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Trys margi laiškeliai
Visos laikraščių redakcijos gauna laiš

kų iš savo skaitytojų. Vieni laikraštį pa
giria, kiti papeikia, treti pagrasina. Tai 
yra normalus ir labai pageidautinas reiš
kinys, labai daug padedąs redakcijai ir 
skaitytojams.

Skaitytojų laiškai yra tarsi barometras, 
rodąs kuria linkme reikia sukti, kurios 
krypties prisilaikyti. Pvz. neseniai, kai bu
vo pabandyta bent retkarčiais išspausdin
ti vieną kitą rašinį anglų kalba, dauguma 
skaitytojų (vienas net iš Pietų Amerikos) 
nedelsdami pasisakė — ne.

Atsiras balsų, nepatariančių pataikauti 
skaitytojams. Lygiai taip pat atsiras nuo
monių, kad laikraštis turi visiškai paklus
ti leidėjų ar kurio nors galingesnio auto
riteto valiai. Tokie balsai būtų demokra
tijos žalojimas, o taip pat pagreitintų laik
raščio galą. Redakcija privalo justi skai
tytojų pulsą, tuo pačiu metu išlaikydama 
tradicinę liniją bei lygsvarą.

Tačiau skaitytojai kelia problemų, ku
rias pravartu panagrinėti visiems bendro
mis jėgomis. Jas pavaizduos trys trumpi, 
žemiau pacituojamieji laiškeliai. Pirmasis 
jų taip skamba:

„Jūsų laikraštis man yra per brangus. 
Vokietijos laikraščiai žymiai pigesni ir 
didesni. Nuo ateinančių metų prašau siun
tinėjimą sustabdyti.“

Paliekant nuošaliai laikraščio prenume- 
tos kainą, kuri šiemet beveik nepasikeitė 
(Vokietijoj visiškai nepasikeitė), tas laiš
kutis kelia kitą, daug didesnę, grėsmin
gesnę problemą: jau nebesvarbu, kokia 
kalba laikraštis spausdinamas, svarbu tik
tai, kad jis būtų didelis ir pigus...

Antrajame laiškelyje rašoma:
„Esu pensininkas, tačiau dėl laikraščio 

kainos nesiskundžiu. Nebedejuou, kad jis 
kartais dėl pašto kaltės ir kiek pavėluoja. 
Nors akių šviesa mažėja ir vis sunkiau 
laikraštį galiu įskaityti, bet be jo nega
liu gyventi, kaip be duonos. Ką darote, 
kad po mūsų nepritrūktumėt skaitytojų?“ 

šis laiškelis pateikia visai kitokį klau
simą — ką daryti, kad mūsų prieauglis 
nepaliktų taip greitai lietuviškosios kul
tūros dirvonų?

Beveik prietaringu sutapimu praėju
siais metais Anglijoje ir Valijoje (iš Ško
tijos sunkiau surinkti žinias) numirė ly
giai tiek pat lietuvių (43), kaip ir 1975 
metais. Apytikriai apie pusė jų buvo E. 
Lietuvio skaitytojai. Kas' juos pavaduos? 
Nors iki šiol dar vis pavykdavo šiaip taip 
užpildyti pailekančiųjų gretas (nors ne iš 
jaunimo tarpo), bet kaip ilgai?

Ir pagaliau tretysis laiškutis, taikomas 
daugiau laikraščio redaktoriui.

„Girdėtis, kad jau įsijungi į „senior ci
tizens“ gretas. Atseit, užleisi vietą jaunes
niam — vienu žmogum sumažės bedarbių 
skaičius. Kas numatytas „sosto“ įpėdi
niu?“

Šis klausimas yra toks pat sunkus ir 
beveik tragiškas, kaip ir antrajame laiš
kutyje. Pasidarę pensininkais apsižiūrėjo
me, kad mūsų pėdomis niekas nebeatseka. 
Jeigu tas klausimas nebūtų toks skaudus, 
jis atrodytų juokingas — sugebėjome įsi
gyti turtą, įsteigti laikraštį, knygų klubą, 
o nebesugebame surasti įpėdinių... Sody
boje, spaustuvėje, klubuose jau senokai 
pasigaunama darbo jėgos iš šalies, bet re
dakcijoje reikia tikro lietuvio ir ne pensi
ninko.

Trumpi čia pacituotieji laiškeliai, bet 
jie iškelia sunkių problemų. Gal būt, tos 
problemos nėra neįveikiamos, bet jas rei
kia spręsti sutelktinai visiems kartu. To
dėl miela bus girdėti, jei skaitytojai į kel
tuosius klausimus atsilieps ne trumpais 
laiškeliais, o apgalvotais ir išgvildentais 
pasiūlymais.

J. Vikis

SACHAROVAS IR ATSLŪGIS

„Observer“ (sausio 9 d.) paskelbė pasi
kalbėjimą su dr. Sacharovu Maskvoje. Be 
kita ko, jis tame pasikalbėjime porą kar
tų paminėjo ir Lietuvą. Sacharovas pa
reiškė, kad tuo tarpu t:ktai Maskvoje, Uk
rainoje ir Lietuvoje yra sudarytos disi
dentų grupės stebėti, kaip vykdomi Hel
sinkio įsipareigojimai.

Antrą kartą jis paminėjo Lietuvą kal
bėdamas apie Kovalevo teismą Vilniuje. Į 
tą teismą jis buvo nuvykęs kartu su savo 
podukros vyru J. Jenkelevičium, kuris 
nuo to laiko yra nuolat persekiojamas.

Paklaustas, kaip jis žiūri į nuolat gar
sinamą atslūgį, dr. Sacharovas atsakė:

„Aš manau, kad atslūgis (detentė) yra 
vienintelė galimybė apsaugoti žmoniją 
nuo atominio karo ir sunaikinimo. Bet 
Vakarai turėtų suprasti, kad jie turi rei
kalą su milžiniška totalitaristine pajėga, 
ir todėl jie patys privalo būti labai vie
ningi. Vakarai turi reikalauti, kad į at- 
slūgį būtą įjungtas ir ideologinis aspek
tas, kuris yra pats svarbiausias, sudarant 
tarptautinį pasitikėjimą ir sąlygas žmo
gaus teisių vykdymui prižiūrėti“.

CHURCHILLIO PLANAS RYTŲ 
EUROPAI IŠLAISVINTI

Gerai informuotas Vokietijos laikraštis 
„Der Spiegei“ (3. I. 77) įsidėjo neseniai 
pasirodžiusios garsaus JAV diplomato Ca
bot Lodge knygos apžvalgą. Toji knyga 
vadinasi „An Inside View of Politics and 
Power in the ‘50s and ‘60s“. Cabot Lodge 
atpasSkoja protokolą susitikimo su 
Churchilliu, kuris įvyko 1955 m. kovo 8 d.

Churchillis pasisakęs, kaip jis, jau ne
bebūdamas valdžioje, tačiau žinodamas, 
kad amerikiečiai turi atominės bombos 
monopolį, 1948 m. buvo pasiūlęs planą 
Sov. Sąjungą iš Rytų Europos išstumti. 
Pagal tą planą sovietų kariuomenė turė
jusi atsitraukti iki buvusios Curzono lini
jos, tokiu būdu išlaisvinant Lenkiją, Če
koslovakiją, Vengriją, Rumuniją ir Balti
jos valstybes. Sovietų kariuomenė būtų 
turėjusi prisiimti privalomą inspekciją ir 
jai būtų buvę uždrausta gaminti atomi
nius ginklus.

Jeigu sovietai būtų atsisakę šį taikingą 
pasiūlymą priimti, Churchillis jau buvęs 
numatęs planą jį jėga įgyvendinti. Tuo at
veju JAV ir Britanijos lėktuvai turėję 
virš Sov. Sąjungos išmėtyti proklamaci
jas, informuojančias gyventojus apie tu
rimas atomines bombas. Tos bombos bū
siančios 3-4 savaičių laikotarpyje panau
dotos virtš nurodytų Sov. • Sąjungos rajo
nų, iš kurių gyventojams būtų buvę patar
ta išsikraustyti.

Norint pademonstruoti kariškąją galy
bę, atominės bombos būtų turėjusios būti 
numestos. O jei Sovietai būtų paskelbę 
karą, tai tada jie būtų turėję būti dar 
griežčiau nubausti.

Nepasinaudojus šiuo jėgos išbandymu, 
kol vakariečiai tebeturėjo atominės bom
bos monopoli, buvusi katastrofiška klai
da...

Po šio pasikalbėjimo Cabot Lodge pa
tyręs, kad JAV prezidentas Eisenhoweris 
energingai pasipriešinęs „priventyvinio“ 
karo idėjai, ir buvęs giliai sukrėstas dėl 
pasiūlymo pasinaudoti atominėmis bom
bomis.

Gomulkos prisiminimai
KATYNO ŽUDYNĖS — RUSŲ DARBAS

Anglų žurnalistas David Floyd (Daily 
Telegraph, 6. 1. 77) rašo, kad Vakarus pa
siekė buvusio Lenkijos komunistų vado 
(1956-1970) prisiminimai. Juose Gomulka 
pripažįstąs, kad Katyno žudynės buvo ru
sų darbas.

Gomulkos prisiminimai esąs pasikalbė
jimas apie politinę karjerą su vienu da
bar Vakaruose esančiu draugu, kuris mi
nimas tik „M. S.“ inicialais. Tas pasikal
bėjimas pasirodęs lenkų emigrantų spau
doje ir rusų išeivių žurnale „Possev“.

Nuo pat pradžios santykiai tarp Gomul
kos ir Chruščiovo buvę blogi. Ypačiai jie 
įsitempę 1964 m., kai Chruščiovas grasi
nęs sujungti Vokietiją Lenkijos sąskaita. 
Tada Chruščiovas priminęs, kad Lenkija 
esanti daug skolinga Sov. Sąjungai. O Go
mulka savo ruožtu apkaltinęs Sov. Sąjun
gą už Lenkijai padarytas skriaudas, įskai
tant Katyno žudynes. Chruščiovas dėl to 
neužpytkęs, nes jam tai buvę priminta ne
be pirmą kartą.

Gomulka pasakoja, kad 1957 m. pats 
Chruščiovas pasiūlęs viešai paskelbti Ka
tyno kaltininkus, žinoma, visą kaltę su
veržiant Stalinui. Esą, Stalinas pridaręs 
tiek niekšybių, jog nebesvarbu, kad ir ši
toji bus viešai paskelbta.

Anuo metu Gomulka bijojęs viešai 
skelbti Katyno kaltininkus, nes nuo to ga
lėję nukentėti rusų-lenkų santykiai. Ru
sai ne tik prasikaltę Katyno žudynėmis, 
bet ir masiniais trėmimais. Lenkai galį 
jiems už tai nedovanoti. Vėliau jis gailė
jęsis nepasinaudojęs Chruščiovo patari
mu, nes tuo būdu, anot Chruščiovo, būtų 
buvusi atmokėta skola lenkams, o taip pat 
sustiprintas Gomulkos autoritetas.

Savo atsiminimuose Gomulka pasakoja 
ir apie Sovietų invazijos pavojų 1956 me
tais. Atrodo, kad tos invazijos patys so
vietai nenorėję. Gomulka turėjęs daug 
vargo 1968 metais įkalbėdamas Sov. Są
jungą įsikišti į Čekoslovakijos reikalus. 
Tuo metu jo buvę paklausyta. Bet kai 
1970 m. kilo riaušės Lenkijos Baltijos uos
tuose, sovietai atsisakę pasiųsti kariuo
menę. Geriau jie paaukoję patį Gomulką, 
kuris, užleidęs vietą Gierekui, dabar ra
miai gyvena pensininko dienas.

KEIČIASI KAINOS SOV. SĄJUNGOJE

Nuo balandžio lėktuvų ir autobusų bi
lietų kainos pakeliamos 20%. Taksi kai
nos padvigubinamos. Taip pat padidina
mos kainos prabanginių prekių — kilimų, 
šilko, kristalo, geresnių drabužių.

Prekių, kurių pareikalavimas yra ma
žesnis, pvz. nespalvoti TV aparatai, sinte
tinės medžiagos, mažyčiai šaldytuvai ir 
kt., kainos sumažinamos net 25%.

Maisto kainos oficialiai nekeičiamos, iš
skiriant atsitikimus, kai pagaminamos 
naujos produktų rūšys.

Butų nuomos tebėra nepasikeitusios 
nuo 1928 m. Jos yra žemos, ir valstybė 
primoka per metus 5.000 milijonų rublių.

Oficialiai visų prekių kainos yra nusta
tytos, laisva konkurencija neegzistuoja. 
Iš tikrųjų produktų kainos turguje yra 
kelis kartus didesnės, negu krautuvėse. 
Miestų gyventojai turi permokėti už tuos 
maisto produktus (mėsa, daržovės), ku
rių trūksta krautuvėse. Mainų prekyba 
taip pat nėra išnykusi.

ATĖMĖ PINIGUS

KGIB Maskvoje krėtė Solženicyno fon
do valdytojo A. Ginzburgo butą ir atėmė 
5.000 rublių pinigais ir apie 2.000 rublių 
vertės prekių. Fondas yra įsteigtas padėti 
disidentų šeimynoms ir siųsti maisto 
siuntinius politiniams kaliniams. Fizikas 
J. Mniuch išleido naują atsišaukimą, pra
šydamas ir toliau remti fondą.

„CHARTA 77“

Čekoslovakijoje išleistas žmogaus teisių 
vykdymo reikalaująs manifestas, kurį pa
sirašė 240 intelektualų, remiančių buv. 
Dubčeko režimą ir susispietusių į sambū
rį .„Charta 77“. Tas sambūris pats save 
taip apibūdina:

„Charta 77“ yra laisva, neformali ir at
vira sąjunga visokių religijų ir profesijų 
žmonių, siekiančių bendrai ir individua
liai respektuoti žmogaus teises mūsų kraš
te ir visame pasaulyje. Tai nėra organi
zacija, turinti savo įstatymus, įstaigas ar 
formaliai registruotus narius. Kiekvienas, 
kuris priima mūsų idėjas, skaitomas na
rys. „Charta 77“ nesudaro pagrindo poli
tiškai opozicijai“.

„Ohartos 77“ iniciatoriai Prahoje buvo 
suimti ir tardomi.

SOVIETAI PRIE REINO...

Nato armijos generolas, belgas Robert 
Close išleidžia knygą „Defenceless Euro
pe“, .kurioje įrodinėja, kad, esant palan
kiom sąlygom, Sovietų armija per 48 va
landas galinti būti prie Reino. Pasinaudo
dami žaibiniais .puolimais ir pasirinkdami 
patogų laiką (šventės, atostogos) sovietai 
galį užimti Vak. Vokietiją per 2 dienas.

Vokietijos gynybos ministeris G. Leber, 
pasipiktinęs dėl tokio pareiškimo pasakė, 
kad sovietai tai galėtų padaryti tik tuo 
atveju, jei patys vokiečiai juos atsives
tų...

ŠVEDAI KELIA KAINAS

Švedai pakėlė automobilių, alkoholio, 
cigarečių ir TV mokesčius. Butelis whis- 
kio dabar kaštuoja £11.65, cigarečių pū
kelis— £1.00, TV leidimas — £55.00. Šve
dijos vyriausybė pirmą kartą nuo 1914 m. 
žada skolintis užsienyje pinigų.

ALIO! AR ČIA VATIKANAS?

„The Universe“ rašo, kad kiekvieną die
ną į Vatikaną skambina pasigėrę piliečiai, 
prašydami sujungti su popiežium. Ypačiai 
daug kandidatų esą iš Amerikos.

Vatikanas telefonu pasiekiamas tiesiog 
arba per jo centrinę. Dauguma norinčiųjų 
kalbėti su popiežium įsileidžia su tarnau
tojais į derybas, pamiršdami, kad išsiblai- 
vę ir pamatę telefono sąskaitą imsis už 
galvos.

Popiežiaus privatiškas telefonas yra 
laikomais paslaptyje. Jį galima pasiekti 
tiktai per sekretorių msgr. Pasquale Mac- 
chi, žinoma, tik būtinam reikalui esant. 
Visos kitos Vatikano įstaigos lengvai pa
siekiamo* telefonu. Jeigu reikalas yra 
rimtas, tai norintysis jį išsiaiškinti sujun
giamas su atitinkamu skyrium.

Pasirodo, ‘kad paėmusieji vieną taurelę 
perdaug, dažnai nori pasikalbėti ir su ki
tais garsiais žmonėmis. Jie dažnai skam
bina JAV prezidentui ir D. Britanijos ka

ralienei.

„Soviet News“ (gruodžio 14 d.) paskel
bė tekstą atsišaukimo, kurį pasirašė įvai
rių Sov. Sąjugoj gyvenančių žydų grupės. 
Atsišaukime prašoma pagalbos trims šim
tams Ostijoje (Italija) gyvenančių žydų, 
sugrįžusių iš Izraelio ir nebegalinčių nie
kur išvykti. Šis atsišaukimas įteiktas J. T. 
Žmogaus Teisių Komisijai, Sovietų misi
jai prie J. Tautų ir Sovietų ambasadai 
Italijoje. Susilaikydami nuo komentarų, 
žemiau pateikiame šio ilgo atsišaukimo 
keletą ištraukų.

„Mes išvykome iš Izraelio prieš keletą 
metų tikėdami, kad turime pakankamai 
rimtų priežasčių. Kai kurie norėjome su
sijungti su ten gyvenančiais giminėmis. 
Kiti tikėjosi geresnių uždarbių ir patoges
nio gyvenimo. Tretieji galvojo, kad Izra
elis yra žydų tėvynė, į kurią jie privalo 
keltis. Bet tikroji ir pagrindinė priežastis 
buvo sionistų propaganda, skleidžiama per 
„Voice of Izrael“, ilgi laiškai ten seniai 
nebegyvenančių giminių ir gražūs pažadai 
aipe viso pasaulio „žydų brolystę“.

„...Viskas Izraelyje mums buvo sveti
ma: sistema, kalba, nedraugiški tarpusa
vio santykiai, sionistų politika, skirstan
ti žmones į rasines ir religines sektas. Sio
nistai atėmė mūsų vaikus ir pasiuntė juos 
kariauti prieš mums svetimus žmones, 
kurių mes nepažįstame ir su kuriais no
rėtume taikoje gyventi.“

„...Izraelio valdininkai iš mūsų pelnosi. 
Visame pasaulyje, o ypačiai Amerikoje, 
yra labai daug' turtingų žydų. Jų turtai 
sudaro sąlygas prieiti prie Valstybės De
partamento ir diktuoti kokias tik nori są
lygas. Jie renka pinigus ir per „Makbita“ 
organizaciją siunčia į Izraelį, bet patys 
nesikelia ten gyventi. Pinigais, kurie gau
nami padėti naujiesiems emigrantams iš 
Sovietų Sąjungos, daugiausia pasinaudoja 
Izraelio valdininkai.“

„...Mes prakeikiame valandą, kurią nu
tarėme palikti savo gimtąjį kraštą, kur 
buvome laisvi gimę, turėjome savo na
mus, draugus, gimines, kalbą ir kultūrą“.

„...Sugrįžti į Izraelį būtų savižudybė. 
Tai nėra mūsų kraštas, nei mūsų žmonės. 
Ten mes nerandame jokių dvasinių verty
bių... Mes negalime pakelti gyvenimo są
lygų Izraelyje, nes esame patekę į spąs
tus. Lengva yra ten patekti, bet sunku iš
važiuoti. Sovietų Sąjunga griežtai vykdo 
Helsinkio susitarimus ir leidžia žydams 
išvykti. Kitaip yra Vakaruose. Turėjome 
daug vargo, kol sugrįžome į Romą. Bet ir

Sofifi/nr'oS DIENOS
— Policija Maskvoje buvo suėmusi fi

ziką dr. Orlovą, kuris yra nusižengimams 
prieš. Helsinkio paktą registruoti komisi
jos pirmininkas.

— Lancashire Epilepsy Association pa
skelbė, kad Mahometas, kaip Julius Ceza
ris ir Napoleonas, buvęs epileptikas. Vi
sas Islamo pasaulis dėl to esąs pasipikti
nęs.

— Britų Lyga kovai su reumatizmu 
skelbia šiuos metus pasauliniais renma- 
tizmo metais. Metinė gamybos vertė, ku
rios netenkama dėl reumatizmo Britani
joje, yra 400 mil. svarų.

— V. Bukovskis, prieš išvykdamas iš 
Anglijos, kalbėjo konservatorių Reform 
Group atstovų susirinkime britų parla
mente.

— Belgijoje viena moteris sausio 11 d. 
gavo laišką iš Anglijos, kurį jos vyras 
(miręs prieš 30 metų) pasiuntė 1916 me
tais.

— Dauguma britų spaudos pasmerkė 
Prancūziją už arabų teroristo Abu Daoud 
išgabenimą į Alžyrą. Tik pora laikraščių 
pateisino Prancūzijos žygį.

— Prancūzija sutarė parduoti Egiptui 
200 Mirage F-l bombonešių. Tai esanti 
viena iš pirežasčių, kodėl išlaisvintas Abu 
Daoud.

— Madride rūkoriai turės mokėti 1.000 
pezetų (£7) baudos, jei numes nuorūką 
gatvėje.

— Volkswagen automobilių fabrikai Vo
kietijoje priėmė 3.000 naujų darbininkų, 
nes malšinu paklausa labai padidėjo.

— Sovietų Sąjungos disidentai atmetė 
įtarimą, kad jie esą atsakingi Už bombą 
Maskvos požem. traukiny. „Mūsų vienin
telis ginklas yra tik žodžiai“, —- pareiškė 
viena kalbėtoja.

— Lenkijoje renkami parašai po prašy
mu, kuriame reikalaujama ištremti Dar
bininkų Gynimo komiteto narius. Akciją 
organizuoja Radomo komunistų partija.

— Rodezijoje pradėta kalti metalinės 
monetos, kuriose nebėra karalienės at
vaizdo.

—• British Leylands automobilių fabri
ke (Cowley) sustreikavus vedėjams (for- 
manams), gerokai pakilo darbo produk
cija...

— Britų spaudoje pasirodė žinių, kad į
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Prašo pagalbos
čia nėra geriau, čia mes negauname dar
bo, vaikai nelanko mokyklų. Neturintieji 
santaupų, badauja. Visi nuo mūsų nusi
gręžė. Dingo viltys patekti į JAV ar Ka
nadą. Sionistai ir Vakarų ambasados 
mums pareiškia: „Grįžkite į Izraelį, arba 
mirkite badu,, jūsų likimas mums nerūpi.“

Atsišaukimas baigiamas piktais žo
džiais, smerkiančiais sionistų propagandą.

(Redakcijos pūastaba. Kiekvienas sve
timšalis, emigruodamas į kitą kraštą, gau
na iš Anglijos vyriausybės raštišką garan
tiją, kad galės laisvai sugrįžti atgal, jeigu 
naujasis kraštas nepatiks).

Neprašyta pagalba
Tokiu vardu „Liverpool daily post“ 

(lapkr. 29) išspausdino C. Quanto straips
nį. Jame rašoma apie šiuo metu Anglijoje 
labai populiarų politinį reiškinį —- devo- 
liuciją arba susiskaldymą į atskiras auto
nomiškas ar pusiau autonomiškas valsty
bėles. Šiaurinė Airija (Ulsteris) jau se
niai tokią autonomiją turi. Dabar jos rei- 
kalaujo škotai ir valai.

Kaip rašo minėtasis C. Quantas dideli 
devoliucijos šalininkai pasirodė komunis
tai. Į klausimą, kodėl jie taip susirūpino, 
straipsnio autorius atsako, kad jie seką 
Sovietų S-gos palaikomą seną imperialis
tų dėsnį: skaldyk ir valdyk.

Į keturias dalis susiskaldžiusi Britani
ja greitai nusilps, nes savo jėgas ir ištek
lius turės vartoti keturioms atskiroms ad
ministracijoms ir krašto ūkiams.

Gerai jei visos tos „valstybės“ darniai 
sutars. „Tačiau prileiskime, kad Valijoje 
valdžia patenka į kraštutinių kairiųjų 
rankas. Nepritardama centrinės valdžios 
gynybos politikai, ji pasišaus sudaryti 
draugiško neutralunio sutartį su Maskva! 
Ir štai rusų povandeninių laivų bazė atsi
randa Cardigano įlankoje“ — rašo C. 
Quantas. .

Savo straipsnį jis baigia tokiu sakiniu: 
,Ber ateinančius kelis mėnesius vyks ko
va. Tačiau toje kovoje reikia atsisakyti 
nuo pagalbos tokių ideologų, į kurių lais
vės sąvoką neįeina nepriklausomybė ir 

i laisvė tokių kraštų, kaip Latvija, Estija, 
Lietuva, Čekoslovakija, Vengrija, Bulga
rija, Rumunija ir, žinoma, Valija“.

Maskvą atgabentas Čilės komunistų vadas 
pageidautų įsikurti Suomijoje, nes jis 
esąs linkęs į liberališkąjį komunizmą.

— Didžiausia Londono krautuvė Har
rods per pirmąją išpardavimo dieną tu
rėjo £2.8 mil. pajamų. Tai visų metų vie
nos dienos pajamų rekordas. Apie 50-80% 
pirkėjų užsieniečiai.

— Nauji kandidatai į Europos Bendruo
menę yra Graikija, Ispanija, Portugalija 
ir Turkija.

— 172 lenkų intelektualai Varšuvoje 
įteikė parlamentui prašymą ištirti žiaurų 
policijos elgesį per birželio mėnesio dar
bininkų neramumus.

— Kalifornijoje sausio 7 d. vėl drebėjo 
žemė. Žmonių aukų nėra.

— JAV suimtas imigrantas Ivan Rogals- 
ky. Kratos metu pas jį rasta slapti Ame
rikos erdvės tyrimo dokumentai, kuriuos 
jis norėjęs perduoti Sovietų diplomatui 
prie J. Tautų.

— Japonijos lakūnas atrado naują salą 
apie 750 mylių nuo Tokio.

— Spėjama, kad bomba, sprogusi Mask
vos požem. traukinyje, užmušė šešis žmo
nes. Oficialiai šis skaičius nepatvirtintas.

— Kišeninis TV aparatas (Microvision) 
yra tik 6 colių ilgio ir 4 colių pločio. Kai
na — apie 200 svarų.
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Susitikimas su Bukovskiu
European Liaison Group (ELG) inicia

tyva Rytų Europos tautų atstovai sausio 
9 d. Latvių Namuose Londone turėjo pro
gos susitikti neseniai iš Vladimiro kalėji
mo ištrūkusį Vladimirą Bukovskį. Kas se
kė spaudą ir TV, tam nebereikia daug aiš
kinti, kas yra V. Bukovskis ir kodėl jis 
pasidarė iš karto toks populiarus Londo
ne. Jo asmenį tinkamai charakterizuoja 
šis N. Bethell išsireiškimas: „Šitas žmo
gus, kurį Sovietų valdžia laikė uždarytą 
kaip protinį ligonį, man pasirodė protin
giausias žmogus, kokį kada nors esu suti
kęs“ (Sunday Times, sausio 9 d.).

Žiūrėdamas į šį beveik vėjo nupučiamą, 
cigarečių dūmuose paskendusį sovietinį 
kalinį, ramiai spaudžiantį rankas gausiai 
susirinkusiems jo bendraminčiams, tikrai 
negalėjai atsistebėti, iš kur jis imasi tiek 
daug energijos, logiško galvojimo ir net 
taiklaus sąmojaus.

Tik reikia prisiminti jo pareiškimą po 
antrojo arešto (1971 m.) teisme. Paklaus
tas, ar neapgailestauja savo „neprotingo“ 
elgesio, jis, kaip ir Nijolė Sadūnaitė, pa
reiškė: „Mano vienintelis apgailestavimas, 
kad per trumpą savo laisvės periodą ne
galėjau daugiau padaryti kovoje dėl lais
vės ir teisybės“.

Milijonams žiūrovų stebint televizijos 
ekraną, atsakydamas į klausimą, ar nebu
vusi atėjusi pagunda kapituliuoti ir pasi
naudoti siūloma laisve, V. Bukovskis at
sakė: „Kartą pajutus vidujinę laisvę, ku
rią įsigijai likdamas ištikimas savo įsiti
kinimams ir neišduodamas draugų, jie ne
begali tos laisvės atimti. Lengviau būtų 
nusižudyti.“

Padaręs trumpą įžangą, V. Bukovskis 
pasisiūlė atsakinėti į jam teikiamus klau
simus. Paklausėjų tarpe buvo lenkai, 
vengrai, latviai, lietuviai, estai, ukrainie
čiai ir jo paties tautiečiai rusai.

Suminėti visus tuos klausimus, kurie 
kartais kartojosi, užimtų per daug vietos. 
Tad šičia bus pabandyta V. Bukovskio 
mintis apibendrinti, prijungiant vieną ki
tą detalę ir iš kitomis progomis įvykusių 
pasikalbėjimų.

Jau pasikalbėjimo pradžioje jis pabrė
žė, kad politinių kalinių problema yra vi
suotinė, universali, todėl ji ir turinti būti 
sprendžiama visuotiniu mastu. Anglijoje 
gyvenantieji Rytų Europos tautų žmonės 
turį ypatingai geras sąlygas, galėdami pa
sinaudoti kartu su vietiniais gyventojais 
bendra anglų kalba. Jis galvoja, kad net 
būtų naudinga turėti tarptautinę konven
ciją, draudžiančią politiniams kaliniams 
„plauti smegenis“.

Saldainiais lijo prie Babrungo
Nuo ankstyvo ryto kaip bičių įgelti lekia žmo

nės į Plungę. Vieni — traukiniais, kiti — savo ar 
tarnybinėm mašinom. Vieni — su vaikais ir anū
kais, kiti — su bičiuliais, žmonomis ar pusseserė
mis.

Skęsta Plungė dainose, muzikoje, šurmuliuoja, 
verda miestas kaip bulvienė katile. Nei praeit, nei 
pravažiuot, vienas kitą alkūnėm tarkuoja. Raibu
liuoja miestas, nusėtas kremais — išmargintais, iš
rašinėtais, išpieštais, išgražintais.

Ir Onutę, ir Tamošių
Į kermošių, į kermošių!

Lekia kūlversčiais ne tik Onutės ir Tamošiai; 
net iš Estijos, Latvijos ir kitų galų atbilda kermo- 
šininkai.

Skuba jie, o kelią užtveria kremas ir gundo: 
Pirksi nepirksi — pasiderėt gali!

Pasidera kermošininkai su gražiom pardavė
jom, bet jos nenusileidžia — kietos žemaitės! Ir ei
na toliau. O už dviejų žingsnių stabdo kitas kre
mas:

Pasižiūrėjęs sotus nebūsi
šventa teisybė. Ir perka svečiai storapilvius 

kretingiškius pyragus, didžiulius riestainius, pripu
čiamas varles ar kitus gražumynus. Ir šveičia, net 
žandai plyšta!

Valgyk pyragą kiškių, 
bet neužmiršk ir namiškių!

Prisikemša terbas gėrybių ir neša į savo ar tar
nybines mašinas. O virš miesto skamba dainos:

— Negerk, broleli, negerk antros...
Kaipgi lašelio neparagausi, kaipgi nepavilgysi 

burnelės, jei lauke vėsus oras žandus tarkuoja. O 
dar mieli žodžiai ant tvoros gundo:

Gardus alutis, balta putelė...
Verda miestas, šurmuliuoja.
Ar jau svieto galas? Koks ten galas! Tik pra

džia!
Juk suvažiavo geriausi medžio meistrai! Savo 

auksinių rankų padarytus stebuklus parodys. Į ant
rą Lietuvos medžio meistrų dieną susirinko. O 
šventė be kermošiaus — kaip veselija be muzikos...

Dar nepilna dūšia, 
o kišenė tuščia!

Taip šaukia dar viena marška, iškabinta ant 
kromo. Kažin ar teisybė — kurie gudresni, tų kiše
nės niekada nebūna tuščios.

Teisybę pasakius, šventė prasidėjo išvakarėse 
— tada jau Plungė sudrebėjo. Mat, dar vienas raš
tas sukvietė į liaudies talentų vakarą. Sugarmėjo 
krūva svečių į kultūrnamio salę, o ten per visą sie
ną surašyta:

Anon laiko žmuonis muokieje pasišpuosint, kad er 
negramatni, kad er domi bova.

O dabar tikrai ne durni žmonės. Ir pašposint 
ne blogiau moka. Kai tik svečių būrin įsisuka Ra
seinių Magdė, Telšių Pliumpis ir Palangos Juzė, 
nuo juoko vos nesprogo kultūrnamis. Na ir jų lie
žuviai — ilgesni už Babrungą! Linksmino ir muzi
kantai iš Rietavo, iš Šiaulių rajono, etnografiniai 
ansambliai: barstė mįsles, minkles-pinkles... O kai 
Magdė, Pliumpis ir Juzė į šokių ratelius už skver
nų ištempė ir išsipusčiusius svečius, susiūbavo kul
tūrnamio grindys, sutraškėjo parketas! Kad kiek, 
ir namas būtų griuvęs.

Ko tik čia nebuvo! Ne tik išgirdom grojantį 
visų mėgstamą kompozitorių Jurgį Gaižauską, — 
jis, pritardamas sau. skripkele, sudainavo „Žemai
čių tvirtybę“!

Ir žiedą dalino, ir fantus išpirkt reikėjo. Kai 
Juzė paklausė, ką turi daryti moteriškė, norėdama 
išpirkti savo fantą, salėj pasigirdo:

— Striptizą!
Gudrus Juzė prašymą išvertė taip:
— Prašome pašokti!
Viso neišpasakosi. Iki vėlyvo vakaro salėj 

skambėjo dainos, nuo šokių svečiams net kojos tin
ti pradėjo. O žiūrovų atstovai net alučiu buvo pa
vaišinti...

Na, bet užsiplepėjom. Grįžkim į Babrungo 
slėnį, kur savo šventėn renkasi liaudies meistrai.

Iš lėto eina žinomas meistras Puškorius, neša 
išsipūtusią terbą.

— Velniai netelpa? — kažkas klausia.
— Je, lend lauk! — atsako jis.
O šimtai žmonių jau apspitę išpuoštą, išgra

žintą šventės aikštę. Lygiai dvylikę įvažiuoja dide
lė (kaip Telšių mūrai) klumpė, kurioj kvieslys su 
palydovais stovi.

Varpas subumbsėjo. šventė prasidėjo.
Visi žiūri akis išsprogdinę į žinomus liaudies 

meistrus: čia ir J. Užkurais, ir S. Riauba, ir B. Puš- 
korienė ir daug daug kitų. O aikštėj prasideda įdo
mūs dalykai.

Penkios medkirčių komandos (po tris žmones 
krūvoj) pradeda rodyti savo mandrumą — kas 
greičiau supiaus ir suskaldys malkas, kas jas gra
žiau sukraus.

Kol jie prakaitą lieja, kvieslys čiulba:
— Mergužėlės, nežiopsokit — pažiūrėkit, ku

rie mikliau dirba. Gal vaikiną išsirinksit šaunų... 
Kermošavo parsivešit gerą vyrą!

Kol merginos vyrus rinkos, medkirčių varžybų 
teisėjas Lenino premijos laureatas (ir t. t., ir pan.) 
architektas Čekanauskas išplėtęs akis žiūrėjo, ku
rie spritniau dirba. Ir kvieslys tuoj pasakė:

Bukovskis nepranašauja Vakarams ga
lo kaip Solženicynas dėl jų neapdairumo 
ar nenoro skelbti kryžiaus karo, nes jis 
giliai tiki į demokratinės santvarkos pri
matą. Tačiau jis sutinka, kad besąlyginis 
kompromisas veda į pralaimėjimą. Vaka
rai neturėtų skubėti su visokeriopa pagal
ba, kol nemato geros valios iš sovietų pu
sės.

Viešoji opinija daug reiškianti. Vakarai 
klystą, bijodami kritikuoti sovietinę siste
mą arba reikalauti išlaisvinti žmones, 
persekiojamus dėl žmogaus teisių ar są
žinės laisvės. Peticijos, mitingai ir de
monstracijos, ypačiai jeigu visa tai su
koncentruota vienam kuriam asmeniui 
gelbėti, labai daug padeda. Tatai įrodąs ir 
jo paties pavyzdys.

Bukovskis nėra patenkintas Vakaruose 
nukalta disidento sąvoka. Toji sąvoka 
daugiau liečianti atskirus intelektualinius 
kovotojus. Tuo tarpu judėjimas prieš žmo
gaus teisių paniekinimą jau yra virtęs re
zistencija, apimančia ir darbininkų 
sluoksnius. Tos 'pogrindyje augančios re
zistencijos dydžio ar jos dalyvių skaičiaus 
niekas negali nustatyti. Pakanka žinoti 
tai, kad vietoje vieno „išversto stulpo“ 
stoja nauji.

Sovietinei sistemai pakeisti ar jai pa
gerinti spaudimas turės kilti krašto vidu
je. Tačiau be išorinės pagalbos sunku ti
kėtis pageidaujamų rezultatų. Sovietų re
zistentų laukia sunkus ir ilgas darbas, kol 
jie, su draugų pagalba, galės pasinaudoti 
to darbo vaisiais. Jis pats esąs pasiryžęs 
įsijungti į rezistencinę veiklą visomis sa
vo pajėgomis.

Bltm.

MINĖS TV SUKAKTĮ
Chicagojė praėjusiųjų metų pradžioje 

sukako 10 metų nuo „Lietuviai televizijo- • 
je“ įsteigimo. Jos organizatorius — T. Siu
tas. Talkininkauja kun. A. Kezys.

Per 10 metų stočiai sumokėta apie 
300.000 dolerių, kurių didesnė pusė su
rinkta iš skelbimų.

Sausio 8 d. suorganizuotas specialus po
kylis lietuviškosios televizijos dešimties 
metų sukakčiai paminėti.

IŠVERSTI V. BUBNIO ROMANAI

Rytų Vokietijoje išleistas Vytauto Bub
nio romanas „Po vasaros dangum“. Ver
tėjas — H. Kompas. Kiek anksčiau „Auf- 
bau“ leidykla išleido ir kitą V. Bubnio ro-1 
maną „Alkana žemė“.

Dvi retos knygos
„Draugo“ kultūriniame priede (Nr. 262, 

1976 m.) suminėtos dvi nekasdieniškos 
knygos. Pirmoji, kurios recenziją rašo Pr. 
Visvydas, yra

NEGĘSTANTI LIEPSNA.

Savo recenziją autorius šitaip pradeda: 
„Knygelė, kurią laikau rankoje ir kurią 

dažnai pavartysiu ateityje, priklauso prie 
XX amžiaus džiuginančių prošvaisčių. Jos 
pavadinimas „Negęstanti liepsna. Religi
niai sonetai“. Autorius nežinomas. Rank
raštis slaptai gautas iš Lietuvos.

Sunku sutikti su mintimi, kad šitie ne
kalti eilėraščiai, kuriuose žmogus pamal
džiai kalbasi su Dievu ir kuriuose nėra jo
kio priešvalstybinio grūdo, yra draudžia
mi spausdinti komunistų okupuotoje Lie
tuvoje. Tik todėl autorius turi rizikuoda
mas juos slaptai išsiųsti į užsienį, likti ne
žinomu ir nuolat saugotis saugumiečių 
keršto. Ir tai atsitinka valstybėje, kuri vi
sam pasauliui šaukte šaukia apie taiką, 
žmoniškumą, broliškumą.“

Knygelėje yra 43 sonetai; kiekvienas iš 
jų prasideda žodžiais „Cor Jesu...“ Esą, 
jie parašyti Šekspyro sonetų pavyzdžiu. 
Literatūriniu ar poetiniu požiūriu Pr. Vis
vydas sonetus taip vertina:

„Autorė ar autorius gerai nusituokia 
poetikoje, remiasi skaidriu, tradiciniu, 
klasikiniu eiliavimu. Frazė lanksti, logiš
kai rami, bet vis dėlto žėrinti emocingu 
atvirumu. Jaučiamas artumas Just. Mar
cinkevičiaus dainingai, paprastai, bet ne- 
monotoniškai poezijai. Kas svarbu — tu
rinį persmelkia tikėjimo būtinybė.“

Šis rankraštis dabar atspaustas ir iš
leistas 52 psl. knygutės formoje. Autorius 
(gal netyčia?) ją vadina „Negęstanti švie
sa“. Gaunama „Drauge“. Kaina 2 dol.

Antroji knyga yra kun. P. Jatulio Vati
kano archyvuose surasto vysk. M. Valan
čiaus veikalo kopija, prisiųsta Lietuvių is
torijos draugijai. Tai esąs nepaprastai 
gražiai paruoštas popiežiaus Pijaus IX 
bulės INEFFABILIS lietuviškas vertimas, 
vysk. Valančiaus prisiųstas 1854 m. popie
žiui.

Valančiaus tekstas esąs grafienės Idali
jos Platerienės kaligrafiškai išrašytas ran
ka, ir kiekvienas puslapis iliustruotas Lie
tuvos laukų ir miškų gėlėmis.

Knygos viršeliai esą mediniai. Juose 
gražiai išpiaustytos gėlės ir šv. Rašto 
tekstai. Prie pirmojo teksto puslapio pri
tvirtintas metalinis Vytis, o užpakalinia
me —Flaterių herbas.

Solženicyno atsisveikinimas
„T. Žiburiai1 įsidėjo pranešimą iš Ro

mos apie Solženicyno atsisveikinimą su 
Europa, kuris čia perspausdinamas.

•••
Solženicynas paliko Europą ir persikėlė 

į Jungtines Amerikos Valstybes. Italų žur
nalas „Žvilgsnis į pasaulį“ atspausdino 
paskutinį pasikalbėjimą su Solženicynu, 
paliekančiu Europą. Paklaustas, kaip jam 
atrodys Sovietų Sąjunga po 10-20 metų, ir 
ar jis galvoja kada nors grįžti į So v. Są
jungą, Solženicynas atsakė:

— Kai mano knygos bus galima spaus
dinti Maskvoje, tada aš būsiu tartum grį
žęs .atgal. Kai buvau ištremtas iš Rusijos, 
aš realiai galvojau apie galimą sovietinio 
režimo evoliuciją, bet praleidęs pustrečių 
metų Vakaruose, pastebėjau, kokią krizę 
jūs išgyvenate. Pas mus Rusijoje vaikiš
kai tikima, kad Rusiją išgelbės Vakarai. 
Tuo tarpu jūs, vakariečiai, patys turite 
gelbėtis, o mes patys, ne revoliucija ir 
krauju, bet dvasine jėga priversime su
griūti dabartinį režimą. Kai atvykau. į Va
karus, pastebėjau plačiai paplitusią apa
tiją, netikėjimą grėsme ir negalvojimą 
apie kitų laisvę. Pasaulinė situacija tiek 
yra pablogėjusi, kad sovietinio režimo 
evoliucija yra visiškai neįmanoma. Prie
šingai, viskas veda į evoliuciją, kuri yra 
labai nepalanki sovietų piliečiams, o 
drauge ir Vakarams.

Solženicynas, paklaustas, ar jis saugiai 
jaučiasi Vakaruose ir ar nėra pavojaus jo 
gyvybei, atsakė:

— Susirūpinimas savimi suponuoja bai
mę. Aš jau seniai esu pasiruošęs minti; 
jau nuo pirmųjų sąmyšių koncentracijos 
kalėjimuose mes buvome pasiryžę sutikti 
mirtį. Neturėjau baimės nė tada, kai Va
karuose pasirodė mano „Gulago salynas“ 
— aš tada buvau dar Sov. Sąjungoje, tai
gi jų rankose.

Kun. P. Jatulio laiške, tarp kitko, rašo
ma:

„Jau anksčiau žinojom, kad kažkoks lei
dinys iš Valančiaus laikų yra Vatikano 
bibliotekoje, nes kažkada buvo išstatytas 
muziejuje, parodant gražiai išpiaustytus 
viršelius. Bandėm surasti jį pernai, bet 
veltui. Tik dabar, kard. Samorės dėka, pa
vyko šią knygą surasti.

Mūsų išeiviškoji bendruomenė atliktų 
didžiai vertingą darbą, jei pasirūpintų šį 
brangų lietuviško meno leidinį iškelti iš 
archyvo į dienos šviesą ir išleistų jo spal
votą fotokopiją. Tai būtų kad ir pavėluo
tas paminklas tam mūsų Didžiajam Vys
kupui, minint jo mirties šimtmetį.“

— Visų greičiausiai dirbo suvalkiečių koman
da! Jai ir vieta pirma!

Visa teisėjų taryba labai jau solidi: čia ir Dai
lės muziejaus direktorius P. Gudynas, ir architek
tai broliai A. ir V. Nasvyčiai, ir daugelis kitų, kurie 
gerai nusimano, kas ir kaip. O darbo jiems iš tikro 
per akis.

Savo miklumą parodė ir medinių valgio įran
kių meistrai.

— Skaniausia valgyti Felikso Bagdono paga
mintais įrankiais. Jam vieta pirma!

Kol meistrai varžosi, kvieslys toliau gieda:
— Jeigu žiūrovų tarpe yra Marceliučių, jos tik

rai ištekės! Tai įrodys iš Šiaulių rajono atvykusi 
Kalinu šeimos kapela!

Ir užgrojo kapela: „Ištekės Marceliutė, ište- 
kės...“

Tuo metu ir klumpadirbiai savo mandrystes 
rodė, ir krepšių pynėjai stebino, ir rankšluostinių, 
kaukių ir kitų galų darymo meistrai plušo... O kad 
bežiūrint žiūrovų kaulai nesustingtų, kvieslys pa
kvietė juos į gamybinę — kermošinę mankštą: kas 
geriau rankas kojas miklino, tas ir saldainių iš jo 
gavo.

Juokingiausio kūrinėlio konkursą laimėjo R. 
Norvilas — jo „Bobutė ant šerno joja į jomarką“ 
tikrai labai tiko šiai šventei.

Klegėjo, skambėjo, šurmuliavo Babrungo slė
nis. Net antelės upėj nusigandę žiūrėjo — kas čia 
daros?

O darėsi tikrai gražūs dalykai, — visi gėrėjosi 
liaudies menininkų auksinių rankų darbais, žemai 
jiems lenkdamiesi ir dėkodami. Ir grožėjosi ne tik 
šių varžybų metu, bet ir suruoštoje didelėje jų dar
bų parodoje „Linų audinių“ fabriko kultūros na
muose.

šventė Babrungo slėnyje baigėsi saldainių lie
tumi. Atsisveikinant jie kirto ant žiūrovų galvų iš 
didžiulės kvieslio terbos.

Parsivežkite kermošavo — i 
žadėjo skelbimai mieste. Ir teisybė — apsikarstę 
riestainiais, prisikrovę pyragų, saldainių, prisikirtę 
šašlykų su šiltu alum, prisipirkę visokių kitokių ga
lų, namo kermošininkai traukė su dainomis, anū
kais, meilužėmis ir t. t.

Viskas labai jau gražiai buvo. Tik labai gaila, 
kad kermošininkai tik akis galėjo paganyti, aikčio
dami ir žiūrėdami į nuostabius liaudies meistrų 
darbus. Pažiūrėti malonu, bet dar maloniau būtų, 
jeigu būtų galėję nusipirkti nors ir nedidelį jų dar
belį.

Tikėdamiesi, jog nusipirksime sekančios šven
tės metu, sakome: Iki pasimatymo trečioje medžio 
dienoje! („Šluota“)

A. Solženicynas pareiškė niekad nebu
vęs komunistu, t. y. kompartijos nariu, ta
čiau po to, kai preskaitęs Markso, Engel
so ir Lenino raštus, pasidavęs „pagun
dai“. Bet šiandien pritarti komunizmui 
būtų didžiausia klaida.

— Laikas praleistas kalėjime ir koncen
tracijos stovyklose mane įgalino aiškiai į 
viską pažvelgti. Tada lengvai nusikračiau, 
ir tai visam laikui, ankstesnių pažiūrų, 
šiandien jaunimas nepasiduoda propagan
dai. Didžiausio išorinio pasisekimo komu
nizmas turėjo 1930-40 m. Šiandien rusų 
jaunimas jaučia pasišlykštėjimą komu
nizmo dogmomis.

Paklaustas, kodėl esąs priešingas poli
tiniam latolydžiui, Solženicynas atsakė:

— Vakarams atolydis reiškia elgtis taip, 
kaip patinka priešingai pusei. Manoma, 
pas save galima išsaugoti laisvę ir visai 
kad nesvarbu, kad jos nėra Sov. Sąjungoj. 
Sovietų Sąjungoje nebuvo nė vienos ato- 
lydžio dienos. Ten ir toliau vyksta šaltojo 
karo būsena, kuri šiandien vadinama ide
ologinėmis lenktynėmis.

Solženicyno manymu, Vakarai savo 
nuolaidomis tik padrąsina Sov. Sąjungą:

— Maskvoje dienos metu, viešai gatvė
se suiminėjimi žmonės, ir Vakaruose dėl 
to niekas neprotestuoja, niekas net akių 
nepakelia, kad pamatytų kas ten dedasi. 
Mums, rusams, tai yra rezultatas jūsų ato- 
lydžio.

Solženicynas pasisakė ir dėl koncentra
cijos stovyklų Sov. Sąjungoje:

— Ir šiandien egzistuoja koncentracijos 
stovyklos. Sacharovo apskaičiavimu, ten 
yra uždaryta apie pusantro milijono žmo
nių. Nėra įmanoma šio skaičiaus nei pa
tikrinti, nei paneigti, tačiau viena yra tik
ra: ir šiandien Sov. Sąjungoje yra dar 
milžiniškos koncentracijos stovyklos.

BALTŲ DRAMOS

1977 metų pradžioje pasirodys pirmoji 
baltų dramos antologija anglų kalba 
„Confrontations With Tyranny“ (Akista
tos su tironija). Daugiau kaip 400 pusla
pių knygoje šelši vaidinimai su įvadais: 
Algirdo Landsbergio „Penki stulpai“, An
tano Škėmos „Pabudimas“, latvių Gunars 
Priedes ir Martins Zivertso bei estų Enn 
Vetemaa ir Paul Eerik Rumrno pjesės. 
Kaina 15 dolerių. Jei šios antologijos bus 
pakankamai išpirkta, leidykla žada leisti 
jų visą seriją. Tokiu atveju, dar 1977 m. 
pasirodytų antrasis tomas, kurin įeitų 
tautosakos įkvėpti dramos veikalai. Šio 
kultūrinio laimėjimo galima atsiekti ben
dromis jėgomis, antologiją iš anksto užsi
sakant ir tikinant savo apylinkės viešąsias 
ir mokyklines bibliotekas, kad ir jų pa
reiga bematant įsigyti. Antologijos redak
toriaus adresas: Dr. A. Straumanis, 
Theater Dept., Southern Illinois Univer
sity, Carbondale, Illinois. Užsakymus siųs
ti: Waveland Press, Ine., P. O. ’Box 400, 
Prospect Heights, Illinois 60070. (ELTA)

TRECIAS GRAMATIKOS TOMAS

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
kalbininkai išleido trečią ir paskutinį 
,Lietuvių kalbos gramatikos“ tomą. Jis 
Skirtas sintaksei. Tokiu būdu baigtas di
džiulis darbas apie lietuvių kalbos žodžių 
formų ir sintaksinių junginių įvairovę.

Nauji leidiniai
Vitalija Bogutaitė — PO VASAROS. 

Eilėraščiai. Išleido „Ateitis“, 1976 m.
Debiutavusi poezijos rinkiniu „Veidro

dis jūros dugne“ 1960 m., V. Bogutaitė įsi- 
pilietino lietuvių poezijoje antrąja savo 
knyga „Lietus ir laikas“ (1969). Naujoji 
knyga — jos trečiasis rinkinys.

Ant. Vaičiulaitis veikale „Lietuvių lite
ratūra svetur“ taip aptaria Bogutaitės kū
rybą:

„...jos žodyje susilieja religiniai simbo
liai, prarastos žemės trauka ir mistika, 
troškimas gauti atsakymą savo generaci
jos ir savo laiko prasmei... Savo sielos pa
sauliui išsakyti poetė ima žodį sodrų ir 
aštrų, jos tonas sulietas iš tradicinio kal
bėjimo bei modernios tarmės“.

Savo kartos ir savo laiko prasmės ieško
jimas ryškus ir rinkinyje „Po vasaros“. 
Tačiau tie ieškojimai čia pasuka nauja 
linkme, atsiskleidžia išsakyta širdgėla, 
kuri užtvinsta dvasią, kai išsvajotieji na
mai tampa ranka pasiekiami, bet kartu 
lieka dar labiau uždrausti nei anksčiau.

„Po vasaros“ — brandi knyga poezijos 
mėgėjams. Rinkinys kietais viršeliais kai
nuoja 4 dol.

Užsisakyti galima „Ateities“ leidykloje, 
c/o Mrs. M. Bajorunienė, 17689 Goldwin 
Dr. Southfield, Mich. 48075.

Vitalija Bogutaitė

Kai laušite ir dalinsite 
garuojančią rugio duoną, 
prisiminkite, kad jis augo, 
siūbavo ir brendo tėviškės 
laukuose.

Kai laušite ir valgysite 
rupią rugio duoną, 
atsiminkite, kad ir jis 
tos pat žemės 
sūnus.
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Senasis Vilnius Škotijos lietuviai Rusijoje
Apie Vilniaus praeitį „švyturyje“ pa

teikta tokių duomenų.
„1811-1832 m. senajame Gedimino mies

te gyveno 33.568 žmonės. Iš jų 21.739 mies
tiečiai, 5.406 bajorai, 2.624 kariškiai ir jų 
šeimų nariai, 2.292 valstiečiai, 558 dvari
ninkai, 189 pirkliai, 431 įvairių kitų luo
mų žmonės ir 329 užsieniečiai. Tais pat 
metais mieste buvo 720 mūrinių ir 687 me
diniai gyvenamieji namai.

Viduramžių Vilniaus vaizdas

Ilgais nuobodžiais rudens ir žiemos va
karais Vilnius skendėdavo tamsoje. Alie
jiniai ir žibaliniai žibintai smilko tik cent
rinėse gatvėse — Jurgio (dabar Lenino) 
prospekte, Pilies, Didžiojoje (Gorkio), 
Pylimo (dabar Komjaunimo) gatvėse, prie 
gubernatoriaus rūmų ir Katedros (Gedi
mino) aikštėje. O ir žibintų spingsėjo ne 
per daugiausiai: 1832 metais jų buvo 559.

Vilnius, išskyrus Peterburgą, Maskvą, 
iš visų Rusijos imperijos miestų turėjo 
gausiausią amatininkų būrį. Vadinasi, mū
sų miesto buitininkai turi senas tradicijas. 
Vilniečiai amatininkai buvo susibūrę j 
specialius cechus — metalo gamintojų, 
odininkų, tekstilininkų ir siuvėjų, kepėjų, 
žuvininkų, mūrininkų ir dailidžių, dauge
lį kitų. Savo cechą turėjo taip pat muzikos 
instrumentų gamintojai bei taisytojai.

1828 metais Vilniuje veikė 16 vaškinių 
ir lajinių žvakių dirbtuvių, 15 drobės au
dyklų, 31 odos dirbtuvė ir kt. Visos šios 
įmonėlės buvo nedidelės. Pavyzdžiui, viso
se odos dirbtuvėse dirbo tik apie 70 dar
bininkų. Per metus čia buvo perdirbama 
apie 220 jaučių odų, apie 500 veršių ir 
apie 10 tūkstančių avių, ožkų ir kitų gy
vulių bei žvėrių odų.

Kaip retas kitas imperijos miestas, Vil-

Skaitytųjų (taškai
KURIUO KELIU Į ATEITĮ?

Dabartiniu laiku paskubomis paruoš
ti nauji DBLS įstatų projektai, kurių pa
galba DBLS centro valdyba nori sujungti 
DBLS ir Lietuvių Namų bendrovę į krū
vą, neva siekdama, kad DBLS kelias būtų 
tiesus, saugus ateities veiklai ir kad Lie
tuvių -Namų bendrovės turtas nepapuls 
kažin kokiems nepageidaujamiems asme
nims.

Tuo būdu Sąjungos ir Lietuvių Namų 
bendrovės veikla bus atiduota į labai ri
boto skaičiaus žmonių rankas. O gal būt, 
iš dalies net ir pusiau nedarbingiems.

Mano manymu, norint išlaikyti lietuviš
kąją veiklą šiame krašte, reikia eiti su ta 
veikla į lietuviškąją žmonių masę, įtrauk
ti juos, o neatstumti.

Lankantis Kanadoje, teko išsikalbėti su 
Toronto Lietuvių Namų vadovybe, „Para
mos“ ir „Talkos“ bankais, kurie susiorga
nizavę bendrovių pagrindais. Jeigu tos 
bendrovės būtų Anglijoje, tai kai kurie 
DBLS centro valdybos žmonės tur būt no
rėtų jas sujungti krūvon. Tačiau Kanados 
lietuviai mato, kad varžybos, konkurenci
ja daug padeda, žmonės turi pasirinkimą, 
verbuojami nauji nariai, senieji didina 
savo įnašus, (gyvenimas verda, kunkuliuo
ja, o iš padaromų pelnų remiama lietuviš
ka veikla.

Mes turime savo Lietuvių Namų bendro
vę, kurią tvarko valstybės įstatymai. Ga
lime jos veiklą gana smarkiai pagyvinti 
ir pastumti aukštyn. Aš siūliau direkto
riams tai padaryti valdybos posėdyje, bet 
nesulaukiau pritarimo, nes, atrodo, direk
toriams naujų akcininkų pritraukimas ne
pageidaujamas. Mano pasiūlymas: pradė
kime vėl platinti Lietuvių Namų bendro
vės akcijas lietuvių tarpe!

Senieji akcininkai taip pat galėtų savo 
akcijų skaičių padidinti ir tuo būdu smar
kiau pasireikšti bendrovės veikloj. Tiems, 

nius turėjo daugiausiai degtinės varyklų 
ir alaus daryklų. 1811 metais vien degtinės 
varyklų čia veikė net 183.

Kur ir ką to meto vilniečiai galėjo nusi
pirkti?

1817 metais Vilniuje veikė 636 krautu
vės: smulkių maisto produktų, mėsos, dar
žovių, alkoholinių gėrimų, muilo, žvakių, 
galanterijos, avalynės, drabužių, geležies 
ir t. t. Be krautuvių, prekyba vyko tur- 

guose ir mugėse. 1826 metais Katedros 
aikštėje buvo įsteigta Jurgio mugė. Į ją, 
vykusią pavasariais, suvažiuodavo pirk
liai su įvairiausiomis prekėmis iš pačių 
atkampiausių Rusijos imperijos vietų,

Bepigu mūsų dienomis: jei nori išgerti 
stiklinę vandens, pasuki čiauptą ir gerk į 
sveikatą, kiek tilps! Anuomet vilniečiai su 
kibirais, statinėmis tempdavo vandenį iš 
mieste buvusių trijų kolonėlių, vadinamų 
fontanais. Už vandenį tekdavo mokėti, to
dėl dauguma gyventojų sėmė vandenį iš 
paprastų šulinių, taip pat iš Nėries ir Vil
nios.

Žmonės daugiausiai važinėjo paprastais 
vežimais bei vežėčiomis, o turtingesni — 
karietomis bei ekipažais. Tokiam trans
portui aptarnauti 1821 metais Vilniuje bu
vo laikoma net 1.356 arkliai. Per Nerį bu
vo nutiestas Žaliasis tiltas, o ties dabarti
ne LTSR Mokslų akademijos Centrine bib
lioteka — įrengtas keltas.

Įdomu, kad tarp daugelio tradicinių ap
eigų dar net XIX amžiaus pradžioje vil
niečiai labai laikėsi senovės lietuviams 
būdingo saulės garbinimo papročio. Pava
sarį žmonės išeidavo į gatves, nešdami 
saulės paveikslus ir mušdami būgnus — 
švęsdavo saulės sugrįžimo šventę.“

kurie anuomet negalėjo ar nepajėgpė ak
cijų nusipirkti, dabar būtų puiki proga 
įsijungti į akcininkų eiles.

Na, pagaliau per 30 metų užauginome 
jaunąją kartą, kuri šiandien negali daly
vauti bendrovės veikloje, nes neturi akci
jų. Daugelis jų šiandien turi gerai atlygi
namus darbus ir, gal būt, ne vienas jau 
turi patyrimo bendrovių veikloje. Atida
rykime jiems kelią į mūsų eiles. Tuo būdu 
atsirastų bendrovės veiklai remti pinigo 
ir naujų, energingų žmonių. Eikime į žmo
nes, siūlydami jiems naują veiklą, o jie 
ateis pas mus. Tada nereikės rūpintis, kad 
likus tik 15-kai DBLS narių, užbaigsime 
savo veiklą. Mano manymu, jei liktų ir 5 
žmonės, bet jie gali kartais daugiau pa
daryti, negu 15!

Kviečiu dėl šio pasiūlymo skaitytojus 
pasisakyti.

Stasys Kasparas

KALIOŠAI
Kaliošai, kuriuos kai kas bandė purva- 

bridžiais vadinti, Lietuvoj buvo labai po
puliari avalynė. Užėjus pavasario ir ru
dens darganoms, ir nebandyk be jų apsiei
ti.

Pasirodo, kad seniau ir Anglijoje kalio
šai (galoshes) buvo gana populiarūs. Jų 
populiarumas pradeda vėl atgyti, bet la
bai sunku kur nors juos gauti. Vis dėito 
per metus krautuvėse dar parduodama 
apie 50.000 porų kaliošų, kurių kaina be
veik pasakiška — £7.50.

Šį rudenį kaliošų pareikalavimas ypa
tingai padidėjo, nes oras labai lietingas. 
Tačiau didžiosios firmos atsisako juos ga
minti, nes batų forma šiais laikais per
daug nepastovi ir per dažnai keičiasi. Be
veik visi Anglijoje parduodamieji kalio
šai yra importuoti iš Suomijos. Nežinia, 
ar jie dar dėvimi Lietuvoje.

Su dideliu dėmesiu perskaičiau Europos 
Lietuvyje straipsnį apie Škotijos lietuvių 
dalyvavimą Rusijos revoliucijoje 1917 me
tais. Šia proga norėčiau trumpai papasa
koti, kas atsitiko mano tėvui Antanui Ki
sieliui ir kai kuriems jo draugams bei 
tautiečiams, kurie gyveno mažoje „Sto- 
neybum“ vietovėje, West Lothian.

šimtmečio pradžioje nemažas skaičius 
emigrantų iš Lietuvos atvyko į Škotiją. 
Dauguma jų norėjo išvengti privalomos 
karo tarnybos caro armijoje. Kiti ieškojo 
geresnio gyvenimo galvodami, kad žolė vi
sada gražiau žaliuoja antroje kalno pusė
je.

Mano tėvas ir jo draugai (trys broliai 
Žiurinskai), kilę iš Virbalio-Kybartų apy
linkės, Vilkaviškio apskrityje, pirma nu
važiavo į Esseną, Vokietijoje, o iš čia, 
1912 metais atvyko į Škotiją. Mano tėvas 
sustojo Edinburghe, o trys broliai — Sto- 
neybume.

Mano motina, Uršulė Šaibočiūtė iš Pa
jevonio atvyko į Škotiją 1914 m., vieną sa
vaitę priėš karo pradžią. Iš tikrųjų ji bu
vo paskutinė emigrantė iš Lietuvos.

Mano tėvai apsivedė 1914 metų rudenį 
ir apsigyveno pas draugus Edinburghe.

Stoneyburne jau gyveno apie 100 šeimy
nų ir gana daug lietuvių viengungių. Bro
liai Žiurinskai prikalbėjo ir mano tėvus 
persikelti į tą bažnytkaimį, čia jie galėjo 
gauti ne tiktai darbą, bet ir butą.

Anglių kasyklos tada buvo privatiškos. 
Sąlygos buvo labai sunkios, atlyginimai 
menki, užsieniečiai buvo visaip išnaudo
jami. Tačiau pastoviai įsikūrusieji, pama
žu pradėjo progresuoti, nors vietiniai gy
ventojai jų neapkentė, vadino „lenkais“ ir 
nemėgo šių sunkiai dirbančių žmonių ir 
jų šeimynų.

Karui besitęsiant, Sąjungininkų nuosto
liai Prancūzijoje ir Belgijoje buvo labai 
dideli. Britai buvo beveik sumušti. Siek
dami pergalės, jie išeikvojo visas karo 
priemonių ir žmonių atsargas.

Vyriausybė nutarė, kad užsieniečiai taip 
pat turi stoti į kariuomenę, arba grįžti at
gal į savo kraštą.

Lietuviai šaukė mitingus ir svarstė, ką 
reikia daryti. Vadu apsišaukęs J. Vosie
lius, žinomas ateistas ir ištikimas Lenino 
mokinys, stipriai ragino tautiečius grįžti 
atgal, nes tai esąs geriausias būdas išlikti 
gyviems.

Dauguma žmonių buvo neraštingi. Jie 
greitai pasidavė įkalbami. Kol vietos gy
ventojai sužinojo, kas darosi, vieną naktį 
jie buvo surinkti į geležinkelio stotį ir iš
gabenti.

Apie pusė tuzino vyrų buvo nepriimti 
dėl blogos sveikatos, ir apie tiek pat pasi
rinko stoti į britų kariuomenę. Jų tarpe 
buvo ir mano tėvo draugas, šešių vaikų 
tėvas Jonas Mockaitis. Tas pats vyko vi
soje Škotijoje, ypatingai Lanarcshire, kur 
buvo didesnės lietuvių kolonijos. Tokiu 
būdu, atsargiai skaičiuojant, galima sa
kyti, kad vadinamųjų savanorių susidarė 
apie du šimtai, nes viename bažnytkaimy
je jų atsirado net 50.

Išvykimo laikas kaip tik buvo pritaiky
tas: jie atsirado Rusijoje 1917 metų spa
lio mėnesį, kai visas kraštas, įskaitant ir 
gimtąją Lietuvą, jau maudėsi kraujo upė
se.

Iš tiesų, jie nebuvo savanoriai, atvykę 
padėti bolševikams, bet aukos nelaimingų 
aplinkybių, kurių jie negalėjo pakeisti. 
Manau, kad Jonas Vosielius skaitė save 
Rusijos išgelbėtoju, kaip ir Leninas, kurį 
jis vadindavo pavarde.

Aš gimiau 1916 m. sausio mėnesį. Mano 
brolis buvo gimęs 1914 metais — dešimtį 
dienų prieš tėvui paliekant Škotiją. Tėvas 
paskubom suruošė krikštynas, ir mes pa
silikome su mažyte pašalpa, kurios neuž
teko šeimai išsimaitinti. Mūsų sutaupos 
greitai ištirpo. Dar blogiau buvo šeimy
noms su 6 ar 8 vaikais, kuriuos reikėjo iš
maitinti. Mes buvome svetima našta bri
tų vyriausybei, visiškai įsitraukusiai į ka
rą nuo 1914 metų.

Padėtis Rusijoje buvo chaotiška. Britų 
vyriausybė paskubomis suorganizavo eks
pedicines pajėgas po to, kai buvo išžudy
ta karaliaus Jurgio V giminaičio, Rusijos 
caro, šeima. Tuometinis jaunas politikas 
Winston Churchillis padėjo organizuoti 
ekspedicinę kariuomenę, kurioje vienas iš 
vadų buvo kpt. Alexander, antrojo karo 
(1939-1945) metu pakeltas generolu.

Vadinamieji Škotijos lietuviai taip pat 
pateko į ekspedicinę kariuomenę. Tai bu
vo bandymas, pasibaigęs visiškai nesėk
mingai. Tačiau Škotijos lietuviams buvo 
pažadėta, kad jie vėl galės sugrįžti į Ško
tiją.

Žmonių kančios buvo neaprašomos. 
Daug žuvo mūšiuose, kiti mirė iš bado, 
nuo ligų ir dėl nepakankamos medicinos 
priežiūros.

Bet Vosielius išliko. Jis greitai persikėlė 
į Armadale, kur nebuvo daugiau lietuvių. 
Stoneyburne jis nebebuvo pageidaujamas. 
Mūsų bažnytkaimio tikintieji nepritarė jo 
idėjoms.

Mano tėvo draugas Jonas Mockaitis 
1918 m. lapkričio 9 d. Prancūzijoje buvo 
sužeistas. Karas pasibaigė po dviejų die
nų — lapkričio 11 d.; bet Joriui toji pabai
ga buvo pavėluota. Gydant sužeistą galvą, 
jis išbuvo dvejus metus ligoninėje, iš ku
rios išėjo protiškai nesveikas.

Mano motina negavo jokios pensijos už 
tėvą, kuris žuvo Rusijoje. Jis skaitėsi sve

timšalis. Kasyklų savininkas įsakė mums 
išsikraustyti iš nuomojamo namo, nes jis 
buvo reikalingas kitiems angliakasiams. 
Tas pats atsitiko ir su kitomis našlėmis. 
Vienos išsikraustė pas gimines, kitos vėl 
ištekėjo. Tai padarė ir mano motina 1921 
m.

Brolis išaugo į puikų vyrą, panašų į sa
vo tėvą. Jo vardas taip pat buvo Antanas. 
Karo metu, tarnaudamas britų kariuome
nėje, pergyveno Dunkirką, o vėliau buvo 
ruošiamas Norvegijos invazijai, kuri buvo 
atšaukta.

1944 metais brolis dalyvavo invazijoje, 
kuri galutinai pribaigė vokiečius. Peržen
gus Reiną, mums buvo pranešta, kad 1945 
m. gegužės 1 d. jis žuvo prie Osnabrucko. 
Karas pasibaigė gegužės 8 d. Šeima nete
ko ir antrojo (sūnaus) Antano Kisieliaus.

Gal stebėsitės, iš kur aš sužinojau savo 
tėvo ir jo draugų likimo istoriją. Mano 
motina ir jos ilgų metų draugė Magdale
na Švelnienė niekada nesiliovė gedėti vy
rų, kurie žuvo pačiame jaunystės žydėji
me. Jos abi buvo raštingos ir nuolat kal
bėdavo apie savo bažnytkaimio įvykius.

Pastaba — 1947 metais grupė lietuvių 
DP atvyko į Armadale, kaip Europos sa
vanoriai darbininkai. Vosielius skubėjo 
pasiteirauti, kodėl jie palikę Sovietų ro
jų — puikiausi pasaulyje kraštą, kurį 
jis padėjęs sukurti. Bet kodėl jis pats su
grįžo iš to krašto atgal? Jis nuėjo į kapą, 
nusinešdamas ir savo iliuzijas.

Joana Kisieliutė-Povilonienė

LIETUVOJEwll.

NAUJAS DAŽYMO BŪDAS

Lietuvos spaudoje rašoma, kad naują 
kaprono dažymo būdą sukūrė Antano 
Sniečkaus politechnikos instituto organi
nės chemijos laboratorijos darbuotojai.

Procesas panašus į fotofilmo ryškinimą. 
Pagamintos kaprono gijos pradžioje būna 
baltos, tačiau, apdorojus jas specialiais 
tirpalais, išryškėja spalvos. Jos sodrios, 
ryškios, neblunka nuo saulės spindulių ir 
skalbimo.

APIE KNYGAS
Knygų leidyklų, poligrafijos ir prekybos 

komiteto pirmininkas J. Nekrošius, kalbė
damasis su „Literatūros ir meno“ bendra
darbe pateikė tokius samprotaviinus apie 
lietuviškąją knygą, jos rašytojus ir skai
tytojus. i

„Lyg ir įgriso kalbėti apie knygų defi
citą. Atvirkščiai, lyginant su netolima pra
eitimi, pastebimos knygų devalvacijos 
tendencijos. Dabar nemaža žmonių siekia 
ne perskaityti knygą, bet ją nusipirkti. 
„Gal kada nors prireiks!“ Knygų kaupi
mas, o ne apgalvotas savo bibliotekos 
komplektavimas — blogas dalykas. Tuo 
turėtų nuolat domėtis Knygos bičiulių 
draugija. Superkant ir parduodant naudo
tas knygas, dar ne viską padaro knygų 
prekyba, kuriai kol kas tai prekybinė, o 
ne kultūrinė, knygos efektyvaus panaudo
jimo problema.

Reikia prisipažinti, kad dar išleidžiama 
ir vienas kitas procentas mažiau reika
lingų knygų: siauro profilio monografi
jų, konferencijų medžiagos, neaktualių 
straipsnių rinkinių. Su tuo kovojama, 
stengiamasi rasti optimalius sprendimus. 
Tačiau kaip egzistuoja tam tikra mada 
beatodairiškai pirkti knygas, taip yra ir 
nepasotinamas kai kurių žmonių troški
mas išleisti save! Ir juo kūrinys beviltiš- 
kesnis, juo rankraštis prastesnis, tuo dau
giau energijos įdedama, varstant ir tran
kant leidyklų duris... Tokiems „kūrėjams“ 
leidėjai turi tvirtai pasakyti „ne“!

A. RUPŠIENĖ — GERIAUSIA 
SPORTININKĖ

„Sporto“ laikraščio redakcija buvo pa
ruošusi anketą geriausiam 1976 metų 
sportininkui atrinkti. Dalyvavo 5.541 spor
tininkas. Pagal anketos rezultatus sporti
ninke Nr. 1 tapo krepšininkė Angelė Rup
šienė. Kaip žinoma, ji dalyvavo Montrea- 
l‘io olimpiadoje Sov. S-gos komandoje ir 
laimėjo Europos čempionės aukso medalį.

VIENAS AUTORIUS — DVI NUOMONĖS
„Tiesoje“ (gruodžio 22 d.) išspausdinta 

V. Burbulio parašyta Švedijos apybraiža. 
Jos pradžioje sakoma:

„Tvirtinama, pavyzdžiui, kad Švedijoje 
net ir dabar, kapitalistinį pasaulį apėmu- 
sios krizės laikotarpyje, pragyvenimo ly
gis yra gana aukštas ir kad Stockholmas 
esąs panašus į Veneciją.

Būčiau neobjektyvus, įrodinėdamas, kad 
šie teiginiai neatitinka tikrovės. Švedija 
yra iš tikrųjų turtinga šalis. Nereikia už
miršti, kad švedai jau daugiau kaip pus
antro šimtmečio nekariauja, laikosi tradi
cinio neutraliteto. Žinoma, tai turi įtakos 
gerbūvio kilimui.“

Čia autorius teisingai patvirtina nuo
monę, kad Švedijoje nėra vargšų.

Tačiau Švedijos socialistai, kurie dau
giau kaip dvidešimt metų valdė kraštą, 
priklauso kitai, ne Maskvos, socialistų 
grupei. Todėl apybraižą baigdamas, V. 
Burbulis „suriečia" tokią išvadą:

„Švedija — naujametinių švenčių išva
karėse. Iliuminuotos eglutės Stockholm© 
gatvėse, prabangios parduotuvių vitrinos. 
Tačiau tai dar nereiškia, kad visų švedų 
šventinis stalas bus turtingas, o šventės
— tikras džiaugsmas. Yra ir kita Švedija
— darbo rankų šalis. Jos piliečiai su ne
rimu žvelgia į ateitį.“

KUO JIE KALTINAMI?
„Tiesa“ (gruodžio 28 d.) persispausdino 

iš „Pravdos“ straipsnį apie du (vėliau pri
dėtas ir trečias) latvius ir vieną lietuvį, 
kaltinamus talkininkavus karo metu na
ciams. Paskelbtos iš Latvijos ir Lietuvos 
gautos korespondencijos. Apie Bronių Ka
minską išspausdinta tokia D. Šniuko ko
respondencija iš Vilniaus.

„Kai Tarybų Lietuvą okupavo fašistai, 
Kaminskas, gyvenęs Kražių miestelyje, 
įstojo į ginkluotos vietinių nacionalistų 
bandos eiles. Jis suiminėdavo ir šaudyda
vo nekaltus žmones. 1941 metų liepos mė
nesį dalyvavo nužudant 200 vyrų, moterų 
ir paauglių. Aukos buvo sušaudytos Kup- 
rės miške, 12 kilometrų nuo Kražių. Rug- 
piūčio mėnesį toks pat likimas ištiko liku
sius gyvus 8 senelius ir 67 vaikus. Tai at
sitiko ant ąžuolais ir liepomis apaugusios 
gražios Medžiokalnio kalvos.

Visus okupacijos metus Kaminskas iš
tarnavo policijoje. Paskui išdūmė kartu 
su savo šeimininkais, žinodamas, kad už 
nusikaltimus teks atsakyti.

Kaip jau buvo pranešta spaudoje, B. 
Kaminskas buvo pakviestas į teismą, bet 
byla atidėta. „Pravdos“ korespondentas 
Vašingtone, paprašytas sužinoti, kiek pa
sistūmėjo „byla dėl iškeldinimo“, atsiun
tęs tokį trumpą pranešimą:

„Pabėgusių nacistinių nusikaltėlių teis
mo procesas faktiškai neprasidėjo. Jiems 
pateiktas tik kaitinimas pažeidus kai ku
riuos formalumus, atvykstant į JAV. By
los perdavimas iš vienos teismo instanci
jos kitai gali trukti labai ilgai. Tuo la
biau, kad čia kai kas mėgina išteisinti nu
sikaltėlius, vaizduodamas juos „niekuo dė
tais senukais“.

RUOŠIAMOS KNYGOS ŠVENTĖS
Kėdainių rajono knygos bičiuliai suruo

šė knygos šventę laivo „Kėdainiai“ įgu
los atstovams. Dalyvavo visa eilė rašyto
jų ir laivo įgulos atstovai.

Anykščiuose įvyko tarprajoninė knygos 
šventė, kurioje dalyvavo Rokiškio ir Ute
nos knygų bičiulių delegacijos. Svečiai — 
rašytojai ir aktoriai.

Knygos šventė buvo suruošta ir Uteno
je, dalyvaujant vyresniosios kartos poetui 
A. Miškiniui ir kitiems rašytojams.

KAUNE SUIMTI DISIDENTAI
Rusų emigrantų laikraštis „Russkaja 

Mysl“ (6.1. 77) praneša, kad Kaune areš
tuoti Zigmas Širvinskas ir Henrikas Kli-. 
maSauskas. Jie kaltinami palaikę, ryšius 
su pogrindžio žurnalu „Aušra“, Mordavi- 
jos lageryje mirė P. Stonkus (70 m.). Jis 
buvo nuteistas 1967 m. už dalyvavimą lie
tuvių pasipriešinime po 1945 m.

T. V.

Pasaulio spaudoje

Šveicarijos katalikų darbininkų laikraš
tis „Treffipunkt“ praėjusiųjų metų gale 
įsidėjo ilgą lietuviškais pašto ženklais pa
puoštą straipsnį apie Lietuvos katalikų 
būklę. Iš tiesų, straipsnyje daugaiusia vie
tos skiriama Mordavijos darbo stovyklo
je esančiai Nijolei Sadūnaltei.

„Kas nuvyksta į Romą, tas pagerbia pir
muosius krikščionybės kankinius, apsi
lankydamas katakombose. Tačiau ir šian
dien turime kankinių bažnyčią, kuri netei
singai „Tyliąja bažnyčia“ vadinama. Iš 
tikrųjų, ji netyli, o šaukiasi viso pasaulio 
tikinčiųjų brolių pagalbos. Ypatingai sun
kiai persekiojama Lietuvos bažnyčia, 
Maskvos pageidavimu turinti būti visiškai 
sunaikinta. Persekiojamai Lietuvos baž
nyčiai atstovauja Nijolė Sadūnaitė, kali
nama Mordavijos griežto režimo darbo 
stovykloje. Mūsų pareiga tikintiesiems 
broliams ir seserims padėti...“

Tokia yra plataus P. Beat Lustigo 
straipsnio įžanga. Autorius vadina Lietu
vą „šiaurės Šveicarija“, sudarančią pasku
tinį katalikybės atsparos punktą prie Bal- 
tijos jūros.

Pradėjęs nuo 1940 metų, jis patiekia 
smulkiai surinktus duomenis, faktus ir 
vardus apie Lietuvos katalikų būklę. Pa
sitelkdamas LKB Kronikas, jis iškelia tą 
būklę į pasaulinį forumą, suminėdamas 
lietuvių peticiją J. Tautoms, ištremtųjų 
vyskupų vargus ir tikinčiųjų persekioji
mą.

Daugiausia sustoja prie Nijolės Sadū- 
naitės, nuteistos už LKB Kronikų platini
mą. Labai tiksliai išversta jos kalba teis
me, kurioje ji atsisakė gynėjo, pareikšda
ma, kad „Teisybės nereikia ginti, nes ji 
yra neįveikiama...“

Baigdamas autorius pateikia N. Sadū- 
naitės adresą ir ragina rašyti jai laiškus. 
Taip pat jis ragina rašyti prašymus Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumui 
ir stovyklos komendantui. Laiškų nuora
šus pataria siųsti Nijolės komitetui, Prae- 
sidentstrasse 23/1, D-4630 Bochum.

„Mes neturime mūsų dienų tikėjimo iš
pažintojų varge apleisti“, baigia savo 
straipsnį autorius.
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
K. Tamošiūnas — 5 sv., J. Vaivada — 

18.50 sv., L. H. Krolius — 4.50 sv., E. Šo
va — 4.50 sv., J. Bilotas — 2.00 sv., J. 
Sulskus — 1.00 sv., P. Pajaujis — 1.50 sv., 
J. Pakalnis — 1.00 sv., A. Miliūnas — 1.00 
Sv., M. Valikonis — 1.00 sv., S. Gabrilaitis
— 1.00 sv., M. A. Vasiliauskas — 0.50 sv., 
V. Lugas — 0.50 sv.

Aukos Tautos Fondui
Ig. Grundulas — 5.00 sv., D. Jelinskas

— 3.00 sv.

PALAIKYKIME TRADICIJĄ

Nuo neatmenamų laikų paskutinysis 
sausio šeštadienis Lietuvių Namuose ski
riamas vadinamajam spaudos baliui. Visi 
žinome, kad dėl meninių pajėgų stokos, tų 
balių, arba geriau sakant pobūvių, progra
mos nėra įvairios. Tačiau tęsdami įsiga
lėjusią tradiciją, tokį pobūvį ruošiame ir 
šiais metais. Atsilankantieji į jį ne tik 
jaukiai praleidžia vakarą savųjų tarpe, 
bet taip pat šiek tiek paremia ir lietuviš
kąją spaudą. Išlaikykime seną tradiciją
— susitikime sausio 29 d. spaudos baliuje 
Lietuvių Namuose.

STUDIJŲ SAVAITĖ

Kaip žinoma, 24-oji Studijų Savaitė šią 
vasarą (liepos 31 d. — rugpjūčio 7 d.) 
vyks Anglijoje. Šiuo metu ruošiama jos 
smulki programa, kuri netrukus bus pa
skelbta.

Pirmieji Studijų Savaitės dalyviai jau 
pradėjo registruotis. Jų skaičiuje yra 
med. dr. J. Pečiulionytė iš Šveicarijos 
(Zuerich), kuri užsimokėjo pilną mokestį 
(£60) ir dar kita tiek pridėjo Britanijoje 
gyvenančiam studentui, mokančiam lietu
viškai kalbėti, bet nepajėgiančiam sumo
kėti mokesčio. Kandidatą iš norinčiųjų 
dalyvauti asmenų parinks Savaitei ruošti 
komitetas, atsižvelgdamas į jaunuolio/ės 
dalyvavimą lietuviškoje veikloje. Dr. Pe- 
čiulionytei nuoširdi padėka už dosnią pa
ramą.

Norintieji Studijų Savaitėje dalyvauti 
ar gauti smulkesnių informacijų, kviečia
mi kreiptis šiuo adresu: Commity for Li
thuanian Study Week, 2 Ladbroke Gar
dens, London, Wil 2PT, England.

PENKTADIENIO DISKO SEZONAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

1977 m. vasario 4 d.
1977 m. balandžio 1 d.
1977 m. birželio 3 d.

Kviečiame ateiti su savo draugais/ėm.
20.30 iki vidurnakčio

ĮĖJIMAS 50 p.
LIETUVIŲ NAMAI, 2 LADBROKE GAR
DENS, Wil 2PT, 
Penktadienio Klubas

FRIDAY DISCO SEASON 
at LITHUANIAN HOUSE

4th February 1977
1st April 1977
3rd June 1977

Come along and bring your friends
8.30 p. m. — midnight

Admission 50 p.
Friday Club

PAKEITĖ ADRESĄ

Evangelikų kunigas A. Putcė pakeitė 
savo gyvenamąją vietą. Jo naujas adre
sas yra toks:

Kun. Aldonis Putcė, 104A, Calverley 
Lane, Leeds, LS13 1 HE. Tel.: 0532 568710.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPIŲ 
REGISTRACIJA

D. Britanijos L. B-nės Krašto valdyba 
gavo iš J. Matulaitienės, Lietuvių Tauti
nių šokių Instituto pirmininkės, laišką ir 
registracijos lapus. Ji prašo, kad visos 

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

esančios Tautinių Šokių grupės D. Brita
nijoje užsiregistruotų Lietuvių Tautinių 
Šokių Institute. Ji rašo: „Kviečiu visus 
glaudžiau bendradarbiauti su L. T. š. In
stitutu ir bendromis pastangomis stiprin
ti ir tęsti mums svarbų lietuvybės išlai
kymo darbą“.

D. Britanijos . Tautinių šokių grupės 
prašomos pranešti savo adresą, Krašto 
valdyba pasiųs joms registracijos lapą. 
Kreiptis: D. B. Lietuvių B-nės Krašto val
dyba 55 Ringlmer Ave., London, SW6 5LP.

KALENDORIAI IŠPARDUOTI

Nidos Knygų Klubo sieninis nuplėšia
mas kalendorius jau išparduotas. Nariai 
ir skaitytojai maloniai prašomi daugiau 
užsakymų nebesiųsti.

Administracija

ŠAUNUS POBŪVIS

Nuolat L. Namuos atostogaująs jūrinin
kas Tautvydas Lekavičius atšventė savo 
48 metų sukaktį. Ta proga jis suruošė šau
nų pobūvį, į kurį atsilankė gražus būrys 
draugų ir L. Namų gyventojų. Sukaktuvi
ninkui sugiedota Ilgiausių metų ir palin
kėta dar kartą viso pasaulio jūras — ma
rias išvažinėti.

LONDONAS
SVEIKINIMAI LIETUVIAMS

Per DBL Krašto valdybą D. Birtanijos 
lietuvius Kalėdų švenčių proga pasveikino 
Latvijos ir Estijos atstovybės ir Ukrainie
čių Sąjunga D. Birtanijoje.

KALĖDŲ ŠVENTĖS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Londono ir apylinkių lietuviai, po Kū
čių vakarienės savo šeimose, gausiai su
sirinko 4 vidurnakčio Bernelių miišas, ku
rias atnašavo kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC.

Pamaldas paįvairino atvykęs praleisti 
Kalėdų atostogų savo gimtinėje prel. Jo
nas V. Bulaitis, kuris dirba Vatikano dip
lomatinėje tarnyboje Kenijoje.

Pamaldoms baigiantis, jis pasakė trum
pą, bet daug vilčių sukeliantį pamokslą 
anglų kalba tiems, kurie jau sunkokai su
pranta lietuviškai.

Vidurnakčio pamaldose daugumoje da
lyvavo senoji išeivija, o paskutinieji atei
viai gausiai susirinko Kalėdų pirmąją 
dieną.

Pamaldas kalėdinėmis giesmėmis paly
dėjo Londono lietuvių choras, vedamas 
Justino Čemio.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Sporto ir Socialinio klubo parengimų 
vadovybė surengė nuotaikingą Naujųjų 
Metų sutikimą klubo salėje.

Nors lietus kirto kaip. Niagaros kriok
lys, bet gana gausokas būrys žmonių su
sirinko sutikti 1977 metus. Galima pasa
kyti, kad ne iš paties Londono, bet iš to
limesniųjų vietovių, daugumoje lietuvių 
draugai anglai, o ne patys lietuviai.

Sutikimo pobūvį pravedė M. šemetienė, 
M. Parulienė, V. O'Brien. Kad nuotaika 
būtų skaidresnė, gėrimais pasirūpino S. 
Starolis ir P. Mašalaitis.

S. K.

UGNELĖ ĮSIKURIA

Atvykusi iš Vilniaus į Londoną trimetė 
lietuvaitė Ugnelė naujoje aplinkoje pra
deda apsiprasti. Pradėjo lankyti vaikų 
darželį ir bando su bendraamžiais susi
kalbėti angliškai. Tik telefonu tepasikal
ba lietuviškai su savo mamyte, kuri tebė
ra Vilniuje.

Jos tėvelis rūpinasi, kad pagal Helsin
kio aktą jos mamytei būtų leista atvykti 
į Angliją.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d., šeštadienį, 6 valandą va
kare Ukrainiečių klube, 80 Molesworth St. 
šaukiamas DBLS Rochdalės skyriaus me
tinis susirinkimas. Visus narius ir svečius 
maloniai prašome susirinkime gausiai da
lyvauti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 30 d., sekmaidenį, 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas metinis Vyčio klubo narių-

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje pranešimai, diskusijos ir 

rinkimai.
Kviečiami visi narai dalyvauti.

Vyčio klubo valdyba

CARDIFF AS

PALAIDOTAS R. RUNCA
Sausio 6 d. Cardiffo krematoriume bū

relis lietuvių ir anglų draugų atsisveikino 
su staiga mirusiu Nidos spaustuvės tar
nautoju Romu Runča. Laidotuvių apeigas 
atliko anglų katalikų kunigas. Tarp kitų 
vainikų buvo Lietuvių Namų 'bendrovės ir 
bendradarbių, Nidos spaustuvės draugų !r 
DBLS centrinio skyriaus, kuriam a. a. 
Romas priklausė. Ilsėkis ramybėje, mie
las drauge, mes tavęs ilgai neužmiršime.

E. Omskis

PRESTONAS
SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d. 3 vai. p. p. šaukiamas DELS 
Prestono skyriaus narių susirinkimas, ku
ris įvyks pas Skyriaus pirmininką 9t. Mo- 
cūrą, 126 Queens Rd. Yra gautas iš Cent
ro įdomus pranešimas apie naujus įstatus.

Prašome visus tautiečius ir narius atsi
lankyti.

Skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
PASITARIMAS JAUNIMO REIKALAIS

Sausio 23 d., sekmadienį, 12 vai. tuoj po 
pamaldų Lietuvių Židinyje įvyks DBLS 
Lituanistinio Skyriaus ruošiamas susirin
kimas, į kurį kviečiame atsilankyti apy
linkės lietuvius, ypač tėvus ir jaunimą. 
Susirinkimo tikslas yra pasikalbėti apie 
lietuviško jaunimo problemas, jaunimo ir 
skautų vasaros stovyklą ir galimybes jau
nimo lietuviškam auklėjimui.

Be to, dar toks pat pasitarimas tą pačią 
dieną, 7.30 vai. vak. bus lietuvių klube.

(Šia proga iš Londono atvyksta R. Šova 
ir A. Vilčinskas.

Nottingham© DBLS skyr. valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk

rainiečių klubo salėje, 30, Bentnick Rd. 
ruošiamas Vasario 16 minėjimas.

Programoje paskaitą ir įvairi meninė 
dalis.

Kaip jau anksčiau buvo su kitų koloni
jų skyriais kalbėta ir spaudoje užsiminta, 
vidur. Anglijoje rengiamas tik vienas Va
sario 16 minėjimas Nottinghame. Todėl 
kviečiame visas lietuvių kolonijas gausiai 
atsilankyti dideliais būriais ar pavieniui 
su draugais. Tilpsime visi. Nepasigailėsim 
apsilankę.

DBLS Nottingham© skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 18 d. Manchester!© Liet. Skau
tų Tėvų komit. lietuvių klube surengė klu
bo narių vaikams Kalėdų eglutę, į kurią 
atsilankė 35 vaikai.

Eglutę atidarė Tėvų komit. pirm,. V. 
Kupstys, kartu pasveikindamas visus su 
artėjančiomis Kalėdomis ir Naujaisiais 
1977 metais.

Eglutės programą pravedė D. Damaus
kas.

Atvyko su dovanomis Kalėdų senelis 
(V. Motuzą). Jo akivaizdoje vietos ir 
Bradford© skautai-ės pasirodė su Kristaus 
gimimo vaizdeliu. Vaizdelio atlikėjai vil
kėjo pritaikytą aprangą, kas sudarė gra
žų šventišką įspūdį. Vaizdelį paruošė ir 
pastatė Z. ir J. Eematavičiūtės, už ką su
silaukė daug katučių. Tik gaila, kad pro
grama buvo atlikta vien angliškai.

Po programos Kalėdų senelis vaikus ap
dovanojo dovanėlėmis ir saldumynais, ne
pamiršdamas ir tėvų bei svečių. Po (to bu
vo vaikams, o vėliau ir motinoms, arba
tėlė, kurią paruošė B. Barauskienė, B. 
Eematavičienė. ir J. Valiukevičienė. Pa
čią didžiausią Eglutės išlaidų dalį paden
gė liet, klubas. I. Gerdžiūnienė skautų rei
kalams .pravedė turtingą loteriją, kuriai 
fantų padovanojo ramovėnų valdyba iš 
anksčiau jos rengto bazaro.

Šios tradicinės Eglutės surengimas ma
žiesiems atnešė kalėdinio džiaugsmo, o tė
vams pasitenkinimo, už ką visi Eglutės 
rengėjams lieka dėkingi.

Ta pačia proga Tėvų komit. nuoširdžiai 
dėkoja klubo valdybai už piniginę para
mą; šeimininkėms už maisto paruošimą; 
ramovėnų valdybai už paaukotus fantus 
ir visiems tiems, kurie vienokiu ar kito

kiu būdu prisidėjo prie Eglutės pravedimo 
ir pasisekimo.

RODĖ FILMĄ

Gruodžio 28 d. L. F. R. darbuotojai lie
tuvių klube rodė spalvotą ir garsinį su- 
montažuotą filmą iš lietuvių kultūrinio 
gyvenimo, kurio pažiūrėti susirinko daug 
žmonių. Viename filme buvo organizacijų 
išreikšti kalėdiniai ir Naujųjų Metų svei
kinimai bei linkėjimai nariams ir visuo
menei.

NAUJŲJŲ metų sutikimas

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste- 
rio skyrius sUrengė lietuvių 'klube Naujų
jų Metų sutikimą, kuriame dalyvavo apie 
100 žmonių. Jų tarpe matėsi ir iš toliau at
vykusių.

Naujųjų'Metų sutikimą pravedė ramo
vėnų pirm. K. Murauskas.

Visi dalyviai pasipuošė dekoracinėmis 
kepuraitėmis, tinkančiomis progai ir pui
kiai visų šventiškai nuotaikai. Boltoniškis 
H. Vaines, pirmą kartą su žmona ir drau
gais atsilankęs į N. Metų sutikimą klube, 
išsitarė: „Nežinojau, kad pas jus klube per 
Naujus Metus taip gražu!“ Jei visi tai pa
tirs, tikėtina, kad busimuosiuose N. Metų 
sutikimuose žmonių gali būti dvigubai 
daugiau.

Pradžiai žmonės atsinešė savo maisto, 
vėliau vaišino klubas. Jo buvo tiek daug, 
kad niekas nepajėgė sunaudoti. Maistas 
buvo įvairus ir skoningai paruoštas. Už 
tai padėka tenka šeimininkėms.

Užbaigiant senuosius metus, klubo pirm. 
V. Bernatavičius padėkojo visiems už at
silankymą ir šeimininkėms už maisto pa
ruošimą. Palinkėjo visiems geros kloties 
naujuose metuose.

Dar kalbėjo ir geros kloties visiems lin
kėjo ramovėnų pirm. K. Murauskas, Skau
tų Tėvų komit. pirm. V. Kupstys ir DBLS 
Rochdale skyr. pirm. D. Banaitis, kuris 
palinkėjo mūsų jaunimui būti tikrais pat
riotais ir tėvynės mylėtojais ir Licence in
spektorius.

Nauji Metai sutikti suigedant Lietuvos 
Himną ir saldžiais pasibučiavimais. Pasi
taikė, kad per Naujuosius Metus buvo K. 
Subačienės gimtadienis. Ta proga jai visi 
sugiedojo Ilgiausių metų.

L. F. R. darbuotojas J. Verbickas nufil
mavo paskirus Naujųjų Metų sutikimo 
momentus ir visus dalyvius.

Ramovėnų valdyba Naujųjų Metų pro
ga sveikina savo narius, jų šeimas, rėmė
jus bei visuomenę ir linki geros kloties 
naujuose metuose.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 9 d. M. L. S. klubas turėjo savo 
narių metinį visuotinį susirinkimą, kurį 
atidarė klubo pirm. V. (Bernatavičius. Su
sirinkimui pirmininkavo D. Banaitis, sek
retoriavo P. Viržintas.

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad klu
bas turėjo £550 pelno ir atliko įvairių re
monto darbų. Užsėkmingus klubui metus 
susirinkimas senajai valdybai išreiškė pa
dėką. Didžiausias ateities klubo darbas — 
atsarginių elektros laidų įvedimas, kas 
gali kainuoti apie £1.300. Prieš porą me
tų gaisrininkai pareikalavo klube įvesti 
naujus laidus, o dabar reikalauja atsargi
nių laidų.

Į naują valdybą išrinkti šie asmenys: V. 
Kupstys — pirm., A. Stankevičius — vi- 
cepirm., P. Podvoiskis — sekr., D. Jelins
kas — ižd. Valdybos nariai: T. Būtėnas, J. 
Podvoiskis, S. Lauruvėnas, A. Vigelskas 
ir M. Vigelskas. Kandidatai: H. Vaines ir 
J. Pilipavičius.

Revizijos komisija: V. Bernatavičius,- V. 
Rudys ir K. Steponavičius. Kandidatai: 
Ant. Jaloveckas ir L. Pūras.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

VOKIETIJA
EGLUTĖ MUENCHENE

Sausio 8 d. Moterų klubas suruošė Eg
lutę šeimoms su vaikais.

Nuaidėjus kalėdinei giesmei, pasigirdo 
Kalėdų Senelio varpeliai. Senelis atkelia
vo angeliuko vedinas, ant rogių maišą do
vanų atgabenęs. Kalėdų Senelio (p. R. 
vanų atgabenęs. Kalėdų Senelio (R. 
Hermano) gyvas dialogas su vaikučiais ir 
tėveliais sudarė visą Eglutės programą.

Senelis paegzaminavo, kiek vaikučiai 
Vargo mokyklėlėj išmoko, kiek lietuviškų 
žodelių iš mamyčių pasisavino, pats pa
skaitė gražių ištraukų iš spaudos, o Auš
relė Skeberdytė, Jūratė Maerkl, Helmu
tas Rogalla padeklamavo eilėraštukų; gi 
Mindaugas Skeberdis pareiškė, kad jis 
jau dešimt metų iš eilės ruošė Eglutės 
programas, daug prideklamavo, privaidi- 
no, tat šiandien jis padeklamuos Seneliui 
paskutinį kartą rimtą eilėraštį, nes jis jau 
14 metų „vyrukas“. Ta proga jis Seneliui 
įteikė A. Kairio dramą „Karūną“ iš Kara
liaus Mindaugo laikų, nes Kalėdų Senelis 
jį ne kartą yra egzaminavęs ir pats papa
sakojęs apie didįjį Lietuvos valdovą.

Na, o kai Senelis išdalijo dešimčiai vai
kučių dovanėlės, pasibaigė gražios kalbos, 
kilo triukšmas, popieriaus draskymas, 
džiaugsmingi šūkavimai... ir teko kuo 
skubiau su giesme „Gul šiandieną“ už
baigti programėlę.

Ant stalų jau degė žvakutės, kviesdamos 
visus užbaigti kalėdinius, kepsnius ir, kiek 
pavėluotai, kalėdinį laikotarpį.

LIETUVIAI PASIRODĖ BELGIJOJE
„Nordrhein-Westfalijos (Vokietija) tau

tinių šokių grupė atstovauja Lietuvos kul- ' 
turai". (Iš spaudos)

1976 m. gruodžio 18 d. mūsų tautinių šo
kių grupė, tarpininkaujant dainininkei . 
Bronei Spies-Gailiūtei (Belgija), buvo pa
kviesta dalyvauti belgų metiniame Kalė
dų gala koncerte Mont-sur-Marchienne 
miestelyje. Šokėjai, vadovaujami I. Mau- 
zienės, akordeonu palydint Zigmui Mau- 
zai, jaunatvišku žvalumu pašoko Suktinį, 
Žiogelį, Jonkelį, Džigūną ir Kubilą, šios 
grupės duetas — A. Kablauskaitė ir V. 
Kučma —• padainavo Sėdžiu po langeliu, 
Leiskit į tėvynę, Jau vakaras buvo ir . 
Rausvuose rytuose. Solistė Bronė Spies- 
Gailiutė atliko St. Šimkaus „Ko vėjai pu
čia“ ir V. Banaičio harmonizuotą lietuvių 
liauides dainą „Kai aš grėbiau lankoj“...

Koncerte, miestelio burmistrui pakvie
tus, dalyvavo ir fleitistas P. Odinis. Su di
deliu meistriškumu jis išpildė Mocarto 
koncerto D-dur I dalį, Dvariono „Elegiją“, 
Kačanausko „Siuntė mane motinėlė“.

P. Burci-Aurelio (baritonas), buvęs Mi
lano Scala operos ir Briuselio karališkojo 
teatro solistas, atliko ariją iš Mocarto 
operoš Don Juan ir ariją iš Gounod ope
ros Faustas. Be to, dar atliko kelias neapo- 
litaniškas melodijas. Solistus pianinu pa
lydėjo lietuviams jau žinoma pianistė po
nia Salm.

St. Baltus pranešinėjo programą ir pa
skaitė fragmentą iš Oskaro Milašiaus poe
zijos „Septynios vienatvės“.

Atspausdintose programose belgų publi
ka’ galėjo trumpai pasiskaityti apie Lie
tuvą ir lietuvius, apie NRW tautinių šo
kių grupės įsikūrimą ir jos tikslą — išlai
kyti savo krašto kultūrą ir propaguoti ją 
už gyvenamojo krašto, ribų.

Vakaro garbės prezidiumas buvo supa
žindintas su lietuviškomis tradicijomis ir 
apdovanotas lietuviškomis juostomis. Po 
koncerto visi programos dalyviai buvo pa
kviesti išgerti draugystės stiklo su bur
mistru J. P. Demaca ir jo žmona.

Tardamas padėkos žodį, J. P. Demaca 
ypatingai šiltai dėkojo jauniems šokėjams 
už atneštą jaukumą ir lietuviško meno 
grožį. Jis pasakė: „Snobizmo pilname pa
saulyje-man tenka tik gėrėtis Jūsų nesu
gadintą kultūros išraiška!“

Naujoji grupės vadovė I. Mauzienė di
džiavosi savo mokiniais. Pernakvoję vieš
butyje „Holiday Inn“, kitą dieną (sekma
dienį) keliavome į Karo invalidų institu
tą Uccle, Briuselyje.

Čia koncerto programoje buvo tik tau
tiniai šokiai ir dueto dainos. Karo invali
dai dižaugėsi retu reginiu, o instituto di
rektorius, šiltai dėkodamas, žiūrovams 
pristatė I. Mauzienę ir akordeonistą Zig
mą Mauzą, kuris mikliai lydėjo savo mu
zika abiejuose koncertuose.

Ši NRW tautinių šokių grupės išvyka į 
Belgiją parodė, kad verta ir toliau dar
buotis kultūros baruose, verta parodyti 
sau ir kitiems, kad vertiname savo tautą 
ir branginame jos folklorą. Didi padėka 
šios grupės vadovams ir talkininkams Aš
mantams, Gaubiama bei kitiems. O taip 
pat B. Spies-Gailiutei už prisidėjimą prie 
programos ir didelį svetingumą bei rūpes
tį, mums lankantis Belgijoje.

Kiužauskas

BENDRABUČIŲ VEDĖJŲ 
SUTUOKTUVĖS

Š. m. gruodžio 6 d. sukeitė žiedus Vasa
rio 16 gimnazijos mergaičių ir .berniukų 
bendrabučių vedėjai Marija Saulaitytė iš 
JAV-bių ir Algis Stankus iš Kanados.

Iškilmingi pietūs įvyko 13 vai. gimna
zijos valgyklos gražiai išpuoštoje salėje. 
Jiems vyną dovanojo mokyt. Al. WeigeTis. 
Dalyvavo visi moksleiviai, personalas ir 
keliolika kviestų svečių. Ceremonijoms 
vadovavo, piršlio padedama, mokyt. Br. 
Lipišienė, kuri dar praeitą vasarą pergy
veno lietuviškas vestuves Annaberge.

BELGIJA
E. CINZAS LANKĖSI ČIKAGOJE

Iš lietuviškosios spaudos patirta, kad 
Belgijoje gyvenąs rašytojas — laureatas 
E. Cinzas lankėsi Čikagoje. Vakaronę su 
Eduardu Cinzu Čikagos Jaunimo Centro 
kavinėje surengė „Santara-Šviesa“. Čika
gon jis atvyko iš Montrealio su ką tik 
gauta Lietuvi ų Akademinio Sambūrio 
$500 premija už romaną „Raudonojo ark
lio vasara“. Vakaronės dalyvius su svečiu 
iš Briuselio supažindino T. Antanaitis. E. 
Cinzas kalbėjo apie savo ligšiolinę kūrybą 
ir ateities planus, į kuriuos yra įtraukta 
jau pradėta antroji „Raudonojo arklio va
saros“ dalis, žydų tragediją gete atsklei
džiantis romanas „Mėlynakis žydas“, 
spaudai ruošiamas novelių rinkinys. Pas
tarajam atstovavo E. Cinzo skaitoma no
velė „Mergaitė su apelsinu“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — sausio 23 d., 1 vai. p. p.
NOTTINGHAME — sausio 23 d., 11.15 

vai., Liėt. Židinyje.
LEICESTERYJE — sausio 23 d., 15 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — sausio 30 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — sausio 30 d., 14 

vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — sausio 30 d., 16 vai., St. 

Elizabeth's.
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