ir dar nepremijuotas 
knygas.

Iškilmingame premijos įteikimo posė
dyje dalyvavo ir pats laureatas, specialiai 
iš Europos atvykęs, E. Cinzas. Malonu pa
žymėti, kad MILAS literatūros premiją lai
mėjo jau antrasis Europoje gyvenąs ra
šytojas. Pirmasis buvo K. Balėnas, o da
bar — E. Cinzas. Sveikiname!

LIETUVIŠKA DISERTACLTA
Pasak spaudos, žinoma JAV lietuvių 

veikėja, Regina Žymantaitė, ruošdama 
disertaciją daktaro laipsniui gauti, gavusi 
profesoriaus patarimą temą pasirinkti 
„The Origin of the Lithuanian Social De- 
mokrat Party“. Ruošdama savo darbą, ku
rį įteikė Hunter kolegijai New Yorke, ji 
sakosi gerai susipažinusi su Lietuvos isto
rija ir literatūra.

ANGLIKONU KLUBAS
Anglijos-Britanijos lietuvių klubas 

gruodžio 12 d. turėjo susirinkimą. Nutar
ta išpirkti keturių tūkstančių dolerių ver
tės Chicagos Saving banko ilgalaikį tau
pymo lakštą. To banko vedėjas Pikel re
mia lietuviškas radijo programas.

ŽUVO AVARIJOJE
Dr. Ramonas žuvo automobilio avarijo

je. Calumet apylinkėje (JAV) jis susidūrė 
su sunkvežimiu ir buvo mirtinai sužeistas.

APKALTINTAS B. KAMINSKAS
Bronius Kaminskas, 74 metų amžiaus, 

gyvenantis Hartfordo apylinkėse, su poli
cijos apsauga atvyko į teismą Waterbury- 
je, kur jo laukė imigracijos teisėjas A. De 
Gaeto ir oficialus kaltintojas J. W. Grab
le, iš Buffalo atvykęs imigracijos advoka
tas. Buvo perskaitytas kaltinimas, teigian
tis, kad B. Kaminskas 1941 m. vasarą yra 
prisidėjęs prie žydų naikinimo Lietuvoje. 
Kaltinamasis pareiškė esąs nekaltas, nie
kada nepadaręs tokio nusikaltimo. Jo by
la buvo atidėta iki 1977 m. sausio 25 d., 
kad galėtų atvykti liudininkai. Pasak kal
tintojo J. W. Grable, kaltinimai buvo gau
ti prieš porą metų iš Niujorke posėdžia
vusio Pasaulinio Žydų Kongreso, o liudi
ninkų esą laukiama iš Izraelio, Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. B. Kaminsko gynėju 
paskirtas teisinės pagalbos adv. Norko.

SULAUKĖ 100 METŲ
Savo šimtąjį gimtadienį Pompano Beach 

vietovėje, Floridoje, gruodžio 9 d. atšven
tė Celina Petkevičiūtė-Mošinskienė, Kau
no universiteto prof. V. Mošinskio našlė.

MIRĖ VLADAS JAKUBĖNAS
Gruodžio 18 d. Chicagoje palaidotas 

staiga miręs pianistas ir kompozitorius 
Vladas Jakubėnas (g. 1904 m.). Muzikas 
jis mokėsi Kaune, Rygoje ir Berlyno Mu
zikos akademijoje. Grįžęs į Lietuvą, pro
fesoriavo valstybinėje konservatorijoje 
Kaune.

Lietuvoje jis sukūrė keletą simfonijų, 
harmonizavo liaudies dainas ir kompona
vo naujas dainų melodijas.

Amerikoje sukurtieji jo svarbiausieji 
darbai yra Miško šventė, Mano pasaulis ir 
Mylėsi Lietuvą iš tolo (žodžiai B. Braz
džionio).

Prof. VI. Jakubėnas buvo pagarsėjęs ir 
kaip gilus ir objektyvus muzikos kritikas. 
Be to, jis dažnai akomponuodavo solis
tams įvairiose koncertuose. Pora kartų 
(1948-1949 m.) su solistų grupe jis yra 
lankęs ir Anglijos lietuvių kolonijas, o 
taip pat rašęs E. Lietuvyje apie anuomet 
V. Mamaičio vadovaujamą Londono lietu
vių chorą.

LIETUVIŲ FONDO VARDYNAS
JAV Lietuvių Fondas Chicagoje ruošia

si išleisti savo narių vardyną su fondo 
veiklą nušviečiančia informacine medžia
ga. Redaktorium pakviestas dr. J. Puzinas, 
techninių bei administracinių reikalų 
tvarkytoju — A. Rėklaitis. Vardyno reika
lu išsiųsta 3.500 laiškų. Narių atsiliepimas 
yra teigiamas.

I. KONČIAUS KARSTAS Į CHICAGĄ
Prof. I. Končius, kurio „Žemaičio šne

kas“ išleido Nidia, buvo palaidotas Bosto
ne. Dabar jo karstas pervežtas lietuvių 
tautines kapines Chicagoje.
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Rašytojas buvo Vilniuje
Kanadoje gyvenąs rašytojas-laureatas 

Juozas Kralikauskas praėjusią vasarą 
antrąkart lankėsti Lietuvoje. Savo įspū
džius jis aprašė „Tėv. Žiburiuose“, pava
dindamas juos „Meskim šalin karo kir
vius!..“ Kadangi kai kurie jau bus tuos 
nepaprastai įdomius rašytojo išgyvenimus 
skaitę „Tėv. žiburiuose“, tai čia juos per
spausdiname kiek sutrumpintus.

•••
1975 m. gegužės 29 d. aš pirmąsyk iš

skridau lietuvių ekskursijoje į VILNIŲ. 
Žinojau iš anksto: Vilniuje teleista pabū
ti penkias dienas, įskaitant ir išvežimą į 
Kauną. Mano kelionės tikslai buvo ketu
ri: 1. pasimatyti su dar beišlikusiais gi
minėmis; 2. aplankyti tėviškę (Kreivonis- 
Kietaviškes) ir tėvų kapus; 3. apžiūrėti 
Vilniuje vietas, kuriose 1539-42 m. gyve
no, veikė ir kalėjo Martynas Mažvydas; 
4. savo akimis pamatyti, kaipgi dabar Lie
tuvoj iš tikrųjų.

Kai rytą ekskursiją vežė iš Vilniaus į 
Kauną, pravažiavus Elektrėnus, aš tik 
pro lango kampelį teįžvelgiau minutėlei 
tėviškės kalvelę ir kapinių tamsias viršū
nėles — anapus Ilgio ežero (tik vos-vos 
už 2-3 kilometrų). O kai iš Kauno vakare 
vežė atgal į Vilnių, jau tik minutės trup
menai pro ašaras teįžvelgiau tėviškės vos 
dėmelę: tolstančią — tolstančią — tolstan
čią... nykstančią— išnykstančią... tamson 
ir neapsakomon tolybėn!..

Neleido — neapykanta, kaltinimas ir 
bausmė; kad išeivis, emigrantas, „užsie
nio lietuvis“? Bet kas gi gali mane kaltin
ti, kad esu emigrantas, kad aš — „užsie
nio lietuvis“? Ne savo noru aš emigran
tas. Ne dėl savo kokių kalčių aš Kanado
je. Ne aukso ir laimės ieškodamas čia at
sidūriau. Ne pats sau padariau šią baisin
gą ir jau nieku neatperkamą skriaudą. 
Negi pats sau atverčiau nepagydomą žais- 
dą?

Aš niekad neatsisakiau, neišsižadėjau ir 
neužmiršau savo tautos ir tėviškės. Per 
trisdešimt dvejus metus kasdien širdyje 
nešiojau Lietuvai uždegtą žvakelę. Per 
trisdešimt dvejus metus kiekviena diena 
man buvo VĖLINIŲ diena. Tai kais gi tu
ri teisę nukirpti mano virkštelę su Lietu
va, su tėviške? Nejaugi Jūs nežinotumėt, 
kad rašytojas kenčia su visa savo tauta, 
kur jis begyventų: egzilyje kalėjime ar li
goninėje. ..

Nesu gi turtingas, toli gražu. Tačiau šie
met — laimėjęs premiją už romaną 
„MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE“ — 
ryžausi dar sykį skristi VILNIUN. Vėl te- 
įleistas tik į Vilnių. Ir vėl — tik penkiom 
dienom. Kaip tik dėl to sunkiai abejojau 
ir svyravau, kol save nugalėjau. Betgi esu 
jau senyvas, menkėja sveikata: ar vėliau 
beišgalėsiu leistis Į tokią brangią, sunkią, 
tolimą ir pilną įtampos kelionę? Ogi po 
pusantrų metų Vilniuje jaugi kaip nebus 
laisviau ir svetingiau? Po Helsinkio 
konferencijos, nauja draugija ryšiams 
su užsienio lietuviais (vardu „Tėviškė“), 
ir naujo pirmininko žodžių grožybė „Gim
tajame krašte“...

S&aityteju EaiaUai
DBLS PATIKĖTINIŲ PROJEKTAS — 

KELIAS Į ATEITĮ

Kiekviena gyva ir veikianti organizaci
ja, norinti 'sėkmingai tęsti savo darbą, tu
ri prisitaikyti prie naujų sąlygų ir laikų, 
ieškoti naujų kelių ir planuoti sau tokią 
ateitį, kuri užtikrintų jos darbų, uždavi
nių ir idėjų tęstinumą. Einant su gyveni
mu, kartais tenka tobulinti organizacijos 
įstatus, pritaikyti juos prie naujų gyveni
mo reikalavimų.

Šiame krašte tokia organizacija yra 
DBLS kuri jau beveik 30 metų jungia mū
sų visuomenę į vieną šeimą, turi savo tra
dicijas, vadovauja kultūrinei, politinei ir 
socialinei veiklai ir palaiko ryšius su kito
mis lietuviškomis institucijomis užsieny
je.

Visiems yra aišku, kad per ilgesnį laiką 
gyvenimo sąlygos ir aplinkybės keičiasi, 
ateina nauji žmonės, naujos idėjos ir pla
nai, bet reikia pripažinti, kad mūsų orga
nizacijos principai ir tikslai liko tie patys. 
Tai jaučia ir žino visi mūsų nariai ir vi
suomenė, o visi sumanymai ir projektai 
yra daromi su narių ir visuomenės prita
rimu.

M. Bajorinas savo straipsnyje (E. Lie
tuvio 37 Nr.) apsilenkia su teisybe pa
reikšdamas, kad Sąjunga suskaldė šio 
krašto lietuvių veiklą, prieš keletą metų 
pakeisdama savo įstatus. Iš tikrųjų, susi
skaldymas įvyko prieš tai, o kaltininkai 
buvo keli atskalūnai, bet ne organizacija 
ar jos idėjos.

Norėčiau pabrėžti, kad šiuo metu, ruo
šiant Patikėtinių projektą, DELS įstatai 
nėra keičiami, jie yra tik patobulinami, 
prie jų prijungiami Patikėtinių įstatai. O 
kadangi Patikėtinių-Trustee veikla turės 
būti pritaikyta prie šio krašto įstatymų, 
tai be anglų kalbos neapsieisime. Ar tas 
vertimas būtų lengvas, ar sunkus — tai 
nesvarbu. Turime žmonių, kurie gerai ži
no abi kalbas ir tekstas yra verčiamas iš 
lietuvių kalbos į anglų kalbą, nepažei
džiant įstatų lietuviškos dvasios ir turinio.

M. Bajorino priekaištai yra labai nevy

Nedidelėj ir sausakimšoj salėj laukėm, 
ir laukėm, ir laukėm... Po pusiaunakčio
— kaip virvele timptelėtos marionetės — 
nuskubėjom į lėktuvą. Visi atgijome, vei
duose pražydo šypsenos. Išskridom gi pa
galiau! Tuoj tuoj susitiksim su giminėm! 
Nnuskraidino bemaž jau iki Vilniaus, bet 
ir vėl grąžino atgal į Maskvą: labai nuste
busius, nusivylusius!..

Ir vėl ton pačion ankšton salėn! Vėl lau
kiam su atvirom akim. Lankiam ir lau
kiam per likusią nakties dalį, rytą ir visą 
šeštadienį. Laukiam tyliai, it būrys ave
lių. Kažkokios ekskursijos atskrenda, pa- 
sigrūda su mumis ankštybėje ir vėl iš
skrenda. O mes tik laukiam ir žiūrim. Per 
garsiakalbį protarpiais koks pranešimėlis, 
bet mums iš to nieko. Nei kur nusiskusti, 
nei baltiniai persivilkti, nei kiek apsi
prausti, sausakimšoje net visiems sėdėti 
nėra ktir. O už visas paras viešbučiuose 
labai brangiai jau iš anksto sumokėta 
(dar Toronte).

Tai buvo klaiki naktis ir kelionė tuo 
traukiniu. Ji man primena vieną tuoj po 
karo Vokietijoje. Bet anos jaugi per tris
dešimt metų nė sapne nė sykio nebuvau 
susapnavęs...

Atsikvėpiau sekmadienį tik prieš vidu
dienį Vilniuje, „Gintaro“ viešbutyje. Val
gykla ta pati, skoninga; padavėjai — vy
riškiai ir labai mandagūs; maisto — nors 
vis gražiuose induose, geras ir skanus — 
jau aiškiai mažesnis pasirinkimas (įvai
rumas) ir daug taupesni daviniai (ypač 
mėsos). Ko pernai nebuvo (ar nepastebė
jau) — tai alus, vardu „Tauras“! Negreit 
mūsų planetoje rastum tokį alų, kuris pri
lygtų „Taurui“...

Bet ir vėl rūpestis: jeigu mus gabens į 
Maskvą lapkričio 10 d., jau belikę Vilniu
je pabūti trys dienelės. O antradienį veš 
į Kauną: tai jau tik dvi. Be to, ryt (pir
madienį, lapkričio 8 d.) uždaryta visos 
įstaigos, knygynai, bibliotekos, krautuvės
— viskas. Pirmadienį šventa, antradienį 
Kaunan, o trečiadienį — jau Maskvon! 
Tai kada, kur ir ką čia belaimėsiu savo 
planuotajam romanui? 1975 m. birželio 
pradžioje „Martynui Mažvydui Vilniuje“ 
praleidau specialiai dvi dienas. Atsipra
šęs ekskursijos vadovą, rinkau medžiagą 
vienas pats nuo ryto iki vakaro, net be 
pietų. Ogi iš kur šįkart bent vieną die
ną?..

Ėmėm prašyti vadovę: gal paveiktų, kad 
būtų leista pasilikti Vilniuje dienelę il
giau, kadangi Maskvoj vieną iš numatytų 
dviejų esame jau buvę. Atrodė, vadovė 
suvis pritaria ir mus atjaučia: kone įti
kėjau, jog taip ir bus. Deja, trečiadienį 
staiga sužinojom: susiruošti, tuoj į busą 
ir aerodrome kone risčiomis į lėktuvą. Ne
buvo kada ir kur nei giminėms „Sudie!“ 
pasakyti, nei pabučiuoti, nei bent ranką 
paspausti. Gi jų vėl visų tikrai nebepama
tysiu. O greičiausia jaugi su visais atsi
skyriau visiems laikams!

(bus daugiau)

kę, nes yra faktas, kad turime DBLS 
Centro Valdybą, o garbės narius tai jau 
tikrai negalime pavadinti „members of 
honour“, nes abejoju, ar toks išsireiški
mas anglų kalboje egzistuoja.

Pats Patikėtinių projektas Sąjungos na
riams nėra naujas dalykas. Ta idėja gimė 
seniai, buvo patiekta atstovams praėjusia
me suvažiavime ir principiniai priimta. 
Vėliau ji buvo nagrinėta Tarybos posėdy
je Nottinghame. Buvo sudaryta speciali 
komisija, kuri su advokatų pagalba ir pa
tarimais priėjo išvados, kad Patikėtinių 
projektas yra vienintelis būdas esamai 
padėčiai pagerinti ir mūsų veiklos ateičiai 
užtikrinti. Galutinai paruoštas projektas 
bus išsiuntinėtas skyriams ir 1977 metų 
pradžioje bus patiektas specialiam DBLS 
atstovų suvažiavimui. Jo sprendimas bus 
galutinis.

Patikėtinių projekto tikslas nėra vien 
tik Sąjungos akcijų atstovavimas L. N. 
b-vės suvažiavimuose. Būtų sudarytas tar
si tam tikras fondas, apimąs visą Sąjun
gos turtą, į kurį tilptų ne tik akcijos ar 
investacijos, bet taip pat ir narių paliki
mai Sąjungai, nurodant, kaip jie turėtų 
būti naudojami. Visa tai bus patikėta gar
bingiems ir nusipelniusiems lietuviškai 
veiklai žmonėms —■ patikėtiniams. Jie 
veiks ir elgsis pagal nustatytas Trust tai
sykles, bus atsakingi prieš šio krašto įsta
tymus ir jų ribose vykdys DBLS suvažia
vimų nutarimus. Bausmę už neatlikimą 
patikėtiniams pavestų pareigų nustato 
teismai ir pačios organizacijos nutarimai.

Labai liūdna, kad kai kurie žmonės už
miršta patį svarbiausią dalyką — DBLS 
idėją ir tikslą. Juk atvykę į šį kraštą, įkū
rėme Sąjungą lietuviškai veiklai apjung
ti, ir pirkome Lietuvių Namus ir Sodybą 
tai veiklai finansuoti. Anais laikais žmo
nės aukojo pinigus ne tam, kad vėliau 
gautų sau pelno, bet tam, kad Sąjunga tu
rėtų savo namus, savo ekonominį pagrin
dą, kuris tarnautų jos veiklos išlaikymui, 
o tuo pačiu ir mūsų visuomenės gerovei. 
Ir nereikėtų stebėtis, kad mūsų nariai, 
emigruodami ar 'atsiskirdami su šiuo pa-

Nekasdieniškos smulkmenos
IŠDAVYSTĖS KELIU

Tokiu vardu praėjusiųjų metų antroje 
pusėje pasirodė žvalgybininko J. Jakaičid 
(slapyvardis) knyga. Antrame tos knygos 
puslapyje išspausdintas „dedikacinis“ pa
reiškimas, genai nusakąs jos autoriaus 
profesiją, knygos turinį ir jos paskirtį. 
„Tarybinio žvalgo knygoje daugiausia pa
sakojama apie vadinamąjį Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetą (VLIKą) 
— antitarybinę organizaciją, glaudžiai su
sijusią su užsienio žvalgybomis. Autoriui 
pačiam teko susidurti su daugeliu veikė
jų, kurie rezgė įvairiausias pinkles prieš 
Tarybų Lietuvą. Knygoje gausu dokumen
tų faksimilių. Ji skiriama masiniam skai
tytojui“ (Masiniu skaitytoju, atrodo, šiuo 
atveju yra laikomi išeiviai, kuriems kny
ga siuntinėjama nemokamai).

Apie asmenis, kurie suteikė knygai me
džiagą, autorius kalba tik užuominomis, 
nes „dar negalima tikrosiomis pavardė
mis suminėti visų tarybinių žmonių, da
lyvavusių ir dalyvaujančių slaptoje kovo
je su imperializmo tarnyboje esančiais 
nacionalistais“.

Knygoje aprašomųjų įvykių laukas yra 
Europa, ypačiai Lietuva,, Vokietija ir 
Anglija. VLIK'o veikla Amerikoje beveik 
neliečiama, arba paliečiama tiktai prabė
gomis, nes apie tai spaudai esanti ruošia
ma kita knyga, kurioje „skaitytojas dar 
ne kartą susidurs su čia minėtais veikė
jais“.

Nesunku atspėti, kad pirmoje vietoje 
knyga yra taikoma išeivijos lietuviams. 
Jiems norima parodyti, kokie „dvasios el
getos“ ir nepatyrę nemokšos buvo VLIK'o 
ir kitų organizacijų žmonės, pasišovę iš
vaduoti Lietuvą, o iš tikrųjų „pardavinė
ję žmonių gyvybes užsienio žvalgyboms“. 
Bet nesibaiminama, jei knyga bus skaito
ma ir Lietuvoje, nes pateikus visą „doku
mentuotą“ teisybę, tikimasi galutinai su
kompromituoti VLIK'ą, kuris „vis dar 
bando pretenduoti į vienintelį ir pilnateisį 
Lietuvos atstovą užsienyje“, ir kurį Lietu
vos gyventojai tokiu tebelaiko iki šiai die
nai.

Skaitytojui, kuris apie aprašytus įvy
kius iki šiol nebuvo girdėjęs, knyga prime
na pradedančio rašytojo propagandinį ro
maną. Pradedančiu galima laikyti todėl, 
kad pasakojimas labai nevientisas: nebe
turint pakankamai medžiagos kuriam sky
riui užbaigti, jis dažnai nutraukiamas ir 
peršokama prie naujų įvykių. Nors auto
rius ir sakosi ėmęsis „ne literatūrinės, o 
griežtai dokumentinės plunksnos“, bet 
knygos stilius ir medžiagos apdorojimas 
vistiek verčia ją priskirti prie propagan
dinio žanro, kuriam ir tiesos iškraipymas 
neužskaitomas didele nuodėme. Šiaip ar 
taip tai yra ne kasdieninė, bet „faktais ir 
faksimilėmis“ paremta propaganda, sie
kianti sužlugdyti VLIK'ą ir apjuodinti di
delę išeivių šviesuomenės dalį.

Knygoje aprašomieji įvykiai prasideda 
Lietuvoje, prieškarinės vyriausybės poli
tikos apžvalga. Toliau seka pirmųjų lietu
vių pabėgėlių į Vokietiją veikla, įsovietų- 
vokiečių karas, VLIK'o atsiradimas, jį su
darančių partijų tarpusavio kova bei pa
galba vokiečių žvalgybai. Čia suminima 
daugybė pogrindyje dirbusių žmonių var
dų, nevengiant jiems prikergti „nacių ko
laborantų“ titulo.

Pagaliau karas baigtas ir VLIK'a-s atsi
kuria Vokietijoje. Užsimezga ryšiai su 
anglų, amerikiečių ir švedų žvalgybomis. 
Prasideda tarpusavio kova, atsiranda 
VLAK'as, „Dubysa“, Rezistencinė Santar
vė ir dar kitokios organizacijos. Tarpusa
vy bekovodami, tų organizacijų vadai be
veik neprašomi išplepa sovietiniams agen
tams visas reikalingas žinias...

Prancūzijoje, vėliau Vokietijoje ir Ang
lijoje veikia diversantų mokyklos, kuriose 
paruošti žmonės siunčiami į Lietuvą. Ži
noma, kartu keliauja ir užsimaskavę „ta
rybiniai patriotai“, šioje srityje ypačiai 
pasireiškia Anglija. Suminėta daug žmo
nių, kurie neva už svetimų valstybių žval
gybų pinigus, siuntę žmones tiesiai į mir
tį.

Pro akis ištisa srove plaukia vardai iš

šauliu, paliktų savo akcijas ar turtą Są
jungai. Todėl mes jaučiame pareigą jų 
norus vykdyti, ir turime teisę toms akci
joms tinkamai atstovauti suvažiavimuose.

Ne paslaptis, kad yra žmonių, kurie 
bando atskirti DBLS nuo L. N. bendrovės. 
O jei tai įvyktų, bendrovė galėtų atsidur
ti privačiose rankose.

DBLS Patikėtinių projektas kartu su 
L. N. 'bendrovės akcininkais, kurių dau
guma yra taip pat ir Sąjungos nariai, už
tikrins mūsų organizacijų vieningumą ir 
jų tikslų apsaugojimą. Nei praeity, nei da
bar jokių nelegalių veiksmų mūsų suva
žiavimuose nėra įvykę. Veikėme pagal na
rių ir akcininkų nutarimus ir sprendimus. 
DBLS ir L. N. bendrovei nėra problemų, 
kas renka valdybas ar daro sprendimus, 
nes Sąjungos nariai ir akcininkai yra 
daugumoje tie patys žmonės. Darydami 
nutarimus, jie vykdo norus visuomenės ir 
narių, kuriems jie atstovauja.

DELS Patikėtinių projektas yra ruošia
mas tam, kad mūsų kelias į ateitį būtų 
saugus ir tiesus. Šis projektas užtikrins 
lietuviškos veiklos tęstinumą D. Britani
joje.

J. Alkis,
DBLS valdybos pirmininkas

eivijoje gerai žinomų ir nusipelniusių 
žmonių, kurie, anot knygos autoriaus, nu
ėję „išdavystės keliu“. Norėdamas pada
ryti kiek galima didesnį neigiamą efektą, 
apibūdindamas „vaduotojais“ vadinamus 
žmones, autorius, persistengė, per daug 
juodai juos nutepliojo. Kas bepatikės, kad 
visi jie buvę ne tik išdavikai, bet taip pat 
kriminalistai, ištvirkėliai, nepagydomi al
koholikai, homoseksualistai ir dar kito
kios rūšes padugnės.

Ka kam gali atrodyti, kad neverta spau
doje minėti aprašytųjų įvykių, ypačiai pa
čiam juose nedalyvavus. Neverta kalbėti 
apie „tarybinio žvalgo“ paskvilį, juodi
nantį kiekvieną padorų lietuvį. Gal ir ne
verta. Bet ar tuo atveju tylėjimas nereikš
tų sutikimo? Reikia žinoti, kad knyga pa
rašyta „masiniam skaitytojui“, jo<s iš
spausdinta net 40.000 egzempliorių, kurie 
bus paskleisti visame pasaulyje.

Šioje vietoje bendru knygos paminėji
mu ir pasitenkinama. Gal būt ją išsamiau 
vertins arba visiškai ignoruos dar iš šio 
pasaulio neiškeliavusieji, kurių vardai 
knygoje iki (įkyrumo linksniuojami.

B. Šarūnas

Ka veikia kaliniai ?
I

Du žurnalistai — JohnJ Fullerton ir 
Theodore Levite pasiryžo ištirti, ką veikia 
kaliniai Sov. S-gos priverčiamojo darbo 
stovyklose. Savo tyrimų — apklausinėji
mų rezultatus juodu paskelbė straipsnių 
serijoe „Yorkshire Post“ dienraštyje. įžan
giniame sakinyje juodu pareiškia, kad 
„Daugelis prekių, kurias Rusija parduoda 
Vakaruose, yra pagamintos priverčiamo
jo darbo stovyklose“.

Per pirmus praėjusiųjų metų šešis mė
nesius Sovietų eksportas į Angliją padi
dėjo 101%, o importas — tik 34%.

Britanijoje jau yra 2.000 pačių didžiau
sių Sovietų traktorių. Beveik vien tik eks
portui gaminami ,Lada“ automobiliai jau 
parduodami 175 garažuose. Jų skaičius 
greit pakils iki 250. Laikrodžiai, radijo 
aparatai ir kitos prekės, gaudamos val
džios pašalpas, lengvai konkuruoja su pa
našiomis vakariečių prekėmis.

Minėtieji žurnalistai esą įsitikinę, kad 
dauguma tų prekių tiesioginiai ar netie
sioginiai pagaminama darbo stovyklose. 
Jų surinktais duomenimis, stovyklose esą 
nuo vieno iki trijų milijonų kailinių, iš ku
rių apie 30.000 politiniai.

Kadangi labai didelis darbo rankų skai
čius tarnauja kariuomenėje ir policijoje, 
tai įvairių rūšių prekės ir mašinų dalys 
gaminama stovyklose arba kalėjimuose. 
Esą, buvusieji Vladimiro kalėjimo kaliniai 
pasakoja, kaip ten nežmoniškose sąlygose 
gaminamos dalys Vega radijo aparatams, 
kurie sėkmingai eksportuojami į Angliją.

Penzos rajono stovyklose kaliniai gami
ną Vakaruose labai populiarius „gegutės“ 
laikrodžius, o Mordavijoje elektros, plas
tikos išdirbinius ir automobilių dalis. Net 
pats didžiulis „Kama“ automobilių fabri
kas esąs kalinių pastatytas. Čia gaminami 
ir garsieji „Lada“ automobiliai, kurių vai
rus sakosi dirbęs dabar į Izraelį emigra
vęs kalinys. Visa miško medžiaga, kurią 
importuojasi JAV ir D. Britanija, yra pa
gaminta išimtinai kalinių rankomis. ■

Viena moteris, žydė, papasakojo, kaip 
jos vyras buvo pasiųstas į darbo stovyklą 
už tai, kad norėdamas išemigruoti, atsi
sakęs tarnauti kariuomenėje. Ten kaliniai 
gaminą traktorių ir tankų dalis. Kitose 
stovyklose gaminą radijo ir televizijos 
aparatų dėžes, dar kitur kaliniai dirbą 
požeminiuose chemijos fabrikuose.

Oficialiai politinių kalinių Sov. Sąjun
goje nėra. Pirmą kartą tai pareiškė 
Chruščiovas 1959 m. Iš tikrųjų jų esą ga
na daug, nuteistų už „antisovietinę“ ir re
liginę veiklą. Iki šiol nesą žinoma, kad 
nors vienas politinis kalinys būtų teisme 
išteisintas.

Autoriai aprašo visas tris darbo stovyk
lų rūšis ir kas jose veikiama.

Intensyvaus režimo stovyklose kaliniai 
šlifuoja radijo aparatų dėžes, gamina ma
šinų ir radijo bei TV dalis ir įpakavimo 
dėžes.

Laisvalaikio mąstymai
AR NE PER VĖLU JAUDINTIS?

Rašo K. VALTERIS

Pastaruoju laiku britų Labour partijo
je reiškiasi sąmyšis — beveik siaubas: gir
di, kraštutiniai kairieji ir marksistai įsi
skverbė į partiją ir planuoja paimti į sa
vo rankas jos vadovybę! Net buvęs prem
jeras sir Harold Wilson neseniai išrėžė 
gąsdinančią kalbą dėl kraštutinių kairia- 
spamių pavojaus. Keista, nes juk prieš 
keletą metų tas pats H. W. savo priešrin
kiminėje kalboje piktai šaipėsi iš konser
vatorių, kurie jau tada kalbėjo apie mark
sistų skverbimąsi į Labour partiją („Red 
under the bed"). Išvada: arba partijos va
das nežinojo, kas dedasi jo partijoje, arba 
slėpė šį faktą nuo savo tautos. Ir vienu ir 
kitu atveju atestacija partijos vadui buvo 
prasta...

Nesuprantu, kodėl reikėtų dabar jau
dintis dėl dalykų, kurių protaujantieji tu
rėjo tikėtis nuo pat partijos steigimo, o

Oriežto režimo stovyklose kaliniai tie
sia kelius ir dirba fabrikuose, kuriuose 
sąlygos kenksmingos sveikatai.

Specialaus režimo kaliniai kerta miš
kus, skaldo akmenis, dirba žiauraus kli
mato sąlygose. Vienas dabar į Izraelį iš
leistas kalinys papasakojęs, kad dar 1974 
m. Kirovo rajone, stovykloje Nr. 1 dirbę 
miškuose tūkstantis kalinių.

Trečiame ir paskutiniame straipsnyje 
autoriai smulkiau nupiešia kai kurias sto
vyklas (Nr. 1, 3, 17, 19), jų geografinę pa
dėtį, gyvenimo sąlygas ir darbus, kuriuos 
stovyklų gyventojai privalo atlikti. Tie, 
kurie yra skaitę mūsų buvusių politinių 
kalinių stovyklų aprašymus, nebus per 
daug nustebinti. Tačiau angliškąja! publi
kai tai yra neįprasta ir beveik neįtikėtina 
lektūra.
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HETUVOJE
AUTOMOBILIŲ DRAUDIMAS 

NEPRIVALOMAS
Atrodo, kad Sov. Sąjungoje (ir Lietu

voje) automobilių draudimas nėra priva
lomas, kai tuo tarpu Anglijoje neapsi- 
draudusieji labai smarkiai baudžiąmi. 
„Valstiečių laikraštyje“ rašoma, kad per 
pirmuosius 1976 metų devynis mėnesius 
savo mašinas apdraudė 65.442 gyventojai. 
Pvz. Mažeikių rajone esą apdrausta 84,2 
proc. privatiškų automobilių, bet Molėtų, 
Šalčininkų, Lazdijų, Utenos ir Jurbarko 
rajonuose neapdrausta nė trečdalis.

Mažiausia suma, kuria apdraudžiamas 
automobilis, — 300 rublių. Didžiausia 
draudimo suma negali viršyti mažmeninės 
automobilio kainos, atmetus nusidėvėji
mą. Kuo didesnė draudimo suma, tuo san
tykinai mažesnės draudimo įmokos. Pa
vyzdžiui, apdraudžiant automobilį metams 
300 rublių, mokama 10 rublių, arba 3,3 
proc. draudimo sumos. Kai apdraudžiama 
3.000 rublių, mokestis sumažėja iki 1,5 
proc.

Draudimo sutartį galima sudaryti laiko
tarpiui nuo dviejų mėnesių iki metų. 
Tiems, kurie reguliariai atnaujina drau
dimo sutartis, teikiama nuolaida. Kas 
draudėsi automobilį dvejus metus iš eilės 
ir per tą laiką nepatyrė avarijų, moka 10 
proc. mažesnes draudimo įmokas. Jei tre
jus metus ir daugiau, duodama 15 proc. 
nuolaida. Kas trejus metus sudarinėjo be 
pertraukos draudimo sutartis, gauna vie
ną lengvatinį mėnesį naujai draudimo su
tarčiai sudaryti. Jei per tą mėnesį atsitin
ka nelaimė, valstybinis draudimas atlygi
na nuostolius, nors transporto priemonė 
nebuvo apdrausta.

P. VASINAUSKUI — 70 METŲ
Lietuvoje populiarus agronomas ir 

mokslininkas Petras Vasinauskas gruo
džio 14 d. atšventė 70 m. sukaktį. Agr. Va
sinauskas pasižymėjo ne tik kaip geras 
žemės ūkio specialistas, puikus dėstytojas 
ir ž. ū. spaudos darbininkas, bet taip pat 
ir užsispyręs savo įsitikinimų gynėjas. 
Chruščiovo valdymo laikais jis kartu su 
agr. V. Vazalinsku buvo patekęs į nema
lonę, atsisakydamas „pasiklausti karvių, 
ar jos mėgsta kukurūzus“.

NAUJI, ĮDOMŪS KNYGYNAI
Apie naujai statomus knygynus „Tiesa“ 

rašo:
„šį penkmetį susilauksime naujų, įdo

miai įrengtų knygynų. Poilsiautojus, atei
nančių metų vasarą atvykusius i Palangą, 
pakvies didžiausias respublikoje knygy
nas. Jo prekybinių patalpų plotas sieks 
beveik 400 kvadratinių metrų. Čia dabar 
atliekami apdailos darbai. Knygynas bus 
neįprastos formos : žiedu sups viduje pa
liktą „žaliąją oazę" — medžių grupę. Lan
kytojai jame žengs tartum parodoj — nuo 
stendo prie stendo. Knygynas pastatytas 
iš raudonų plytų bei monolitinio gelžbeto
nio. Jį papuoš skulptūros, freskos.

Savitas žada būti ir Vilniaus prenume
ruojamų leidinių knygynas — jis greit at
švęs įkurtuves naujajame prekybos centre 
Raudonosios Armijos prospekte. Per vie
ną jo sienų išsiskleis iš metalo kaldintas 
pirmosios lietuviškos knygos vaizdas. Jos 
didžiulis puslapis bus fonas pirmosios 
knygos autoriaus M. Mažvydo biustui.“ 

ypač jos krikštijimo dienos. Neįsivaiz
duoju, kaip galima buvo krikštyti partiją 
Labour vardu? Jau praėjusį kartą mi
nėjau, kad daugiaprasmiai žodžiai gali 
vesti į nesusipratimus, o šiuo atveju — į 
partijos sutrūkinėjimą ar net skilimą...

Žodis „1 a b o u r“ anglų kalbos žo
dyne turi keliolika reikšmių, kaip antai: 
kūninis ir protinis triūsas, pastangos, dar
bininkų klasė, darbininkas, gimdymo 
skausmai, būti bėdoj ar priespaudoj, ken
tėti dėl klaidos ir t t.

Jei steigėjai turėjo galvoj darbininkų 
partiją, tai tuo pačiu turėjo žinoti, kad 
jai galės priklausyti visi, turintieji bet ko
kį apmokamą užsiėmimą. Matyt, kad stei
gėjai šiuo plačiaprasmiu vardu norėjo pa
gauti ir įvairiaspalvių žuvelių. Tas jiems 
pasisekė ir dėl to partijos vadai turėtų 
džiaugtis ir linksmintis!

Jei kairiasparniai ir marksistai grasina 
perimti partijas vadovybę (o tuo pačiu ir 
krašto valdžią), tai tas tik įrodo jų išmin
tingumą, veržlumą ir sumanumą.
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AUKOS

Europos
Lietuvių Kronika)

PASVEIKINO JAUNIMAS

Lietuviškajai spaudai peremti aukojo:
S. čereškevičius — 2.50 sv., J. Gailiū- 

nas — 2.00 sv., K. Masiliūnas — 2.00 sv., 
J. Stundžia — 2.00 sv., J. Varaškevičius 
— 2.00 sv., J. Struoginis — 1.50 sv., M. 
Slivinskienė — 1.50 sv., R. žudžius — 1.50 
sv., V. Žukas — 1.50 sv., J. Viliūnas — 1.00 
sv., V. Kamaitis — 1.00 sv., Kelkis (Ber
lyne) — 1.00 sv.
Aukos Tautos Fondui

O. Endriukaitienė — 5.00 sv., A. Biliū
nas — 1.00 sv., M. Linkevičius — 5.00 sv., 
P. Dragūnas — 5.00 sv., K. Urbonas — 
1.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS

, Antanas MELDUTIS (Kazio), gimęs 
1912 m. Buvęs adresas: British Red Cross 
Society, 14, Grosvenor Crescent, LON
DON, SW1 (?)

Ieško: Antanina JANKŪNTENĖ (Ka
zio), gim. 29. 3. 1914, Kupiškio raj., Suba
čiaus geležk. stotis, Biržų g-vė 5.

PARĖMĖ E. LIETUVĮ

Nuolatinis, mūsų laikraščio skiatytojas, 
londoniškis Jonas M. Liudžius E. Lietu
viui paremti paaukojo £21.50. Redakcija 
ir leidėjai dosniam aukotojui nuoširdžiai 
dėkoja.

MIRĖ P. P^RTAUSKAS

Pabėgėlių prieglaudoj Cavendish'e (Suf
folk) mirė invalidas-pensininkas P. Par- 
tauskas. Prieš kiek laiko jis buvo atvykęs 
iš Vokietijos. Su Anglijos lietuvių orga
nizacijomis artimesnių ryšių nepalaikė.

Palaidotas gruodžio 22 d.

STAIGA MIRĖ V. NAKAS

Gauta žinia, kad Vokietijoje staiga mi
rė jaunas Laisvosios Europos radijo sto
ties tarnautojas Vytautas Nakas.

MIRĖ SIR THOMAS PRESTON

Britų spauda pranešė, kad gruodžio 30 
d., sulaukęs 90 metų amžiaus, mirė buvęs 
diplomatas sir Thomas Preston.

Savo konsularinę tarnybą sir Thomas 
pradėjo carlstinėje Rusijoje. Jis buvo bri
tų konsulu Jekaterinburge tuo metu, kai 
ten buvo išžudyta caro šeima.

1929 m. buvo konsulas Kaune, 1930 m. 
charge d‘ affaires, o nuo 1940 m. birželio 
12 d. nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministras Lietuvai. Rusams okupavus Lie
tuvą, buvo perkeltas į Ankarą.

L. Enciklopedijos žiniomis, sir Thomas 
Preston buvęs žinomas ir kaip muzikas. 
Jo sukurti du baletai buvę pastatyti Kau
no Valstybės teatre.

Savo buvimo Lietuvoje prisiminimui 
yra sukūręs dainą, kuri 1960 m. išpildyta 
Londone per Baltijos valstybių 20 m. oku
pacijos minėjimą.

Gyvendamas Anglijoje, palaikė ryšį su 
lietuviais ir, koi jėgos leido, dalyvaudavo 
Vasario 16 priėmimuose bei (kitose iškil
mėse.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Vokietijoje gyvenantiems E. Lietuvio 
skaitytojams ir Nidos Knygų Klubo na
riams patogiausia atsiskaityti paprastais 
banko čekiais arba Vokietijos pašto per
laidomis. Kiekvienas, ikuris turi bet ku
riame Vokietijos banke sąskaitą, gali iš
rašyti Europos Lietuvio, Nidos Knygų 
Klubo arba tiesiog Lithuanian House Ltd. 
vardu čekį ir atsiųsti į Londoną. Pašto 
perlaidas galima gauti kiekviename Vo
kietijos pašte.

Čekius ar perlaidas siusti tokiu adresu: 
Lithuanian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT, England.

Šia proga primename, kad laikraščio 
prenumeratos kaina Vokietijoje gyvenan
tiems skaitytojams šiais metais palikta ta 
pati — 45 DM.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 29 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

k

Pasaulio Lietuvių Sąjungos valdyba 
prisiuntė E. Lietuviui, o per jį visam Bri
tanijos lietuviškajam jaunimui šventiškus 
linkėjimus.

DAINAVIETĖS UŽSAKĖ LAIKRAŠTĮ

Londono lietuvių moterų sambūris 
„Dainava“, kaip ir seniau, metams bai
giantis prisiminė mažiau pasiturinčius, 
aprūpindamos juos lietuviška spauda. 
Šiais metais jos užsakė net dvylikai asme
nų „Europos Lietuvi“, paskirdamos tam 
reikalui £102.

Kiek teko patirti, jos taip pat apdova
nojo Kalėdų proga ne vieną pensininką ar 
ligonį, šitoks dainaviečių rūpestis yra ne 
tik materialinė, bet ir dvasinė parama. 
Vieniši tautiečiai pajunta, kad ir jie neli
ko užmiršti.

E. Lietuvio redakcija ir leidėjai dėko
ja dainavietėms už pagalbą nepajėgian
tiems laikraščio užsisakyti. Tuo pačiu jos 
atliko ir gražų lietuvišką bei kultūrinį 
darbą.

LONDONAS
MIRĖ R. RUNCA

Kalėdų švenčių metu staiga nuo širdies 
smūgio mirė Lietuvių Namų tarnautojas, 
spaustuvės darbininkas Romualdas Run- 
ča (56 m.). Jis buvo išvykęs į svečius pas 
savo draugą į Cardiffą. Kalėdų antrosios 
dienos vakare ramiai atsigulė, o kitą rytą 
buvo rastas lovoje negyvas.

A. a. Romualdas buvo kilęs nuo Šiaulių. 
Karui pasibaigus buvo jūrininkas, o vė
liau įsikūrė Londone. Buvo linkęs į meną, 
todėl greitai įsijungė į spaustuvės darbą, 
kurį gražiai ir tvarkingai atlikdavo.

Anglijoje artimesnių giminių neturėjo. 
Lietuvoje liko ištekėjusi sesuo.

Palaidotas Cardiffe.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už kalėdinius svei
kinimus ir dovanas:

Booths the Chemists Ltd., A. Briedžiui 
ir šeimai, J. Baltrūnui ir šeimai, V. M. Bi- 

' tinams (USA), B. Gailiūnui ir šeimai, A.
Grochalskiui (USA), Miss D. Clark, Miss 
J. Clark, Mrs. H. Cooper, Mr. Mrs. Tay
lors, S. Valaičiui, J. Struoginiui, K. Jur- 
kai, J. Kvietkauskui, Z. Kurtinaitienei, 
Mr. & Mrs. Kim Choy (Hong Kong).

Tuo pačiu visiems mieliems draugams 
ir pažįstaimems linkiu laimingų Naujųjų 
1977 metų.

Povilas Ramaitis

LIET. SODYBA
MIRĖ K. PAIPALAS

Gruodžio 27 d. po sunkios ligos numirė 
Lietuvių Sodybos gyventojas Kazys Pai- 
palas (gimęs 1904 m.). A a. Kazys Sody
boje gyveno nuo pat išėjimo į pensiją. Bu
vo labai paslaugus, padėdavo virtuvėje, 
nevengdamas bet kokio darbo.

Kiek žinoma, artimesnių giminių netu
rėjo.

Palaidotas sausio 4 d.

KALĖDOS SODYBOJE

Į puikiai ir skoningai paruoštą salę Kū
čių vakare sugužėjo apylinkės lietuviai, 
vietiniai pensininkai ir atžalynas. Atida
rymo žodį su malda tarė stovyklos kape
lionas kun. Geryba. Sodybos šeimininkė 
Bernadeta Snabaitienė priminė senąją lie
tuvių Kūčių tradiciją, ir su savaisiais bei 
svečiais laužė plotkeles.

Sodybos pensininkai, lenkdami savo ži
las galvas, dėkoja dainavietėms ir Brad- 
fordo skyriui už suteiktas pinigines dova
nas.

Pensininkas

MANCHESTERIS
Klubo narių susirinkimas

Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba 
šaukia 1977 m. sausio 9 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p. visuotinį savo narių susirinkimą, 
kuriame klubo valdyba padarys savo veik
los pranešimą ir bus renkama nauja val
dyba. Be to, bus sudaromas veiklos pla
nas ateinantiems metams.

Kvorumui nesusirinkus laiku, susirin
kimas bus atidėtas vienai valandai, o po 
to bus pravestas, neatsižvelgiant į susirin
kusių narių skaičių.

Kviečiame visus narius susirinkime da
lyvauti.

Klubo valdyba

SLOUGH

MIRĖ ALEKSAS RIMONIS

Gruodžio 13 d. darbe, širdies smūgio iš
tiktas, staiga mirė Aleksas Rimonis, 50 
metų. Velionis buvo kilęs nuo Utenos, gy
veno Slough, Bucks. Liko našlė airė Jill 
ir Lietuvoje artimi giminės. A. a. Rimonis 
skaitė „Europos Lietuvį“ ir buvo lietuvių 
parapinės bendrijos rėmėjas.

Gruodžio 20 d. Bumham katalikų baž
nyčioje buvo laidotuvių pamaldos, kurias 
atlaikė kun. J. Sakevičius, MIC, dalyvau
jant apylinkės lietuviams, giminėms ir 
velionio darbo įmonės bendradarbiams. 
Palaidotas tos apylinkės kapuose, kuriose 
palaidotas a. a. Br. Kurtinaitis.

WELLINGBOROUGH

MIRĖ PETRAS GELUMBAUSKAS

Gauta žinia, kad North Wellingborough 
lapkričio 30 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Petras Gelumbauskas.

Velionis buvo jau pensininkas, turėjo 
nuosavą namą ir gražiai gyveno. Vokieti
joje gyvena sūnus ir duktė su šeimomis. 
Kilimo buvo iš Žemaitijos. Nuo lietuvių 
buvo atsiskyręs ir nepriklausė jokiai lie
tuviškai organizacijai.

J. Liobė

VOKIETIJA
GABI MENININKĖ

Regina Norkutė pasižymi dideliais me
niniais gabumais. Mokykloje ji ne tik vai
dina, bet ir režisuoja. Nuo jos neatsilieka 
du broliukai ir sesutė. Jie žada paruošti 
vaidinimėlį lietuvių vaikų eglutės paren
gimui, kuris įvyks Kalėdų pirhmąją die
ną Hamburg — Altona, Dohmweg 8.

SIDABRINIS JUBHELJUS
Gustavas ir Marytė (Valaitytė) Radtke 

su gausia gimine atšventė vedybinio gy
venimo sidabro jubiliejų. Gauta daug 
sveikinimų ir dovanų. Šventėje dalyvavo 
dukra, keturi sūnūs, penki Gustavo bro
liai, sesuo ir Marytės brolis Valaitis iš 
Mamburgo. Mišias atlaikė ir palaimino 
kun. V. Šarka.

Kai esi vienas...
Kūčių dieną, prieš išsiskirstydami šven

tėms, šnekučiavomės prie baro. Pro duris 
nedrąsiai įžengė pagyvenęs, bet dar ne se
nas žmogus.

— Norėčiau susitikti panelę E. A. — ta
rė pusiau angliškai, pusiau lietuviškai.

— Čia jos nėra, bet, esant būtinam rei
kalui, galėtume padėti surasti.

— Ji yra vienintelė Anglijoj, kurią tur
būt dar pažįstu. Prieš 30 metų Marijam
polėje kartu mokėmės.

Nuotaika buvo šventiška. Svečiui buvo 
pasiūlytas stiklas alaus. Išgėręs, daugiau 
nepriėmė, esąs negeriantis.

— Iš kur atvykote prieš pačias šventes. 
Tur būt svarbūs reikalai atvijo į Londo
ną?

— Iš šiaurės esu, iš Leeds. Vadinuosi 
Juozas Menys. Gyvenu vienui vienas. Jo
kio kito lietuvio nepažįstų. Anglijoje ži
nojau tik šitą vieną panelę, kuri, kaip sa
kote, jau yra ištekėjusi.

— Bet Leeds'e taip pat yra lietuvių, — 
greitai suminime pripuolamai galvon at
ėjusias Silnicko, Puleikio ir kitas pavar
des, — Be to, už keliolikos mylių didelė 
Bradfordo lietuvių kolonija. Turi savo ku
nigą, klubą, DELS skyrių. Net ir anglų 
spaudoje kartais jie paminimi.

— Ne, niekada apie lietuvius negirdė
jau,

— Tad kaip čia tuos Lietuvių Namus 
Londone suradote. Juk jie toliau, kaip 
Bradford as.

— Nuėjau į miesto policiją. Jie man da
vė gana tikslų adresą.

Pokalbis darėsi įdomesnis, štai apsilan
kė tautietis, gyvenąs toje pačioje ne per 
didžiausioje saloje, per 30 metų nei vieno 
savo tautiečio nesutikęs, žmonės net į Ja
poniją ar Vietnamą nukeliavę saviškių at
randa...

— Ką jūs ten darote Leeds'e? — pa
klausė vienas pašnekovų.

— Nieko dabar nedarau. Daug metų bu
vau vietinio anglų dienraščio foto reporte
ris. Kalbėjau tik angliškai, tad ir lietu
viškai beveik pamiršau.

— O dabar?
— Dabar iš darbo atleido, sako, per se

nas.
— Ar taip visą laiką vienas Ir gyveno-

PO pietį kryžiumi 
■B*

Ava Saudargienė

MONIKA

Ar nutolęs nuo savo bendruomenės as
muo randa laimę, ar gali sugrįžti atgal? 
Tai problematiškas klausimas. Aplinkybių 
įbrukta, ši sena problema yra aktuali, 
ypač augantiems svetimuose kraštuose, o 
taip pat ir okupuotoje Lietuvoje, kur tei
sėti gyventojai iškeliami į kitus kraštus, 
o jų vieton atkeliami rusai. Toks lengvas, 
neskaudus susijungimas su svetimu ele
mentu!

Okupuotos Lietuvos literatūroje retai 
iškeliamas tautų susimaišymo ir žalojimo 
klausimas. Tik vieno lietuvio rašytojo 
knygoje užtikau šitokį epizodą: mišrioje 
šeimoje pirmiems nesusipratimams iški
lus, rusė žmona surenka savo skudurėlius 
ir išdumia. Good riddance! (Geras nusi
kratymas). Lietuvis, kiek sužalotas, su
grįžo į savo bendruomenę.

Įsikūrę naujuose kraštuose negali taip 
lengvai pabėgti ar atsikratyti nepageidau
jamo elemento. Viena, ką jie gali, tai su
grįžti į savo bendruomenę.

Ar lengvas sugrįžimo kelias? Šį klausi
mą įdomiai kelia Paulius Rūtenis savo pa
rašytame scenos veikale „Monika“. Jį au
torius priskiria „rimtai komedijai“, kurią 
apsvarsčius norisi verkti.

Komedijos autorius augęs Lietuvoj dai
nininkas, dainavęs Kauno Valstybinėje 
operoje. Antrojo karo nublokštas į Vokie
tiją tobulino balsą, dainavo Insbruko ope
roje, vėliau Stuttgarto radiofone ir lietu
vių stovyklose, iki emigravo į Australiją. 
Apsigyvenęs Pietų Australijoje, Rūtenis 
Adelaidėje suorganizavo lietuvių teatro 
mėgėjų grupę, režisavo, vaidino, ruošė sa
vo solo rečitalius, turėdamas laimę dirbti 
savo profesijoje. Persikėlęs gyventi į Syd
ney, pastoviai dirba Australijos operoje.

te?
— Ne. Turėjau šeimą, žmona anglė 

Penkis vaikus išauginau. Vienas sūnus 
yra gydytojas, kiti taip pat įsigijo profe
sijas. Bet tėvo nei vienas nemyli. Net ži
noti jo nenori. Užsieniečiu vadina.

— Bet dar turite žmoną.
— Nebeturiu. Ir toji su vaikais iš vien. 

Paliko mane vieną. Gyvenu prisiglaudęs 
pas svetimus. Bandžiau verstis privatiško 
fotografo amatu, bet nesisekė.

Savo profesijai įrodyti, prasegė švarką 
ir parodė bene dvi prie šono kabančias 
kameras.

— Kokie dabar planai, ką manote pra
dėti?

— Ką veiksiu — nežinau. Tuo tarpu gy
venu iš bedarbio pašalpos. Susitikęs pir
mą kartą saviškius, norėčiau gyvenimą 
pradėti iš naujo...

Trumpa kūčių diena slinko vakarop. 
Svečias pasisakė esąs alkanas. Pagal lie
tuvišką tradiciją kūčių vakarą ir užkly
dęs šuo neišvejamas. Tad ir Juozas pasi
liko vakarienės, o kitą dieną valgė kartu 
su lietuviais bendrus Kalėdų pietus. Išsi
kalbėjus, buvo jam užsiminta, kad galėtų 
dirbti lietuvių spaustuvėje, su savaisiais. 
Tačiau nebesulaukęs švenčių pabaigos, jis

I išvyko.
šitas vienišo svečio apsilankymas pri

minė kitą kūčių vakarą L. Sodyboje. Vi
siems susėdus prie stalo ir belaužant plot- 
kelę, prasivėrė valgyklos durys, ir įėjo 
kai kieno pažįstamas tautietis, nepataiso
mas alkoholikas, savo profesija pasirin
kęs valkatavimą — Koklys.

Jo nebereikėjo nė kviesti. Pats darėsi 
vietą prie stalo, ir, dar nenusivilkęs, pra
dėjo vaišintis. įSodyboje praleidęs visas 
Kalėdų šventes, vieną popietę vėl iškelia
vo į tamsą, iš kurios kūčių vakarą buvo 
išnėręs.

Tai du, nors ir skirtingais keliais per 
gyvenimą ėję tautiečiai, kurie, tarsi ne
žinomos dvasinės jėgos pastūmėti, kūčių 
vakarą panoro nors trumpam sugrįžti į 
savųjų tarpą, atsisėsti prie tradicinio 
švenčių stalo ir .prakalbėti lietuviškai...

Bet ar jiedu yra vieninteliai? Ar nėra 
likimo lį užkampius nublokštų žmonių, ku
rie, pasinėrę į svetimą gyvenimą, net ne
panoro sužinoti, kad esama savųjų .tau
tiečių? Tik atdavęs kitiems geriausias sa
vo gyvenimo dienas, išsekęs nuo sunkaus 
darbo ar pasiligojęs, bando ieškoti savų
jų pagalbos ir draugystės.

Krašto spauda ne kartą yra rašiusi apie 
tragišką vieno ar kito išeivio galą, apie 
rastą lavoną, svetimos šeimas išstumtą 
nebereikalingą buvusį jos maitintoją. Dau
gelio tragedijų ir 'širdgėlos būtų išvengta, 
jei visi lietuviai laikytųsi savoje bendruo
menėje, o varge ištiestų vienas kitam ran
ką.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Alumi neprekiaujame — Išjungtas van
duo. (Skelbimas)

Vyras praryja visą algą, o man telieka 
tušti buteliai. (Iš pareiškimo)

Brakonierius po girta ranka vietoj šer
no mano meitėlį nušovė. (Iš pokalbio)

Iš 93 buto šuo laisto mano gėles, ko aš 
nepageidauju, nes nuo tokio laistymo gė
lės nudžiūsta. (Iš pareiškimo milicijai)

Pauliaus Rūtenio kūryboje, kaip ir sce
ninėje interpretacijoje, šviečia lietuviška 
prigimtis, nors profesionalinis darbas yra 
grynai australiškoje aplinkoje. Jis, labiau 
negu kas kitas, turi progos pažinti ir įver
tinti įtaką tautinių grupių viena kitai ir 
atskilimo nuo bendruomenės reikšmę.

Monika užsidariusi, šalta, rafinuotai 
lojali „kosmopolite“, ištekėjusi už austra
lo Marko, nutolo nuo lietuviškos bendruo
menės, bet ieško tautinio artimumo ir 
bendrauja su paprasta, realistiška lietu
vaite Ale, pažįstama dar iš stovyklos Vo
kietijoje. Kitas ryšys su lietuvių bendruo
mene, tai buvęs sužadėtinis Jonas Rupei
ka, paliktas dėl miesčioniško australiškos 
'šeimos žibėjimo. Uošvė, nemėgdama sve
timtautės sūnaus žmonos, intriguoja ir 
stengiasi išskirti sūnų su žmona. Monika 
pastatoma prieš dilemą: pasilikti svetima 
australiškoje šeimoje, ar sugrįžti į lietu
višką bendruomenę — prie Jono.

Atomazga staigi, intriguojanti. Monika, 
radusi savyje sprendimą, nustebina Joną 
ir savo naujos šeimos narius. Tačiau au
torius neleidžia jai savo sprendimo pa
skelbti visai publikai.

Taip, autorius neišsprendžia Monikos 
dilemos ir, neatsakęs į klausimą, įjungia 
pačią publiką į veikalo eigą, žiūrovams 
paliekama išspręsti, ką pasirinko Monika: 
ar nelaiminga, kosmopolite save skaitan
ti moteris sugrįžta į lietuvišką bendruo
menę, ar pasilieka patogioje prabangoje. 
Mane sudomino tai, jog kalbantis su žiū
rovais paaiškėjo, kad nuomonės labai pa- 
siskirsčiusios. Ši skaudi dilema dar nėra 
įsisąmoninta'. Rūtenis pirmas šį klausimą 
iškėlė viešumon.

Veikalo ir spektaklio „Monika“ pasise
kimas — tai temos aktualumas, intriga, 
sąmojus, veiksmo sklandumas ir įtampa. 
Pauliaus Rūtenio „Monika“ su mažu są
statu (dešimt aktorių) labai dėkinga sce
nos mėgėjų teatrams — lengvai pastatoma 
ir žiūrovų ilgai atmintina, nes jiems pa
liekama išspręsti, ką Monika pasirenka: 
tautinę bendruomenę, ar svetimą, iš pa
viršiaus žavų naują pasaulį.

PERIMA TRANSLIACIJAS

Jau kuris laikas Sydnejuje ir Melbour
ne veikia etninės radijo stotys, valdžios 
remiamos, savanoriškų asmenų aptarnau
jamos. Abiejose vietovėse sykį per savai
tę duodamas lietuviškas pusvalandis, lie
tuvių paruoštos programos.

Etninės stotys, nepajėgiančios ilgiau iš
silaikyti, tarpininkaujant etninių reikalų 
ministrui, paprašė ABC (Australian 
Broadcasting Cpmmision) šias stotis per
imti. Po ilgų derybų ABC sutiko etnines 
stotis perimti. Jų tolimesnė egzistencija 
surišta su daug problemų ir daug išlaidų. 
ABC apskaičiavimu, etninių programų pa
ruošimui, kad jos būtų įdomios plačiai 
australiškai .publikai ir stočių aptarnavi
mui, reikės 70 tarnautojų.

Etninių radijo transliacijų perėmimas 
reiškia Australijos liberalų valdžios norą 
praturtinti Australijos britiškąją kultūrą.

Britanijos Lietuvis, 1951 m. lapkritis- 
gruodis

— Buv. lenkų generalui Andersui pri
teista iš „Daily Worker“ už šmeižiantį 
straipsnį £5.000.

— Per penktąjį DBLS atstovų suvažia
vimą nutarta įsigyti nuosavą spaustuvę ir 
pradėti tam reikalui specialų lėšų telkimą.

— Strasburge įsteigtas Laisvosios Eu
ropos Universitetas, pradėjęs veikti lap
kričio 2 d. Į šį universitetą įstojo penki 
lietuviai, kurie gavo stipendijas.

— E. Lietuvyje išsivystė „ugningos“ 
diskusijos tarp K. Valterio ir Barboros 
dėl lūpų dažymo.

— Chicagoje atidarytas lietuviškas 
alaus bravoras „Baltoji Meška“. Savinin
kai S. Sadauskas ir J. Vilutis. ((Bravoro 
veikla, berods, nebuvo sėkminga).

— Skulptorius J. Dagys, lietuvių bažny
čioje sukūręs šv. Kazimiero statulą, išvy
ko į Kanadą.

— Bradfordo Lietuvių vaidybos studija 
.Atžalynas“ Londone pastatė „Aušros sū
nų“ ir „Valkatą“.

— Min. S. Lozoraitis pasakė 10 min. tru
kusią kalbą per Jungt. Tautų Organizaci
jos Paryžiaus radiofoną.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEEDS® — sausio 9 d., 3 vai. p. p.
ECCLES — sausio 9 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM® — sausio 9 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje
KETTERINGE — sausio 9 d., 14 vai.
NOTTINGHAM® — sausio 16 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
DERBYJE — sausio 16 d., 14 vai, Bridge 

Gate, Convent of Mercy.
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