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Sausio 14 d. miręs lordas Avon (Antho
ny Eden) buvo gerai žinomas anglų poli
tikas ir užsienio reikalų ministras, stovė- 
jęs prie britų užsienio politikos vairo pa
čiais sunkiausiais antrojo pasaulinio ka
ro metais. Jam mirus, anglų spauda nepa
gailėjo vietos savo buvusio valstybės vy- 
■ro nuopelnams iškelti.

Mums betgi daugiausia rūpi ta jo dip
lomatinės veiklos sritis, kuri betarpiai lie
čia Rytų Europą ir Baltijos valstybes. De
ja, jo paslaugos tiems kraštams karo ir 
pokario metais nebuvo labai padrąsinan
čios.

Londonas, 1977 m. sausio 25 d.

„Times“ (sausio 15 d.) įsidėjo labai 
platų jo gyvenimo ir darbų aprašymą, iš 
kurio čia pateikiama trumpa ištrauka, lie
čianti A. Edeno veiklą ryšium su Lenkija 
ir Rytų Europa. Ten sakoma:

■ „Už Lenkijos egzilinę vyriausybę, kuri 
buvo pirmoji Hitlerio auka, jis energingai 
kovojo Londone ir Maskvoje, o taip pat 
trijų valstybių konferencijose Teherane, 
Jaltoje ir Potsdame. Jis nenorėjo „varg
šus lenkus išmesti alkaniems vilkams“, 
bet Raudonajai armijai stumiantis i Va
karus, jis mažai ką begalėjo padaryti, kad 
Lenkija ir Rytų Europa nebūtų paglemž
tos.“

Iš tiesų, jis mažai ką ir .befoandė daryti.
Šia proga atkreiptinas dėmesys į buvu

sio „Manchester Guardian“ redaktoriaus 
W P. Crozier knygoje Off the Record 

, (Konfidencialiai) .aprašytą vieną epizodą, 
kuris padeda baltams įvertinti mirusiojo 
politiko pažiūras ir darbą mūsų kraštų at
žvilgiu.

1942 m. balandžio 20 d. 15.30 vai. W. P. 
Crozier turėjo pasikalbėjimą su Anthony 
Edenu užs. reikalų ministerijolje. Tas pa
sikalbėjimas taip aprašytas:

„Rusai reikalauja, kad Baltijos valsty
bių inkorporacijos pripažinimas būtų įra
šytas lį Anglų — Sovietų savitarpio sutar
tį. Paskutiniu momentu jie to reikalavimo 
atsisakė ir sutartis buvo pasirašyta nenu
rodant, kaip ateityje ši teritorija bus su
tvarkyta.“ Kas patikėtų, kad A. Edenas 
neū'autė, kaip rusai ruošiasi Baltijos kraš
tus tvarkyti.

Tolimesnis konfidencialus pasikalbėji
mas atskleidęs tokius faktus.

Esą, A. Edenas suminėjęs Rusijos pa
geidavimus sienų klausimu. Jis apsvarstęs 
rusų siūlymus Baltijos valstybių reikalu 
ir pareiškęs, kad siūlymas buvęs nepriim
tinas. Jis tikėjosi į sutartį įrašyti klauzu
lę, pagal kurią kiekvienas gyventojas, jei 
to pageidautų, po karo galėtų iš Baltijos 
valstybių išvykti, kartu pasiimdamas sa
vo turtą. Jis turėjęs vilties, kad Rusija su 
tuo pasiūlymu sutiks ir jį įgyvendins.

Edenas sakė, jog kai kurie jo draugai 
pataria, kad anglai leistų rusams elgtis 
kaip jiems patinka, stovėtų nuošaliai ir 
nęsikištų i jų reikalus. Jis pats asmeniš
kai manęs, 'kad tai nebūtų geriausia poli
tika ir kad anglai šitaip neturėtų elgtis. 
Anglai turėtų tvirtai nusistatyti — nori ar 
nenori su Rusija bendradarbiauti, spren
džiant Europos ateities klausimus. Jis ma
nąs, kad bendradarbiavimas vis dėlto yra 
pageidautinas.

Atsisakius patenkinti Rusijos reikalavi
mus, būtų sutrukdytas darnus bendradar
biavimas ateityje. Be to, anglai vistiek ne
galėsią sustabdyti ar uždrausti Rusijai už
grobti Baltijos valstybes, jei jie to pano
rėsią. Esą, pasipriešindami rusų norams, 
anglai išlaikytų teisingumo principą, bet 
tai neturėtų praktiškos reikšmės tų kraš
tų likimui. Tuo tarpu Rusija tai .supra- 
sianti kaip atsisakymą bendradarbiauti ir 
nueisianti savo keliu...

Šitie visi kadaise buvę konfidencialūs 
pareiškimai liudija vieną faktą: Edenas 
buvo išauklėtas galingos britų imperijos 
tradicijose, kai džentelmeno žodis buvo 
įstatymas. Jis nesugebėjo laviruoti pai
niuose Stalino suktos politikos labirintuo
se. Sutikęs negarbingą kliūtį, jis jai pa
sipriešino žodžiais, bandė ją apeiti aplin
kui, tuo būdu tarsi nusiimdamas nuo sa
vęs kaltę.

Reikalaudamas savanoriškai evakuoti 
baltus, Edenas tarėsi suteikiąs jiems mo
ralinį atpildą. Tuo tarpu Stalinas būtų ap
sidžiaugęs, gaudamas rusų kolonizacijai 
tuščią Baltijos erdvę ir užkraudamas pa- 
vargusiems Vakarams naują pabėgėlių 
naštą. Greiti karo pabaigos įvykiai užbė
go šiam planui už akių.

Tokiu pat būdu jis bandė išspręsti ir 
Lenkijos problemą, suteikdamas įvairių 
lengvatų kartu su Sąjungininkais kovoju
siems lenkams, bet numesdamas jų tėvy
nę „alkaniems rusų vilkams“.

Neparodė jis ryžto leisdamas numesti 
tiems patiems vilkams ir buvusius rusų 
belaisvius ir civilius gyventojus, kurių 
tragišką išdavimą vaizdžiai aprašė lordas 
Bethell knygoje „The Last Secret“.

Užveržiant paskutinį Edeno gyvenimo 
į\ knygos lapą, jo priešai ir draugai :pripa- 
jl , žįsta, kad jis buvęs to gyvenimo auka. Ne- 
P* bepajėgdamas jo krypties pakeisti, stip- 
! % resnių sąjungininkų spaudžiamas, jis nu- 
| w ėjo lengvesniuoju nuolaidų keliu. Tas sli-

TURTINGAS TURTĖJA

Buv. Europos bendruomenės regionali
nės politikos komisijos pirmininkas G. 
Thomson pasikalbėjime su „Times“ atsto
vu išryškino, kad E. Bendruomenės ūkio 
politika turi būti peržiūrėta. Pagal dabar 
veikiančią sistemą turtingieji kraštai ar 
tų kraštų rajonai gauna didesnes pašal
pas, negu mažiau pasiturintieji kraštai ir 
blogų žemių rajonai. Pvz. 1954-1972 m. lai
kotarpyje Italija, tuo metu pats neturtin
giausias kraštas, gavo pašalpą kiekvie
nam žmogui po £9.2 per metus. Tuo tar
pu Danija gavo £35.6, Olandija — £21.4, 
Prancūzija — £12.9.

Naujoji E. Bendruomenės komisija, ku
rios pirmininkas bus R. Jenkins, pareigas 
perėmė sausio 5 d.

BROŠIŪRA APIE ARMĖNIJĄ

Prof. D. Marshall Long ir C. J. Walker 
išleido 24-rių puslapių brošiūrą apie dau
geliui mažai žinomą Armėniją, kurios 
valstybės sienos I a. siekė nuo Kaspijos 
iki Viduržemio jūros. Šiuo metu pasauly
je gyvena apie 5.500.000 armėnų. Iš jų 
apie 3.5 mil. gyvena Armėnijos respubli
koje (Sov. Sąjungoje), o kiti išsisklaidę 
po visą pasaulį. Didžiausia jų diaspora 
yra Turkijoje, kiuri amžių bėgyje buvo di
džiausias Armėnijos priešas.

Autoriai lygina armėnus su žydais, ku
rie taip pat, per amžius persekiojami, iš
siblaškė po visą pasaulį. Žydus jungia 
krūvon izraelitų tikėjimas, o armėnus — 
Armėnų Apaštališkoji Bažnyčia.

Brošiūros autoriai rašo: „Per ketvirtį 
šimtmečio, 1895-1920 metais, Armėnija 
neteko pusantro milijono gyventojų, kurie 
žuvo nuo priešų durtuvų bei kulkų arba 
buvo išmarinti badu. Trečdalis visų ar
mėnų mirė žudynėse, kurias galima paly
ginti tik su žydų žudynėmis Hitlerio lai
kais“.

1918 m. armėnai buvo sukūrę savo vals
tybę, bet po dviejų kovos metų bolševikai 
ją pavertė sovietine respublika, kuri, dėl 
didelio armėnų apsukrumo, yra pati pa
žangiausia Artimųjų Rytų rajone.

Armėnai, kaip ir žydai, turi visame pa
saulyje išsiblaškiusių turtingų tautiečių, 
kurie savo tėvyne tebelaiko Armėniją. Pa
sak autoriaus, ir Sovietų Sąjungoje jie esą 
priviliigijuotti — kai kuriems leidžiama net 
turėti Sov. Sąjungos ir kurios kitos kapi
talistinės valstybės pilietybes.

PAMINKLAS STALINO AUKOMS
Sausio 18 d. žinomas rusų skulptorius, 

disidentas Neizvestny Londone atidarė 
„neoficialaus“ rusų meno parodą. Ta pro
ga jis pasiūlė sudaryti tarptautinį komi
tetą Stalino aukų paminklui pastatyti.

Tokį paminklą kadaise buvęs pasiūlęs 
Chruščiovas, bet jo planas pasibaigęs kar
tu su jo viešpatavimu.

Gyvendamas Sov. Sąjungoje, Neizvest
ny jau buvęs paruošęs paminklo projek
tą. Tai buvęs didelis granito blokas, ku
rio viename kampe klūpo akis užsidengu
si basa mergaitė, vaizduojanti pavergtą 
kraštą. Granito plokštėje turėjo būti iš
kalti pavadinimai visų stovyklų, kuriose 
žuvo milijonai nekaltų žmonių. Šis jo pa
minklo projektas buvęs Maskvoje sunai
kintas, bet dabar jis gaminąs naują mo
delį.

Kadangi Stalino stovyklose kentėjo įvai
rių tautų žmonės, tai skulptorius siūlo su
daryti tarptautinį paminklui statyti komi
tetą.

GINKLŲ IR NERVŲ KARAS

M. Frankland iš Washington („Obser
ver“, sausio 16 d.) rašo, kad Amerikos gy
ventojų tarpe kyla vis didesnė panika dėl 
galimos sovietų pergalės ateities kare.

Žurnalistas pasakoja, kad vieną rytą ži- 
nomesnieji JAV žmonės savo laiškų dėžu
tėse rado tokio turinio raštelius:

„Mūsų kraštas yra pavojuje. Pagrindi
nė grėsmė mūsų tautai yra Sovietų verži
masis dominuoti, paremtas negirdėtu ka
rišku pasiruošimu. Sovietų Sąjunga nėra 
pakeitusi savo seno siekimo valdyti pa
saulį iš vieno centro — Maskvos.“

Į šitą pareiškimą amerikiečiai žiūri 

dus nuolaidų kelias yra palikimas ne vien 
tik Edeno, bet Visų tų, kurie, laimėję ilgą 
ir kruviną karą, nebesugebėjo atitaisyti 
padarytų Rytų Europos tautoms nuoskau
dų-.ir sukurti tikrosios taikos.

D. B. 

rimtai, nes tai esąs darbas rimtų akade
mikų, inžinierių ir atsargos karių, kurie 
yra susispietę į komitetą, pasivadinusį Pa
vojaus Akivaizdoje.

To komiteto nariai spaudoje įrodinėja, 
kad sovietai yra žymiai geriau suorgani
zavę priešatominę apsaugą ir turi dides
nius atominius sviedinius, negu JAV. To
kiu būdu kilus karui, JAV atominiai gink
lai nebegalėtų nušluoti Sov. S-gos gyven
tojų nuo žemės paviršiaus. Esą, priešato- 
minė apsauga taip gerai suorganizuota, 
kad apie 95% miestų gyventojų išliktų 
gyvi po atominių bombų atakos.

Vienintelė išeitis — Amerika turinti 
sekti sovietų pėdomis: karštligiškai gink
luotis ir ruošti priešatominę apsaugą.

Nebereikia ir aiškinti, kad tokie balsai 
kelia paniką ir nustato tautas vieną prieš 
kitą. Pridėjus dar sovietų elgesį su disi
dentais ir žmogaus teisių ignoravimą, iš
didi Amerikos tauta verste vers naująją 
vyriausybę dar daugiau mestis į apsigink
lavimo rungtynes, kurios gali baigtis ne
įsivaizduojama tragedija.

NAUJAS POGRINDŽIO ŽURNALAS

Geriausiai pogrindžio spaudos reika
lus yra sutvarkę Reformuotieji baptistai. 
Nors neseniai (1974 m.) Latvijoje buvo 
konfiskuota jų spaustuvė, sunaikinta 
30.000 egzempliorių šv. Rašto ir suimta 
daug žmonių, spaudos darbas nesustojo.

Keston College praneša apie ką tik gau
tą naują žurnalą „Vestnik istiny“. Tai 
esąs ofsetu spausdintas trijų spalvų leidi
nys, kurį drąsiai galima lyginti su norma
liose sąlygose leidžiama spauda.

Žurnale spausdinami ir Vakarų autorių 
straipsniai. Pvz. ten perspausdinti Billy 
Graham'o ir Nieky Cruz'o rašiniai. Įdomi 
istorija esanti apie Sovietų ateistą, ban
džiusį sudeginti Bibliją. Vienas degantis 
lapas pakilęs iš liepsnos ir nukritęs prie 
jo kojų. Jame buvęs likęs tik vienas saki
nys: „Dangus ir žemė praeis, bet mano 
žodžiai nepraeis“. Šitas degantis lapas 
padaręs ateistą atsivertėliu.

Žurnalas žada pasirodyti 4 kartus per 
metus.

SACHAROVAS KALTINA KGB

Dr. A. Sacharovas pareiškė, kad bombą 
Maskvos požem. traukiny greičiausia bu
vo padėta KGB agentų. Tuo būdu jie no
rėję suversti kaltę disidentams ir jais nu
sikratyti. Tuo tarpu disidentai Sov. Są
jungoje ir Rytų Europoje griežtai atmeta 
kaltinimą, kad jie galėję padėti bombą, 
kuri, nepatvirtintomis žiniomis, užmušė 7 
žmones.

ČEKAI ŠAUKIASI PAGALBOS

Senas komunistas dr. Z. Mlynar atviru 
laišku kreipėsi į Vakarų pilitikus ir ko
munistų partijų vadus, prašydamas gelbė
ti čekų intelektualus, pasirašiusius „Char
ter 77“. „Jei jūsų pagalba greitai neateis, 
Čekoslovakijoje bus antrą kartą per vie
ną dešimtmetį kovotojai už žmogaus tei
ses nutildyti ir sutriuškinti kaip „nenuo
ramos ir parazitai“.

Keturi intelektualai, kaltinami už „kri
minalinę veiklą prieš respubliką“, jau su
imti.

BRAŽINSKAI SOVIETINĖJE SPAUDOJE

„Tiesa“ (Nr. 6) persispausdino „Novoje 
vremia“ korespondento I. Andronovo pa
sikalbėjimą su JAV Imigracijos ir natū
ralizacijos įstaigos aukštu pareigūnu, ku
rį jis vadina Mauris Kailis. Tame ilgame 
pasikalbėjime labai daug vietos skiriama 
į JAV atvykusioms Bražinskams. I. And
ronovas papasakoja visiems jau žinomą 
Bražinskų bylą, prasidėjusią 1970 m. ru
denį. Į paklausimą, kokia bausmė gresia 
Bražinskams, M. Kailis atsakęs: „Viskas, 
ką jie padarė tarybinėje teritorijoje, mū
sų neliečia“.

JAV LĖKTUVAI VIRŠ BALTUOS

„The Einančiai Times" (sausio 12 d.) 
paskelbė Tasso pranešimą, kad JAV žval
gybiniai lėktuvai dažnai praskrendą Rytų 
Europos socialistinių valstybių sienas. Esą, 
toks elgesys nesiderina su Helsinkio de
klaracija.

Švedų laikraščiai paskelbė žinią, kad 
Sovietų lėktuvas virš Baltijos rajono be
veik susidūręs su JAV- žvalgybiniu lėktu
vu. JAV oro pajėgų štabas tas žinias pa
neigia.

Pagal Helsinkio Deklaraciją, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
joje dalyvavusios valstybės įsipareigojo 
plėsti kultūrinius mainus ir skatinti tu
rizmą. Turint galvoje, kad keliavimas pri
sideda prie kitų tautų gyvenimo, kultūros 
ir istorijos pažinimo, išplėtus turizmą, ga
lima tikėtis geresnių santykių tarp įvai
rių kraštų gyventojų ir tarp pačių valsty
bių.

Todėl dalyvaujančios valstybės įsiparei
gojo skatinti individualų ir grupinį turiz
mą, suprastinant kelionių formalumus, su
mažinant mokestį už vizas bei pasus. Tu
rizmo nauda Vakarų valstybėse yra su
prantama nuo prieškarinių laikų, todėl čia 
keliauja kas tik nori ir kur nori, jeigu 
tik turi kelionei pinigų.

Sov. Sąjungoje apie turimą pradėta kal
bėti tik po Stalino mirties, ir tik Chruš
čiovo laikais pirmieji turistai pasirodė 
Vakaruose. Todėl Helsinkio Deklaracijos 
įsipareigojimai liečia daugiausia Sov. Są
jungą, kuri turėjo atleisti varžtus savo pi
liečiams išvykti į užsienį.

Iš straipsnio „Liaudies Ūkyje" (Nr. 12, 
1976, Vilnius) sužinome, kad turizmo 
klausima svarstė Sov. Sąjungos komunis
tų partijos XXV suvažiavimas, ir dabar 
sovietų „turizmo organizacijos imasi prie
monių plėsti turistinius mainus su kapita
listinėmis šalimis“.

Pagal oficialią sovietų statistiką, 1975 
m. turistinis judėjimas tarp Sov. Sąjungos 
ir kapitalistinių valstybių taip atrodė:

Iš Suomijos atvyko 612 tūkst. turistų, 
į Suomiją buvo nuvykę 88 tūkst. sovietų 
piliečių. Iš Vak. Vokietijos 117 tūkst. tu
ristų, į Vak. Vokietiją — 57 tūkst. Iš JAV 
98 tūkst. turistų1, į JAV — 13 tūkst. Iš 
Anglijos 58 tūkst. turistų, į Angliją — 30 
tūkst. Iš Italijos 49 tūkst. turistų, į Itali
ją — 40 tūkst. Iš Švedijos 41 tūkst. turis
tų, į Švediją — 32 tūkst. Iš Šveicarijos 16 
tūkst turistų, į Šveicariją — 7 tūkst. Iš 
viso per 1975 m. iš kapitalistinių kraštų 
atvyko į Sov. Sąjungą daugiau kaip mili
jonas turistų.

Ilš Sovietų statistikos negalima supras
ti, kiek sovietų piliečių aplankė kapitalis
tinius kraštus, nes sovietų turistai papras
tai vyksta grupėmis, kurios pakeliui ap
lanko keletą kraštų. Tuo būdu statistiko
je tas pat turistas priskaičiuotas aplan
kęs 4-5 kraštus.,Tokių sovietų popierinių 
turistų per 1975 m. būta trečdalis milijo
no.

Kokiu būdu išpučiama sovietų statisti
ka, rodo paaiškinimas tame pat „Liaudies 
Ūkio“ straipsnyje, kur pasakyta: „Imama
si priemonių tarybinių turistų kelionių į

Sonios DIENOS
— Britų spaudoje pasirodė palankios 

recenzijos apie sovietinį filmą „Prošu slo- 
va“, kritiškai vaizduojantį sovietinį gy
venimą.

— Išmainytasis Čilės komunistų vadas 
L. Corvalan Maskvoje apdovanotas Leni
no ordinu.

— Pasak spąudos, V. Bukovskis atsisa
kė nuvykti į užs. reikalų ministeriją, kur 
jis turėjo susitikti viceministrą lordą Go- 
ronvvy-Robertą.

— Rytų Vokietijos Taikos taryba pasky
rė karo meto rezistentui, pastoriui M. 
Niemoelleriui taikos premiją.

— Maskvoje sprogo dar dvi bombos, 
bet žmonių aukų nebuvo. Manoma, kad 
tai gali būti maniako darbas.

— Britų BBC skundžiasi, kad kai kurie 
Europos kraštai „skolinasi“ TV progra
mas, nemokėdami už tai honoraro.

— Anglikonų laikraštis „Chūrch Times“ 
siūlo popiežiui Pauliui VI, kai rugsėjo 
mėn. sukaks 80 metų, atsistatydinti ir už
leisti vietą jaunesniam.

— Dr. Kissingeriui pasitraukus iš pa
reigų, per šešis mėnesius bus parūpinta 
jam asmeninė sargyba, kuri kaštuos apie 
pusę milijono dolerių.

— Britų firma Norvic Shoe gavo iš Sov. 
Sąjungos £2.25 mil. vertės moteriškų žie
minių batų užsakymą.

— Sausio 7 d. išrašytas Leninui žurna
listo bilietas Nr. 1. Atseit, daugiau kaip 
prieš 50 metų miręs Leninas „priimtas“ į 
žurnalistų sąjungą.

— Rytų Berlyne pirmą kartą atidaryta 
mokslo ir technikos paroda, kurią suruo
šė Vak. Vokietija.

— ’Leningrade staiga mirė 36 metų am
žiaus baleto žvaigždė J. Soloviev. Spėjama 
nusišovęs.

— Edinburgh© kunigaikštis parašė „The 
Director“ žurnale straipsnį, kuriame sa
ko, kad gyvenimas apsivertęs aukštyn ko
jomis, ką seniau žmonės stengėsi sau pa
sidaryti, dabar atlieka- valstybė.

■ — Jugoslavijos min.i- pirmininkas Bije- 
dic žuvo lėktuvo avarijoje prie Sarajevo.

— Du iraniečiai studentai, užmušę dvi 
karališkas gulbes Hyde Parke, nubausti 

užsienį maršrutų Skaičiui didinti ir jiems 
plėsti. Antai šįmet (1976 m.) organizuotas 
pirmasis tarybinis kruizas į Špicbergeno 
salas, užsukant į Skandinavijos šalių ir 
Anglijos uostus“.

Tokios turistinės kelionės, kaip pasta
roji, ne tik keturgubai išpučia sovietų sta
tistinius duomenis, bet taip pat nieko ne
prisideda prie „kitų tautų pažinimo", kaip 
buvo sutarta Helsinkio akte. Špicbergeno 
salose galima „plėsti kultūrinius mainus" 
tik su baltomis meškomis, o Skandinavi
jos ir Anglijos uostuose taip pat nebus su 
kuo bendrauti, jeigu turistai laisvai neiš
leidžiami iš laivo.

Bet tas kaip tik sutinka su Kremliaus 
politine linija, kaip rodo kitas straipsnis 
sovietų spaudoje.

Žurnale „Komunistas“ (Nr. 11, 1976 m.) 
straipsnyje „Faktai kaltina“ pasakyta, 
kad Vakarų valstybės imasi, „prisidengus 
kultūriniais mainais, intensyviai sėti so
cialistinėje visuomenėje jai svetimas bur
žuazines pažiūras, moralinius principus, 
kapitalistinės visuomenės įpročius ir pa
pročius“.

Nuo tokių kultūrinių mainų Kremlius 
stengiasi apsisaugoti. Todėl Sovietų Są
jungoje turizmas yra tvarkomas tokiu bū
du, kad Vakarų pasaulis negalėtų, kaip 
sako „Komunistas“, „netinkamai ekspor
tuoti imperialistinių koncernų ideologinę 
produkciją į socialistines šalis“. Maskvos 
atsakymas į reikalavimus įgyvendinti Hel
sinkio susitarimą, kiek liečia laisvesnį tu
rizmą, bus „kategoriškas“.

J. R.

IR BUKOVSKIS POLITIKUOJA
V. Eukovskis pareiškė nusistebėjimą, 

kad D. Britanijos min. pirmininkas pasi
sako už privatiškas derybas dėl politinių 
kalinių išlaisvinimo. Jis taip pat pasisakė 
negalįs suprasti, kaip Boris Ponomarevas 
galėjęs būti priimtas D. Britanijoj ir sve
čiuotis pas Labour partijos vykdomojo 
komiteto vadovus. Pasak jo, Britanijos gy
ventojai nusipelnę turėti geresnę vyriau
sybę.

Buvo tikimasi, kad Bukovskis nepakar
tos Solženicyno pasirinktojo kelio — vie
šai kritikuoti paskirų kraštų vyriausybes.

ŽVEJAI Iš KLAIPĖDOS
Britų fregata Rothesay buvo sustabdžiu

si sovietų laivą, žvejojantį britų draudžia
moje zonoje. Vėliau Rothesay kapitonas 
pareiškė, kad tai buvę tikri žvejai, lietu
viai iš Klaipėdos, kurie nieko nežinoję 
apie naujai įvestas Europos Bendruome
nės zonas.

po £5 ir po £30 teismo išlaidų.
— 'Londono komunistų dienraštis „Mor

ning Star“ pasmerkė politinio pobūdžio 
areštus Čekoslovakijoje.

— Tarptautinė anglikonų-katalikų ko
misija .nutarė, kad anglikonai pripažins 
popiežiaus primatą susivienijusiose baž
nyčiose.

— Sydney (Australija) traukinio ka
tastrofoje žuvo 80 žmonių ir tiek pat su
žeista.

—Gosporte veikia pamokslų rašymo 
tarnyba, kuriai vadovauja anglikonų ku
nigas Eric Thomas. Už vieną pamokslą 
imama 30 p.

— Spaudos žiniomis, prancūzų ginklų 
spekuliantai pardavė Libijai už £9 mili
jonus prietaisų naktiniam šaudymui, ku
rie pasirodė esą paprasti metaliniai vamz
džiai.

— Britų alpinistas Douglas Hoston, ne
seniai užsimušęs Alpių kalnuose, palaido
tas tų kalnų papėdėje, Leysin kaime, Švei
carijoje.

— Egipte per riaušes dėl maisto kainų 
40 žmonių užmušta ir 400 sužeista.
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J. Grušo
'Lietuvoje gana iškilmingai paminėtas 

dar tebegyvenąs rašytojas-dramaturgas 
Juoząs Grušas, kuriam praėjusių metų 
lapkričio 29 d. suėjo 75 metai.

Nepriklausomybės laikais J. Grušas 
daugiausia rašė noveles-apsakymus, kurių 
pirmasis rinkinys „Ponios Bertulienės“ 
vardu buvo išleistas 1928 m. šalia litera
tūrinio darbo redagavo „Mūsų laikrašti". 
Iš ano meto stambesniųjų kūrinių minėti
nas romanas „Karjeristai“ (1935).

Karui besibaigiant, pakrypo i dramą. 
1944 m. pasirodė kaimo buitį vaizduojan
ti drama „Tėvas“, pastatyta „Tėvo ir sū
naus“ vardu Kauno ir Šiaulių teatruose. 
Pastaraisiais dešimtmečiais jis buvo itin 
darbingas, sukurdamas visą eilę dramų. 
Iš jų didžiausio pasisekimo ir garso susi
laukė „Herkus Mantas“ ir „Barbora Rad
vilaitė“. Kiek iš ano meto spaudos patir
ta, šią puikią dramą bestatydamas Kauno 
teatre vyr. režisierius J. Jurašas turėjo 
konfliktą su valdžios ir partijos žmonė
mis, ir buvo priverstas apleisti ne tiktai 
teatrą, bet ir Lietuvą.

Žemiau pateikiama iš to veikalo mažytė 
ištrauka leidžia nors truputi suprasti, ko
dėl anuo metu Kauno publika žavėjosi 
„Barbora Radvilaite“ ir kėlė milžiniškas 
ovacijas jos režisieriui.

„BARBORA. ,
O Lietuva! Manoji meile! Bausk 
Mane, jeigu tarp deimantų yra 
E'ent lašas kraujo. Išganyk mane, 
Jei deimantuose šviečia meilė tau. 
Per amžius būk laisva, o Lietuva. 
Ir būk visiems teisinga ir gera. 
Kai valanda išmuš, priglausk mane. 
Tau — karūna!.. Žygimantai Augustai! 
Atleisk man. Tokia mano malda.“

„Barbora Radvilaitė“, psl. 444.
Toks pat jaudinantis ir „Herkus Man

tas“, kuriame Mantas drebia kryžiuočių 
vadui tokius žodžius: „Laisvės mintis ne
miršta, kryžiuoti! Kai visa tauta supran
ta, kad mirtis už laisvę — garbė, o gyven
ti vergijoj — gėda, tokios tautos nepa
vergsite“. (Ibid. psl. 339).

Apie rašytojo J. Grušo asmenį dailią 
apybraižą parašė S. Šimkus „Literatūra ir 
menas“ žurnale (Nr. 49, 1976). Iš tos apy
braižos čia pateikiama keletas ištraukų.

„Mažoje Kauno gatvelėje, sode pasime- 
tusiame name rašytojas gyvena ir kuria. 
Pavasarį visada prie tako, vedančio per 
sodelį į namą, stiebiasi mėlyni pavasario 
žiedai, vėliau pakvimpa alyvos, kupinos 
dangaus alsavimo ir saulės lašų. Pražydu
sios vyšnios kasmet žada didelį derlių, 
saulei pakrypus rudeniop, čia bręsta rau
donskruosčiai obuoliai. Palangėje trys 
jauni beržai, visus metus ošdami, stiebia
si į saulę ir erdvę. Savo taku čia kasdien 
rašytojas eina j žmones, o žmonės pas jį 
— kūrėją.

„...Jeigu yra draugijoje Grušas — bus 
diskusijų, svarstymų. Jis visuomet drau
giškas, jautrus ir pastabus. Jo kuklumas 
natūralus, samprotavimai ir argumentaci
ja įdomi, pagrįsta, įtikinanti. Pašnekovą 
jis nejučia priverčia susikaupti. Jaunieji 
rašytojai ir aktoriai glaudžiasi prie jo, 
ieškodami išminties, patarimo, nuoširdaus 
ir kvalifikuoto savo darbo vertinimo. Jis 
ateina pas gerbiamą ir patyrusį žmogų 
mokytis kūrybos meno ir gyvenimo tiesos 
pažinimo.

J. Grušas

Už saulę gražesnis
Eglė skamba, kaip varpas.
Mažas žmogelis storomis, it kaladės, rankomis 

kelia kirvį aukščiau savo galvos, o nuleisdamas 
pats pašoksta į viršų. Įklimpęs sniege, jis lankstosi 
vienmarškinis ir mina aplink save ratą naginėtomis 
kojomis. Platūs kirvio ašmenys švysteli ore ir kiek
vienu prisilietimu iškanda gyvą medžio gabalą — 
skaistų, kaip sniegas. Eglė virpa konvulsijų krečia
ma, balta žaizda didėja, kaip šypsnys.

Takas nubarstytas eglių šakelėmis, kaip laido
tuvių procesijai. Kvepia šviežias medis ir kadugių 
dūmai.

— Žiūrėk, nukirtai į šalį, kad tave žmona taip 
nukapotų! Eglė turi virsti čia, o dabar nučiuoš į 
medžius.

Bet mažas žmogutis dar su didesniu įnirtimu 
kapoja jauną medžio liemenį, o stambūs jo prakai
to lašai krenta į sumintą sniegą.

— Adomėl, tu lėle nematyta, kad tave žmona 
taip numyluotų, paklausyk manęs, imkim piūklą ir 
pjaukim.

Tačiau Adomas vis skina skiedras, kaip žie
dus, net kirvis zvimbia pilėno ašmenimis.

Žmogus su piūklu prisiartina, spiria kertančia
jam į koją ir surinka ant visos girios:

— Kurčiau!
Adomas nuleidžia kirvį, nusišluosto prakaitą 

ir šypsosi lyg atsiprašydamas.
— Tai gal jau perdaug nukirtau...
— Vargas su kurčiu kelmu, seniai sakau...
Abu suklaupia ant sniego, piauna tylėdami, 

susikaupę, lyg smuikininkai, įsigilinę į paslaptingą 
melodiją.

Eglė susiūbuoja ir pradeda palengva linkti,! 
kaip sušildyta šermenų žvakė. Bet tą pačią akimir- Į

sukaktis
„...Juozas Grušas — puikus dramatur

ginio mąstymo meistras. Jausmų ir išmin
ties pynę rašytojas pina istorinėse dramo
se ir naujausiame scenos kūrinyje „Cir
kas“. Istorinės dramos „Herkus Mantas“. 
„Barbora Radvilaitė“, „Švitrigaila“ skam
ba tarytum žodžio ir minties muzika, iš 
proto gelmių veržiasi rašytojo idėja, per 
dramatiškumą mus, žiūrovus, pasiekia jos 
skaidrumas. Tikslas — ne tiek istorines 
asmenybes išvesti į areną, kiek tyrinėti 
žmogaus vidinio 'gyvenimo pulsą, žmogiš
kumą. Scenoje dramaturgas labai emocio
naliai kalba mums apie prasmingo gyve
nimo kilnumą ir dramatiškumą, primena, 
kad doram žmogui lengvo gyvenimo nėra, 
kalba apie žmogaus dvasinės struktūros 
sudėtingumą, jo raidos vingius, pasirinki
mo laisvę ir neišvengiamą apsisprendimą.

„...Kartais Juozas Grušas su jam būdin
ga švelnia autoironija sako: „Pavargau, 
tačiau dar dirbu, nors mėgstu pasvajoti 
ir seniškai užsnūsti su svajone“. Neseniai 
paklausiau rašytoją, kuo jis mus, skaity
tojus ir žiūrovus, nustebins — nauja pje
se, novelėmis? O jis vėl su kuklia ironija 
atsakė: „Kuo aš galiu nustebinti, gal tik 
tuo, kad palyginti ilgai gyvenu, rašau, iš
einu į sceną...“

J. Bit m.

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS. AR JAU UŽSISAKĖTE 
„E. LIETUVĮ“ ŠIEMS METAMS?

J. Kuzmionis

VAKARĖ DAINA

Išskrido su svajonėm paukščiai, 
nuo ryto džiuginę mane, 
ir šiandien nesakau, oi ne, 
kad plakasi sparnai palaužti.

Suvirpo medžiai. Man vėsu: 
į liepsną aš rankas tiesiu.

Skambėjo man giesmė vakarė, 
kai snaudė gėlės ir žiedai.
Nūn skrydžio džiaugsmą praradai, 
ir alpsta jazminai nukarę.

Kur paukščiai skrenda? Jau tamsu, — 
juodos nakties glėby esu.

Esu alsavime pušyno, 
putoj nerimstančios bangos. 
Migla nukritusi apklos, 
kai siela nerimą pažino----------

sklendeno ji virš debesų, 
nebuvo viesulo baisu.

Šviesos šaukiu, o jau sutemę 
ir drumsčias ežeras tamsus. 
Apglėbia vakaras vėsus------------
parpuolęs, apglėbiu aš žemę: 

su ja kaip žvirgždas gyvenu, 
kaip akmenėlis aš esu.
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ką jos greitis didėja, šakos ima šokinėti ir siūbuoti, 
tarsi norėdamos į ką įsikibti. Medis dusliai žnekte- 
lėja į žemę, kamienas dar pašoksta, kaip pritrenkta 
gyvatė, o per abiejų kirtėjų veidus perbėga šypsnis.

Jie dar valandėlę žiūri į sukniubusį medį su 
švelnia pagarba.

— Užteks, privertėme, kaip pėdų. Jau laikas... 
— sako vienas ir lūpomis parodo kurčiajam, kad 
reikia valgyti.

Du vyrai užsimeta ant pečių kailinius ir vienas 
paskui kitą tylėdami nusvyruoja per sniegą.

Laužas dega spraksėdamas, pilkų dūmų sruo
gos raizgosi tarp medžių šakų, kvepia duona ir sa
kais.

Aplink laužą — kailiniuoti, vėjo nugairintais 
veidais kirtėjai. Jie kramto sušalusius mėsos gaba
lus ir su. kąsniais dantyse juokiasi iš kiekvieno smai
lesnio žodžio.

Adomas tyliai prikiūtino prie laužo, apsidairė, 
ar niekam nekliudo, ir atsisėdo ant sumestų striukų. 
Pasidėjo kailinę kepurę, persižegnojo, iš didelės 
drobinės skepetos išsivyniojo duonos ir mėsos ga
balą. Duonos kvapas taip švelniai pakuteno gomu
rį: dar neragavęs nė trupučio Adomas pajuto, kaip 
neišpasakytai gera ir smagu valgyti. Dabar jis kan
do didžiulį kąsnį, o ant sušalusios mėsos paliko 
dantų pėdsakai. Jis laužė storą riekę, kurios akutė
se blizgėjo ledas, šildė prie laužo liepsnos, o pa- 
gruzdėjusios duonos kvapas sklido tarp eglių ir ber
žų.

Kirtėjai jau buvo pavalgę. Jie šildėsi, stumdy
dami kojomis nuodėgulius, suko „bankrutkes“ ir 
stengėsi parodyti, kad jų liežuviai po pietų dar pa
aštrėjo. Dabar jiems parūpo užkalbinti tą kurčių, 
kuris atsiskyręs vienas kiūtėjo su savo kvailomis 
mintimis piktšašių nuėstame pakaušyje ir su juodos 
duonos pluta rankoje.

Vienas, netoli sėdėjęs, sušuko į ausį:
— Kaip tavo pavardė, Adomėl?
Adomas nieko neatsakė.

Pirmieji Klaipėdos krašto naujokai
1923 m. vasario 16 d. Ambasadorių kon

ferencijos nutarimu, Klaipėdos kraštas 
buvo galutinai perduotas Lietuvai. Mūsų 
vyriausybė tą nutarimą priėmė ir pasira
šė sutartį tų mėtų kovo 13 d. („Vyriausy
bės Žinios“, 169 Nr., eil. 1186 Nr.). Tos su
tarties 13 str. buvo pažymėta, kad asme
nys, kurie bus įgiję Klaipėdos teritorijos 
vietos gyventojų požymį, remiantis 8 ir 
10 straipsniais, bus atleisti nuo kariuome
nės tarnybos ligi 1930 m. sausio 1 d.

Tad nuo to laiko i'š Klaipėdos krašto į 
Lietuvos kariuomenę buvo imami tik sa
vanoriai. Juos kasmet priiminėjo Klaipė
doje sudaryta Savanoriams priimti komi
sija. Savanoriai galėjo pasirinkti kariuo
menės dalį ir jeigu nebuvo kliūčių, jie ir 
buvo priimami į pasirinktąją dalį. Gal 
daugiausia buvo norinčių tarnauti pirma
me gusarų pulke. Juos viliojo anuometinė 
graži gusarų uniforma, ir, parvažiavus 
atostogų, kėdė pasididžiavimą.

1930 m. rudenį Klaipėdos krašto vyrai, 
gimusieji 1909 m., buvo pašaukti į Lietu
vos kariuomenę atlikti karo prievolę. Tam 
reikalui prie Klaipėdos krašto komendan
tūros buvo sudaryta bendra naujokų ėmi
mo komisija. Visas kraštas buvo suskirs
tytas į 5 naujokų ėmimo nuovadas: Klai
pėdos, Priekulės, Šilutės, Pagėgių ir Vieš
vilės. Šį istorinį įvykį, kad Klaipėdos 
krašto vyrai bus imami į Lietuvos kariuo
menę, plačiai paskelbė vietiniai lietuvių 
ir vokiečių laikraščiai.

Buvęs naujokų ėmimo komisijos narys 
gyd. mjr. Kenstavičius apie pirmuosius 
Klaipėdos krašto naujokus taip rašė:

„...Viešvilės šaukimo nuovadoje rasta 
kalbančių lietuviškai arti 80%; Šilutės 

šaukimo nuovadoje — apie 85-90%; Klai
pėdos apskritis, pasirodo, visų lietuviš
kiausias — apie 95%. Deja, Klaipėdos 
miestas davė jau visai kitokį vaizdą — lie
tuviškai kalbančių atsirado apie 40-45%. 
Susidarė įspūdis, kad kai kas, net mokė
damas lietuviškai, bus užsigynęs“.

„Tautinė sąmonė daugelio, deja, labai 
dar aptemusi. Komisija 'beveik visai ven
gė liesti tautybės klausimą. Vieną-antrą 
paklausinėjlus, susidarė gana, keistas 
įspūdis. Pvz. asmuo lietuviška pavarde ir 
kalbąs lietuviškai, paklaustas, kokios jis 
tautybės, atsakė — „ir vokietis ir lietu
vis“; kitas panašus tipas vis dėlto atsakė 
— „namie lietuvis“... Čia pasitaiko, kad 
asmenys grynai vokiškomis pavardėmis, 
kaip Schulz, Schmidt etc. visai gerai mo
ka lietuviškai ir geri lietuviai. Ir priešin
gai, koks nors Kvietkus, Petkus, Daukan
tas etc. lietuviškai visai nemoka. Tai, ma
tyti, maišytų šeimynų padaras, žinoma, 
ne be įtakos vokiečių-pastorių, vokiečių- 
mokytojų etc.“ („Karys“, 1930 m., Nr. 45).

Iš šio gyd. mjr. Kenstavičiaus pasisaky
mo aiškėja, kad Klaipėdos kraštas ir po 
ilgų amžių sunkios vokiečių vergijos išli
ko lietuviškas. Tik jam labiausia trūko 
tautinės sąmonės. Bet vėliau tarnyba Lie
tuvos kariuomenėje žymiai pakėlė ir Klai
pėdos krašto jaunuolių tautinę sąmonę.

V. Vytenietis

MOKYKLOS SOV. SĄJUNGOJE
Maskvoje leidžiamas mėnesinis statisti

kos biuletenis Vestnik Statistiki (1976, 8 
Nr.) pateikia duomenų apie mokyklas ir 
mokinius Sovietų Sąjungoje, o drauge ir 
okupuotoje Lietuvoje. Duomenys liečia 
paskutinį dešimltmetį: 1965/66 — 1975/76 
mokslo metus.

Visų rūšių bendro lavinimo mokyklų 
Lietuvoje buvo: 1965/66 — 4.400, 1970/71 
— 3.800 ir 1975/76 — 2.800. Toks mokyk
lų mažėjimas, reikia manyti, priklauso 
nuo dviejų aplinkybių. Viena, naikinami 
vienkiemiai ir iš ten gyventojai keliasi į 
grupines sodybas, kur statomos žymiai di
desnės mokyklas. Antra, daug gyventojų 
keliasi gyventi į miestus.

Tame laikotarpyje 'bendro lavinimo mo
kyklas lankė: 1965 — 50,000, 1970 — 
51,000, 1975 — 64,000. Mokyklas baigė: 
1965 — 16,000, 1970 — 22,000, 1975 — 
38,000.

Vidurinės ir specialios mokyklos: 1965/ 
66 — 76 mokyklos su 57,500 mokinių, 
1970/71 — 81 mokykla su 65,300 mokinių, 
1975/76 — 77 mokyklos su 68,300 mokinių.

Aukštosios mokyklos ir studentų skai
čius: 1965/66 — 11 mokyklų su 46,400 stu
dentų, 1970/71 — 12 mokyklų su 57,000 
studentų ir 1975/76 — 12 mokyklų su 
62,600 Studentų. - (KT.TA)

IR PO KALĖDŲ...
Tris laikotarpius šio amžiaus vyras per

gyvena: pirmąjį, kai jis tiki esant Kalėdų 
Senelį, antrąjį — kai Seneliį iškeičia į bu
teliuką ir paskutinį — kai jam pačiam 
tenka būti Kalėdų Seneliu...

Ar nebūtų TYLI KALĖDŲ naktis šiek 
tiek tylesnė, jei neturėtume televizijos, 
automobilių ir iš viso būtume šiek tiek 
neturtingesni...

Br. Daunoro pokalėdinės mintys

— Argi tokie turi pavardes, — kalbėjo kitas, 
juokdamasis. — Yra žmonių, kurie neverti pavar
dės. Adomėlis ir gana, kas jis daugiau bus.

Adomas negirdėjo, ką šis aiškino. Jis tik iš 
kirtėjų veidų suprato, kad tie žodžiai neglosto. Užsi
dėjo kepurę ir rengėsi prie darbo.

Kirtėjas padėjo jam ranką ant peties ir tarė, 
kiekvieną žodį pasaldydamas:

— Adomėli, sėskis prie ugnelės, pasilsėk, vy
reli, kam tau tiek daug dirbti...

Adomas, kaip ujamas vaikas, dėl vieno švel
naus žodžio sušvito pasitikėjimu ir meile. Jis atsi
sėdo ant kelmo ir žiūrėjo šypsodamasis į kirtėjus.

— Kas iš tavęs gero, Adomėl, maitini svetimus 
vaikus!.. — rėkė kitas kirtėjas į ausį.

Rauplėtas Adomo veidas palinko į žemę.
— Našlaičiai... mažyčiai... — ištarė užkimu

siu balsu. — Vasarą tai sunku su darbu. Moku ir 
kampą sukirsti ir plytą į ranką paimti. Tik, žinot, 
kai neprigirdžiu, tai kiti tuoj — jis kvailas, jis nie
ko nemoka... Niekas ir nenori duoti darbo. Nėra 
teisybės pasauly, ką padarysi...

— Kam vedei našlę? Reikėjo vesti paną, ir bū
tų buvusi teisybė.

— Ką čia kalbėti... Ar kita būtų ėjusi... Ir ši
ta kartais sako, kad degutu dvokiu. Aš vis galvoju, 
kad per žiemą užsidirbčiau — reiktų naujų rūbų... 
Tik tuos suplyšusius kailinius beturiu. Labai norė
čiau gražius rūbus įsigyti...

Kirtėjai pradėjo juoktis, nes pasikalbėjimas 
darėsi įdomesnis.

— Gražius rūbus!
— Ir skrybėlę!
— Ir baltą apikaklę!
— Kam gi reikėjo vesti, ar negalėjai vienas gy

venti. Būtų buvę ir nauji rūbai, ir skrybėlė, ir bal
ta apikaklė.

Adomas tylėjo.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

TO BETRŪKO...

Amerikos ilietuvių spauda ir radijas pa
minėjo praėjusiųjų metų gruodžio 12 d. 
Jaunimo Centro įvykius Chicagoje. Pla
čiau juos aprašė „T. Žiburiuose“ Vladas 
Ramojus, pavadinęs savo rašinį „Lietuvis 
prieš lietuvį“ vardu. Čia pateikiame ke
lias to rašinio ištraukas.

„Nemalonios šiemet buvo prieškalėdžio 
nuotaikos Čikagos lietuvių gyvenime. Gal 
ryškiau nei bet kada išryškėjo lietuvio 
kova prieš lietuvį, išsiveržusi į viešą Jau
nimo Centro piketavimą ir net užpuolimą 
kunigo prie altoriaus. Priėjome prie to, 
kad sekmadienį, gruodžio 12 d., Jaunimo 
Centrą turėjo saugoti Čikagos miesto po
licija ir vėliau net ieškoti jame tariamai 
padėtos bombos.“

Priežastis buvusi tai, kad Jaunimo Cent
ro direktorius kun. A. Kezys pažadėjęs 
dviems jaunuoliams išnuomoti salę trims 
Lietuvoje pagamintiems filmams parody
ti.

Sužinoję apie tai, kai kurie kunigo A. 
Kezio elgesiu nepatenkinti žmonės parei
kalavo, kad filmai nebūtų rodomi. Jie įsi
veržę į Čiurlionio Galeriją, kur kun. Ke
zys ruošęsis laikyti jaunimui miišas, su
kėlę sąmyšį ir beveik priėję prie mušty
nių.

„Jaunimo Centro direktorius išnuomo
tos salės filmų seansui neatšaukė, bet pa
prašė, kad vietoje filmo apie tautinių šo
kių šventę okup. Lietuvoje būtų parody
tas filmas apie Maironį, nes yra žinių, kad 
už to filmo tautiškumą kai kurie lietuviai 
okup. Lietuvoje net nukentėjo. Filmai bu
vo rodomi gruodžio 12 d., sekmadienį, 6 
vai. vak. Po visų grasinimų ir išsišokimų 
iš nedidelės dalies lietuvių tarpo Jaunimo 
Centro apsaugai filmų rodymo metu buvo 
pakviesta budėti Čikagos miesto 'policija. 
Kaip buvo tikėtasi, atvyko ir demonstran
tų būrys. Jų galėjo būti apie 50.

„...Kitą dieną Jaunimo Centro dir. kun. 
A. Kezys čia rašančiam papasakojo, kad 
policija turėjo peržiūrėti visą Jaunimo 
Centrą, nes gavo perspėjimą apie Jauni
mo Centre padėtą bombą.“

T. VENCLOVA APIE ŽYDUS

„Tėviškės Žiburiai" persispausdino no
rėjusio į Vakarus patekti Lietuvos poeto 
Tomo Venclovos straipsnį, paskelbtą rusų 
kalba sovietinėje žydų pogrindžio spaudo
je. Jame ištikimu lietuviu išlikęs autorius 
bando plačiai nušviesti lietuvių-žydų san
tykius istorijos eigoje. Priėjęs prie antro
jo pasaul. karo metu vykusių žydų žudy
nių, T. Venclova vaizdžiai pasakoja apie 
tuos šiurpius įvykius, apie kuriuos ir iš 
mūsiškių yra daugeliui tekę girdėti ar 
bent iš tolo juos matyti.

Pačioje pradžioje pasisakęs turįs dvejų 
metų dukterį žydę, T. Venclova jaučia gal 
vienodą meilę lietuvių ir žydų tautoms. 
Tik kažin, ar jis teisingai samprotauja, 
laikydamas už žydų žudynes atsakingą vi
są lietuvių tautą, įskaitant ir save.

„Nemačiau žudymų. Vaikystėje ir jau
nystėje šimtus kartų ėjau pro garažą Vy
tauto prospekte, priešais miesto kapines, 
nežinodamas jo istorijos. Vis dėlto ir aš 
esu įveltas. Žydus žudė ir lietuviai, o aš
— lietuvis, žydus žudė Kaune, o Kaunas
— mano miestas. Žinau kiekvieną jo na
mą, kiekvieną Laisvės alėjos medį, žinau 
jo dulkėtus sodnus, jo ankštus kinoteat- 
rus."

Iš šių žodžių dvelkia gilus emocingumas, 
kuris, gal būt, nustelbia objektyvumą. Ar
gi tikrai galima kaltinti visą tautą už pa
skirų asmenų kruvinus darbus. Tuo la
biau, kad buvo daug žmonių, kurie rizika
vo gyvybę, gelbėdami paskirus žydus ar 
jų šeimas, o dabar už tai apdovanojami 
garbės raštais.

Lietuvos žydų istorija, įvairūs jos 
aspektai ir žydų-lietuvių santykiai pavaiz
duoti labai sultingu stiliumi, o gyvos au-‘ 
toriaus įtarpos taip patrauika skaitytoją, 
kad negalima atsitraukti, nebaigus 
straipsnio skaityti.

LIETUVIS MIRĖ AZIJOJE

Indijai priklausančio Nepalio Katman
du mieste staigiai mirė niujorkietis turis
tas Aleksandras K. Kazickas, dr. Juozo ir 
Aleksandros sūnus. Kolegijos baigimo 
proga tėvai jam buvo nupirkę bilietą ke
lionei aplink pasaulį. Valdžios įstatymai 
neleidžia išvežti veliamės kūno. Jis turė
jo būti sudegintas. Religines apeigas atli
ko vietiniai jėzuitai. Pelenus parvežė ve- 
lionies sesuo žurnalistė Jūratė ir brolis.

PROF. P. JUCAIČIUI 80 METŲ

Praėjusiųjų metų 'gruodžio 5 d. buvu
siam! Žemės ūkio akademijos ir V. D. uni
versiteto profesoriui Pranui Jucaičiui su
kako 80 metų. Atvykęs į JAV taip pat 
profesoriavo universitetuose, dalyvavo sa
vo srities (chemijos) spaudoje ir buvo « 
apdovanotas „Award of Scientific Merit“, 
šiuo metu prof. P. Jucaitis gyvena viena
me Clevelando priemiestyje, JAV.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI ■»*
Ava Saudargienė

Koncertas iš Čikagos

I Australiją iš Amerikos atskrido 
paukščiai-čiulbonėliai, solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis, jau
nosios kartos atstovai. Gal Amerikos žie
mos šalčiai juos ipas mus atvarė, gal no
ras bendrauti su pasaulyje išbarstytais 
lietuviškos dainos mėgėjais, o gal juos 
priviliojo mūsų pasiilgimas lietuviškos 
dainos.

,/Myliu dainą ir noriu dainuoti“, išsita
rė Nerija. „O visų labiausia noriu pasiek
ti jaunimo širdis lietuviška daina, supa
žindinti jaunąją kartą su mūsų dainos 
grožiu, kad ją pamiltų, kad gaivintų tau
tinį jausmą tų, kuriems lemta gyventi 
svetimame krašte“.

Marija Linkevičiūtė mažai prisimena 
gimtąjį kraštą, paliktą karo metu. Eet jos 
širdyje dega tėvynės meilė, kurią įžiebė 
lietuviai tėvai ir Čikagos lietuvių 'ben
druomenė. Lietuvišką tremties jaunimą ir 
jo problemas pažino pati būdama akty
vaus jaunimo būrio nariu. Bręsdama to
kioje aplinkoje, Nerija pradėjo dainuoti, 
vaidinti, aktyviai reikštis Čikagos jauni
mo tarpe. Dauigausia entuziazmo sukėlė 
pietų Amerikos jaunimas, kuriam teko 
dainuoti, kai apsilankė Brazilijoje. Neri
ja ir Bernardas sužavėti Pietų Amerikos 
lietuviško jaunimo atsidavimu Lietuvai.

Pagrindinai su lietuviška kultūra Ne
rija susipažino kazimieriečių gimnazijoje 
Čikagoje. Čia pradėjo dainuoti, nors tuo 
metu dainavimo nesimokė, tik lankė pia
no pamokas pas muziką Jakubėną. Muzi
kos meilę ir norą dainuoti stiprino tėvai 
nuo pat mažens vesdami ją į koncertus, 
o taip pat muzikas Jakubėnas, pažinęs jos 
balso potencialą, pradėjęs mokyti dainuo
ti.

Baigusi gimnaziją, Nerija studijavo Či
kagos konservatorijoje, kurią baigė pasi
ruošusi muzikos mokytojos profesijai. Ta
čiau būti mokytoja nenorėjo. Gavo darbą 
kaip „social worker“ ir pasiekė aukštos 
pozicijos. Savo darbą myli, bet dainos dėl 
to nežada mesti. Koncertuoja lietuvių ko
lonijose, dainuoja Čikagos lietuvių opero
se (Traivatoje ir Carmen); koncertavo su

SJkaityfaju latakai Ar Vilnius lietuveja?
KURIS KELIAS Į ATEITI?

(DBLS įstatų projektas)

J. V. „E. L." Nr. 2 rašo: „Todėl dabar, 
svarstant DBLS įstatų pakeitimo projek
tą, kiekvienas sąjungos narys ir LN b-vės 
akcininkas turi gerai apgalvoti ir pareikš
ti savo nuomonę, kuriuo keliu turime ei
ti. Nuo to priklausys lietuvių ateities 
veikla D. Britanijoje.“

Tai auksiniai žodžiai ir aš jiems visu 
šimtu procentų pritariu. Tai buvo ir mano 
tikslas, kai prieš kelias savaites iškėliau 
tą reikalą laikraštyje, ir labai malonu, 
kad J. V. ir J. Alkis atsiliepė. Tikėkimės, 
kad bus ir daugiau atsiliepimų, jeigu tik 
bus laiko.

Pabrėžiu, jeigu bus laiko, nes, atrodo, 
kad tiesiog nepaprastai skubinama įsta
tų pakeitimą pravesti. Tų įstatų projektas 
gi visiškai neseniai atsirado, ir kiek DjEILS 
narių ar akcininkų yra juos skaitę? „Po
grindžio“ keliais man pavyko gauti ang
lišką tekstą, bet lietuviško vertimo ir per 
protekcijas negalėjau gauti. Paskubomis 
kviečiamas specialus DBLS suvažiavimas 
pakeistiems įstatams priimti. Kodėl nepa- 
laukti metinio DBLS suvažiavimo? Atro
do, lyg norima įstatus priimti, kol nariai 
ir akcininkai dar su jais nespėjo susipa
žinti. O gal direktoriai bijo, kad akcinin
kai jų neišrinks be patikėtinių pagalbos?

Nors J. Alkis mane ir apkaltino rašant 
neteisybę, kad paskutinis DBLS įstatų pa
keitimas suskaldė visuomenę, aš negaliu 
sutikti su jo nuomone. Gal skilimas įvyko 
ir prieš tai, bet įstatų pakeitimas tą skili
mą užakcentavo. Tas pats bus ir dabar, 
jeigu patikėtinių projektas bus priimtas. 
Dalis mūsų tautiečių bus pakeitimui labai 
priešingi, tad skilimas bus neišvengiamas. 
Ir kam tai reikalinga? „Užtikrinti lietu
vių veiklos ateitį šiame krašte“, — rašo J. 
Alkis ir J. V. Ar tikrai taip?

Abudu jie baiminasi, kad L. N. b-vė ga
li patekti į privačių akcininkų rankas. Ką 
tai reiškia? Juk bendrovė visą laiką tokia 
buvo, tokiu pagrindu ji ir buvo įsteigta. 
Taip buvo skelbiama parduodant akcijas, 
taip galvojo pirmieji steigėjai, kurių dar 
daug gyvena šiame krašte ir kurie ir to
liau nenori būti išskiriami iš bendrovės 
valdymo. Kai jie mirs, paliks savo akcijas 

‘ vaikams ar giminėms, ir bendrovės ateitis 
bus užtikrinta kelioms kartoms. Gi jauni
mas prie mūsų senių sukurtos DBLS ne
noriai dedasi, todėl S-gos veikla gali pa
sibaigti su mūsų amžiumi.

J. V. sako, kad tada L. N. b-vės valdy
mas bus perduotas kokiam fondui ar or
ganizacijai užsienyje. Vadinasi, nors čia 
turėsime akcininkus (mūsų vaikus, gimi
nes ir kt.), bet jie turės klausyti kokio 
nors fondo ar organizacijos užsienyje. Ar
gi tai gali būti priimtina?

(Palyginimas su didelėmis prekybos ben
drovėmis Lietuvoje yra netinkamas. Pir

Gina Čapkauskiene, kurios koncerto dar 
neužmiršome.

Užklausiau Nerijos, kas ją sulaikė nuo 
profesionalinio dainavimo?

„Neturiu profesionalinio veržlumo, nei 
noro įsijungti į kovą dėl karjeros. O kova 
yra sunki ir konkurencija didelė, tiek 
daug yra gerų dainininkių. Noriu tik dai
nuoti ir žadinti jaunimo lietuviškumą, 
meilę ir supratimą lietuviškai dainai. 
Nors neslepiu, būna momentų, kad norisi 
viską mesti ir vien tik dainuoti, įsijungti 
į profesionalų dainininkų eiles.“

Bernardas Prapuolenis labai muzikalus, 
kūrybingas, Amerikos lietuvių kolonijose 
žinomas kaip puikaus balso baritonas. 
Baigęs muzikos mokyklą bakalauro laips
niu, vėliau įsigijo sociologijos mokslų ma
gistro laipsnį. Dirba psichiatrinėje ligoni
nėje kaip sociologas. Savo darbu paten
kintas. )Bet labiausia myli dainuoti. Reiš
kiasi ir kaip profesionalas. Tas dvigubas 
darbas netrukdo Bernardui dainuoti lie
tuviams..

'Bernardas Prapuolenis ir Vytautas Na
kas, pasikvietę Neriją Linkevičiūtę, suda
rė trio ir aplankė daugelį Amerikos lietu
vių kolonijų. Staigi Nako mirtis (Muen- 
chene) sukrėtė jo draugus. Trio, dar ne
spėjęs parodyti viso savo pajėgumo, iširo. 
Liko duetas. Nerijos ir Bernardo balsai, 
interpretacija ir nuotaika harmonizuoja- 
si, dar juodu žada ilgai kartu dainuoti.

Abiejų dainininkų svajonė išleisti lie
tuviškų dainų plokštelę.

Belaukdami lietuviškos plokštelės, Aust
ralijos lietuviai neužmirš puikaus dueto. 
Dainininkų programa gerai parinkta, ža
viai su išgyvenimu išpildyta, pasiekė šir
dis visų, kurie mėgsta lengvas dainas, ir 
tuos, kurie mėgsta klasikus. Visus žavėjo 
stiprūs balsai, elegancija ir lengva vaidy
ba. O širdis sujaudino dainininkų puiki 
lietuviška tarsena. Kiekvienas žodis, jų 
išdainuotas, įgijo gilią reikšmę, kėlė pa
sigėrėjimą mūsų kalbos turtingumu ir 
melodingumu. Tik per koncertą supratau, 
kodėl Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dyba prisiuntė juos lį Australijos lietuvių 
dienas.

BALSAS TYRUOSE

Pavargo ir pasiligojo Konstancija Gri
galiūnienė nuo nepabaigiamų rietenų su 
girtuoklu vyru. Nors skyrybos nelabai jau 
linksmas ir lengvas dalykas, bet tik jose 
ji ir bematė išeitį. Ir vaikai pritarė: kiek 
gi galima nemigus, prisinervinus mokytis, 
į darbą eiti. Ir motinos jiems labai buvo 
gaila mušamos ir niekinamos. Ir žmonių 
gėda, kai jų tėvas paklaikusiom akim po 
kiemą skeryčiojasi. Atrodė, išsiskirs, atsi- 
dalys kas kam, ir jis pasidarys svetimas, 
tolimas, kaip ir kiti Troškūnų girtuokliai, 
dėl kurių niekam nei Šilta, nei šalta.

Tik šitaip neišėjo. Po skyrybų Grigaliū
nas niekur neišsikraustė, niekur neišva
žiavo. Persinešė sau priklausančią mantą 
į. kitą namo pusę, per kurią anksčiau visa 
šeimyna ūkiškais reikalais vaikščiojo. Jo 
daliai teko erdvi virtuvė, kuri bematant 
pavirto primintu tvartu, ir vienas kamba
rys. Kai tuščias — panašus į apleistą dar
žinę, o kai prasideda Grigaliūno užgėrimo 
dienos, čia būna tikras pragaras. Tą pra
garą, tas blevyzgas ir naktines geriančių
jų muštynes Grigaliūnienė su vaikais dar 
gali kentėti. Jos neina per širdį, prie jų 
priprato per daugelį metų. Storai apkalė 
duris, jungiančias jų kambarį su tėvo bu
veine. Bet baisiausia prasideda tuomet, 
kai pas Grigaliūną baigiasi puota. Kai 
jau visi, kas gali, išeina, o kas nebegali 
suminga. Tuomet šeimininkas pradeda sa
vo kasdienines sąskaitas su buvusia žmo
na. Kojomis spardo duris, kirviu kapoja 
sienas, keikia biauriausiais žodžiais vai
kus ir jų motiną, grasina padegsiąs, už
mušiąs. Tokiomis naktimis akių nesudeda 
ne tik Grigaliūnienė su savo vaikais. Budi 
prie langų ir kaimynai, kurie gyvena ta
me .pačiame name, nes ir jiems gresia 
gaisro pavojus, ir jie negali ilsėtis greta 
Grigaliūno karčemos.

Antanas Grgaliūnas — žinomas Troš
kūnų miestelio alkoholikas. Apie tai, kad 
su juo dar būtų galima tartis, reikalauti 
pasižadėjimų, įsipareigojimų, nebegali bū
ti jokių vilčų. Dar užpernai, svarstant jo 
elgesį draugškajame teisme, jis lyg ir 
bandė prašyti: duokit laiko — pasisteng
siu, mažiau gersiu, O į klausimą, kodėl jis 
po priverstinio gydymo vėl pradėjo gir
tuokliauti, paaiškino: „Geria mano brolis,

miausia, ten buvo Lietuvos vyriausybė, 
kuri turėjo akc. bendrovėse 5% akcijų, o 
antra, .bendrovės nebūtų galėjusios įsi
kurti be vyriausybės pinigų, nes privataus 
kapitalo neužteko. L. N. b-vė atsirado tik 
iš privataus kapitalo. Nepamirština ir tai, 
kad pačios didžiausios ūkiškosios bendro
vės (Lietūkis, Pienocentras) buvo koope
ratinės.

„Turto ateitis priklausytų nuo patikėti
nių sąžiningumo“ — rašo J. V. Tai yra 
pati blogiausia naujų įstatų rekomenda
cija. Nenorime pasitikėti keliais šimtais 
akcininkų, kurių dauguma, pagal J. Alkį, 
yra ir DBLS nariai, bet pasitikime trijų 
žmonių sąžiningumu!

Tai dar ne viskas. Įstatų projekte sako
ma, kad akcijos bus perduodamos lietu
vių fondams užsienyje tada, kai liks tik 
15 DBLS narių. O kas bus, jei jų liks 16? 
Tokį skaičių lengvai gali sudaryti viena 
gausi šeima su giminėmis. Jie išsirinks iš 
savo tarpo patikėtinius, ir turtas liks jų 
rankose. Kiti akcininkai nieko nebegalės 
padaryti.

(Bijoma, kad kas nors gali supirkti di
desnį skaičių akcijų ir perimti L. N. b-vę, 
jeigu nebus patikėtinių. Tokio pavojaus 
negali būti, nes direktoriai turi visišką 
teisę ndperrašyti akcijų nepageidauja
miems asmenims.

Geriausias kelias, mano manymu, būtų 
palikti L. N. b-vę pavienių akcininkų ran
kose, kaip buvo pramatyta ją steigiant. 
Tėvai paliks akcijas vaikams, ir bendrovė 
išsilaikys .per kelias kantas, tarnaudama 
visoms dabar veikiančioms organizaci
joms, ir toms, kurios ateityje įsisteigs vie
toje dabartinių. Akcininkai yra tie patys 
susipratę lietuviai ir demokratiškas bend
rovės valdymas bus geriau užtikrintas, 
jei akcijos bus daugelio mažų akcininkų 
rankose.

Būtų geriau, jei DBLS ir L. N. .bendro
vė turėtų atskiras valdybas, kurios tarp 
savęs darniai bendradarbiautų.

Susimildami, neskubėkime priimti įsta
tų, kurie nulems mūsų veiklos ateitį ke
lioms kartoms. Svarstykim, diskutuokim, 
bet sprendimą atidėkim, kol nesame visiš
kai tikri dėl to sprendimo teisingumo.

M. Bajorinas

RAŠYTOJO VERKŠLENIMAS

Su nuostaba ir liūdesiu perskaičiau ra
šytojo J. Kralikausko straipsnį apie vieš
nagę Lietuvoje.

Jis naiviai kreipiasi į „Brolius“, taigi 
lietuvius, bet tie lietuviai tik šoka pagal 
Maskvos muziką. Kam tada rašytojas taip 
hipokritiškai kaltę suverčia nekaltajam, 
ruso įsakytam lietuviui? Kam padeda ko
munistinei propagandai, kuri trimituoja 
apie Tarybinės Lietuvos savarankiškumą?

Niekas ligi šiol pataikavimais, maldavi
mais, keliaklupsčiavimais neišprašė nei 
laisvės, nei teisybės.

Lietuvos kaimas
geriu ir aš. Toks jau aš žmogus. Ale kai 
prisigersiu, laikykit mane, neduokit muš
tis“.

Nemigo ir nuolatinės baimės išvarginta 
šeima kreipėsi pagalbos į redakciją.

— Rašom Jums, nes nei Troškūnuose, 
nei Anykščiuose niekas nepadeda. Visiems 
nusibodo mūsų skundai, niekas nebere- 
aguoja į mūsų pagalbos šauksmą. Nejau
gi nebėra įstatymo, kuris apsaugotų mūsų 
šeimą nuo alkoholiko smūgių, nuo jo chu
liganiškų išpuolių. Nejaugi taip ir lauksi
me, kol jis mus sužalos ar visiškai užmuš?

Su Konstancija Grigaliūniene sėdime 
Troškūnų miesto vykdomojo komiteto pir
mininko Petro Zemlecko kabinete. Lau
kiame, ką patars, ką pažadės.

— O ką mums daryti? Manote, vienas 
Grigaliūnas mums rūpi? Tokių, kaip jis, 
kur pirštu dursi — pataikysi. O kad bent 
vieną prigriebti — faktų, medžiagos rei
kia. Kiek kartų rašei, Grigaliūnien?

— Nebesuskaičiuoju, kiek kartų rašiau, 
kiek kartų šaukiausi. Tik niekas neatėjo, 
niekas nepagelbėjo.

Paskutinis Grigaliūno „festivalis“ — 
šitaip pašaipiai kaimynai vadina jo skan
dalus — gera iliustracija to, kaip į šeimos 
šauksmą reaguoja Troškūnų miesto vyk
domasis komitetas, visi, kas pašauktas da
boti viešąją tvarką ir saugumą. Tą kartą 
Grigaliūnas neapsiribojo, kaip paprastai, 
kirvio smūgiais į duris. Jis nutraukė elekt
ros laidus, išdaužė verandos stiklus, ver
žėsi į vidų pas buvusią šeimą. Į pagalbos 
šauksmą niekas neatvyko. Tada Grigaliū
nienės sūnus paskambino į Anykščius. Vi
daus reikalų skyriaus budintis pasiūlė pa
tiems atvežti girtuoklį į rajono centrą. O 
kaip jį atvežti, jei jis kruvinomis ranko
mis siautėja kaip žvėris. Kur gausi trans
portą, kas jį veš vidurnaktį?

Palaukusi porą dienų, Grigaliūnienė pa
liepė sūnui įstiklinti verandos langus, pra
ėjęs lietus nuplovė kruvinų rankų pėdsa
kus. Tik tuomet atvyko vykdomojo komi
teto pirmininkas P. Zemleckas. Pažiūrėjo 
ir sako: „Nieko čia tokio nėra“.

— Nieko ir nebuvo, — patvirtina savo 
žodžius pirmininkas ir dabar.

— Tai kiek gi dienų gyventi išdaužytais 
langais, be elektros?

— Reikia rašyti. Mums reikia raštų. 
Reikia kaimynų paliudijimų. Kitaip mes 

* Praėjusiųjų metų rugsėjo 7 d. „Švytu
rio“ Nr. 35 buvo straipsnis „Vilnius rašy
tojo akimis“. Jo įžanginėje dalyje džiau
giamasi Vilniaus sparčiu lietuvėjimu, nau
jais modemiškais pastatais, puikiai išpla
nuotais gyvenamaisiais rajonais ir t. t. To
liau .seka tarybinio rašytojo Jono Mike
linsko pastabos aipie Vilnių ir vilniečius.

Pėsčias pavaikščiojęs gatvėmis, rašyto
jas pastebėjo, kad per tą laiką (reikia su
prasti per okupacijos laikotarpį) žymiai 
pasikeitė sostinės žmonės, ypač jų išorė. 
Gražiausiai, pagal paskutinę madą, apsi
rengę, sočiausiai pavalgę, išmokę links
mintis, išdidžiai ir turtingai apsivesti, va
žinėti tviskančiomis „Volgomis“ ir t. t. 
Taip apie Vilnių ir vilniečius rašė tarybi
nis rašytojas. Kaip ten -bebūtų, tas rašy
tojas negali kitaip rašyti, jis turi be pa
liovos liaupsinti ir į padanges kelti oku
pacinį režimą, iš degtuko priskaldyti ve
žimą, klastoti tikrovę ii- juodinti viską, be 
išimties, kas buvo pasiekta ir sukurta ne
priklausomybės laikotarpyje. Taigi rašy
tojas okupuotoje Lietuvoje yra paverstas 
propagandos skyriaus tarnautoju.

Jeigu rašytojas drįstų atvirai rašyti 
apie Lietuvos rusinimą ir kolonizaciją, jis 
ne tik nustotų valgęs rašytojo duoną, bet 
tučtuojau būtų apšauktas fašistu ir liau
dies priešu ir, pagal visiems jau žinomą 
diagnozę, bematant atsidurtų Vasaros g. 
Nr. 5 -(Vilniaus psichiatrinė ligoninė An
takalnyje) arba ir dar toliau. Ne tik rašy
tojai ir žurnalistai, bet ir dailininkai, 
skulptoriai, aktoriai, dailininkai turi ati
duoti duoklę okupaciniam režimui,

Daugelis tautiečių, kurie kaip turistai 
lankėsi Sovietijoje ir pirmą kartą buvojo 
šių dienų Vilniuje, neranda didelio skir
tumo tarp Rusijos miestų ir Vilniaus. Net 
svetimtaučiai turistai iš laisvojo pasaulio 
lankydamiesi Vilniuje lietuviškumo mažai 
pastebėjo. Vienas pažįstamas iŠ Vilniaus 
savo laiške rašo: „...žydų Vilniuje beveik 
nebėra, išvažiavo į Izraelį. Pas mus dabar 
vyksta tautų sumaišymas, žydų vietoje

Žydų kelias parodė, kad kova yra vie
nintelė priemonė šį tą laimėti. Kralikaus- 
kas būtų daug gero padaręs, jei savo pa
tyrimą Lietuvoje būtų nukreipęs į tarp
tautinį Pen rašytojų klubą, skundo forma, 
protestą prieš nesilaikymą Helsinkio nu
tarimų.

Maskva gi pasira'šė po tuo dokumentu, 
taigi turime pilną teisę keliauti, lankyti, 
ir mūsų spauda Vakaruose turėtų būti ne
varžoma, kaip kad yra nevaržoma jų.

Vietoje verkšlenimų turėtumėm nuolat 
protestuoti prieš keliavimų varžymą, 
Spaudos draudimą, caro, Muravjovo, Hit
lerio laikų gėdingą kartojimą. Tik despo
tas bijo svetimos nuomonės.

Lietuvis
(Autoriaus pavardė redakcijai žinoma)

daug naujai atvažiavusių iš ten (?). Pas 
mus viskas keičiasi: gyvenimas ir žmonės. 
Bet ką gali padaryti, gyventi reikia.“

Prieš kelioliką metų, kai dar gyvenau 
Vilniuje, ir kolonizacija bei rusinimas bu
vo pradinėje stadijoje, Vilnius jau tuo
met buvo daugiau rusiškas, negu lietuviš
kas miestas. Neoficialiai tuomet Vilniuje 
buvo rusų 60%, lietuvių — 30%, kitų tau
tybių — 10%.

(Oficiali Vilniaus gyventojų tautybėmis 
pasiskirstymo statistika 1970 m. procen
tais: lietuvių — 42.8, rusų — 24.5, lenkų 
— 18.3, baltarusių — 6.5, kitų -— 7.9. 
Red.).

Net ir miesto gatvių pavadinimai suru
sinti — Stalino, Lenino, Kutuzovo, Černia
chovskio, Gorkio ir kitais rusiškais var
dais perkrikštytos. Vilniaus miesto vyk
domasis komitetas, nors komiteto pirmi
ninkas lietuvis (tuomet Vildžiūnas), yra 
šimtaprocentiniai rusiškas: tarnybiniai 
raštai ir susirašinėjimas tik rusų kalba. 
Ne tik miesto vykd. k-te, bet ir kitose val
diškose įstaigose: vietinės ir sąjunginės 
priklausomybės ministerijos, pašto-telefo- 
no-telegrafo įstaigose, milicijoje, geležin
kelyje, bankuose, miesto rajoniniuose ko
mitetuose ir kitose žinybose oficialioji 
kalba yra rusų, nes visur pilna rusų ko
lonistų, kuriems respublikinė lietuvių kal
ba neprivaloma.

Vienu metu šklido gandai, kad reikės vi
siems rusams išmokti lietuviškai arba ap
leisti Lietuvą, bet tas greitai buvo pa
miršta.

Miesto prekybos tinklas: krautuvės, res
toranai, kavinės, barai, valgyklos — rusų 
ir kitų mažumų rankose, žodžiu sakant, 
kur benueitum, nė nemėgink prakalbėti 
lietuviškai, — visur išgirsi „nepanimaju“

Lietuviškesnės išimtys: Valst. Plano Ko
misija, Mokslų Akademija, Akad. Vilniaus 
Dramos Teatras, Sveik. Apsaugos M-ja, 
na, žinoma, ir lietuviškųjų laikraščių bei 
knygų leidyklos. Vilniaus universitetas ir 
kitos aukštosios, vidurinės ir specialios 
mokyklos yra mišrios — rusų ir lietuvių 
dėstomąja kalba.

Vilniaus žydai ir kt. mažumos išimtinai 
kalba rusiškai, vaikus leidžia į rusiškas 
mokyklas, nes skaito, kad rusų kalbos mo
kėjimas turi geresnių galimybių greičiau 
iškilti tarnyboje bei lengviau pasiekti 
aukštesnę ir geriau apmokamą vietą.

Taigi Vilniaus lietuviškumas ar lietu- 
vėjimas — tik iliuzija, akių dūmimas. To
dėl nei Vilniaus statybomis, nei puikiai iš
planuotais gyvenamaisiais rajonais nerei
kia per anksti džiaugtis, — jie pastatyti 
rusų kolonistams apgyvendinti, koloniza
cijai ir rusinimui paspartinti.

Kai Vilniaus lietuvis nuvažiuoja į Kau
ną, Šiaulius ar Panevėžį, tai jaučiasi, kaip 
iš Rusijos į Lietuvą parvažiavęs.

Vil-Neris 

neturim pagrindo jo griebti.
Dėl kiekvieno skandalo raštų neprirašy

si ir parašų nepririnksi. Apsiprato ir kai
mynai. Įsikiša tik tada, kai Grigaliūnienė 
įpuola pas juos slėptis, o kai girdi triukš
mą —užsidaro ir laukia, kada baigsis.

— Vis tiek mums reikia popierių, — ne
nusileidžia pirmininkas. — Kitaip mes 
bejėgiai.

Pirmininkas teigia, kad jie neturi teisės 
kištis į Grigaliūno privatų gyvenimą. Ne
va, savo namuose jis turįs teisę pasikvies
ti svečių, puotauti.

Praktiškai atrodo šitaip: Grigaliūno bu
tas ištisais mėnesiais virsta girtuoklių — 
vyrų ir moterų — užeigos vieta. Girti, 
pusnuogiai jie čia šūkauja ir mušasi, 
šlaistosi kieme ir gatvėje. Ir tai gyvenvie
tės įgaliotinis bei vykdomojo komiteto pir
mininkas laiko „privačiu gyvenimu“. O 
kuo pavirsta gyvenimas tų, kuriems ten
ka gyventi po vienu stogu?

Maža to. Pavyzdžiui, nuo rugpiūčio 13 
iki rugsėjo 14 dienos A. Grigaliūnas gėrė 
be perstojo, dieną naktį. Ir keisčiausia — 
niekas nepasidomėjo, kodėl jo nėra darbe, 
niekas jam neužrašė pravaikštos, nenu
baudė nei moraliai, nei materialiai.

— Matote, nėra kadrų, nėra kam dirbti. 
Tai ir nusileidžiam kartais tokiems.

Labai įdomu. Kai neatvyksta į darbą 
donas darbininkas, jam būtiani reikia at
siskaityti, o kai girtuoklis — tai dėkui 
jam, kad teiksis po savaitės ar mėnesio 
pasirodyti.

Anykščių ra j koopsą jungos mūrininkas 
A. Grigaliūnas šitą puikiai žino. Ir labai 
vykusiai tuo naudojasi. Jis jau įsitikino, 
kad vieninteliai jo „priešai“ pavargusi, 
gėdos ir nevilties prislėgta žmona, sūnus 
ir dukra. Bet jie ne tokie galingi, kad su
gebėtų susidoroti su juo, pragėrusiu sąži
nę, pragėrusiu žmoniškumą.

St. Mockuvienė, „V. L“

LIETUVOJE
ŠILDO IR ŠVITINA KIAULES

Lietuvoje kiaules veisiančiuose ūkiuose 
įmontuojami paršelių šildymo ir švitini
mo įrengimai. „V. laikr.“ apie juos rašo:

„Tai vienas moderniausių tokios paskir
ties įrenginių, kurio šviestuvų skaičius 
priklauso nuo tvarto dydžio. Po vienų 
gaubtu Šviestuve yra dvi infraraudonų jų 
ir viena ultravioletinių spindulių lempos, 
o šviestuvo užtenka dviems gretimiems 
gardams. Lempas įjungia ir išjungia au
tomatinio valdymo blokas, pritaikant jo 
programą prie gyvulių laikymo režimo.

Radviliškio rajone įrenginiai‘sėkmingai 
veikia „Šušvės?• .Pociūnėlių ir‘„Auksinės 
varpos“ kolūkių'fermose. O iš viso res
publikoje tokius įrengimus jau įsigijo ke
liolika ūkių.“

DAKTARAS Į TARPTAUTINĮ CENTRĄ

Medicinos mokslų kandidatas M. Stuko- 
nis nuo sausio 15 d. pakviestas dirbti 
tarptautiniame vėžio ligų tyrimo centre 
Lyone. Jam pavesta tirti piktybinių navi
kų paplitimą.
Tame pačiame centre jau treti metai dir
ba ir kita lietuvė daktarė L. Griciūtė.

• A-’''—
FUTBOLAS LIETUVOJE

Lietuvos spaudoje nusiskundžiama, kad 
futbolas nėra pakankamoje aukštumoje. 
Kaltinamas žaidėjų noras, iškilti į „žvaigž
des“, blogi treneriai, asmeniškų interesų 
kėlimas aukščiau kolektyvo. Tačiau deda
ma daug pastangų pakeiti žaidimo lygį ir 
patį žaidimą išpopuliarinti. Pvz. „Tiesoje“ 
rašoma:

,/Pastaruoju metu nemažai daroma, plė
tojant futbolo masiškumą. Po ilgesnės 
pertraukos ši sporto šaka įtraukta į LTSR 
jaunimo žaidynių ir spartakiadų progra
mas. .Reguliariai vyksta varžybos tarp 
studentų, technikumų kolektyvų, viduri
nėse mokyklose. Futbolo mokyklos veikia 
Kaune ir Klaipėdoje, šis žaidimas kulti
vuojamas Panevėžio Sporto mokyklose, 
Kaune ir Klaipėdoje įkurtos specializuo
tos futbolo klasės. Daugiau trenerių dirba 
su jaunaisiais futbolininkais. Respubliko
je pastoviai treniruojasi apie 3.000 vaikų 
ir jaunių. Tačiau būtina pasiekti ir koky
binių poslinkių.“

TRUMPAI

— Lietuvoje per metus sukuriama apie 
trisdešimt dokumentinių filmų.

— 1976 m. Lietuvoje buvo 132.000 pri- 
vatiškų automobilių.

— Jau pradedamas demonstruoti filmas, 
sukurtas pagal J. Avyžiaus romaną ,.So
dybų tuštėjimo metas“. Pagrindinis akto
rius — J. Budraitis.

— 1975 m. Lietuvos miestuose gyveno 
56.8% krašto gyventojų. Numatoma, kad 
1980 m. gyvens 62%.

— Panevėžyje pastatytas naujas ketvir
tasis tiltas per Nevėžį.

— Režisierius J. Miltinis Panevėžyje 
pastatė R Samulevičiaus sonatą „Lauki
mas“.

— Vilniuje vykusiose čiuožimo pirme
nybėse dalyvavo ir olimpiniai čempionai 
I. Rodnina ir A. Zaicevas.

— Religijos reikalų įgaliotiniui K. Tu
mėnui suteiktas nusipelniusio kultūras 
veikėjo vardas.
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^Europos 
[Lietuvių Kronika*

DOSNŪS SPAUDOS RĖMĖJAI
iDBLS Tarybos pirmininkas ir veiklus 

Lituanistikos skyriaus organizatorius, pra
monininkas Rimantas Šova lietuviškajai 
spaudai paremti paaukojo £25.—.

Tam pačiam reikalui paaukojo Vokieti
joje gyveną lietuviai dr. St. Sereika DM 
40.— ir tėvas Konstantinas Gulbinas O. F. 
M. Cap. — DM 38.

Kiti spaudos rėmėjai:
J. Gvildys — 5.00 sv., J. Kvietkauskas 

— 5.00 sv., D. Jelinskas — 2.00 sv., P. Juš
ka — 3.00 sv., P. Miliauskas — 2.00 sv., J. 
Kuliukas — 1.50 sv., J. Jonkaitis — 1.50 
sv., J. Naujokas — 1.50 sv., A. Česnaus
kas — 0.50 sv., J. Nevulis — 13 DM.

Tautos Fondui aukojo:
A. Mikalauskas — 10.00 sv., J. Kviet

kauskas — 5.00 sv., K. Vitkus — 3.00 sv.

PABALTIEČIŲ JAUNIMO ŠOKIAI
1977 m. sausio 29 d.

Estų Namuose, 18 Chepstow Villas, Lon
don, W11 Ibus: tautinių šokių ir liaudies 
dainų koncertas 17 vai. — 19 vai. (atsi
neškite savo instrumentus ir tautinius rū
bus); šokiai (Disco — 75 p) — 20-24 vai.; 
užkandžiai ir gėrimai.

Sekmadieni, sausio 30 d.: diskusijos: 
„Kaip Pabaltiečių Jaunimas gali įsijung
ti j bendrą veiklą“ — 10.30 — 13 vai.

Rengia Baltic Youth Group

APGAILESTAUJAME

Spausdindami Pabaltiečių jaunimo skel
bimą apie ruošiamus šokius ir diskusijas, 
apgailestaujame, kad iš anksto nebuvo 
susitarta dėl parengimų datos. Tą patį va
karą (sausio 29 d.) ruošiamas ir lietuvių 
tradicinis spaudos balius, kuriame jauni
mas kaip tik labai pageidautinas. Tikėki
mės, kad ateityje, išdiskutavus būdus, 
kaip įsijungti į bendrą veiklą, panašių ne
susipratimų išvengsime.

STUDIJŲ SAVAITĖS ŽINIOS
— Los Angeles lietuviai rengia ekskur

siją i Europą ir ketina sustoti Londone. 
Jų tautinių šokių ansamblis žada pasiro
dyti Studijų Savaitėje.

— Savaitei Rengti komitetas nuoširdžiai 
dėkoja inž. A. Vilčinskui už 25 sv. para
mą Studijų Savaitei.

STATULOS ATEITIS
C. C. Centro dir. Mr. O'Mahony prane

ša, kad jo organizacija vis dar nenustoja

Brangūs lietuviai!
Iš Lietuvos eina žinios apie okupanto 

vykdomos priespaudos sunkėjimą ir apie 
vykdomo teroro faktus bei padarinius, te
roro prieš pagrindines asmens teises, te
roro prieš religinius lietuvių įsitikinimus, 
teroro prieš lietuvių kalbą ir lietuvių tau
tinį susipratimą.

Prisiminkime tik vieną kitą faktą, apie 
kuriuos byloja Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika. Prisiminkime kad ir Balio 
Gajausko atvejį, kuris, iškentėjęs 25-rių 
metų tremti, neturi sąlygų savo tėvynėje 
gyventi ir padėti paliegusiai motinai. Pri
siminkime vaikų tardymus Veisėjų ir Lei
palingio gimnazijose. Prisiminkime Tatrno- 
nio ir kitų savo gyvybės netekusių kanki
nių atvejus, apie kuriuos mus informuo
ja L. K. B. Kronika ir „Aušra“.

Nežiūrint visa tai, lietuvio dvasia Lietu
voje nėra palūžusi. Priešingai — lietuvis 
su okupantu kovoja viešai protestuoda
mas ir veikdamas pogrindyje: L. K. B. 
Kronikos ir „Aušros“ spausdinimas bei 
platinimas yra didvyriški darbai. Jie yra 
kova pilna to žodžio prasme, nes yra susi
ję su nuolatiniu pavojumi laisvei ir gyvy
bei. Mūsų, saugiai išeivijoje gyvenančių, 
pareiga yra jiems padėti. O padėti mes 
galime, be kita ko, šitaip: 

Minėdami Vasario šešioliktąją — aukokime Tautos Fondui
Aukas prašome siųsti Tautos Fondo Atstovybei D. Britanijoje, žemiau nurodytu 

adresu, čekiuose bei pašto orderiuose užrašyti angliškai: Lithuanian National 
Fund.

----------- atkirpti------------

Lithuanian National Fund, 1977 m. vasario d.
2, Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT

Siunčiu Tautos Fondui auką £.............................

Mano pavardė ir adresas: ....................................................................................

■!

Prašau prisiųsti pakvitavimą. Sutinku/nesutinku, kad mano pavardė būtų pami
nėta „E. Lietuvyje", (išbraukti nereikalingus žodžius).

vilčių gauti leidimą šv. Mergelės statulai 
pervežti į Lietuvą.

Su mintimis, nukreiptomis į Lietuvos 
katalikų Bažnyčios laisvę ir krikščionišką 
taiką, Centras užsakė mišias, kurios bus 
atlaikytos sekmadienį, sausio 23 d. 3 vai. 
Dublino Unity Church bažnyčioje.

NEPAPRASTAS DBLS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vasario 5 d. 13 vai. Lietuvių Namuose 
Londone šaukiamas nepaprastas DBLS at
stovų suvažiavimas. To suvažiavimo dar
botvarkė numatyta tokia: 1) atidarymias, 
2) prezidiumo rinkimai, 3) mandatų ko
misijos pranešimas, 4) Centro valdybos 
pirmininko pranešimas apie naujų įstatų 
projektą, 5) diskusijos, 6) DBLS įstatų 
priėmimas, 7) patikėtinių akto priėmimas, 
8) patikėtinių rinkimai, 9) Jaunimo metų 
rezoliucija, 10) kiti reikalai, 11) suvažia
vimo. uždarymas.

Kaip matyti iš dienotvarkės, pagrindi
niai suvažiavimo punktai yra DBLS įsta
tų pakeitimas ir patikėtinių rinkimai. Šie 
sudėtingi ir nepaprastai reikšmingi klau
simai jau buvo nagrinėti ir toliau nagri
nėjami šio laikraščio „Skaitytojų laiškų“ 
skyriuje. Įstatų projektai išsiuntinėti vi
siems DBLS skyriams susipažinti.

Kadangi klausimas yra labai svarbus, 
DELS nariai kviečiami gerai su juo susi
pažinti ir išdiskutuoti skyrių susirinki
muose.

Suvažiavime, kaip ir paprastai, gali da
lyvauti ir ne atstovai.

LONDONAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS „LIETUVA“ 

PASIRODYMAI

1976 metais gruodžio 17 d. Health And 
Soical Security Departamentas šiaurės ry
tų Londono regionas turėjo savo Kalėdų 
tradicinius pietus, kurių metu taut, šokių 
grupė „Lietuva“ .buvo pakviesta atlikti 
meninę programą. Pietų dalyviai buvo nu
stebinti gražiais tautiniais drabužiais ir 
lietuviškais šokiais.

Sausio 9 d. ,jLietuva“ buvo pakviesta 
dalyvauti International Folk Dance Insti
tute, Camden Town.

Atlikus programą, mūsų „Lietuva“ pa
siliko ilgiau pabendrauti su ten dalyvau
jančiomis kitomis grupėmis, kurios per 
trumpą laiką išmoko šokti lietuvišką 
„Kalvelį“. Užbaigiant pobūvį, visos gru
pės kartu sušoko „Kalvelį“. „Lietuva“

1. radijo bangomis skleisti Kronikos ir 
„Aušros“ žinias pačioje Lietuvoje, tuo bū
du prisidedant prie tų leidinių platinimo;

2. skleisti žinias apie padėtį Lietuvoje 
laisvajame pasaulyje, veikti viešąją nuo
monę, kad tuo būdu bent dalimi padėtu
me tiems mūsų broliams, kuriuos pasiekia 
KGįEi ranka.

Šiuo metu šie uždaviniai yra svarbiausi 
Vliko uždaviniai. Dėl to Vlikas plečia sa
vo informacinę tarnybą.

Vlikas rėmė, remia ir toliau rems Lie
tuvių Kunigų Vienybės anglų kalba lei
džiamas L. K. B. Kronikas. '

Kaip Tautos Fondo pirmininkas savo 
kalboje pabrėžė, mūsų ginklai nėra tero
ro priemonės, bet tiesos žodis ir raštas.

Kovotojai Tėvynėje laukia iš mūsų ryž
tingesnių ir paveikesnių pastangų. Taip, 
kaip naujoji Aušra tęsia devynioliktojo 
šimtmečio kovą už tiesą ir lietuvybės iš
laikymą su nepalaužiama viltimi išvysti 
dienos šviesą, taip tuo labiau mes turime 
pareigą rankų nenuleisti.

Kviečiame visus dosniai ir nedelsiant 
atsiliepti į Tautos Fondo vykdomą vajų ir 
iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

New Yorkas 

įstojo nariu į International Folk Dance 
Institutą.

Grupės jaunesnieji repetuoja ir rengia
si naujiems pasirodymams. Jeigu kas pa
kvies, jie visada yra pasiruošę priimti 
kvietimą.

S. Medžiokalnis

DISIDENTŲ PARODA ■ •
Sausio 19 d. Londone atidaryta sovietų 

disidentų menininkų paveikslų paroda. 
Paveikslus surinko dail. A. Glezer, ku
riam buvo leista išvykti iš Maskvos ir nuo 
1976 m. gyvena Prancūzijoje.

Paroda vyksta Institute of the Contem
porary Art patalpose, The Mall, London, 
SW1, netoli Trafalgar Square.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS 59 METINĖS

Vasario 13 d., sekmadienį, Londono ir 
jo apylinkių lietuviai švenčia Vasario 16 
59-tąsias metines.

Šventė prasideda 11 valandą pamaldo
mis lietuvių bažnyčioje (21 The Ovai, 
Hackney Rd., E9), kurias užprašė Lietu
vos Atstovas Vincas Balickas.

Pavakaryje, (tiksli valanda bus pa
skelbta vėliau) Bishopsgate Hali, 230 
Bishopsgate, London, EC2 (netoli Liver
pool geležinkelio stoties) bus akademinis 
minėjimas. Jame sutiko dalyvauti solistė 
Vida Gasparienė iš Nottingham©, Tautinių 
Šokių grupė „Lietuva“ ir Londono lietu
vių choras .vadovaujamas Justo Černio.

Londono ir apylinkių lietuviai kviečia
mi šventėje dalyvauti.

D. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba

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
SKYRIAUS NARIŲ PASITARIMAS

Sausio 30 d., sekmadienį, ,6.00 vai. vak. 
kviečiamas skyriaus narių pasitarimas 
Sąjungos įstatų pakeitimo klausimais ir 
atstovų parinkimas į Sąjungos suvažiavi
mą Londone vasario 5 d.

Skyriaus valdyba
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
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Sausio 30 d., sekmadienį 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas metinis Vyčio klubo narių

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje pranešimai, diskusijos ir 

rinkimai.
Kviečiami visi narai dalyvauti.

Vyčio įdubo valdyba

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentnick Rd. 
ruošiamas Vasario 16 minėjimas.

Programoje paskaita 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 Nottinghamo skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
PATIKSLINIMAS

Rašant korespondenciją apie naujai iš
rinktą M. L. S. klubo valdybą, buvo pra
leista valdybos nario J. Verbicko pavar
dė ir sukeistos revizijos komisijos narių 
pavardės. Turėjo būti: į revizijos komisi
ją išrinktas L. Pūras, kandidatu liko V. 
Rudys. Parašyta atvirkščiai.

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Pirmasis draugijos susirinkimas šiais 
metais įvyko sausio 15 d. Manchesterio 
lietuvių klube. Draugijos pirmininkas L. 
Pūras iš savo kelekcijos parodė keliolika 
įdomių vokų, sekretorius parodė penkio
lika lapų iš savo rinkinio ir iždininkas pa
darė pranešimą apie draugijos finansinę 
padėtį. Filatelistai nudžiugo, kai į susirin
kimą iš Londono atvažiavo Lietuvos paš
to ženklų specialistas, Australijos lietuvis 
prof. dr. V. Doniela, kuris įstojo į draugi
jos narius.

Sekantis draugijos susirinkimas įvyks 
1977 m. kovo mėn. 19 d. 18 vai. Manches
terio lietuvių klube.

NAUJA „RŪTOS“ VALDYBA
Sausio 15 d. Manchesterio Lietuvių Mo

terų Ratelis „RŪTA“ turėjo M. L. S. klube 
savo metinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame aptarė Ratelio einamuosius rei
kalus ir išrinko naują valdybą 1977-tiems 
metams.

Ratelis pradėjo veikti 1968 metais. Tų 

metų pradžioje O. Dainauskienė, pasita
rusi su ratelio įsteigimo idėjai pritarian
čiais asmenimis, sušaukė lietuvių klube 
moterų pasitarimą, kuriame buvo nutar
ta Ratelį įsteigti. Ratelis pasirinko RŪ
TOS vardą. Jo krikšto tėvais buvo D. 
Damauskas ir E. Žebelienė.

I-ji Ratelio pirmininkė buvo O. Ramo
nienė (išbuvo 2Dp.), II-ji — O. Dainaus
kienė (2 m.), III-ji — E. Sasnauskienė (1 
m.) ir IV-ji — B. Barauskienė (3 m.).

Šiais metais „RŪTOS“ valdybą sudaro 
E. Murauskienė — pirm, ir A. Podvoiskie- 
nė — sekretorė. Ji sekretore išbuvo visą 
k. .z:ą.

Ratelis kuo nors ypatingu nesireiškia, 
bet visuomet ir visur padeda, talkininkau
ja rengiant minėjimus ar pobūvius.

Ateinančiais metais Ratelis „RŪTA“ 
minės savo veiklos dešimtmetį.

Naujai valdybai visi linkime sėkmės.

L. F. R. POSĖDIS

Sausio 1 6d. L. F. R. vieneto darbuoto
jai turėjo M. L. Š. klube savo posėdį — 
pasitarimą, kuriame aptarė vieneto reika
lus ir sudarė ateities darbų planą.

Numatyta artimoje ateityje susukti gar
sinį ir spalvotą filmą apie Anglijoje gyve
nančių žinomų menininkų veiklą ir dar
bus, pasikalbėti su jais apie jų ateities 
planus 'bei suruoštas parodas.

Vienęto veikla yra aktyvi. Dosniems 
žmonėms remiant, gerai sekasi. Tai skati
na darbuotojus dirbti ir kurti naujus pla
nus ateities veiklai.

Jiė tikisi, kad su dosnių žmonių ir orga
nizacijų parama, be kurios jokia platesnio 
masto veikla neįmanoma, galės savo veik
lą gyvinti ir plėsti toliau.

Suprantant jų darbų svarbą istorijai, 
radus kišenėje atliekamą svarą, verta ati
duoti jiems.

Ta pačia proga vieneto darbuotojai nuo
širdžiai dėkoja J. Paulauskui, paaukoju
siam vieneto reikalams 20 sv., ir S. Sa
snauskui, V. Kupsčiui, V. Gurevičiui, pa
aukojusiems po 5 svarus.

Ypatingą padėką reiškia Bradford© Lie
tuvių klubui „Vytis“ ir DBLS-gos Brad
ford© skyriui, kurie eilę kartų dosniai pa
rėmė L. F. R. vienetą.

Jei kas norėtų gauti daugiau žinių apie 
L. F. R. vieneto reikalus ir veiklą, kreip
tis šiuo adresu: Mr. K. Steponavičius, 126, 
Barton Lane, Eccles, Manchester, M30 
OFG.

SUKŪRĖ ŠEIMĄ

Manchesterį pasiekė žinia, kad buvę 
Manchesterio gyventojai ir sekmadieni
nės mokyklos mokiniai Antanas Jokūbai
tis, -gyvenantis Kanadoje, ir Kristina Lip- 
kevičiūtė, gyvenanti Australijoje, 'š. m. 
sausio 8 d. sukūrė lietuvišką šeimą. Ves
tuvės įvyko Melbourne.

Visi jauniesiems linkime laimingo ir 
saulėto vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 6 d. 4 vai. p. p., sekmadienį, 
(klubas šeštaidenį užimtas), L. K. V. S- 
gos „RAMOVĖS“ Manchesterio skyriaus 
valdyba šaukia M. L. S. klube visuotinį 
metinį savo narių susirinkimą, kuriame 
bus svarstomi skyriaus reikalai ir renka
ma nauja valdyba ateinantiems metams. 
(Nuo 1975-jų metų, pagal naujojo Sąjun
gos Statuto 53 str., valdyba turi būti ren
kama ne kas antri metai, kaip buvo ligi 
šiol, bet kas metai).

Kvorumui laiku nesusirinkus, susirinki
mas bus atidėtas 30 min., o po to bus pra
vestas neatsižvelgiant į susirinkusių na
rių -skaičių.

Visi ramovėnai kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
KUN. KAZIMIERUI SENKUI 60 METŲ

Vokietijoje Rottenburgo vyskupijos lie
tuvių kapelionu nuo seno yra kun. K. Sen
kus, kuriam šiemet sausio 24 d. sueina 60 
metų amžiaus. Jis yra gimęs netoli Vilka
viškio. Vilkaviškyje įstojo į kunigų semi
nariją, bet 1940 metais, Lietuvą okupavus 
rusams, pasitraukė į Vokietiją, ir 1942 m. 
gegužės 30 d. Muensteryje, Vestfalijoje 
gavo kunigo šventimus. Po karo buvo nu
vykęs į Romą ir studijavo bažnytinę mu
ziką, įsigydamas magistro laipsnį. Vėliau 
vėl sugrįžo Vokietijon ir dabar dirba lie

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

tuvių pastoracijoje. Gyvena Stuttgarto 
mieste.

Kun. K. Senkus bažnytinės muzikos sri
tyje ypačiai pasidarbavo paruošdamas 
giesmyną „Garbė Dievui“. Jis reiškiasi 
taip pat ir Lietuvių Bendruomenės veiklo
je Stuttgarto. apylinkėje. Iš jo minties ir 
pastangų gimė Lietuvos Kultūros draugi
ja, šiuo metu turinti apie 50 narių. Sava-, 
jai pastoracijai paremti jis leidžia infor
macinį laikraštėlį.

B. L.

ŠVEICARIJA
VĖL PASIRODĖ ŠOKĖJAI

Zuericho miesto pensininkų centre 
(Seniorenzentrum) sausio 15 d. įvyko J. 
Stasiulienės lietuvių tautinių šokių gru
pės viešas pasirodymas. Parengimą atida
rė šokių grupės šokėjas, gimnazijos mo
kytojas Michael Iaeger. Jis supažindino 
publiką su Baltijos kraštų okupacine pa
dėtimi ir trumpai atpasakojo Lietuvos is
toriją, pradėdamas nuo XHI amžiaus.

Pabrėžė, kad viduramžiais Lietuvos sie
nos siekusios Juodąją jūrą, ir jinai bu
vusi didelė karinė galybė. 1795 m. Lietu
va buvo rusų carų okupuota. 1918 metais, 
kartu su kitomis Baltijos respublikomis, 
Lietuva išsikovojo nepriklausomybę.

1940 m. komunistiniai Rusijos carai, su
sitarę su hitleriniais fašistais, vėl okupa
vo Lietuvą ir, pavertę ją sovietine respub
lika, prijungė prie Sovietų Sąjungos. Ap
tarė ypatingai dideles Lietuvos žydų kan
čias vokiečių okupacijos metu.

M. Iaeger apžvelgė lietuvių rezistenciją 
antros sovietų okupacijos laikotarpyje. 
Pabrėžė, kad rezistencija ir dabar tęsiasi, 
nes lietuviai kovoja už savo teises. To įro
dymas esanti LKB Kronika, kurios pasku
tinis numeris pernai pasiekęs Vakarus.

Toliau sekė šokiai. Prieš kiekvieną šo
kį J. Stasiulienė ar M. Iaeger keliais sa
kiniais nusakydavo, ką tas šokis pavaiz
duoja. Publikai toks programos praveda
mas patiko, nes buvo lengva suprasti ju
desių prasmę. Pasirodymas tęsėsi dvi va
landas. Salė buvo pilna žmonių. Grupė 
pašoko apie 15 šokių.

Reikia pabrėžti, kad J. Stasiulienės gru
pės šokėjai daugumoje yra šveicarų jau
nimas ir jų darbą tenka vertinti kaip Eu
ropos tautų bendradarbiavimo atomazgą.

J. J.

POKŠTŲ KERTELĖ
Redaktorius K.. Juokelis 

Pratarmė
Juokai yra labai svarbūs gyvenime, po

litikoj, žmonių santykiuose. Pokštų reikš
mę žmonės suprato tolimoj praeity. Seniau 
net valdovai savo rūmuose laikydavo 
juokdarius, mokančius sumaniai pašiepti 
didikus ir net savo viršininkus. Pokštai 
yra krašto laisvės rodyklė. Kur draudžia
mi politiniai juokai, liečią krašto valdo
vus, ten nėra ir politinės laisvės. Juokai 
yra rimtas dalykas. Tik rimti žmonės su
pranta ir įvertina pokštus.

Skotas, lankydamasis Palestinoj, pano
ro nuvykti prie Galilėjos ežero ir pama
tyti vietą, kur Kristus vaikščiojo vandens 
paviršiuje. Jam reikėjo persikelti laiveliu 
į kitą ežero pusę ir už tai iš jo paprašė du 
svarus. Išgirdęs kainą, škotas atsisakė sa
vo plano ir, grįždamas į viešbutį, murmė
jo:

— Du svarai už persikėlimą per ežerą- 
Nesistebiu, kad Viešpats ėjo pėsčias van
dens paviršiumi!

Širdies ligų specialistas ilgokai sugaišo 
kalbėdamasis su biznierium, kuris buvo 
įsitikinęs turįs rimtą širdies ligą. Gydyto
jas bandė užtikrinti susirūpinusį ligonį, 
kad nieko blogo nėra su jo širdimi, bet vi
si įtikinėjimai liko be vaisių. Pagaliau, 
nebežinodamas ką daryti, gydytojas atsi
stojo ir autoritetingai pareiškė:

— Aš garantuoju, kad tamstos širdis 
sėkmingai plaks, kol būsi gyvas!..

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — sausio 30 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

LEAM1NGTONE SPA — sausio 30 d., 14 
vai., St. Peter’s, Dormer Place.

COVENTRYJE — sausio 30 d., 16 vai., St. 
Elizabeth’s.

MANCHESTERYJE — sausio 30 d., 11 v.
ECCLES — vasario 13 d., 12.15 vai.
ERADFORDE — vasario 6 d., 12.30 vai.

Pamokslas: Ką liudija pasiekę mir
ties slenkstį.
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