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Spaudos reikalai
Praėjusią savaitę kalbėjome apie laiko at
neštus pasikeitimus mūsų lietuviškoje 
veikloje, žadėdami atskirai sugrįžti prie 
spaudos reikalo. O sugrįžti reikia, ir tai ne 
vieną kantą. Į šią gyvybinę lietuviškosios 
veiklos sritį turėtų įsitraukti kiek galima 
didesnis tautiečių skaičius ir ją panagri
nėti iš visų pusių.

Vienas lietuviškas savaitraštis paskelbė 
tokį šūkį: „Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga niuo savo tautos“. Nieko negali 
būti teisingesnio. ’Bėgdami nuo savosios 
spaudos ar ją niekindami, mes jos neten
kame, o jos netekę, greitai pamirštame ir 
savąją tautą. Išeivijoje spauda, laikraštis 
yra vienintelis ryšininkas ne tik išsiblaš
kiusių lietuvių vienų su kitais, bet taip 
pat ir su gimtuoju kraštu.

Lietuviškoji išeivijos spauda daugiau 
kaip po 30 metų visur išgyvena sunkoką 
krizę — stoką spaudai atsidėjusių žmonių, 
redaktorių, bendradarbių. Jau prieš 25 
metus (1952 m. lapkričio 6 d.) žinomas 
mūsų visuomenininkas ir veikėjas P. B. 
Varkala DBLS atstovų suvažiavime kal
bėjo:

„Kai kurie mūsų jau pavargome, susilp- 
nėjome, kai kam mūsų trūksta valios ir 
pasiryžimo. Tai mes šiandien jau matome 
visur, ne tik čia, šitoje saloje, .bet ir tur
tingoje Amerikoje, daug žadančioje Ka
nadoje, tolimoje Australijoje ir kituose 
kraštuose. Nusivylimą jaučia organizaci
jų valdybos, atsakingi veikėjai, laikraščių 
redaktoriai ir jų bendradarbiai.“

Taip jau buvo jaučiama prieš 25 metus. 
Tiesa, per tą laiką mūsų spauda nesusto
jo, dargi net prasiplėtė: atsirado Nidos 
knygų klubas, dar vienas pastovus žurna
las, tebeleidžiamas „E. Lietuvis“. Tačiau 
negalima būtų sakyti, kad spaudos darbi
ninkai nepaseno ir nepavargo. lEėveik vi
sas darbas tebedirbamas jau pensijos am
žiaus žmonių, nes iš jaunųjų nepriaugo ir 
iš kitur neatėjo. O, sakysime, laikraščio 
redaktoriaus ar .bendradarbių šiais lai
kais suvažiavime neišrinksi, juos reikia 
surasti.

Na, bet sakykime, kad namų druska ne
sūri, o kartais gal net per daug ir paaima
nuojama. Todėl pažiūrėkime, ką apie tai 
sako mažiausia tris kartus gausesnės 
Australijos lietuvių kolonijos laikraščio 
redaktorius.

„Jau visi spėjome įsitikinti, kad po ilgų 
darbo ir veiklos metų pradedame jausti 
nuovargį ir išsisemti. Tiesa, gyvenimas 
nesustoja: tai vienoje, tai kitoje srityje at
siranda pamainų, talkininkų, ir tas paska
tina net pavargsitančius nenuleisti rankų. 
Vis dėl 'to bene Skaudžiausia mūsų visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo vieta yra 
spauda. Ji, tiesa, buvo ir yra pats galin
giausias mūsų lietuviško gyvenimo varik
lis, bet lygiai tuo pačiu metu visų akyse 
dažnai laikomas paskutinėje vietoje ir net 
ignoruojamas. Kiekvienu atveju daugiau
sia susilaukia priekaištų ne kas kitais, kaip 
visų pirma spaudos žmonės — redaktoriai, 
bendradarbiai, nuolatiniai ar atsitiktiniai 
korespondentai.“ („Mūsų Pastogė“, Nr. 
42).

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į pas
kutinįjį šios citatos sakinį. Iš tkrųjų ant 
spaudos žmonių gali karti šunis kas tik 
nori — pradedant viršūnėmis, baigiant 
tais, kurie mano, kad jų švenčiausia pa
reiga yra nuolat kritikuoti, patiems nie
kada plunksnos į ranką nepaimant. Šitaip 
galvoja ir rašo ne tik Europos ar Austra
lijos laikraščiai, ber ir dar gausesnių JAV 
ir Kanados lietuviškųjų kolonijų spauda.

Studijų savaitės metu jos dalyviai bu
vo prašomi parašyti į Europoje vienintelį 
savaitraštį nors po vieną straipsnį per 
metus. Tuo atveju kiekvieną savaitę laik
raštis turėtų po tris originalius rašinius, 
nagrinėjančius Europos lietuvių ir visos 
išeivijos problemas. Deja, atsiliepimas į 
šį prašymą kol kas labai menkas.

Tuo tarpu laikas dirba mūsų nenaudai. 
Atrodo, kad artėjame prie to meto, kai 
reikės apsispręsti: arba sutelkti visas in
telektualines pajėgas spaudos darbui ir 
kiek galima didinti skaitytojų šeimyną, 
arba kapituliuoti. Žinoma, yra dar ir tre
čias kelias — laikinis merdėjimas. Linkė
tina, kad tuo keliu mūsų laikraščiui nerei
kėtų pasukti.

J. Vikis

NAUJAS KOMUNISTŲ LAIKRAŠTIS
Naujai atskilusi pro-maskviškoji Ang

lijos komunistų grupė pradėjo leisti sa
vaitinį laikraštį „The New Worker“ (Nau
jasis darbininkas). Pirmajame numeryje 
(rugsėjo 16 d.) išspausdintas Anglijos že
mėlapis, kuriame nurodyta vyriausybės 
slėptuvių vieta atominio karo atveju, JAV 
bazės Britanijoje, ginklų tyrimo ir gamy
bos bazės, atominių medžiagų sandėliai, 
laivyno bazės ir smogiamųjų komandų; vy
riausias būstinės.

Savo pirmajame įžanginiame straipsny
je, be kita ko, laikraštis rašo: „The New 
Worker“ nebijo pasakyti, kad marksiz- 
mas-leninizmas yra teisingas, nes tai yra 

: tiesa“.
į . . . ,

G. FORDAS PRIEŠ EUROKOMUNIZMĄ OLIMPINĖS MONETOS

Fultone, kur kadaise W. Churchilis pa
sakė kalbą apie Geležinę uždangą, dabar 
buvęs JAV prezidentas G. Fordas kalbėjo 
apie eurokomunizmą. Abi kalbos turėjo 
tą patį tikslą — įspėti pasaulį, ypač Eu
ropą, apie gresiantį pavojų. G. Fordas tei
gia, kąd eurokomunizmas yra „užmaskuo
tas stalinizmas ir paslėpta tironija“. Jo 
nuomone, „nuo Adriatikos krantų iki At
lanto komunizmo grėsmė kabo virš Vaka
rų Europos. Lisabonos, Paryžiaus ir Ro
mos parlamentai stovi prieš dideles.komu
nistų pajėgas“.

Savo kalboje jis suminėjo atskirai euro
komunizmą proteguojančias valstybes 
įspėdamas, ikad dabar yra laikas atsisaky
ti jo grėsmės ir įtakos. G. Fordo nuomo
ne, Amerikoje atsiranda įtakingų balsų, 
teigiančių, kad būsią galima bendradar
biauti su Italijos ir Prancūzijos vyriausy
bėmis, jei valdžia pateks į komunistų ran
kas. Toks galvojimas esąs visiškai klai
dingas.

KUNIGAIKŠČIO PRANAŠYSTĖ

Edinburgho kunigaikštis, kalbėdamas 
per vieną Škotijos radijo stotį, bandė iš
pranašauti, kaip gyvenimas Britanijoje 
atrodys 2000-aisiais metais. Pagal jo pra
našystę, nepaprastai padidės biurokratiz
mas, kuris palies ir privatiškąjį žmonių 
gyvenimą. Pamažu žmonės neteks pasirin
kimo laisvės ir atsakomybės. Ypatingai 
tai palies apsirūpinimą namais, švietimą, 
gydymą, privatiškojo turto administraci
ją, apsirūpinimą senatvėje savais ištek
liais ir net galimybes pasinaudoti asme
niškais gabumais ir talentais.

Nurodydamas kitų kraštų pavyzdžius, 
jis pranašauja, kad asmeniška iniciatyva 
pramonėje ir prekyboje bus labai apribo
ta, atsiras begalės valdžios suvaržymų, 
kurių ji net nebepajėgs vykdyti. Nykstant 
prekybinėms ir komercinėms įmonėms, 
įsigalės juodoji rinka. Būtinosios vartoto
jų prekės 'bus standartizuotos, pranyks pa
sirinkimas geresnės kokybės prekių. At
lyginimų klausimas sušvelnės, nes visi rei
kalingiausi patarnavimai bus teikiami ne
mokamai.

Nereikia ir minėti, kad šitokios karališ
kosios šeimos nario pranašystės sukėlė 
daug kalbų ir komentarų.

Brežnevo kalba
Lapkričio 2 d. Spalio revoliucijos 60 

metų sukakties proga L. Brežnevas Krem
liuje pasakė 90 minučių trukusią kalbą, 
kurios klausėsi iš 100 kraštų atvykę ko
munistų partijų vadai. Savo kalboje jis 
pabrėžė kai kuriuos įsidėmėtinus punktus.

1. Sovietų Sąjunga esanti .pasiruošusi 
pasirašyti su kitais kraštais sutartį, drau
džiančią visų rūšių atominius bandymus 
ir atominius sprogdinimus taikiems tiks
lams.

2. Kinijoje ir toliau vyraujančios „re
akcionieriškos jėgos“, priešingos tikrajam 
komunizmui (Kinijos ambasadorius aplei
do salę). Tačiau jis įspėjo Vakarus, kad 
jie galį apsirikti, tikėdamiesi pasinaudoti 
kinų-sovietų nesutarimais.

3. Javų derlius Sovietų Sąjungoje šiais 
metais gautas 19 mil. tonų mažesnis (194 
mil. tonų), .negu buvo planuota, ir 29 mil. 
tonų mažesnis, negu praėjusiais (223 mil. 
tonų).

4. Sovietų Sąjunga siekianti palaikyti 
gerus santykius su Vak. Europos valsty
bėmis — Prancūzija, V. Vokietija, Brita
nija ir Italija. Valstybės turinčios per
žengti viena kitos sienas ne atominiais 
sviediniais, bet draugišku bendravimu.

5. JAV prezidentas Carteris buvo pa
brėžtinai įspėtas liautis kritikuoti komu
nistinius kraštus dėl žmogaus teisių ne
paisymo. Amerikoje taip pat esą dalykų, 
kurie nepriimtini socialistiniams kraš
tams. Nuolatinis vieni kitų mokymas ga
lįs 'tik .padidinti nepasitikėjimą ir sudary
ti pavojų taikai visame pasaulyje.

6. Eurokomunizmo idėja Europoje esan
ti klaidinga. Sovietų S-ga niekada neban
danti užmesti savo valios Vakarų komu
nistų partijoms ir priversti tvarkytis pa
gal sovietinį modelį. Tačiau bandymas iš
kreipti marksizmo-leninizmo principus ir 
nukrypti nuo proletarinio internacionaliz
mo esąs labai pavojingas.

Tasso agentūra yra paskelbusi pilną 
kalbos tekstą, kuris Vakaruose atidžiai 
studijuojamas.

Maskvoj organizacinio komiteto „Oliim- 
piada-80“ pasiūlymu nuo 1977 m. spalio 
25 d. pradedama leisti apyvarton monetas, 
skirtas XXII olimpiados žaidynėms Mask
voje:

vario-nikelio — 1 rublio vertės, 
sidabro — 5 ir 10 rublių vertės, 
aukso — 100 rublių vertės, 
platinos — 150 rublių vertės.
Monetos yra atitinkamai 31 mm, 33 

mm, 39 mm, 30 mm, 28,6 mim skersmens 
apskritimo formos.

HITLERIO SŪNUS

Vokiečių istorikais dr. Werner Maser 
yra įsitikinęs, kad jis surado Adolfo Hit
lerio sūnų, gimusį 1918 m. iš Hitlerio 
draugystės su prancūze Mile Lorret. Jo 
vardas esąs Jean Lorret. A. Hitleris tuo 
metu tarnavęs Bavarijos pėstininkų pul
ke, o jo tariamojo sūnaus motina dirbusi 
kareivių valgykloje. Tikroji J. Lorret gy
venamoji vieta esanti „kažkur šiaurės 
Prancūzijoje, Vokietijos pasienyje.“

Kai kurie Vokietijos ir Prancūzijos laik
raščiai dr. Masero „atradimu“ netiki. 
Laukiama, kol savo istoriją papasakos 
pats J. Lorret, kuris sergąs nepagydoma 
liga ir žinąs, jog greitai turės mirti. Jis 
norįs įrodyti, kad A. Hitleris nebuvęs im
potentas, kaip daugelio manoma.

PRIPAŽĮSTA HELSINKIO NAUDĄ
„Index on Censorship“ žurnalo praves

tame [Sovietų S-gos disidentų (gyvenančių 
Vakaruose) apklausinėjime patirta, kad, 
jų nuomone, Helsinkio konferencija buvu
si teigiamas reiškinys. Jų manymui, tai bu
vęs Sovietų S-gos pirmas ideologinis pra
laimėjimas, suteikiant Rytų Europos gy
ventojams teisinę bazę reikalauti žmogaus 
teisių. Tačiau du žinomi disidentai, A. 
Amalrikas ir V. Bukovskis, galvoja, kad 
už šią koncesiją per brangiai užmokėta, 
pripažįstant status quo Rytų Europoje ir 
Baltijos valstybėse.

NEĮVEIKIAMIEJI ARMĖNAI

Ryšium su Canterbury arkivyskupo dr. 
Coggan'o apsilankymu Armėnijoje, spau
doj pasirodė beveik sensacingų žinių apie 
sovietinę Armėnijos respubliką. Sakoma, 
kad tai vienintelė respublika, beveik ne
jaučianti jokių kultūrinių ar religinių su
varžymų iš Maskvos pusės. Armėnijoje 
iš visų respublikų didžiausias gyventojų 
procentas lanko bažnyčias. Jų Bažnyčios 
galva Katholikos Vasgen I, gyvenąs gra
žiuose rūmuose, laikomas visos tautos 
dvasiniu ir tautiniu vadu.

Armėnai tebeturi savo senąjį alfabetą, 
kalbą ir tradicijas. Apie 70 procentų gy
ventojų krikštijama ir tuokiama bažny
čiose, dauguma gyventojų nemoka rusų 
kalbos. Pažymėtina, kad po karo tūkstan
čiai armėnų sugrįžo iš Vid. Rytų ir apsi
gyveno sovietinėje Armėnijos respubliko
je.

Turizmas Armėnijoje esąs beveik ne
varžomas. Savo apsukrumu išgarsėję vi
same pasaulyje turtingi armėnai dažnai 
lankosi tėvynėje ir atgabena dideles pini
gų sumas.

Šitoks armėnų protegavimas turi politi
nį pagrindą. Kraštas rubežiuojasi su Tur
kija — didžiausiu Armėnijos priešu. Vien 
tiktai 1915 m. turkai nužudė pusantro mi
lijono armėnų. Taigi Armėnija yra vie
nintelė Sovietų S-gos pasienio respublika, 
kuri pavojaus atveju tikrai neatidarytų 
vartų užpuolikui (Turkijai), priklausan
čiam Nato blokui.

• Tiesa, perdėtas armėnų nacionalizmas 
ir palinkimas į privatišką biznį yra šiek 
tiek prilaikomas. Bausmėm ir areštais ko
munistų partija laikas nuo laiko bando 
pasukti per toli nuėjusius armėnus į so
cialistinį kelią. Tačiau armėnai nepasi
duoda. Jie ir toliau džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo tautiškomis laisvėmis ir privile
gijomis daugiau, negu daugelis kitų So
vietų S-gos tautų. (Armėnijoje gyvena be
veik tiek pat žmonių (apie 3.5 mil.) kaip 
ir Lietuvoje.

NAMAS UŽ VIENĄ DOLERĮ
„Economist“ (spalio 1 d.) savo JAV gy

venimo apžvalgoje rašo apie Baltimorę, 
kurioje apie pusę gyventojų esą negrai, o 
likuseji — lenkai, graikai, italai ir lietu
viai.

Paskutiniuoju metu miestas esąs nuta
ręs atsinaujinti. Jau pastatytas moderniš
kas apsipirkimo centras, su krautuvėmis, 
teatrais ir įstaigomis. Mieste esą daug ap

leistų tuščių namų, kurių valdžia negriau
nanti, bet parduodanti po vieną dolerį. 
Tačiau tuos namus perkantieji privalo 
įsipareigoti juos atnaujinti ir patys išgy
venti mažiausia pusantrų metų. Atnauji
nimo kaštai siekią apie 25.000 dolerių, ku
riuos valdžia paskolinanti labai mažais 
procentais.

Iki 1976 m. galo mieste jau buvę atnau
jinta 333 namai. Kandidatų skaičius nuo
lat augąs, ir jau nebegalima jų visų pa
tenkinti. Todėl apleistiej namai dabar esą 
parduodami loterijos būdu.

Gyventojai ir miesto valdžia esą šia 
naujove labai patenkinti, nes naujieji na
mai pakėlę ne tik miesto vertę, bet ir jo 
gerą vardą.

BRITANIJOS REZERVAI DIDĖJA
Paskutiniuoju metu D. Britanijos užsie

nio valiutos rezervai smarkiai padidėjo. 
Šiuo metu užsienio valiutos rezervų atve
ju Britanija užima ketvirtą vietą pasauly
je. Pirmoje vietoje stovi V. Vokietija — 
30 bilijonų dolerių. Toliau eina Saudi 
Arabija — 25.6 bil., JAV — apie 18 bil., 
Britanija — 17.2 bil. Skaičiuojant pagal 
gyventojų skaičių, t. y. kiek valiutos at
sargų tenka kiekvienam gyventojui, Bri
tanijos atsargos šiuo metu yra beveik 4 
kartus didesnės, negu JAV. Tačiau atsi
žvelgiant į prasiskolinimą, Britanijos at
sargos toli gražu nepadengia turimųjų 
skolų, kurios šiuo metu siekia 24 bilijonus 
dolerių.

VAKARIEČIAI — OLIMPIADOS 
MEISTRAI

Pasirengimai 1980 metų olimpiadai 
Maskvoje vyksta pilnu tempui. Pasirodo, 
kad žymią tų pasiruošimų dalį perima V. 
Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Prancūzi
jos ir JAV firmos. Esą, sovietai kviečiasi 
Vakarų kontraktorius dėl dviejų priežas
čių: stoka ekonominių išteklių bei patyri
mo ir noras neatsilikti nuo vakariečių, 
ruošusių panašias olimpiadas.

Vakariečių kontraktoriams pavedamie
ji atlikti darbai esą gana įvairūs — pra
dedant moderniškomis masinio tiekimo 
valgyklomis, baigiant sporto įrankiais, 
kompiuteriais ir viešbučiais. Vienai vo
kiečių firmai atiduota pastatyti naują 
(trečią) tarptautinį aerodromą Maskvoje. 
Viešbučius Maskvoje stato prancūzai ir 
švedai, o Taline, kur vyks vandens sporto

SeįitųnioS DIENOS
— Vokietijos kancleris H. Schmidt Lon

done pareiškė, kad nuo 1970 m. Rytų-Va
karų prekybos apyvarta padidėjusi ketu
ris kartus. Padėtis ypačiai pagerėjusi V. 
Vokietijoje.

— Sovietų Sąjungoje išleista Brežnevo 
kalbų plokštelė. Ji gaunama ir Lietuvoje.

— Lietuvos architektai suruošė archi
tektūros dienas Alma Atoje (Kazachsta
ne).

— Iš 180 vyno rūšiū britų vyno ragavi
mo specialistai rado 113 visiškai netinka
mų.

— Anglijos lEianko nuošimčiai iš 15% 
praėjusiais metais nukrito iki 5% šiais 
metais. Svaro vertė staiga pakilo.

— Italijos žurnalistai negavo vizų daly
vauti Spalio revoliucijos išklmėse Mask
voje.

— Angliakasiai Lenkijoje uždirba iki 
£180 per mėnesį, o vidutinio tarnautojo 
mėnesinė alga yra tiktai £38.

— Maskvos kamerinės operos direkto
rius ir Stockholmo filharmonijos orkestro 
dirigentas G. Roždestvenskis pakviestas 
BBC simfoninio orkestro dirigentu.

— New Yorke kasmet gimsta daugiau 
kaip 1.000 busimųjų narkotikų, nes jų mo
tinos yra narkotikės.

— Viršgarsinis sovietų lėktuvas TU-144 
lapkričio pinmą dieną pradėjo keleivinį 
susisiekimą tarp Maskvos ir Alma Ata. Du 
tūkstančius mylių nuskrido per dvi valan
das.

— Glasgove gaisro metu sudegė Vikto
rija Rimkienė (82 m.). Jos vyras Juoza
pas nugabentas į ligoninę.

— HulFio universiteto studentas A. 
Klymčuk, suimtas Ukrainoje vizito metu, 
iš kalėjimo buvo nuvestas pamatyti operą, 
baletą ir cirką.

— Tūlas W. MacDonald Duncan Covent- 
ryje pardavinėja padirbtus universiteto 
diplomus po £12.50-£27.00. Esą, įstatymas 
nedraudžia tokius dokumentus pardavinė
ti, bet draudžia jais naudotis.

— Vokietijos kalėjime nusižudžiusio 
Jan-Carl Raspe's tėvai nedalyvavo laido
tuvėse.

— Gamtos apsaugos ministras patvirti
no mažos Scilly salos savivaldybės nuta
rimą, draudžiantį buv. min. pirm. H. Wil- 
sonui prie savo namo pristatyti dar vieną 
kambarį.

— (Pirmoji pasaulyje moteris-kosmonau- 
tė V. Nikolajevą Tereškova atvyko į Ang
liją. Londone ir Birminghame kalbėjo 60 
metų Spalio revoliucijos sukakties proga. 

varžybos, viešbutį stato suomiai. Patį di
džiausią užsakymą (£23 milijonai) gavo 
viena prancūzų firma, apsiėmusi pastaty
ti televizijos centrą, iš kurio olimpiados 
programa bus siunčiama į visą pasaulį. 
Amerikiečiai sumokėję £56 milijonus už 
teisę transliuoti olimpinius žaidimus, sta
tosi 'savo atskirą stotį.

PASLAPTINGOS ŠVIESOS
„Milžiniška žvaigždė pasrodė iš tamsos 

virš Karelijos miesto Petrozavodsko, siųs
dama į žemę didžiulius šviesos impulsus“, 
paskelbė Tasso agentūra rugsėjo 20 d. Tos 
žvaigždės spinduliai, tarsi didžiulis lietus, 
pasipylę žemės link, šviesos kamuolys ar 
žvaigždė buvo pastebėta virš Karelijos ir 
Leningrado. Kas tai galėjo būti? Sovietų 
astronomai spėja, kad tai glėjęs būti į že
mę grįžtąs satelitas ar raketa, sudegę pa
siekus atmosferos sluoksnį. Galėjęs taip 
pat būti erdvėje sprogęs sputnikas, kurio 
šviesos ilgiau pasilaikė ore. Pagaliau neat
metama galimybė, kad tai buvo kitos pla
netos gyventojų pasiųstas satelitas žemės 
link.

DEMOKRATIJA PAVOJUJE
Buvęs Britanijos min. pirm. E. Heath, 

kalbėdamas Konservatorių studentų fede
racijos susirinkime pareiškė, kad jeigu 
bedarbių skaičius peržengs 2 milijonų ri
bą, britų demokratija atsidurs pavojuje. 
„Po tokio ilgo nedarbo perijodo, jeigu be
darbių skaičius šią žiemą pasieks 2 mili
jonus, jaunieji žmonės pradės galvoti, kad 
visa mūsų parlamentarinė ir ekonominė 
sistema nebeveikia. Jie jai pasipriešins, o 
tai sudarys pavojų demokratijai šitame 
krašte.“

Pavojų jis mato ir iš spalvotųjų gyven
tojų, ypačiai intelektualų pusės. „Mums 
bus stiprus iššūkis, jei spalvotųjų inteli
gentų bedarbių skaičius pasieks 40%, o 
baltųjų tiktai 10%“, pareiškė E. Heath.

NEBESUGRĮŽTA
Sovietų S-goje reikalaujama, kad norin

tieji susituokti, privalo prieš vieną mėne
sį gauti leidimą. Badavusieji leidimui gau
ti pareiškimą, turi atvykti po vieno mėne
sio jo atsiimti. Kaip praneša „Nedelia“, 
dalis kandidatų į vedybinį gyvenimą lei
dimo atsiimti nebeatvyksta. Vilniuje tokių 
esą 10%, Maskvoje 11%, o Kijeve — 15%. 
Laikraštis įsiūlo „užsakų“ laiką prailginti 
iki trijų ar net šešių mėnesių.

— Vokietijoje surastas hormoninis vais
tas, suistabdąs merginų perdėtą augimą.

— Portugalijos komunistų vadas Aiva
ro Cunhal paskelbė „Pravdoje“ straipsnį, 
smerkiantį eurokomunizmą.

— Jugoslavijoje paleidžiami iš kalėjimo 
visi politiniai kaliniai (apie 400), išsky
rus tuos, kuriems primetama ir krimina
liniai nusikaltimai.

— Vokietijoj esąs išleistas ilgai grojan
čių plokštelių albumas, kur įrašyta opera 
„Fiureris“. Šioje operoje esančios vaizduo
jamos Hitlerio neigiamosios savybės.

— Kinijoje vyksta valymas. Metų lai
kotarpyje esą 'Sušaudyta tūkstančiai 
„priešrevoliucionierių“, daugiausia jaunų 
žmonių.

— JAV vyriausybė įteikė Kremliui pro
testą dėl KGB pastangų užverbuoti diplo
matą Warvasivą žvalgybos darbui. KGB 
šantažavo jį buvus nacių bendradarbiu.

— Šiaurės-rytų Anglijoje yra 5.000 re
gistruotų mūrininkų bedarbių. Tačiau sta
tybos firmos negauna mūrininkų, nes jie 
geriau verčiasi iš bedarbių pašalpų ir ki
tokių priedų.

— „The Observer“ įsidėjo nuotrauką, 
vaizduojančią Kambodijos .gyventojus, 
pakinkytus į plūgą. Kraštą nuo 1975 m. 
valdo komunistai.

— Lenkijos primas, kard. Wyszynskis 
turėjo ilgą pasitarimą su komunistų par
tijos vadu E. Giereku. Aptartas Giereko 
vizitas į Romą ir Vatikaną.
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Vokietijos LB suvažiavimas
Ir šiemet Vokietijos LB valdyba sukvie

tė Bendruomenės darbuotojus susirinkti 
Romuvoje, išklausyti vieni kitų praneši
mų, pasitarti kasdieninės veiklos proble
momis, pabuvoti kartu. Suvažiavimas įvy
ko spalio 22 d. Jame dalyvavo gražus bū
relis aktyviųjų Vokietijos lietuvių.

PL® Vokietijos krašto valdybos pirmi
ninkas Juozas Sabas atidarė suvažiavimą 
ir pakvietė išsirinkti jo vadovybę. Susirin
kusieji vadovauti posėdžiams paprašė 
kun. Bronių Liubiną, o surašyti protokolą 
— Manfredą šiušelį.
Krašto valdybos pranešimas

Pirmininkas J. Sabas pirmiausia supa
žindino susirinkusiuosius dar kartą su ap
linkybėmis, kuuriose ir dėl kurių yra at
siradusi ši nauja valdyba, kurioje tik vie
nas yra Tarybos narys. Tai buvęs gydy
mas nuo stipriai įsigalėjusios „draugli- 
gės“. Naujoji valdyba išleidusi objektyvų 
LB Informacijų numerį, kuriame viskas 
gana aiškiai esą nušviesta.

Vasarą .buvusi .suorganizuota talka gim
nazijoje, kurioje ypač aktyviai reiškėsi 
(M. šiušelis, V. Svilas ir A. Bernatonis. 
Bandoma glaudžiai bendradarbiauti su 
busimojo jaunimo kongreso 1979 m. ren
gėjais JAV-bėse. Taip pat jau užmegzti 
ryšiai su 1978 metų LB seimo organizato
riais. Tame seime turėtų dalyvauuti iš Vo
kietijos LB 6 atstovai, kurie bus išrinkti 
sekančiame Tarybos posėdyje. Yra papra
šyta Vokietijos UE' susisiekti su Punsko 
lietuviais ir juos pakviesti dalyvauti jau
nimo kongrese. Naujos valdybos darbo re
zultatai matyti ir Tarybos rinkimų kandi
datų sąrašuose, kurių yra net 29. Tai pa
lyginti žymiai didesnis skaičius, negu 
prieš 3-jus metus. Finansinėje dalyje pir
mininkas nusiskundžia, .kad nario mokes
tis mokamas labai silpnai.

APYLINKIŲ PRANEŠIMAI
Posėdžiuose dalyvavo žmonių daugiau 

negu iš 10 apylinkių, 'bet ne visi buvo jų 
vadovai ar įgalioti asmenys. Tad ir pra
nešimų nebuvo galima išgirsti iš visų da
lyvavusių.

Osnabruecko LB apylinkei atstovavo 
jos valdybos pirmininkas Žaliukas. Jo 
pranešimas buvo labai liūdnas. Esą tik 8 
nariai, kurių dalis įserga, neįmanoma pa
daryti jokio susirinkimo.

Bocholto apylinkės vaizdas kur kas 
šviesesnis. Joje yra 26 nariai, yra vargo 
mokykla, uoliai .mokamas solidarumo mo
kestis, kas mėnesį įvyksta apylinkės na
rių susirinkimas. Apylinkei pirmininkau
ja Jeronimas Gulbinas, .kuris į suvažiavi
mą negalėjo atvykti. Jo paruoštą praneši
mą perskaitė bocholtiškis Alfonsas Bu
činskas.

Bonn-Koelno apylinkės tikro pranešimo 
nebuvo, nes suvažiavime dalyvavęs buvęs 
•pirmininkas J. Ivanauskas jau nėra pa
reigose. Apylinkė išgyvenanti valdybos 
krizę, 'kurią tikimasi netrukus pozityviai 
išspręsti. Narių yra apie 50.

Pinnebergo apylinkės pirmininkė Mari
ja Berenltienė prandšė, kad ten esą 5 na
riai, iš kurių 2 dalyvauja šiuose pasitari
muose. Kokios nors veiklos apylinkėje iš
vystyti nesą įmanoma.

Salzgitter-Lebenstedto apylinkės valdy
bos pirmininkas A. Kairys pasakė, kad ta
me mieste ir jo apylinkėse gyveną daug 
žmonių iš Lietuvos, bet apylinkei priklau
są tik 21. Veikla praėjusių metų eigoje bu
vusi gyva.

Stuttgarto apylinkėj yra 58 nariai. Me
tų bėgyje buvo .suruošta eilė švenčių, ku
rių tarpe pirmauja Lietuvos Nepriklauso

PASKUTINIAI PUTINO METAI
Užėjau kartą pas Putiną Vilniuje. Kabinete 

darbo stalas tuščias, o seniau rasdavau jį apkrautą 
kokiais rankraščiais — rengiamų Raštų ar ir „Su
kilėlių“. Ir pats rašytojas pasitikti pakildavo nuo 
darbo. Tuosyk Putinas pasirodė iš kito kambario 
ir, žvilgtelėjęs į savo stalą, tuojau pradėjo apie dar
bą, kurio jis dabar nedirba: „Dirbti nieko nedirbu. 
Kurti kol kas neįmanoma. Tam reikia vidinės įtam
pos, užsidegimo, entuziazmo. Kur čia rašysi, jei 
laiškui atsakyti nėra kartais sveikatos: pradedi ir 
palieki nebaigęs“ (mano užr. 1964. II. 13).

Artėjo saulėlydis — Putino jėgos blėso. Vaka
rėjančioje buityje stebino iki graudulio ne vieną, 
kas tik jį paskutiniais heleriais metais lankė Vilniu
je, Kaune ar Kačerginėje, — tai rašytojo noras ir 
pastangos vaduotis iš ligų ir niūrių nuotaikų, išnau
doti kiekvieną, kad ir neilgą, atsigaivelėjimo mo
mentą, didesnį kūrybinės sąmonės blykstelėjimą. 
Savo vidaus galia Putinas stengėsi tiesiog spauste 
išspausti iš savęs kūrybos žodį.

Įdomi šiuo atžvilgiu viena Putino dienoraščio 
vieta, kur prisimenamos Tomo Mano mintys. Tas 
žymus rašytojas, pats buvęs neperstipriausios svei
katos, apoteozuoja ligą; ji padedanti žmogui ati
trūkti nuo žemės, nusimesti materialų apvalkalų ir 
atsidėti dvasios darbui. Putinas nesutinka su ligos 
išaukštinimu: liga vis dėlto esanti liga. Bet, kita 
vertus, ji ne visada ir trukdanti. Jis pats sirguliuo
damas, net lovoj gulėdamas, parašęs eilėraščių. Ser
gant, mat, nenutrūksta vidaus darbas, galimas kū
rybos procesas; galvoje klostosi būsimo kūrinio ap

mybės minėjimas, kuriame programą at
liko šveicariška lietuviškų tautinių šokių 
grupė. Ypatingai įdomi smulkmena, kad 
Stuttgarto apylinkės visi nariai apylinkės 
valdybos sveikinami jų gimtadienio pro
ga.

Tuo pačiu užsimojimu buvo padarytas 
pranešimas ir apie vargo mokyklą. Pra
nešimus padarė buvusioji apylinkės val
dybos pirmininkė E. Lucienė.

Hannoverio apylinkės valdybos pirmi
ninko pranešimą perskaitė P. Prahlienė, 
nes pirmininkas G. Pūdymaitis suvažiavi
me negalėjo dalyvauti. Apylinkei priklau
so 14 narių.

Romuvos apylinkės valdybos pirminin
kas Ričardas Tendzegolskis savo praneši
me pasakė, kad apylinkei priklauso 49 na
riai, kad jų dalis yra mokytojai Vasario 
16 gimnazijoje, ir todėl didžioji parengi
mų dalis yra daroma gimnazijoje. Iš at
skirų parengimų ypač suminėtinas Los 
Angeles tautinių šokių grupės priėmimas.

Miesau L® apylinkėje yra 28 maniai, iš 
jų 21 vyras ir 7 moterys. Tradicine tapu
si vasaros šventė buvo suruošta liepos 9 
d. Apylinkė dirba bendrai su Kaiserslau
tern© ir Saaro apylinkėmis. Jai pirminin
kauja dr. Jurgis Gurklevičius, kuris šia
me suvažiavime nedalyvavo, tad ir pra
nešimą padarė apylinkės valdybos sekre
torius Juozas Nevulis.

Toliau buvo perskaityti raštu atsiųsti 
pranešimai iš Mainzo, Rastatto ir Saaro 
apylinkių. Vėliau dar apie Darmstadto 
apylinkę trumpai pranešė pavėluotai at
vykęs tėv. Alfonsas Bernatonis. Apie Kai
serslautern© apylinkės veiklą pora žodžių 
pasakė J. Barasas, kuris nėra tos apylin
kės valdyboje.
Tarybos referentų pranešimai

Juos padarė dr. J. Grinius, M. šiušelis, 
J. Barasas, J. Lukošius, Br. Liubinas ir A. 
Bernatonis. Tada dar kalbėjo įgaliotinė 
prie Baden-Wuerttemberg vyriausybės Z. 
Glemžienė, neakivaizdinių lietuvių kalbos 
kursų vedėjas M. šiušelis ir moterų drau
gijos pirmininkė E. Lucienė.

Sekusiose diskusijose pasisakė įvairiais 
klausimais daugelis .suvažiavimo dalyvių.
V. Bartusevičiaus paskaita

Popietinėje suvažiavimo dalyje negalė
jo dalyvauti dalis atsilankiusiųjų, nes tuo 
pačiu metu įtik kitame kambaryje vyko 
gimnazijoje besimokančių vaikų tėvų po
sėdžiai. Tačiau salėje vistik dar buvo apie 
20 žmonių, kurie susidomėję išklausė Vin
co Bartusevičiaus paskaitos apie IV Pa
saulio LJ kongreso tikslus ir paties kon
greso planus. Kongresas susi dėsiąs iš tri
jų dalių: 1) stovykla visam jaunimui — 
Anglijoje, 2) Studijų diena įvairių kraštų 
lietuvių jaunimo atstovams, kurių būsią 
apie 120, — Vokietijoje ir 3) viešieji pa
rengimai, .skirti visai lietuviškajai publi
kai. Kongreso iškilmingas atidarymas 
į vyksiąs 1979 m. liepos 14 d. Londone. Stu
dijų dienos vyksiančios Bonn-Bad Godes- 
berge. Kongreso užbaiga būsianti liepos 
27 d. Koenigsteine, o liepos 28 d. Frank
furte būsiąs kongreso uždarymas Po V. 
Bartusevičiaus paskaitos didelis skaičius 
dalyvių pateikė įvairių klausimų ar davė 
patarimų.
Vasario 16 gimnazija

Vakarop gimnazijos kuratorijos valdy
bos pirmininkas tėv. Alfonsas Bernatonis 
prandšė apie gimnazijos veiklą ir jos pro
blemas. Šiuo metu joje mokosi 70 moks
leivių, jų 20 yra ilš JAV-bių ir Kanados ir 
1 iš Venezuelos. Mokytojų iš viso esą 22, 
bet iš jų tik 9 yra pilnai etatiniai. Di

matai ir net galutinai jis išbaigiamas. Liga tik truk
danti galutinį kūrinio įforminimą raštu (1961. VII. 
25).

Šalia nebaigtų darbų iškilo naujas — o gal tik 
atgijo senas — sumanymas. Tai pasiryžimas tęsti 
svarbiausią savo gyvenimo veikalą „Altorių šešė
ly“, parašyti ketvirtą romano dalį.

1958 metais Putinas savo rašinyje, suminėjęs 
būsimus darbus, užsiminė ir apie „Altorių šešėly“ 
tęsinį (žr. Raštai, t. VIII, p. 40). Bet toji užuomina 
lyg ir nebuvo literatūrinės visuomenės pastebėta. 
Po metų apie tai Putinas pasisakė seseriai: „Noriu 
dar parašyti „Altorių šešėly“ IV dalį. Joje tilptų vi
so vingiuoto mano gyvenimo sintezė, apibendrini
mas. ši dalis, kurią parašyti labai norėčiau, viešu
mon išeitų tik po mano mirties“ (laiškas M. Slavė
nienei, 1959. VI. 25).

Sesuo į šį pasisakymą entuziastiškai atsiliepė, 
turėdama vilties, kad tai bus tikrai reikšmingas Pu
tino veikalas ir didelis lietuvių literatūroje įvykis. 
Buvusi prie pirmųjų trijų tomų lopšio, su romanu 
labai susigyvenusi, ji karštai palaikė Putino suma
nymą, net gynė nuo jo paties kriticizmo. Kam gi 
jau taip užsižadėti, kad veikalas išeisiąs tik po au
toriaus mirties? Ana Amerikoje vienas rašytojas, 
dramaturgas, rašąs dramas iš savo šeimos gyveni
mo — jis jas tuojau leidžiąs, jos skaitomos ir vai
dinamos, ir vis dėlto rašytojui nesą jokių nepatogu
mų ir negarbės. Ji siūlėsi šią žinią ir plačiau savo 
aplinkoje pagarsinti, jei tik brolis Įeisiąs. Putinas, 
gesindamas dar per ankstyvą užsidegimą, kitame 
laiške rašė: „Altorių šešėly“ IV tomas — tai šakė
mis ant vandens surašytas sumanymas. Labai norė
čiau jį įvykdyti, ttčiau ir labai abejoju, ar suspėsiu,

džiausia šiuolaikinė problema — nėra 'ber
niukų bendrabučio vedėjo. Su mergaitė
mis šiuo metu dirbančios net 4 moteriš
kės. Problemų gimnazijoje esą įvairiau
sių. Finansiniai reikalai šiuo metu esą pa
kenčiami.

Po pranešimo visa eilė asmenų turėjo 
įvairiausių klausimų ir pastabų. Pakan
kamai išsikalbėjus, suvažiavimas buvo 
baigtas D0 valdybos pirmininko J. Sabo 
žodžiu ir Tautos himnu.

Susirinkusieji vakare dar turėjo gali
mybių pasidžiaugti moksleivių meniška 
programa ir išsikalbėti savo tarpe.

Kun. Bronius Liubinas

Nauji leidiniai
IŠLEISTI K. DONELAIČIO RAŠTAI

Lietuvoje „Vaga“ išleido pilną Kristi
jono Donelaičio kūrybos rinkinį — Raš
tus. Tai esąs pirmas toks leidinys visoje jo 
kūrybos spausdinimo istorijoje. Čia su
kaupta ne tik visa poeto grožinė kūryba, 
bet ir jo laiškai, vertimai, įvairi archyvi
nė medžiaga, liečianti jo gyvenimą bei li
teratūrinę veiklą.

Ruošiant šį leidinį, Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas sutelkė didžiulį kal
bininkų ir senosios lietuvių raštijos spe
cialistų būrį. Jiems teko išspręsti daug su
dėtingų tekstologinių klausimų, pagrindi
niu spausdinamų tekstų šaltiniu laikant 
turimus poeto autografus. Labai sudėtin
gas ir ilki šiol galutinai neišspręstas pro- 
zodinių ženklų K. Donelaičio autografuo
se klausimas, patraukęs filologų dėmesį ir 
už mūsų šalies ribų.

Remiantis moksliniais K. Donelaičio au
tografų tyrimais, padaryta nemaža naujų 
išvadų. Visų pirma paaiškėjo, kad Done
laičio kur kas daugiau ir labiau atsidėjus 
dirbta prie savo rankraščių, negu iki šiol 
buvo manoma. Eilė faktų sustiprina teigi
nį, kad „Metai“ parašyti toli gražu ne vie
nu užmoju.

K. Donelaičio autografai leidinyje per
teikiami su visomis jų ypatybėmis, taigi 
ir su visais prozodiniais ženklais. Tačiau 
šis leidinys skiriamas ne vien specialis
tams filologams. Todėl Donelaičio tekstai 
leidinyje sudvejinami: greta autentiškojo 
iteksto pateikiamas ir pagal dabartines fo
netikos, morfologijos, skyrybos normas 
redaguotas pilnais poeto grožinių kūrinių 
tekstas. Jame niekur nekeista autoriaus 
leksika, palikti ir kai kurie būdingieji do
nelaitiškosios kalbos ypatumai. Spausdi
nami išsamūs komentarai, atskirai at
skleidžiama K. Donelaičio kūrybinė labo
ratorija.

Straipsnį spaudai apie šį rinkinį paruo
šė Auksė Aukštikalnienė, 'knygų propa
gandos ir reklamos biuro redaktorė.

Vyt. Mačiuika

Nemuno vingis
Nemuno vingis. Gieda vanduo. 
Šilą žegnoja pilkas ruduo.

Rymo ant kranto eglė viena.
Kerinčiai gęsta laužo liepsna.

Leidžiasi saulė. Moja pušis.
Mėnuo klajūnas greitai nušvis.

Pasakų paukštė neatplasnos.
Jau po rugsėjo. Jau po šalnos.

Nemuno vingis. Gieda akmuo.
Vakaro varpas kviečia namo.

J. Terelijaus vargai
Kestono kolegija neseniai gavo ukrai

niečių samizdatą, kuriame rašoma apie 
Unitų bažnyčios nario Josifo Terelijaus 
laišką KGB viršininkui Jurijui Andropo
vui. Kaip žinoma, Rytų apeigų katalikų- 
unitų veikla Sovietų S-goje yra uždraus
ta, nors tai bažnyčiai priklauso gana žy
mus ukrainiečių skaičius.

Terelijus gimė 1943 m. Jo tėvai buvo 
komunistai, bet kol unitų bažnyčios lanky
mas pasidarė „nusikaltimas“, jis lankė ją 
kartu su savo senele. Mokykloje pirmą 
kartą jis pakliuvo į nelaimę, kai susimušė 
su rusiuku, kuris jį įžeidęs pašaipiai 
pravardžiuodamas ukrainiečiu. 1962 m. jis 
jau buvęs už kriminalinį nusikaltimą pa
siųstas keturiems metams į darbo stovyk
lą, o vėliau dar gavęs priedą už bandymą 
pabėgti.

Darbo stovykloje ypačiai buvę neken
čiami tikintieji. Jis pats viduryje žiemos 
buvęs nuogai išrengtas ir „pakrikštytas“, 
apipilant šalto vandens kibiru. Į jo rankas 
sargybiniai įdavę ikoną, liepdami melstis, 
kad jį „išgelbėtų“. Kryžiukai ir šventųjų 
paveikslai buvę konfiskuoti.

1967 metais Terelijus buvęs iš naujo 
nuteistas 8 metams už valdžios šmeižimą. 
1972 m. apkaltintas už ukrainietiškus ei
lėraščius, vėliau Serbskio institute pripa
žintas psichišku ligoniu ir pasiųstas į Sej- 
čevkos beprotnamį netoli Smolensko. To
je ligoninėje buvę 300 „politinių pacien
tų“. Terelijus pamini keletą jų, patekusių 
už religijos praktikavimą. Jų itarpe buvęs 
ir vienas lietuvis — katalikas, kurio pa
vardės jis neparašė.

Kaliniai šioje ligoninėje visiškai pri
klausę nuo sargybinių malonės. Jie vers- 
davę juos valgyti varles, prievartaudavo, 
o dažnai ir užmušdavo.

1976 m. pavasarį jis buvęs paleistas ir 
vedęs savo sužieduotinę, laukusią 14 me
tų. Tačiau jo žmona tuoj buvusi atleista 
iš darbo; ji net nebegalėjusi gyventi tame 
pačiame mieste. Tais pačiais metais jis 
pasiprašęs rusų ortodoksų vyskupą Aga- 
fanolą, kad leistų stoti į kunigų seminari
ją (unitų ‘seminarijos buvo uždarytos). 
Gavus leidimą studijuoti teologiją, vie
ną naktį jis buvęs iš pasalų užpultas. Už
puolėjai grasinę jam už religinę propa
gandą ir reikalavę „nelaikyti savęs Kris
tumi, kuris esąs žydų išgalvotas“. Paga
liau jis buvęs kapinėse pririštas prie kry
žiaus ir išlaikytas dvi dienas.

Savo laiške KGB viršininkui Terelijus 
nusiskundęs, kad jis ir jo gimtoji Ukraina 
yra rusų niekinami. Jis atsisakęs Sovietų 
pilietybės, norįs emigruoti ir grįžti tik ta
da, kai Ukraina būsianti laisva.

Tais pačiais metais jis buvęs vėl užda
rytas į Vinicos psichiatrinę ligoninę, bet 
netrukus paleistas. Gruodžio 21 d. jis pa
siuntęs savo laišką Andropovui, o sekan
čių metų balandžio mėnesį suimtas ir už
darytas į Beregovo beprotnamį. Nuo to 
laiko Terelijaus likimas esąs nežinomas.

NAUJA KNYGA

Lietuviškųjų knygų pasaulyje ką tik 
pasirodė naujas religinis veikalas, kun. 
Prano Manelio „Kristus ir Eucharistija“. 
Tai yra rimta teologinė studija, paremta 
gausybe ištraukų ir šaltinių. Išleido 
Krikščionis gyvenime, knygų serija Nr. 15, 
1977 m., 380 psl., kaina 7 dol. Knygą iš
spausdino N. Pr. Marijos Seserys, kalbą 
tikrino P. Balčiūnas, įrašus piešė Tel. Va
lius.

ar sugebėsiu“ (M. Slavėnienei, 1960. L 4).
Kartą, kaip ir dažnai, klausiau apie „Sukilė

lius.
— Jau kuris laikas galvoju apie visai naują 

planą, — atsakė Putinas, — rašyti dar vieną „Alto
rių šešėly“ knygą.

— O gal jau ir kokių apmatų turite?
— Ne, rašyt nesu rašęs, bet medžiagą turiu.
— Ar toje dalyje Vasaris bus rodomas naujo

mis sąlygomis?
Putinas, tur būt, supratęs, kad mano turimos 

galvoj visuomeninio gyvenimo sąlygos (iš tikrųjų 
klausiau apie Vasario gyvenimo pakitusias sąlygas), 
atsakė:

— Tų sąlygų, kaip ir anuose tomuose, kuo 
mažiausia rodyčiau, šiame tome norėtųsi duoti Va
sario gyvenimo balansą. Kažin kaip būtų su šito to
mo spausdinimu, gal jam tektų pagulėti stalčiuje, 
bet rašyti norėčiau (mano užr. 1961. VI. 8).

Klausiau kiek vėliau:
— Anąsyk minėjote apie „Altorių šešėly“ tęsi

nį. Gal jau ką nors IV-jo tomo turite?
— Ne ką tesu padaręs. Šiek tiek rašinėjau. Bet 

daugiausia tai bendra koncepcija. Tomas, aišku, 
negalės būti spausdinamas, turės palaukti, čia da* 
labai gyva medžiaga (mano užr. 1961. IX. 6).

Klausiau ir po ilgesnio laiko, ar rašomas toliau 
romanas.

— Nerašau. Buvau pradėjęs, bet sukliuvau 
Taip ir liko. Užmečiau (mano užr. 1962. VII. 7).

Rankraščio tėra pati pradžia — vos 23 pusią 
piai sąsiuvinio formato, antrašte „Į šviesią buitį1 
Matyt, tuo pavadinimu būtų ėjusi ketvirtoji romą 
no knyga.“

Su lietuviais 
pasaulyje

VYSKUPAS IŠ LIETUVOS
Kauno vysk. Liudas Povilonis su kun. 

dr. Pranu Vaičekoniu rugsėjo 29 d. atskri
do Romon dalyvauti vyskupų sinodo dar
buose. Aerodrome jį sutiko Vatikano vals
tybės sekretoriato atstovas prel. Audris 
Bačkis ir Romoje gyvenantys lietuviai ku
nigai.

JAUNIMO CENTRAS CHICAGOJE
Šį rudenį Jaunimo Centras Chicagoje 

paminėjo savo 20-ies metų veiklos sukak
tį. Čia pateikiama šiek tiek duomenų, 
vaizduojančių tos lietuviškos įstaigos 
veiklą ir reikšmę.

JC vicedirektoriaus kun. V. Gutausko 
duomenimis, 1975 m. JC įmokėsi 295 moki
niai, lankydami 40 šeštadienių; per metus 
perėjo 17.200 mokinių. Penkis vakarinius 
kursus per metus lankė 780 žmonių. Taigi, 
1975 m. mokyklomis pasinaudojo 17.980 
žmonių. JC yra prisiglaudusios 9 taut, šo
kių grupės su 235 šokėjais. Apskaičiuota, 
kad per metus čia šoko 9.174 šokėjai-jos. 
Organizacijų, nuolat besinaudojančių JC 
pastoge, yra 11. Joms priklauso apie 1.000 
žmonių. Organizuoto jaunimo ir senimo 
per metus JC pasinaudojo 12.000. Ketu
riuose JC repetuojančiuose choruose yra 
246 dainininkai. Per metus repeticijose 
dalyvavo apie 10.000 žmonių. Apskaičiuo
jant koncertus, banketus, parodas, vaka
rones ir t. t., rasta, kad per metus JC pa
sinaudojo apie 56.000 žmonių. Sudėjęs vi
sus skaičius, kun. V. Gutauskas išvedė, 
kad 1975 m. JC pasinaudojo apie 155.000 
lietuvių. Tokia tai tautinė gyvybė reiškia
si JC rūmuose Čikagoje.

AUKSINIŲ VEDYBŲ SUKAKTIS
Ilgą laiką Anglijoje gyvenęs, o vėliau 

emigravęs į St. Catharines (Kanada) An
tanas Šukys, kartu įsu iš Sibiro atvykusia 
žmona atšventė auksinę vedybų sukaktį. 
Ta proga vietos kanadiečių dienraštis įdė
jo abiejų nuotrauką įsu trumpu jų gyveni
mo aprašymu, paminėdamas, kad sukak- 
įtuvininkai išaugino dvi dukteris, vieną sū
nų ir turi penkis anūkus.

Tai neeilinė lietuvių šeima. A. Šukys 
yra Lietuvos nepriklausomybės kovų da
lyvis, kovojęs visuose frontuose, įskaitant 
ir Klaipėdos atvadavimą. Apdovanotas 
įvairiais žymenimis, yra parašęs Nidos 
klubo išleistą atsiminimų knygą, visą lai
ką dalyvauja lietuviškoj spaudoje ir Ben
druomenės veikloje, yra karo veteranų 
ramovės skyriaus narys ir .buvęs pirmi
ninkas.

O. Šukienė iškentėjo Sibire 18 metų. 
Kartu su vyru ji dalyvauja visuose lietu
viškuose renginiuose, padeda kuo galėda
ma. Joana, duktė, gyvenanti St. Cathari
nes, yra Šios lEfendruomenės veiklos cent
re, kartu su savo vyru Algiu. Jų dukrelė 
Viltis buvo išrinkta iš 33 kandidačių Nia
garos Vynuogių Festivalio karalaite. Ji iš
garsino Lietuvos vardą net Karibų jūros 
salose. Sūnus Linas 'taip pat yra aktyvus 
jaunimo veikloje.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Kanados lietuvių diena šiais metais bu

vo suruošta Londone (Ont.). Dalyvavo 
apie 1.000 žmonių. Iš Europos buvo atvy
kęs vysk. A. Deksnys, kuris atlaikė iškil
mingas pamaldas ir pasakė pamokslą. Ga
na prasmingas jaunimo simpoziumas tema 
„Kritiškas žvilgsnis į lietuvių įsijungimą 
į Kanados visuomenės gyvenimą“.

Meninę programą atliko dvi .solistės (V. 
Rakauskaitė, I. Černienė), du chorai („Ai
das“ ir „Aušra“) ir keturios taut, šokių 
grupės („Atžalynas“, „Neris“) „Gyvata- 
ras“ ir „Baltija“). Dalis programos buvo 
perduota per televiziją.

Oficialiojoje dalyje dalyvavo provinci
jos valdžios atstovai, gen. Lietuvos konsu
las J. Žmuidzinas ir kt. Daug sveiki
nimų gauta raštu.

PAMINKLAS R. SKIPIČIUI
Tautinėse lietuvių kapinėse Čikagoje 

spalio 1 d. kun. J. Borevičius, SJ, pašven
tino paminklą a. a. Rapolui Skipičiui, pa
statytą našlės L. Skipitienės, Šaulių Są
jungos bei kai kurių kolegų teisininkų au
komis.
PALIKIMAS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Rugsėjo 15 d. prie Filadelfijoje (JAV) 
mirė buvęs Telšių miškų urėdas Ugintas 
(84 m.). Savo testamentu jis paskyrė Va
sario 16 gimnazijai 5.000 dolerių.

NAUJAS „Į LAISVĘ“ NUMERIS
Naujajame „I Laisvę“ numeryje (70) 

pirmuoju išspausdinta V. Bartusevičiaus 
įdomi studija apie intelektualus, pavadin
ta „Intelektualai, dešinė ir kairė“. V. Vai
tiekūnas nagrinėja naująją Sovietų Są
jungos konstituciją, o Stasys Žymantas 
straipsnyje „Susitikimas su Pranu Pada- 
liu“ grąžina į karo meto Lietuvą ir rezis
tencijos laikus (ankstybesnių straipsnių 
rezistencijos temomis temomis tąsa). „Idė- 
rezistenciijos temomis tąsa). „Idė
jos ir darbai“ skyriuje išspausdinta R. 
Kuduikio paskaita „Lietuvos laisvinimo 
perspektyvos", J. Kojelis rašo apie LF su
organizuotą politinių studijų savaitgalį 
Kalifornijoje; J. P. nagrinėja eurokomu
nizmą. Paminėti mirusieji dr. D. Jasaitis, 
gen. K. Musteikis ir P. Vainauskas. Apstu 
informacinės medžiagos.

„Į Laisvę“ leidžia LF bičiuliai. Šio nu
merio redaktorius V. Vaitiekūnas.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Prisipažinsiu, pirmą kartą neišmanau 
apie ką ir ką rašyti, nors įvykių, rodos, 
būta pakankamai. Bet ar įvykiuose esmė, 
kada žmonija stovi milžiniškų problemų 
akivaizdoje, o jai vadovaują nepajėgia jų 
išspręsti? Ar nuožmūs teroristai Vokieti
joje, ar streikuojančios prostitutės Pran
cūzijoje, ar žmonių išprievartautoj ai ir 
vagys Italijoje išspręs šias problemas?! 
Tikrai — ne. Štai ir gyvename nejaukioj 
tuštumoj, kažko laukdami...

Arną dieną ėjau gatve ir sustojau ties 
vieno didelio knygyno langu. Jame paste
bėjau garsėjančio Prancūzijos mokslinin
ko knygą su tokiu pavadinimu: „Dievas 
yra miręs, Marksas yra miręs, ir aš pats 
jaučuosi nelabai gerai“.

Ilgai stovėjau ties tuo langu tartum už
burtas. Pastovėjęs nusigręžiau, ir lėtai 
nužingsniavau namų link.

O kaip tu, žmogau, jausies gerai, kada 
nei Dievo, nei Markso (jeigu jis buvo tau 
svarbus) nebėra. Juk tau, žmogau, nebe
liko į ką tikėti. Tu tapai dvasios elgeta, 
praradai save, tave supa beribė dykuma.

Taigi, apie ką man rašyti?!..
*»»

Gal apie ginklavimosi ribojimo pasita
rimus, vykstančius šiuo metu tarp Sovie
tų ir Amerikos?

Bergždžias dalykas, pasidaręs jau net 
juokingu. Juk pasaulyje jau yra tiek daug 
ir tiek įvairių ginklų, kad ar jų bus kiek 
daugiau, tai jokio vaidmens nebevaidins. 
Tą 'dieną ar net tą valandą, kada jie bus 
panaudoti, pasaulis nueis dūmais ir apsi
pils pelenais.

Štai maždaug prieš metus buvo sužino
ta, kad Sovietai išrado ir pagamino rake
tą erdvėj skraidantiems „satelitams“ nu
šauti. Raketa yra pilna gelžgalių; kada ji 
sprogsta, pabyra gelžgaliai ir suardo „sa
telitą“. Toks Sovietų išradimas patiko 
amerikiečiams, tik jie manė, kad jis esąs 
per griozdiškas. Atseit, reikalingas pato
bulinti.

Praėjo trumpas laikas, ir amerikiečių 
mokslininkai išdidžiai pranešė, kad Ame
rika turi naujų priemonių pataikyti j bet 
kur ir bet kurio dydžio esantį „satelitą“ 
ir jį sutirpdyti per vieną milijoninę dalį 
sekundės.

Kam toks rungtyniavimas ir toks išdi
dumas? Juk paprastam žmogeliui (ir net 
pasauliui) visai nesvarbu, ar jis bus su
tirpdytas per sekundę ar jos milijoninę 
dalį. Svarbu tik, kad tavęs, žmogau, ne
spirgintų visą valandą.

Truputį vėliau amerikiečiai išrado 
neutrono bombą, kuri sunaikina žmones ir 
visus gyvus gyvius, bet, Amerikos ir pa
saulio „paguodai“, paliekant visus paista- 
tus. Ir vėl klausimas — kam tie pastatai, 
kada nebus ne tik žmogaus, bet ir žiurkių?

Tuo būdu ir rieda tas nesąmonių užbur
tas ratas nuo vienos konferencijos iki ki
tos, vis didėdamas, vis gamindamas kitas 
naujas nesąmones. Tuo pačiu metu jau 
pradedama rimtai baimintis, kad bekon- 
feruojant ir ginklavimąsi „beribojant“, 
pradeda atsirasti tiek daug pavojingų 
ginklų ir medžiagų, kad, laikui bėgant, 
bus sunku visa tai apsaugoti ir sukontro
liuoti, kad per vieną milijoninę sekundės 
dalį sutirpdantieji ginklai gali patekti į 
rankas tų, kurie konferencijose nedaly
vauja (tarptautiniai teroristai) ir sutirp
dyti visas konferencijas. Kas tuomet?!..

»*•
Palikę šį klausimą savęs aklam nurami

nimui be atsakymo, paskubėkime prisi
glausti prie Izraelio, žydai buvo pirmieji, 
kuriems teko susitikti su tarptautiniais 
teroristais ir kurie sugebėjo pavyzdingai 
kovoti su jais nuo Muencheno pasaulinės 
olimpiados laikų iki dabar. Izraelio-arabų 
nesantaika smilksta, sakykime, nuo nebe
atmenamų laikų. Priežastis yra aiški ir 
paprasta: kas prieš 2000 metų buvo žydiš
ka, o vėliau laipsniškai arabų užvaldyta 
ir apgyvendinta, tas žydams vis dar tebė
ra žydiška, tuo tarpu kai arabams (ypa
tingai palestiniečiams) pasidarė arabiška. 
Pastarieji, pritrukę priemonių atgauti sa
vo prarastas žemes, Izraeliui įsikūrus, ap
sisprendė tapti tarptautiniais teroristais, 
tikėdamiesi atkreipti į save pasaulio dė
mesį ir įbauginti Izraelį.

Tiek, kiek palestiniečiai pirmąjį tikslą 
pasiekė su nuostabiu pasisekimu (kartą 
palestiniečių vadui Jaša-Arafatui buvo 
net leista kalbėti Jungtinėse Tautose), tiek 
nuostabiai, besiekdami antrojo, (Izraelio 
įbauginimo), bet kurias galimybes prara
do.

Nauja JAV administracija yra, atrodo, 
pasiryžusi šį pavojingai smilkstantį žydų- 
arabų konfliktą galutinai užbaigti. Pagal 
Carterio-Brežnevo-Vance planą reikėtų Iz
raelio ir palestiniečių teroristų atstovus 
pakviesti į konferenciją Ženevoj, kur bū
tų sutarta Izraelio kaimynystėje įkurti te
roristų palestiniečių valstybė.

Nepaisydamas JAV (taipgi Sovietų) už
tikrinimų ir visokeriopų garantijų, Izra
elio dabartinis užsienio reikalų ministeniis 
Moše Dajan į tai atsakė viešai: Izraelis 
veikiau ryžtųsi į dar vieną, gal tokiu 
kraštutiniu atveju ir paskutinį karą, negu 
sėstų prie vieno stalo su teroristais ir pa
dėtų jiems kurti savo valstybę Izraelio že
mėje.

Taigi, įMoše Dajan pasisakymas labai

trumpas, suprantamais ir aiškus. Ruošia
mos žydų-arabų konferencijos išdavos ir
gi jau būtų aiškios, įjai dar neprasidėjus, 
jeigu... žydai neturėtų ryžto ir atominių 
ginklų, (plius milžiniškus kapitalus Ame
rikoje), o arabai žibalo, nuo kurio pasau
lis tuo tarpu didžiai priklauso. Todėl, ir 
vien todėl ruošiamos konfrencijos Žene
voje padangė yra tamsi ir horizontai la
bai migloti.

• ••
Gal pravartu būtų pastebėti, kad MOše 

Dajan stiliaus grasinimais karu yra leisti
na ar vartojama priemonė tarptautiniame 
ne tik politiniame, bet ir diplomatiniame 
žaidime žymiai dažniau, negu bendrai ma
noma.

Prieš metus vienas politinių mokslų in
stitutas Washingtone šiuo reikalu išleido 
specialią 674 puslapių studiją, kurioj tvir
tinama, kad nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos JAV rimtai grasinusios karo 
priemonėmis 215 kartų, o Sovietai 115 
kartų, kad pasiektų užsibrėžtų politinių 
tikslų. Kitaip tariant, beveik kas mėnuo 
viena ar kita iš šių dviejų didžiųjų vals
tybių grasino karu, kad tik laimėtų pra
dėtąjį diplomatinį žaidimą. Ačiū Dievui, 
su pasitenkinimu rašoma toliau, kalbama
me laikotarpyje Rusija militariškai buvo 
žymiai 'silpnesnė už JAV.

Štai keli pavyzdžiai, kurių ne visi iki 
šiol buvo viešai žinomi.

1961 m. Nikita Chruščiovas buvo užsi
spyręs pakeisti Berlyno administravimą. 
JAV tuomet apsisprendė sumobilizuoti 
Berlyne buvusią kariuomenę ir paleisti 
esamus tankus rytų lEterlyno link. Tan
kams beriedant, Nikita savo reikalavimus 
atsiėmė.

1962 m., kada Sovietai buvo besiruošią 
įsteigti raketų bazes Kuboje, Washington“- 
as nedelsdamas įsakė kariumenei būti pa
rengties stovyje. Kremlius tuojau pradė
tus įrengimus sunaikino ir atvežtas rake
tas išsivežė atgal.

1973 metais JAV prezidentais Nixonas 
užaliarmavo atominių ginklų dalinius, kad 
atbaidytų Sovietus nuo kišimosi į tuo me-

RUSIŠKASIS EKSPANSIONIZMAS

Šioje vietoje vėl pateikiamas vienas 
skyrius iš Zecharja čėsnos straipsnių se
rijos „Klaikūs praeities šešėliai ir tikro
vė“, spausdinamos „Tėviškės Žiburiuose“.

„Nėra abejonių, kad didvalstybinio ru
siškojo šovinizmo ugdymo politika buvo 
nukreipta ir prieš lietuvių tautą. Ribben- 
tropo-Molotovo sutartis, nubraukta antro
jo pasaulinio karo, jau seniai dūlėjo ar
chyvuose, bet rusiškajam ekspansioniz
mui nėra ribų, ypač kai Maskvoje siautė
ja šovinizmo kvaitulys. Vadinamųjų „liau
dies demokratinių respublikų“ (skaityk — 
Raudonosios Rusijos imperijos pusiau ko
lonijų) sukūrimo Rytų Europoje idėja pir
maisiais pokario metais jau egzistavo, ta
čiau visi pasiūlymai suteikti Pabaltijo ša
lims tokį statusą buvo ryžtingai atmesti, 
o šių pasiūlymų auutoriai nubausti. Net
gi Rytprūsių kraštas, nepaisant jo istori
nių ir kultūrinių ryšių su Lietuva, buvo 
administratyviai įjungtas į federacinę Ru
sijos respubliką.

Didrusiškasis šovinizmas, pasireiškęs 
brutalia Lietuvos aneksija, iššaukė savo 
ruožtu lietuvių tautos pasipriėšinimo ju
dėjimą. Masiniai suėmimai, trėmimai ir 
kitokio pobūdžio represijos vyko nuož
maus septynerius metus (1945-52 m. m.) 
trukusio pilietinio karo fone. Keletas skai
čių, niekad viešai spaudoje neskelbtų, liu
dija apie šio karo užmojį. Lietuvių tauta 
šiame kare neteko žuvusiais, suimtais ir 
ištremtais daugiau kaip 350.000 žmonių, 
tai yra 14%. Žuvusių ir sužeistų tarybinių 
kariškių, valstybės saugumo ir milicijos 
darbuotojų, partinių, komjaunimo ir civi
lių įstaigų darbuotojų skaičius prilygsta 
Tarybinės Armijos nuostoliams, patir
tiems karo veiksmuose prieš vokiečius 
Lietuvos teritorijoje. Šiuos skaičius pami
nėjo LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumo pirmininkas Justas Paleckis savo 
kalboje pirmajame LTSR Žurnalistų Są
jungos įsuuvažiavime.

Lietuvių tautos pasipriešinimas buvo 
savo esme nacionalinis Jis plėtojosi po 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo vėliava, 
sutelkusia visokiausių pažiūrų ir visuo
meninių sluoksnių žmones. Tarybinė pro
paganda traktuoja pilietinį karą Lietuvo
je kaip klasių kovos pasireiškimą, visiš
kai ignoruodama jo nacionalinio išsivada
vimo esmę. Tai neabejotinai iškreipia tik
rovę. Antra vertus, nusižengtume tiesai, 
jeigu bandytume paneigti lietuvių pasi- 

tu vykusį Izraelio-arabų karą.
Bet ne visuomet grasinimas karu buvo 

sėkmingas net mažų valstybių atžvilgiu.
1968 m. šiaurės Korėjos vyriausybė at

sisakė grąžinti labai moderniškomis prie
monėmis įrengtą laivą „Pueblo“ ir paleis
ti įgulą, nepaisydama JAV grasinimų ir 
jos kariškų laivų grėsmingos laikysenos 
Korėjos pakrantėse. Žinoma, reikia prisi
minti, kad Korėjos tiesioginiai užnugario 
kaimynai yra Sovietai ir Kinija.

1971 m. Indijos-Pakistano karo metu, 
norėdama karą sustabdyti, JAV pasiuntė 
atominiais sviediniais ginkluotą laivą „En
terprise“ į Indijos vandenyną. Bet Indija 
nepabūgo, tęsė karą toliau, kurio pasėkoje 
Pakistanas prarado savo rytų provinciją.

Ar ir kiek Mošes Dajano grasinimai ka
ru bus veiksmingi ruošiamose Izraelio- 
arabų derybose, tenka daugiau abejoti, 
negu tikėtis. Prisimintina, kad Izraelio 
ginklavimosi pajėgumas priklauso išimti
nai nuo Amerikos.

Baigiant šį laišką tebūnie man leista su
grįžti prie jo pradžios, kur buvo pasaky
ta — „Dievas yra miręs, Marksas yra mi
ręs, ir aš pats jaučiuosi nelabai gerai“.

>Čia norima buvo pasakyti, kad tie, ku
rie po dviejų pasaulinių karų nusivylę 
Dievu nusigręžė nuo Jo ir patikėjo Mark
su, laikui bėgant, nusivylė ir juo, nes 
Markso pažadėtasis „rojus“ išvirto į pra
garą, koncentracijos stovyklas, bepročių 
mamų priespaudas, išnaudojimą, propa
gandinį melą, kyšininkavimą, vargą, ap
maudą ir alkoholizmą — trumpai sakant, 
į žmogaus visišką nuvertinimą. Atsivėrė 
tuštumos bedugnė.

Štai šioje nuvertinto žmogaus tuštumos 
bedugnėje šiuo metu ir vyksta Helsinkio 
konferencijos tąsa Jugoslavijoje. Kaip ir 
tinka bedugnėje, ši konferencija vyksta 
tamsoje, t. y. nieko arba labai mažai ži
noma kaip ji vyksta, kas svarstoma, ko
kie pasiūlymai daromi, kaip laikosi ir vei
kia paskirų valstybių atstovai ir t. t. Laik
raščiai mažai rašo, BBC radijas nepaduo
da ne tik diena iš įdienos žinių apie įvy
kius konferencijoje, bet nėra net savaiti
nių apžvalgų. Pasauliui už konferencijos 
sienų tos konferencijos kaip ir nėra.

Tuo būdu nuo Belgrado konferencijos 
atimta jos svarbiausioji paskirtis — būti 
dinamiška propagandine priemone for
muoti pasaulinę opiniją pavergto žmogaus 
bei pavergtų tautų laisvės teisių atstaty
mui. Gerai organizuotos propagandos 
reikšmę ir jėgą komunistiniai kraštai pui
kiai žino, nes tik jos dėka jų režimai eg
zistuoja. Belgrado konferenciją padaryti 
nebyle — reiškia atlikti bent pusę darbo 
savo naudai.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

priešinimo judėjimo antikomunistines 
tendencijas, ypač priverstinės kolektyvi
zacijos metu. Tačiau ideologiniai motyvai 
nevaidino pagrindinio vaidmens, jie tarsi 
ženklino antitezę rusų okupantų primes
tam komunizmui arba, teisingiau pasa
kius, „tarybinio gyvenimo būdui“. Visi 
nūdieniai Lietuvos istorikai, jų tarpe idė
jiniai komunistai, yra vieningos nuomo
nės: jeigu Lietuva po karo būtų gavusi su
verenios komunistinės valstybės statusą, 
tokį kaip, sakykim, gavo Lenkija, Vengri
ja ar Bulgarija, tai nei pasipriešinimo ju
dėjimas, nei pilietinis karas, bent jau to
kio masto, tikrai nebūtų kilęs.“

ELEKTROS SANDĖLIS VALIJOJE

Gražiame Uanberis tautinio parko slė
ny (Valijoj)e buvusiose skalūninių čerpių 
kasyklose pradėtas statyti didžiausias Eu
ropoje elektros energijos „sandėlis“. Jo 
tikslas yra patiekti elektros energijos tuo 
.metu, kai daugiausia trūksta, ir pataupy
ti, kai yra jos perteklius. Tam reikalui 
750 m. kalno viršūnėje bus įrengtas eže
ras, sujungtas su kitu ežeru, esančiu kal
no apačioje.

Laikotarpiais, kai elektros suvartojimas 
yra mažas, vanduo iš apatinio ežero bus 
pompuojamas į viršutinį. O kai didžiau
sio energijos pareikalavimo metu ims jos 
pritrūkti, tada vanduo kanalais-tuneliais 
bus paleistas į apatinį ežerą. Krisdamas 
jis pateks į elektros generatorius ir pra
dės gaminti energiją. Apskaičiuota, kad 
pavojaus atveju per 10 sekundžių bus pa
gaminta 1.320 megavatų energijos, lei
džiant kanalais 400 tonų vandens per se
kundę. (šis energijas kiekis yra lygus 
dviejų vidutiniškų šiluminių elektros sto
čių energijai).

Stoties įrengimo reikalams kalne bus iš
kasta apie 8.5 km tunelių, vietomis dvi
gubai platesnių, nei Londono požem. trau
kinio tuneliai. Iš viso bus iškasta 15 mil. 
tonų uolos, o vandens cirkuliacija tarp 
dviejų ežerų bus 1.500 milijonų galonų. 
Darbas bus baigtas per penkis metus ir 
kaštuos 300 milijonų svarų. Apie 2.500 
žmonių, daugiausia vietinių, bus aprūpin
ta gerai apmokamu darbu.

Iš slėnyje esančio ežero žuvys bus per
keltos į kitus ežerus. Kalno pašlaitės bus 
apželdintos, pravesti specialūs keliai tu- 

i ristams, kurių tikimasi apie tūkstantį kas- 
I dien.

Kuo nusikalto Carrillo?
Pagaliau ir Lietuvos komunistai sužino

jo, kuo nusikalto prieš Sov. Sąjungą Ispa
nijos kom. partijos gen. sekretorius S. 
Carrillo. Vilniuje leidžiamas „Komunisr 
tas“ rugsėjo .mėn. numeryje atspausdino 
Maskvos „Novoje Vremia“ (1977 im. Nr. 
26) straipsnio vertimą, kur rusai „įverti
no“ S. Carrillo neseniai parašytą knygą 
„Eurokomunizmas ir Valstybė“.

Prisiminkime, kad eurokomunizmas tai 
ne ispanų išradimas. Pirmuoju „euroko- 
miunistu“ buvo Jugoslavijos diktatorius 
Tito. Jo komunizmas anuo laiku buvo va
dinamas titoizmu, vėliau — nacionaliniu 
komunizmu. Ta liga persirgo ir Italijos 
komunistų lyderis Palmiro Togliatti. Po 
to nacionalinis komunizmas persimetė į 
Čekoslovakiją, kur Dubčekas jį pavadino 
.komunizmu su žmonišku veidu. Titui, 
Togliačiui ir Dubčekui teko ilgą laiką pa
gyventi Sov. Sąjungoje, todėl sovietinį ko
munizmą jie pažinojo puikiausiai. Carril
lo savo egzilinius metus praleido Prancū
zijoje, todėl apie rusišką komunizmą ilgą 
laiką jis buvo labai geros nuomonės. Bet 
per pastaruosius mietus jo „ištikimybė in- 
ternacionalistinio solidarumo principams“, 
Maskvos nuomone, susvyravo.

Visų pirmą Maskvai nepatinka pats ter
minas „eurokomunizmas“, kurį vartoja ir 
perša kitiems ispanų komunistas. Rusai 
sako, S. Carrillo vartoja tą sąvoką tam, 
kad apjuodintų „realiai egzistuojantį so
cializmą, tai yra šalis, jau praktiškai su
kūrusias naują visuomenę, ir pirmiausia 
— Tarybų Sąjungą“. Pagal „Novoje Vre
mia“, eurokomunizmo sąvoka neteisinga 
ir todėl, kad ji leidžia galvoti, jog esama 
kažkokio specifiško komunizmo. „O juk 
komunizmais — jei kalbama apie tikrą, 
mokslinį komunizmą — vienut vienintelis, 
o būtent tas, kurio pagrindus padėjo K. 
Marksas, F. Engelsas ir V. Leninas, ir ku
rio principų laikosi šiuolaikinis komunis
tinis judėjimas“. .

Rusai yra labai pasipiktinę dar ir dėl to, 
kad visai neseniai S. Carrillo pritarė Ispa
nijos įstojimui į NATO. „Į NATO, tą pa
tį agresyviausią bloką, kurio svarbiausias 
tikslas — ruoštis karui su Tarybų Sąjun
ga ir 'socializmo šalimis“, — sakoma 
straipsnyje. Knygoje ši .nuomonė nekarto- 
jama ,bet esą visiškai pakanka to, kas jo
je pasakyta „Ir taip aišku, kad pagrindi
nė autoriaus idėja — vakarų Europos su
vienijimas antitarybiniu pagrindu“, žur
nalas toliau tęsia:

„Vieningos Europos“, „nepriklausomos 
nuo TSRS ir JAV, sukūrimo idėja turi ir 
kitą pusę. Iš esmės tai žemyno demOkraiti- 
ndų jėgų ir komunistinio judėjimo suskal
dymo į dvi dalis idėja. Suskaldymo, ku
riam esant, Vakarų Europos demokratinis 
ir komunistinis judėjimas turi eiti kažko
kiu labai abejotinu „trečiuoju“ ar „vidu
rio“ keliu, kažkur tarp kapitalizmo, ir so
cializmo. Negalima nepasakyti, jog tai la
bai primena tas idėjas, kurias praėjusių 
metų lapkričio mėnesį Ženevoje kėlė So
cialistinio internacionalo vadovai.“

„S. Carrillo planuose „eurokomuniz
mas“ glaudžiai 'susijęs su vis didėjančiu 
antitarybiškumu“. Pažiūrėkime, kaip Car
rillo savo knygoje apibūdina Sov. Sąjun
gą? „Jo nuomone, tai, kas nuveikta Sov. 
Sąjungoje, neatitinka marksizmo-leniniz
mo idėjų. S. Carrillo tvirtina, kad Spalio 
revoliucija pagimdė tokį valstybės tipą, 
kuris, „nebūdamas buržuaziniu, tuo pat 
metu negali būti darbininkų demokratijos 
valstybe, kurioje organizuotas proletaria
tas yra viešpataujanti klasė. Ir tai sako
ma apie šalį, kur darbininkų klasė — va
romoji visuomenės jėga, kur ji kartu su 
valstietija ir inteligentija įgyvendina visą 
valdžios pilnatvę. Tai sakoma apie šalį, 
kur daugiau kaip pusė valdyme dalyvau
jančių asmenų priklauso tiesiogiai darbi
ninkų klasei. Tai sakoma apie šalį, .kuriai 
vadovauja TSKP (Sov. Sąjungos komu
nistų partija)...

S. Carrillo net davė patarimų „tarybi
niams draugams". Bet tuos patarimus 
Maskva įvertino kaip kišimąsi į kitos par
tijos reikalus, juoba, kad „jie grindžiami... 
tarybinę liaudį įžeidžiančiais teiginiais“. 
Ispanijos komunistų lyderis „šmeižia so
cializmą, mūsų šalį ne iš nežinojimo. Tai 
greičiausiai sąmoningas antitarybišku- 
mas“.

„O kaip kitaip, jei ne antitarybiškumu, 
galima pavadinti pasibaisėtiną S. Carrillo 
pareiškimą, kad Tarybų Sąjunga — „su
pervalstybė“, skatinanti ginklavimosi var
žybas ir siekianti didžiavalstybinių tiks
lų? Kaip galima kitaip traktuoti jo šmei
žikiškus samprotavimus, esą, Tarybų Są
junga ir klasių kovą, ir internacionalizmą 
panaudoja kaip priemonę būtent šiems 
tikslams pasiekti?“

Žurnalas klausia, kodėl S. Carrillo nuta
rė .užimti tokią poziciją Sov. Sąjungos at
žvilgiu?

Atsakymą į tą klausimą lietuviški euro- 
komunistai galės rasti to paties „Komu
nisto“ žurnalo 88 psl., kur pavaizduota, 
kaip Sov. Sąjunga panaudojo „klasių ko
vą“ savo didžiavalstybiniams, t. y. impe
rialistiniams tikslams riekti. Ten' pasaky
ta: „Tarybiniai tankų ir motorizuotų pės
tininkų daliniai birželio 15 d. 15 vai. per
ėjo Lietuvos sieną ir buvo dislokuojami 
'svarbiausiuose 'Lietuvos centruose... 17 
vai. 45 min. tarybiniai kariuomenės dali
niai pasiekė laikinąją Lietuvos sostinę 

Kauną.“ Tai yra viena iš priežasčių, pa
gimdžiusių eurokomunizmą ir antisovie
tizmą.

D. B.
Redakcijos pastaba

Spaudos žiniomis, Sovietų S-ga siekian
ti išvengti ideologinių nesusipratimų per 
Spalio revoliucijos 60 metų sukakties iš
kilmes, į kurias pakviestas ir Santiago 
Carrillo. „Pravdos“ redaktorius V. Anfa- 
siev buvęs atvykęs į Madridą ir susitaręs 
dėl laikino atlydžio. Tačiau atvykusiam į 
Maskvą S. Carrillo nebuvo leista pasaky
ti kalbos, kurioje jis norėjo užakcentuoti, 
kad „sovietinis komunistų modelis netin
ka Ispanijai ir Vak. Europai“.

LIETUVOJE
„TIESA“ APIE BRAŽINSKUS

„Tiesa“ (spalio 20 d.) įsidėjo tokį Tasso 
pranešimą:

„Oficiali JAV valdžia ir toliau slepia tė
vą ir sūnų Bražinskus, kurie prieš septy
nerius metus padarė 'sunkų kriminalinį 
nusikaltimą Tarybų Sąjungos teritorijoje: 
panaudoję šaunamąjį ginklą, banditai pa
grobė lėktuvą AN-24, įskridusį iš Batumo 
į Suchumį, nušovė lėktuvo palydovą, su
žeidė lakūnus ir privertė įgulą nusileisti 
Turkijoje.

Amerikos valdžia faktiškai globoja lais
vėje esančius žudikus, apsiribodama gry
nai formaliu tyrimu, nes jie pažeidė imi
gracinį įstatymą, kas pasireiškė „neteisė
tu“ atvykimu į JAV.

Atsakydamas į TASS-o korespondento 
prašymą paaiškinti, kaip 'sprendžiamas 
klausimas dėl nusikaltėlių perdavimo Ta
rybų Sąjungai, valstybės departamento 
atstovas pripažino, kad JAV užsienio po
litikos žinyba faktiškai nusišalino nuo šio 
reikalo. Jis pranešė, kad valstybės depar
tamentas perdavė klausimą imigraciniams 
organams ir laiko jį išspręstu. Tokią pat 
poziciją anksčiau pareiškė Baltųjų rūmų 
atstovas.“

APIE ČEKOSLOVAKIJOS INVAZIJĄ
Redaktorius Genrikas Zimanas, pasa

kodamas savo 'įspūdžius iš kelionių ipo Če
koslovakiją, sakosi visur vengęs užsimin
ti apie 1968 metų įvykius Čekoslovakijoje 
(Raud. armijos invaziją). Tačiau kai kur 
buvęs beveik išprovokuotas.

„Prisipažinsiu, jog .labai norėjau žinoti, 
kaip čekoslovakai dabar žiūri į tuos įvy
kius, tačiau dar namie nutariau nieko apie 
juos pats neklausinėti. Galvojau, jog pil
no vaizdo vis tiek nepavyks susidaryti, 
nes jisai labai įvairuoja įvairiuose žmonė
se, ir svečiui, kuris viėši trumpą laiką, jo 
neįmanoma susidaryti.

Tačiau Pilzene išėjo kalba apie tuos da
lykus savaime, ir vėliau man pasirodė, 
kad pilzeniečių pareikšta nuomonė yra 
tam tikru požiūriu būdinga.

— Žinoma, — kalbėjo man vienas drau
gas pilzenietis, — nuomonės dar yra skir
tingos. Galima pasakyti, jog čia kiekvie
nas turi savąją. Bet vienas dalykas yra, 
maltyt, 'bendras — visi daugiau supranta, 
kur vedė tada ano meto vadovai mūsų ša
lį. Nenuostabu, kad žmonės to iš kanto ne
suprato, nes 'pozicija nėra tokia paprasta, 
kaip galėtų atrodyti. Mūsų priešai siekė, 
kad Čekoslovakija pasitrauktų iš 'socialis
tinio kelio, tačiau pasilikdama socializmo 
stovykloje. Jie norėjo turėti savo veikian
tį agentą, ir agentą su svoriu, toje Sto
vykloje. Varšuvos Sutarties valstybių tar
pe jie norėjo turėti buržuazinę valstybę, 
turinčią balsą socialistinių valstybių tar
pe.“

Pats nuo savęs redaktorius priduria: 
Tai būtų buvusi baisi Čekoslovakijos tra
gedija, gal skaudžiausia iš visų jos isto
rijoje.

Iš tiesų toji tragedija 1968 metais ir įvy
ko.

PREMIJUOTAS KLAIPĖDOS TEATRAS
Klaipėdos dramos teatre J. Marcinkevi

čiaus „Mažvydas“ pripažintas geriausiu 
1976-1977 metų sezono spektakliu. Už šį 
spektaklį teatrui paskirta Sovietų S-gos 
Kultūros ministerijos premija. Veikalą re
žisavo P. Gaidys.

CHORAS IŠ ITALIJOS
Lietuvoje viešėjo Italijos Tautinis San

ta Cecilijos akademijos choras. Šis beveik 
70 metų gyvuojąs kolektyvas surengė po 
vieną koncertą Vilniuje ir Kaune. Dau
giausia 'atliko XVI amžiaus polifonisto Dž. 
Palestrinos kūrinius.

TAI BENT GRYBŲ!
„Valst. laikr.“ rašo:
„Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro 

kūrenasi ugnis Varėnos rajono grybų su
pirkimo punktuose. Gyventojų surinkti ir 
pristatyti grybai tuoj pat virinami ir pi
lami į įstatines.

Lietkoopsąjungos vyriausiosios paruošų 
valdybos viršininkas A. Raževas painfor
mavo, kad vieni tik Varėnos rajone šiemet 
supirkta 333 tonos voveruškų, baravykų, 
raudonviršių, žaliuokių, kitokių grybų. 
Nemaža grybų pardavė ir Lazdijų, Trakų, 
kitų rajonų gyventojai.

Iš viso respublikoje šiemet supirkta 
apie 380 tonų grybų — pusantro karto 
daugiau, negu buvo įsipareigota.“
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Lietuvių Kronika

ARTĖJA KALĖDOS
Pagal įsigalėjusią tradiciją, Kalėdų ir 

N. Metų proga įvairios įmonės ir privatūs 
asmenys sveikina savo klientus ir draugus 
per spaudą. Atsižvelgiant į atviručių ir 
pašto kaštus, vis daugiau mūsų tautiečių 
pasveikina savo artimuosius per „E. Lie
tuvį“, tuo pačiu paremdami ir savąją 
spaudą.

Norint iš anksto .kalėdinį laikraščio nu
merį sutvarkyti, skaitytojai prašomi ka
lėdinius skelbimus ir sveikinimus jau da
bar pradėti siųsti.

Už normalų pasveikinimą kartu su teks
tu reikia prisiųsti £5. Didesni skelbimai 
ar ilgesnio teksto specialūs sveikinimai 
kaštuos atitinkamai daugiau. Vokietijoje 
gyveną Skaitytojai prisiunčia DM 20.

Pasinaudokite proga pasiųsti savo drau
gams bei pažįstamiems kalėdinius sveiki
nimus per „E. Lietuvį“.

GALIMA ĮSIGYTI KALENDORIŲ

Nidos Knygų klubo tradicinis 1978 m. 
nuplėšiamas kalendorius jau atspaustas 
ir išsiuntinėtas užjūrio klubo nariams ir 
„E. Lietuvio“ skaitytojams. Netrukus bus 
pradėta siuntinėti vietiniams ir kontinen
to prenumeratoriams.

Nedidelis kalendorių skaičius paliktas 
tiems tautiečiams, kurie knygų ir laikraš
čio neprenumeruoja. Kas norėtų jį įsigy
ti, prašoma nesivėlimti, nes gali pritrūkti. 
Vienintelis laisvame pasaulyje Nidos klu
bo lietuviškas nuplėšiamas kalendorius 
yra labai tinkama kalėdinė dovana drau
gams.

Kalendoriaus kaina (neskaitanltiems 
laikraščio) £2.00. Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Kaip jau paskelbė Stoke-on-Trent DBLS 

skyrius, lapkričio 26-27 d. d. ten ruolšia- 
mas jaunimui specialus lituanistikos se
minaras. Į šį seminarą, kurį apsiėmė glo
boti Stoke-on-Trent Skyrius, kviečiamas 
visas lietuviškasis Britanijos jaunimas, 
neatsižvelgiant į tai, ar busimieji semi
naro dalyviai moka lietuvių kalbą, ar ne.

Nors Lituanistikos sekcijos vadovai prie 
DBLS centro valdybos išsiuntinėjo kiek 
.galima daugiau kvietimų bei informacijos, 
tačiau norėdami atkreipti visuomenės dė
mesį į šį svarbų įvykį, skelbiame jame nu
matytąją provizorinę programą.

1. Lietuviškosios bendruomenės padėtis, 
tikslai ir ateitis.

2. Jaunoji lietuvių generacija Britanijo
je: a) lietuviškumo išlaikymo sunkumai, 
to) jaunimo pažiūros ii bendruomenę, c) 
jaunimo dalyvavimas bendruomenės veik
loje, d) jaunimo veikla: stovyklos, šokių 
grupės ir kt.

3. Lietuviškoji bendruomenė kaip palai
komoji jėga ateities kartoms: a) bendruo
menės tikslai — jų svarba jaunajai kar
tai, b) 'bendruomenė kaip idėjų perdavė
ja — trisdešimties metų veiklos rezultatai, 
c) reikalas užmegzti ir išlaikyti tiesiogi
nius tarpusavio ryšius pačioje bendruo
menėje, d) praktiškos priemonės ryžiams 
su jaunąja karta pagerinti, e) organizaci
niai reikalavimai veikliems ryšiams su 
bendruomene užmegzti, išlaikyti ir stip
rinti.

4. Galimybės įjungti jaunimą į lietuviš
kosios bendruomenės lituanistinę, kultū
rinę ir politinę veiklą.

5. Galimybės įsijungti į pasaulio lietu
vių jaunimo veiklą: a) Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga, b) Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas 1979 metais, kuris 
įvyks Anglijoje ir Vokietijoje.

6. Pasiūlymai ir sumanymai.

LONDONAS
PRAŠOME VISUS PRISIDĖTI

Lapkričio 26-27 dienomis ruošiamas tra
dicinis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Ba- 
zaras. Jis bus Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, Lon
don W2, kur „Dainava“ atstovauja lietu
viškąjį kampelį.

Prašome mielus tautiečius talkon. Lie
tuviškam kampeliui labai reikalingi tau-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — lapkričio 20 d., 11.30 vai., 

Palotinų vienuolyne, Manchester Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 13 d., 11.15 

vai., Židinyje.
CORBYJE — lapkričio 13 d., 14 vai., St. 

Patrick's, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 20 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — lapkričio 20 d. ,14 vai., Brid

ge Gate.
LEEDSE — lapkričio 13 d., 3 vai. p. p., 

Holy Rosary bažn.
(BRADFORDE — lapkričio 20 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELDE — lapkričio 27 d., 1 

vai. p. p., St. Joseph's bažn. 

tintų motyvų darbeliai: juostos, medžio 
drožiniai ir kita. Be to, laukiame fantų lo
terijai (tinka visokios smulkmenos). Ma
lonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų prašy
mą.

Aukas ir daiktus siųsti iki lapkričio 25- 
tos dienos: „Dainava“, 2, Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT.

L. L. M. „Dainavos“ sambūrio valdyba

MANCHESTERIS
DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Spalio 29 d. M.L.S. klube įvyko DBLS 
Tarybos posėdis - suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 32 skyrių ir organizacijų atsto
vai. Buvo atstovaujami ir Škotijos lietu
viai; jiems atstovavo J. Bliūdžius ir A. 
Jovaras. Kurie negalėjo atvykti, atsiuntė 
laiškus.

Posėdį atidarė ir pravedė DBLS Tarybos 
pirm. Aldona Kučinskienė, sekretoriavo 
Alfonsas Tamošiūnas, kartu su jais buvo 
ir vicepirmininkas Rimantas Šova.

A. Tamošiūnas perskaitė gautus laiš
kus bei sveikinimus šio suvažiavimo pro
ga ir praėjusio suvažiavimo protokolą. A. 
Kučinskienė padarė išsamų pranešimą 
apie praėjusių metų kultūrinę ir visuo
meninę veiklą bei perskaitė gautą iš v. s. 
J. Maslausko laišką, kuriame buvo nu
šviesta skautų veikla ir skautybės proble
mos šiame krašte. Skyrių atstovai padarė 
savo pranešimus. Iš padarytų pranešimų 
matėsi, kad Centro Valdybos, Tarybos, 
skyrių ir organizacių veikla buvo gyva ir 
kad daroma visa , kad ji būtų dar gyves
nė ir platesnė.

R. Šova padarė platų ir išsamų praneši
mą apie jaunimo reikalus. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad jaunimo reikalai nėra visai 
beviltiškoje padėtyje. Buvo aplankyta 
eilė DBLS skyrių ir pasitarta su pirminin
kais jaunimo reikalu, išsiaiškinta kaip 
jam padėti, kad jis būtų lietuviškas ir 
veiktų savo tautos labui. Jaunimo reikalu 
norima visose kolonijose pravesti semina
rą. Tam jau yra ruošiamas planas, kuris 
bus paskelbtas vėliau. Ties jaunimo rei
kalais buvo daugiausia sustota. Čia buvo 
daug pasiūlymų ir planų.

Apie L.F.R. vieneto veiklą išsamų pra
nešimą padarė V. Bernatavičius. Iš visko 
matėsi, kad vienetas yra daug nuveikęs ir 
turi daug planų ateičiai. Jų vykdymą truk
do lėšų stoka. Jam reikia paramos.

Po pranešime įvyko gyvos diskusijos, 
kuriose buvo nagrinėjami visi iškilę Mau
mai. Diskusijose dėmesio centre buvo jau
nimas. Jų problemoms nagrinėti skirta 
daugiausia laiko, po jo sekė kultūriniai, 
visuomeniniai ir politiniai reikalai.

Po pranešimų įvyko gyvos diskusijos, 
Po stiprių B. Barauskienės ir A. Jalovec- 
ko paruoštų pietų, vyko antroji posėdžio 
dalis.

Pradėta jaunimo organizavimo reikalu. 
Buvo keliamas klausimas ar jaunimą 
įjungti į skyrių valdybas ar ne. Balsuo
jant visi vienbalsiai pritarė, kad jis būtų 
įjungtas į valdybas ir veiktų kartu su 
senaisiais, nes ilganiniui jie turės pava
duoti senuosius.

Apie praėjusią Studijų Savaitę prane
šimą padarė A. Tamošiūnas ir išreiškė pa
sitenkinimą, kad S. Savaitė buvo gana 
aukšto lygio, gerai suorganizuota ir sklan
džiai pravesta. Buvo jai ir priekaištų, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jie buvo be pa
grindo.

Apie Centro Valdybos ir Lietuvių Na
mų veiklą padarė Z. Juras ir A. Vilčins
kas, jn. Iš pranešimo matėsi, kad padary
ta visa ką ir kiek esamos sąlygose galima.

Visiems įdomų paskutinį pranešimą 
apie tarptautinę politinę padėtį, Belgrado 
konferenciją, JAV užsienio politiką, nau
jąją SS konstitusiją bei mūsų tautos atei
ties klausimą padarė dr. A. Štromas. Jis 
taip pat atsakė į jam pateiktus klausimus. 
Apie mūsų tautos ir valstybės ateitį dr. A. 
Štromas pareiškė, kad, nežiūrant šakotų ir 
kreivų politinių vingių, būdami užsieny ir 
turėdami galimybę laisvai veikti, turime 
daryti visa Lietuvos nepriklausomybei at
statyti. Lietuvoje, sako jis, visas 100 proc. 
gyventojų, neišskiriant ir tautinių mažu
mų, nori Nepriklausomos Lietuuvos. Jie 
tiki, kad joje jie gyventų geriau. Be to, 
saiko, mes čia turime šitam darbui di
desnes galimybes, todėl nepriklausomos 
Lietuvos politikai turi būti pajungta visa 
organizacnė veikla ir jėgos. Gimtasis kraš
tas turi būti mūsų politinio veikimo cent
ras, ir turime palaikyti ryšį su juo. Laiko 
stoka nebeleido jam plačiau pasisakyti.

Einamuose reikaluose buvo išsiaiškinti 
visi kiti rūpimi klausimai. Be to, buvo nu
tarta siūlyti „Europos Lietuvio“ prenume
ratą pakelti iki 10 svarų metams. 1978 m. 
DBLS Tarybos suvažiavimas įvyks Wol- 
verhamptone, kurio wolverhamptonilškiai 
niekam nenori užleisti.

Pirmininkė A. Kučinskienė, uždaryda
ma suvažiavimą, visiems padėkojo už at
vykimą ir sklandų posėdžio darbą. Klubo 
pirm. V. Kupstys tarė atsisveikinimo žo
dį. Suvažiavimas baigtas sugiedant Lietu
vos himną.

Po to vyko vakarienė, po kurios susirin
kimo dalyviai visomis kryptimis vyko na
mo.

Plačiau apie suvažiavimo nutarimus bus 
pasisakya Tarybos pranešime.

A. P-kis

BRADFORDAS
MŪSŲ LIGONIAI

Šiais metais mūsų bendruomenė neteko 
dviejų savo narių — a. a. E.’ Ignaitienės ir 
a. a. V. Valentukevičiaus. Visi kiti, artė
dami prie pensininkų amžiaus, laikosi ir 
nepamiršta susiburti Vyčio klube pasi
žmonėti.

Tačiau esama ir ligonių. Ilgesnį laiką li- 
ginasi, paliestas sunkios širdies ligos, A. 
Murauskas, kurį dažnai aplanko jo žmona 
Marija, taipgi esanti gydytojo priežiūroje. 
Netoliese jau Ikeleri metai ilsisi namuose 
A. IBUrba, kuris dėl širdies negalavimo ne
gali dirbti. Tačiau jis yra geros nuotaikos 
ir filosofiškai žiūri į gyvenimo tikrovę. 
Truputį sunegalavo ir suvalkietis ūkinin
kas Pr. Burkšaitis, kuris su savo žmona 
ramiai gyvena užmiestyje ir senu papro
čiu triūsias! darže bei su plaktuku ranko
je meistravoja. Ilgesnį laiką su ligomis 
galinėjasi panevėžiečių p. Akavitų pora, 
dėl ligų lakydamiesi namuose.

Menstono ligoninėje nervus gydosi du 
lietuviai, kurie visuomet džiaugiasi, jei 
kas nors juos aplanko.

Visiems ligoniams — stiprybės ir jėgų 
gyvenimo bandymuose.

J. K.

PENSININKŲ BALIUS

Lapkričio 19 d. „Vyčio“ klube ruošia
mas tradicinis pensininkų balius. Visi lie- 
tuviai-pensininkai ir nepensininkai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Pradžia 7 vai. 
vak.

„Vyčio“ klubo valdyba

LEIQH
MIRĖ E. JENKŪNAS

Rugsėjo 21 d. širdies smūgio ištiktas sa
vo namuose mirė Edvardas Jenkūnas.

Pirmą širdies priepuolį turėjo 1970 me
tais. Po to jo sveikata pablogėjo, metė dar
bą ir prislaikė daugiau namuose. Velionis 
buvo gimęs 1925 metais Kaune. Paskutinė 
gyvenamoji vieta Lietuvoje buvo Pasva
lys, Biržų aps.

Po karo, kaip ir dauguma, iš Vokietijos 
Edvardas atvažiavo į Angliją ir pradėjo 
dirbti anglių kasyklose, vėliau perėjo į 
geležies pramonę. Vedė anglę žmoną, su
kūrė šeimą. Edvardas buvo tykaus būdo, 
gyveno atsiskyręs Earlestowne, netoli 
Newton.

Kiek teko sužinoti, Lietuvoje paliko 
vieną brolį ir tris seseris. Čia, Anglijoje, 
paliko keturis vaikus ir liūdinčią žmoną. 
Palaidotas rugsėjo 28 d. Jo lavonas buvo 
sudegintas. Laidotuvėse iš lietuvių mažai 
■kas dalyvavo.

Ilsėkis ramybėje, Edvardai.
J. P.

DERBY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Pranešame, kad lapkričio 20 d., sekma
dienį, vietos DBLS S-gos Derby skyrius 
rengia Lietuvos Kariuomenės

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražiai atnaujintose 

„Duke of York“ viešbučio patalpose, Etir- 
ton Rd., Derby, 7 vai. vak.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į šį minėjimą 
gausiai atsilankyti, kur visi bendrai prisi
minsime mūsų tradicinę šventę.

Skyriaus valdyba

BRIGHOUSE

DARBŠTUS LIETUVIS

Šitame nedideliame Yorkshire miestely
je, kurį laiką pagyvenęs Kanadoje, įsikū
rė sumanus ir darbštus lietuvis Vyt. Nei
mantas. Kanadoje baigęs laikrodininkų ir 
auksakalių studijas, pradžioje nuomojo, o 
vėliau įsigijo laikrodžių krautuvę ir, pa
sitelkęs kelis darbininkus, sėkmingai dar
buojasi šioje praktiškoje srityje, patrauk
damas ne maža klientų.

Pardavęs anksčiau įsigytus gyv. namus, 
nusipirko Halifaxo pakralštyje žemės ir 
pasistatydino pagal savo planą moderniš
kus ir patogius namus. Juose patogiai įsi
kūrė su savo talkininke žmona, dviem sū
numis, besimokančiais Bradfordo vid. mo
kykloje, ir trejų metų dukrele. Spalio 
31 d. kapel. J. Kuzmickis tuos namus pa
šventino, palinkėjęs laimingo ir gražaus 
gyvenimo. Nors būdamas ir labai užimtas, 
Vytautas, jei tik sąlygos leidžia, aplanko 
Vyčio klubą ir dalyvauja lietuvių pamal
dose.

Tame pačiame miestelyje gražiai įsikū
rę gyvena Vytauto tėvai, kurie taipgi ne
vengia savo tautiečių, nors ir stabdomi 
amžiaus naštos.

Malonu, kad yra lietuvių, savo darbščiu 
darbu tvirtai atsistojusių ant kojų šiame 
biznio ir varžybų krašte.

Skautiškuoju keliu
TAUTINĖ STOVYKLA

Per šiuos metus 'Lietuvos Skautų Sąjun
ga, jos vadovai, skautai ir skautės ruošėsi 
šeštajai Tautinei Stovyklai Australijoje. 
Jos rengėjai, Australijos Rajonas, kruopš
čiai ruošiasi ir laukia atstovų iš įvairių 
pasaulio žemynų. Kur tiktai lietuviškieji 
skautai veikia, jų vadovai stengiasi su
teikti jaunimui galimybes toje stovykloje 
dalyvauti. Vien tiktai iš JAV vyksta dau
giau kaip šimtas skautų ir skaučių. Neat
silieka ir kiti Rajonai, jų tarpe ir Angli
ja.

Anglijos Rajono vadovybė dar prieš 
metus pasiryžo nusiųsti du atstovus į šį 
didįjį skautų suusibūrimą, jausdama sto
vyklos svarbumą ir naudą skautiškai veik
lai.

Mūsų mažam Rajonui tai yra didelis už
simojimas, reikalaująs daug lėšų ir pasi
šventimo, ypač iš atstovų, nes šalia pini
gų, dar reikia keturių savaičių atostogų, 
ar jos būtų apmokamos, ar ne. Tam reika
lui buvo pravesta lėšų rinkliava, itačau, 
netsižvelgiant į tai, kad patys atstovai pa
sižada dalį išlaidų padengti, didesnės su
mos nepasisekė surinkti. Todėl vėl tenka 
kreiptis į visuomenę ir mūsų organizaci
jas, ekonominius vienetus, klubus ir rė
mėjus, prašant aukų.

Iki šiol surinkta apie £200, įskaitant ir 
DBLS auką £100. Tuo tarpu kelionė kaš
tuos daugiau kaip £1.000.

Tikiu, kad šio krašto lietuviai, supras
dami skautiškojo užsimojimo svarbumą, 
gausiai parems aukomis, kad mūsų atsto
vai galėtų pasididžiuoti savo tautiečių 
dosnumu ir nuoširdžiu pritarimu mūsų re
prezentaciniam žygiui.

Aukas prašome siųsti L. S. S. Anglijos 
Rajonui, Lietuvių Namų Londone adresu. 
Laiko liko nedaug, nes stovykla. įvyksta 
1978 metų sausio mėnesį. Iš anksto dėko
jame.

Rajonui atstovaus dvi vyresniosios 
skautės — Daina Tralškaitė iš IB-radfordo 
ir Audrilė Valterytė iš Portsmouth. D. 
Traškaitė jau buvo supažindinta su „E. 
Lietuvio“ skaitytojais, tad šį kartą šiek 
tiek žinių apie Audrilę Valterytę.

Ji yra gimusi 1952 m. skautaujančioje 
Valterių šeimoje. Skautauti pradėjo 1958 
m., dalyvaudama stovyklose ir skautiš
kuose parengimuose. Vyr. skautės įžodį 
davė bendroje Anglijos-Vokietijos stovyk
loje 1970 m. Studijavo prancūzų ir vokie
čių kalbas ir psichologiją Oxfordo Poli

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 19 dieną 6 vai. vakarą „The 
Talbot Hotel“ Princes Str., Wolverhamp
ton (pas S. Markevičių) šaukiamas 
DBLS Wol verhampto.no skyriaus narių 
susirinkimas.

Maloniai prašome visus narius ir pri
jaučiančiuosius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba 

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI I 
LIETUVĄ IR KITAS ŠALIS

KALĖDINIS 1977.
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 

2 m. vilnonės medžiagos suknelei; 2.75 m, 
crimpleno medžiagos moteriškai eilutei; i 
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 
poros vyriškų arba moteriškų storų nailono 
kojinių 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei 
medžiagos su įaudimu ’’All wool made in 
England”.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis 
persiuntimo išlaidomis £95.00.

Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 svarus (3.6 
kg.) kitų prekių. Gali būti 4 m. medžiagos, 
2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios 
prekės, žemiau siūlome keletą populiaresnių 
dovanų. Visos kainos yra jau su įskaičiuotu 
muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam 
paltui £40.00
Jeans “WRANGLER”, vyriškos arba 
moteriškos £21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas £13.50
Geresnis nertinis £16.00
Nailono kojinės, vyriškos arba 
moteriškos £1.50
Tights £1.80
Vilnonė medžiaga suknelei £12.00
Crimpleno medžiaga suknelei £9.00
Crimpleno medžiaga moteriškam 
kostiu mėliui £15.00
Nailono apatinis £5.00
Nailono marškiniai £5.50
Geresni marškiniai £7.50
Vilnonė skarelė £5.50
Lietsargis telescopic £6.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei £25.00
Geresnė medžiaga eilutei £28.00
Dar geresnė medžiaga eilutei £38.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia 
pridėti £13.80 persiuntimui.

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

Baltic Stores Ltd.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT 

ENGLAND.
Tel. 01-460 2592

technikume, įsigydama BA (London) laips
nį. Dirbdama Sveikatos ministerijoje 
Winchesteryje, toliau tęsė Gamtos apsau
gos (Enviromental Health) studijas High
bury Technical College Portsmouthe. 
Gavusi diplomą, pasiliko dirbti vietos sa
vivaldybėje sveikatos inspektore pramo
nės ir gamtos apsaugos srityse. Aktyviai 
Skautauja, gerai kalba lietuviškai, mėgsta 
sportą ir dramą.

Rajono vadovybė visuomet kreipė dide
lį dėmesį į reprezentaciją, ir tas pareigas 
suteikia tik pasižymėjusiems ir patyru
sioms skautiškoje veikloje jauniesiems 
žmonėms. Tik bendraudami su kitais, iš
laikysime skautiškąjį judėjimą jaunimo 
tarpe. Tam jaunimui, o tuo pačiu ir Ang
lijos rajonui ir prašome visų geros valios 
lietuvių paramos.

V. s. J. Alkis, Rajono vadas

PADĖKA

Skelbiant vasaros stovyklos apyskaitą, 
nebuvo pažymėta, kad sėkminga 'skautų 
loterija buvo pravesta dail. M. Baronie
nės dėka. Ji loterijai padovanojo patį ver
tingiausią fantą — gražų jos pačios nuta
pytą paveikslą.

Atsiprašome ir kartu dėkojame už pa
ramą.
Skautų ir jaunimo stovyklos vadovybė

VOKIETIJA
MIRĖ KLEMENSAS ZAKIS

Bruehmuehlbach kaime staiga mirė ten 
gyvenęs Klemensas Zakis. Tai įvyko 1977 
m. spalio 25 d. Jis buvo gimęs 1929 m. ge
gužės 2 d. Sudarge. Dar jaunuolio amžiu
je atsiradęs Vokietijoje (1944 metais) čia 
sulaukė karo pabaigos. Mokėsi lietuviško
je gimnazijoje, apsirgo džiova, .gulėjo ei
lę metų sanatorijoje, išgijo ir nuo 1957 m. 
dirbo prie amerikiečų kariuomenės Mie- 
sau vietovėje. Buvo vedęs Hildą Stanaity- 
tę, buvusią Vasario 16 gimnazijos mokinę. 
Labai aktyviai darbavosi lietuviškajame 
gyvenime. Kurį laiką buvo Miesau LB 
apylinkės valdybos pirmininkas, du kar
tus buvo LB Vokietijoje rinkimų komisi
joje, ligi pat mirties buvo apylinkės revi
zijos komisjoje.

-Palaidotais spalio 28 d. lEruchmuelbach 
kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Bronius Liublinas, atsisveikinimo žodžius 
tarė Miesau LB valdybos sekretorius Juo
zas Nevulis ir artimas mirusiojo draugas 
dr. Stasys Sereika. Dalyvavo daug tautie
čių ir vokiečių iš įvairių vietovių.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Kuris šoferis su kiaušiniais?1 Užeikit 
pas mane — ilgiau negaliu laukti...

(Parduotuvės vedėja — į kiemą vairuo
tojams) 

«»»
Prašau imtis priemonių, kad ji iš kelio 

veda mano vyrą, kitaip aš imsiuos už ko
čėlo arba už plaukų.

(Iš pareiškimo)
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