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Geriausios kloties!
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 

STASIO LOZORAIČIO ŽODIS

Naujųjų metų įproga nuoširdžiai sveiki
nu lietuvių tautą krašte ir užsienio lietu
vius Lietuvos Diplomatinės Tarnybos var
du.

Šiuo momentu mus visus ypačiai jungia 
mintis apie tautos dabartį ir apie jos atei
tį. Mūsų kraštas tebėra svetimoje okupa
cijoje, kuri smerktina nuo pat jos pra
džios 1940 metais birželio 15 dienos, ši 
Okupacija yra neteisėta civilizuotojo pa
saulio teisės bei moralės atžvilgiu. Ji ne
teisėta, nes priešinga lietuvių tautos va
liai būti laisvai ir nepriklausomai. Toks 
tautos nusistatymas yra pagrįstas taip pat 
.mūsų daugelio šimtmečių valstybinėmis 
tradicijomis ir lygiu būdu tautos intere
sais ir visų lietuvių jausmais, kurių ne
įstengė pakeisti svetimųjų smurtas.

Lietuvių tautos reikalai nėra užmiršti 
tarptautinėje bendruomenėje, kurios gau
sūs nariai nepripažįsta pajėga primestos 
mūsų kraštui padėties. Visuotiniai priim
tų žmogaus teisių pažeidimai, kurie nesi
liauja okupuotoje Lietuvoje, yra žinomi ir 
svarstomi tarptautiniuose pasitarimuose, 
kaip Belgrado konferencija. Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidento Carter‘io 
sukeltas tarptautinis sąjūdis pašalinti 
žmogaus teisių pažeidimams, liečia taip 
pat tas skriaudas, kurios vyksta okupuo
toje Lietuvoje ir kurios yra keliamos tiek 
lietuvių diplomatų, tiek mūsų svarbiųjų 
politinių bei visuomenės organizacijų už
sieny. Šis sąjūdis tebūnie mums paskati
nimu tikėti, kad ateityje bus apsaugota 
vyriausioji žmonių teisė, būtent teisė gy
venti savo nepriklausomoje laisvoje vals
tybėje. Tačiau tam svarbiausioji sąlyga 
yra pavergtų tautų pasiryžimas išlaikyti 
savo sąmonėje laisvės bei nepriklausomy
bės troškimą, kaip jį išlaikė lietuvių tau
ta.

Kalbėdamas apie civilizuotojo pasaulio 
nusistatymą Lietuvos reikalais, aš dėkin
gai iškeliu tą faktą, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė praėjusių metų 
gale pripažino naujai paaskirtą Lietuvos 
garbės generalinį konsulą Los Angelės 
mieste. Šis pirmosios pasaulio galybės 
garbingas veiksmas teįkvepia mums pasi
tikėjimo Lietuvos nepriklausomybės at
statymo bylos teisingumu.

Brangūs tautiečiai, brangios tautietės 
krašte ir užsieny: naujiesiems metams 
prasidedant, aš linkiu jums geriausios 
kloties asmeniniame gyvenime, kuris te
būnie įkvėptas taip pat vieningo pasiryži
mo saugoti lietuvių tautos reikalus ir iš
laikyti gyvą Lietuvos nepriklausomybės 
idėją.

SOVIETAI APIE SAVO ŽYDUS

Londone leidžiamos „Soviet News“ 
(gruodžio 13 d.) įsidėjo Novosti korespon
dento R. Groier straipsnį apie Sovietų S- 
gos žydus. Jame sakoma, kad pagal 1970 
m. susirašinėjimą Sovietų S-goje tarp 120 
tautybių buvę 2.151.000 žydų (mažiau 
kaip vienas procentas).

Gyventojų tautybė esanti nustatoma, 
kai sulaukia 18-kos metų, išduodant pasą. 
Ten turinti būti įrašyta jauno žmogaus 
tautybė, bet jokiu būdu ne tikyba.

Sovietų Sąjungoje nesanti jokia privile
gija priklausyti kuriai nors tautybei. Žy
dai buvę sukūrę 1934 m. savo autonominį 
regioną — Birobidžaną. Tame už Belgiją 
didesniame krašte esą tiktai 194.000 gy
ventojų. Žydai taip pat jo nemėgę ir ,išsi- 
kraustę į miestus. Pvz., Maskvoje žydai 
sudaro 3-4% gyventojų, o Odesoje, Kiši- 
nieve ir Leningrade net 7-12%.

Valdžios įstaigose dirbą daug žydų. 
Vien tik įvairių deputatų esą 35.000. Žy
dai sudarą 5.7% mokslininkų, 5.2% meni
ninkų, 6.5% rašytojų, 3.4% gydytojų. Mo
kyklose dešimčiai tūkstančių studentų 
tenka 310 žydų. 1976-1977 m. aukštąsias 
Sovietų S-gos mokyklas lankė 67.000 žydų, 
o Izralyje tuo pačiu metu buvę tiktai 
48.200 studentų. Iš viso aukštąjį mokslą 
baigusių žydų krašte esą 385.000. šiam 
skaičiui, proporcingai imant, neprilygstąs 
joks kitas kraštas.

Mokslinių Lenino premijų laureatų žy
dai sudaro 10.4%, o literatūros — 9.3%. 
Valstybinių premijų žydai yra gavę už 
mokslo darbus 12.4%, o už literatūrą 
11.5%. Beveik 340.000 žydų esą gavę įvai
riausius ordinus ir medalius.

Šiuo metu Sovietų S-goje esą 70 rašyto
jų, rašančių žydiškai (jidish). Nuo 1961 
m.- Jeidžiamas mėnesinis literatūros žur
nalas Sovietish Heimland. Krašte veikią 
keli žydų teatrai ir 92 sinagogos.

Iš pareiškusiųjų norą emigruoti esą iš
leista 98.4%. Iki šiol jau esą emigravę į 
Izraelį (nuo 1945 m.) 141.600 žydų. Var
žymai esą daromi tik valstybės saugumo, 
sveikatos ir moralės sumetimais. Norin
čių emigruoti skaičius esąs sumažėjęs, 
pvz. iki 1974 m. kas mėnesį būdavę įtei
kiama po 2.200-2.300 prašymų, o praėju
siais metais tiktai po 900-1.000.

PATARIA NESIKIŠTI

Aukšč. Tarybai svarstant ateinančiųjų 
metų Sovietų S-gos biudžetą paaiškėjo, 
kad ambicingi naujojo penkmečio planai 
turės būti pakeisti. Pramonė ir žemės ūkio 
gamyba nepajėgia įvykdyti numatytųjų 
planų ir nepatenkina gyventojų nuolat di
dėjančių reikalavimų. Problemą sudaro 
ir satelitinių kraštų nekantravimas, pra
šant vis daugiau naftos žaliavų.

Ryšium su numatomais sunkumais, Va
karų spaudoje pasirodo vis daugiau ko
mentarų, kritikuojančių sovietų ūkio ir 
politikos sistemą. Į tai atsikirsdamas 
Maskvos radijas (anglų kalba) pataria 
nesikišti į svetimus reikalus ir nebandyti 
įšmugeliuoti kapitalistines idėjas į Sovie
tų S-gos socialistinę sistemą.

GREITAI SUSIDRAUGAUTA

„Daily Telegraph“ (sausio 4 d.) įsidėjo 
įžanginį straipsnį apie JAV prezidento vi
zitą Lenkijoje ir jo draugystę su. E. Gie- 
reku. Pasak laikraščio, J. Carteris tą 
draugystę vieną dieną galįs apgailestauti.

Būdamas Lenkiijoge, J. Carteris pareiš
kęs: „Mes pasidarėme su E. Giereku arti
mi asmeniški draugai“. Laikraštis klau
sia; kaip, dėl Dievo meilės, jis galėjęs pa
sidaryti asmenišku draugu žmogaus, ku
ris nepasižymi dideliu patrauklumu, kurį 
susitiko tik kelias valandas specialiose 
dirbtinėse apystovose, su kuriuo neturi 
nieko bendra ideologiniu atžvilgiu, kurio 
praeitis ir patyrimas visiškai skirtingi ir 
kurio kalbos jis nesupranta?

Esą prezidentui būtų atleistina, jeigu 
tai būtų tiktai mandagumo frazė, išsišo
kusi prie vyno stiklo pietų metu. Tačiau 
prezidentas galvojąs, kad jis daug ko iš 
Giereko pasimokęs ir kad nesą jokio skir
tumo jų galvosenose. Laikraštis ir vėl 
klausia, ar E. Gierekas atstovauja lenkų 
tautai .tuo pačiu būdu, kaip J. Carteris 
amerikiečiams? Ar jis yra tautos išrink
tas kalbėti jos vardu ir priimti pagyri
mus? Iš tiesų E. Gierekas esąs Lenkijos 
kalėjimų viršininkas ir atstovaująs savo 
įkalintiesiems. Amerikoje .gyvenantieji 
lenkai atrasią būdų ir priemonių prezi
dentui tai priminti.

JAV prezidentas pareiškęs, kad „ideolo
ginės etiketės“ nustoja reikšmės, nes „tei
sybė, žmogaus teisės ir individualinė lais
vė visur ima viršų“. Deja, E. Giereko at
stovaujamieji žmonės tų laisvių neturį. O 
ideologinė etiketė jam taip pat nesanti 
nustojusi reikšmės. Priešingai!

PASIRODYS LAIVAS „LITVA“

Iš Anglijos uostų šiais metais plaukios 
septyni Sovietų keleiviniai laivai, kurie 
labai prieinamomis kainomis perveš ke
leivius ir organizuos atostogines ekskursi
jas. Pasak spaudos, sovietiniais laivais 
kelionė iš .Londono į Prancūziją kaštuos 
£17.00, o į Leningradą — £91.00. Tarp 
moderniškų mažesniųjų laivų minimas ir 
5.035 tonų prabanginis garlaivis „Litva“. 
Kaip žinoma, šis laivas yra aptarnauja
mas rusų jūrininkų, bet vidaus įrengimai 
daryti Lietuvoje. Jo viduje esą Lietuvos 
dailininkų pieštų paveikslų, vaizduojan
čių krašto gamtą.

ATGABENO ŠV. STEPONO KARŪNĄ
Neatsižvelgiant į JAV gyvenančių veng

rų protestus ir pasipiktinimą, sasio 6 d. 
šv. Stepono karūna buvo atgabenta į Bu
dapeštą. Jos perdavimo iškilmėse dalyva
vo JAV valstybės sekretorius C. Vance.

Vengrams šv. Stepono karūna yra reli
ginės ir tautinės laisvės simbolis. Popie
žius Silvestras II ją įteikė 1000 m. pirma
jam Vengrijos krikščioniui karaliui Ste
ponui I. Lydimajame laiške tada popie
žius rašė: „Valdysi Vengrijos tautą pagal 
Dievo įstatymus ir tautos papročius“. Nuo 
to laiko visi Vengrijos karaliai darydavo 
dvi priesaikas — taikos ir tautinės savi
garbos.

Taikos priesaika jie įsipareigodavo sau
goti asmenines visų vengrų teises, nežiū
rint jų tikėjimo, kalbos ir gyvenimo padė
ties. Taipgi jie įsipareigodavo ginti varg
šus, našles, našlaičius, nuskriaustuosius 
ir K. Bendriją. Tautinės savigarbos prie
saika jie įsipareigodavo saugoti tautos ne
priklausomybę, valstybinį savarankišku
mą, valstybės sienas ir tautinius papro
čius.

Šv. Stepono karūna nereikalauja, kad 
Vengrija turėtų karalių, bet kad turėtų 
valdovą, kurio rankose ji būtų laisva, iš
pažįstanti Dievą ir gerbianti kiekvieną as

menį. Kai II D. karo pabaigoje Vengriją 
užėmė rusai komunistai, šv. Stepono ka
rūna buvo slapta išgabenta ir perduota 
apsaugai į amerikiečių rankas iki to lai
ko, kai Vengrija bus vėl laisva. Šią mintį 
prieš savo mirtį įsakmiai pabrėžė ir kard. 
Mindszenty, perspėdamas, kad karūnos 
jokiu būdu negalima atiduoti į komunis
tų rankas.

ARISTOKRATAI RYTŲ VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijos žurnalas „Der Spie
gei“ paskelbė manifestą, kuris esąs suda
rytas „Demokratinio komunizmo federaci
jos“ Rytų Vokietijoje. Jame rašoma, kad 
dar niekada Vokietijoje taip nebuvo iš
naudojami dirbantieji žmonės, kaip šian
dien. Esą Rytų Vokietijoje pora tuzinų 
žmonių gyvena „auksiniame gete“, aprū
pintame specialiomis sargybomis, krautu
vėmis ir prabanginėmis prekėmis. Rytų 
Vokietijos vadas Erich Honecker, jo šei
myna ir giminės esą apsirūpinę vakarie
tiškomis gėrybėmis nuo „rūsio iki stogo“.

Manifeste klausiama, kada Rytų Vokie
tijos politbiuras nustos prekiavęs žmonė
mis? Šiuo metu jie paleidžiu į laisvę reži
mo kritikus, jei už juos užmokama 50.000 
markių.

Ten pat sakoma, kad valdžios klika da
ranti daugiau nuostolio socialistinei idė
jai, negu visa priešų propaganda.

„Der Spiegei“ tuo tarpu neskelbia, kas 
yra tikrieji manifesto autoriai, nors iš 
pradžių buvo sakoma, kad tai esą Rytų 
Vokietijos komunistų partijos vidurinio ir 
žemesniojo rango nariai. Tuo tarpu Rytų 
Vokietijos oficialūs sluoksniai skelbia, 
kad visa šita „manifesto“ istorija esanti 
grynas prasimanymas, siekiąs juodinti R. 
Vokietijos partijos vadovybę.

OKUPUOTOS LIETUVOS DAILININKAI 
PASISAKO

Du lietuviai menininkai gali kurti, kaip 
tik jie nori. Tokia antrašte The New York 
Times įsidėjo jų specialaus korespondento 
straipsnį iš Vilniaus gruodžio 30 dienos 
laidoje.

Leonardas Tuleikis, žymus Dailininkų 
Sąjungos narys, kuris gauna 2.750 dolerių 
stipendiją iš Kultūros ministerijos ir ku
rio paveikslai nuolat perkami valdžios 
agentūrų, įrodinėja, kad niekas jam ine- 
drauždia kūrybiniai laisvai reikštis. Ko
respondentas numato dvi priežastis, dėl 
kurių Tuleikis gal ir dalinai sako tiesą. 
Pirma, jo darbai yra įdomūs, bet ne labai 
išradingi, todėl jo ribota vaizduotė neper
žengianti valdžios nustatytų ribų. Antra, 
Lietuvoje galimybės meniškai pasireikšti 
yra platesnės, nei konservatyvioje Mask- 
yra platesnės, nei konservatyvioje Mas
kvos aplinkoje. Jo nuomone, kai kurie 
Maskvos pogrindžio menininkai nekuria 
drąsiau, kaip šie lietuviai. Vytautas Va
lius, kurio grafikos darbuose matėsi komp
likuotos abstrakcijos, pareiškė, kad jis 
bandąs įsijausti į režimo technikos esen
ciją. iEiet kartu pridėjo: „Aišku, negalima 
dirbti prieš Sovietų Sąjungą. Tai būtų 
šmeižtas ir todėl draudžiamas“.

Įdomu pasekti, ką rašė 1977 metų gruo
džio 3 dienos „Komjaunimo Tiesa“ ryšium 
su gruodžio pradžioje įvykusiu TSRS dai
lininkų suvažiavimu: „Tarybiniai daili
ninkai buvo visada ištikimi savo liaudžiai, 
dalyvavo visuose Tarybų šalies žygiuose. 
Jų pareiga kurti mūsų didvyriškos epo
chos vertus kūrinius... Leniniiškai, jaut
riai ir rūpestingai partija vairuoja daili
ninkų veiklą, išmintingai derindama pa
ramą, kūrybiniam ieškojimui su princi
pingumu...“ (ELTA)

PAVOJUS TRIMS VADAMS

„Pravda“ pradėji stiprią akciją prieš 
tuos partijos vadovus, kurie nepakanka
mai rūpinasi pramonės ir žemės ūkio kili
mu. Esą kai kuriose respublikose už visus 
nepasisekimus viena ministerija verčianti 
kaltę kitai, visiškai nematydamos savųjų 
apsileidimų.

Ypatingai išskiriamos trys respublikos 
— Ukraina, Kazachstanas ir Azerbaidža
nas. Sakoma, kad tose respublikose parti
jos komitetai, pradedant nuo pačių aukš
čiausių, nesirūpina griežta kontrole, sie
kiant įvykdyti valstybės planus. Manoma, 
kad tose respublikose bus pakeisti partijų 
sekretoriai, įskaitant ir Ukrainos Šerbic- 
fcį, kurį pats Brežnnevas įsodino pavaduo
ti per daug „nacionalizmo įtakai pasida
vusį" Šelestą.

Jei aš būčiau caras...
Sir John Lawrence, D. Britanijos — So

vietų Sąjungos draugijos pirmininkas pa
rašė, ką jis darytų, jei staiga būtų pa
skelbtas „vyriausiu visos Rusijos valdyto
ju“ (Times, sausio 3 d.). Būdamas įsitiki
nęs, kad į valdžią netrukus turės ateiti 
jaunesni žmonės, ir kad iš tų žmonių pa
gal ligšiolinę įvykių eigą iškils naujas 
„caras-reformatorius“, autorius fantazuo
ja, ką jis darytų, jeigu į to „caro“ kėdę 
pats atsisėstų.

Dabar egzistuojančios sistemos jis ne
panaikintų, nes tada „kiltų dar didesnė 
anarchija, negu Nikalojui II iš sosto at
sisakius“.

Pirmiausia jis pravestų agrarinę refor
mą: išdalytų žemę ūkininkams penkioli
kai metų. Tie, kurie per tą laiką nesuge
bėtų tinkamai tvarkytis, turėtų žemę grą
žinti. Tačiau valdžia jiems sumokėtų už 
padarytus pagerinimus. Jis mano, kad rin
kos aprūpinimas maisto produktais page
rėtų ir žmonės nebebėgtų iš kaimo.

Didžioji pramonė liktų suvalstybinta. 
Šalia jos privatūs maži verslininkai būtų 
Skatinami ir palaikomi. 'Pirmuosius pen
kerius metus būtų pasistengta „nematyti“, 
kaip jie apsirūpina žaliavomis. Stambio
sios pramonės administracija būtų de
centralizuota.

Krašto įstatymai būtų išspausdinti di
džiulėmis laidomis, kad visi galėtų juos 
'perskaityti. Po tam tikro laiko visi neiš
spausdinti įstatymai būtų paskelbti nega
liojančiais. Keršijimas už praeities baus
mes, net ir KGB nariams, būtų uždraus
tas, ankstybesnės bausmės dovanotos. 
KGB būtų sumažinta ir pertvarkyta, at
leidžiant netinkamus žmones į pensiją. 
Smarkiai ibūtų baudžiami reformų sabo
tuotojai.

Liubianfca būtų sulyginta su žeme, jos 
aikštė paversta viešu panku. Visi KGB ar
chyvai būtų viešai 'sudeginti, sąžinės ka
linių bylos peržiūrėtos, dauguma stovyk
lų ir psichiatrinių ligoninių kalinių pa
leista.

Administracija būtų pertvarkoma pa
mažu. IBiurokratų privilegijos iš pradžių 
nebūtų atimtos. Kariuomenė taip pat ne
būtų paliesta.

Komunistų partija, nors joje ir reiškia
si ideologinis menkėjimas, būtų palikta. 
Užimantieji atsakingus postus, nebūtinai 
turėtų būti partijos nariai. Leninas būtų 
paliktas ramybėje. Bucharinas, reikala
vęs nespausti ūkininkų, būtų rehabilituo- 
tas.

Norint išvengti anarchijos, cenzūra bū
tų palikta, bet žymiai sušvelninta. Sacha
rovas būtų paskirtas Mokslų akademijos 
pirmininku, bet Solženicyno nekviečiamas 
Rašytojų draugijos pirmininku, kuriuo jis

SejiliįnioS DIENOS
— Sovietų S-goje pagamintas dešimtmi- 

lijoninis traktorius. Ta proga L. Brežne
vas pasveikino traktorių gamintojus.

— Kai kurie istorikai įrodinėja, kad 
vengrams grąžintoji šv. Stepono karūna 
yra ilgai slėptas duplikatas. Tikroji karū
na esanti žuvusi per Menfo mūšį 1044 me
tais.

—■ Sausio 6 d. sukako vieneri metai, kai 
buvo pasirašyta Charta-77 Čekoslovakijo
je. Neatsižvelgiant i persekiojimus, pasi
rašiusiųjų Skaičius jau pasiekė 998.

— L. Brežnevas apdovanojo komunistų 
ideologą M. Suslovą Spalio revoliucijos 
ordinu jo 75 m. sukakties proga.

— Nato vadovybė prileidžia galimybę, 
kad sovietų-kinų karo atveju, Taivanas 
(Formoza) gali sudaryti sąjungą su so
vietais prieš kinus.

— New Yorko miesto valdžia ketina už
daryti garsiąją Radio City Music Hall, 
kuri kasmet padaro apie 3 milijonus do
lerių nuostolio.

— Anglijos ūkininkai aparia laukuose 
savo išaugintas daržoves, nes kainoms 
nukritus, nebeapsimoka jas nuimti.

— Daug gydytojų ir dantistų Anglijoje 
bankrutuoja, nepajėgdami sumokėti užsi
likusių mokesčių.

— Sovietų Aeroflot lėktuvai nutarė įsi
vesti pirmos klasės vietas pasiturintie- 
siems keleiviams.

— Sovietų S-ga paneigė Z. Brzezinskio 
pareiškimą, kad Vietnamo-Kambodijos 
karas iš tikrųjų esąs karas tarp Sov. S- 
gos ir Kinijos.

— Austrijos literatūros premija (1977 
m.) paskirta Čekoslovakijos disidentui P. 
Kohoutui.

— L. (Brežnevas vėl susirgo ir negalėjo 
priimti Japonijos užs. reik, ministro Suno- 
dos..

— „Vagos“ leidykla išleido Lietuvių li
teratūros istoriją rusų kalba.

— Šiaur. Airijoj praėjusiais metais nu
žudyta 111 žmonių. Bombų sprogimų bu
vo 352, sukelta gaisrų — 289.

— Izraelio užimtoje Sinajaus dykumoje 

ir pats nenorėtų būti.
Visos religijos gautų pilną laisvę. Orto

doksų bažnyčia turėtų specialią padėtį 
Rusijoje. Islamas turėtų panašią padėtį 
Centr. Azijoje bei Azerbaidžane, o kata
likų įtikėdamas — Lietuvoje. Specialiai bū
tų patvarkytos Estijos, Latvijos, Armėni
jos ir Gruzijos bažnyčios. Būtų atgaivin
ta Unitų bažnyčia vakarų Ukrainoje. Re
liginės organizacijos būtų įtrauktos į so
cialinę veiklą. Išvysčius visų religinių or
ganizacijų veiklą, marksizmasnleninizmas 
savaime sumenkėtų.

Žydų religija turėtų tokias pat teises, 
kaip ir visos kitos. Jie galėtų statyti nau
jas sinagogas ir atidaryti mokyklas. Emi
gracija dėl didelio kandidatų skaičiaus 
pirmaisiais metais būtų kontroliuojama. 
Visiems emigrantams (žydams ir ne žy
dams) būtų leista laisvai sugrįžti ir vėl 
išvažiuoti.

Demokratinė rinkimų sistema ir naujos 
politinės partijos pradžioje nebūtų lei
džiamos. Visa tai atsirastų laikui įbegiant.

Reformų autorius sakosi žinąs, kad jo 
planas nėra visiškai tobulas. Kritika būtų 
neišvengiama. Tačiau, jo nuomone, .kraš
tui ir gyventojams būtų žymiai geriau, 
jei naujas „caras“ pabandytų jo siūlomas 
reformas, negu pasiliktų prie dabartinės 
atgyvenusios sistemos.

KODĖL GINKLUOJASI?
JAV Kongreso narys Les Aspin paskel

bė savo tyrimų duomenis, liečiančius įvai
rių kraštų apsiginklavimą. Jis nurodo, 
kad tam tikrais laikotarpiais (Korėjos, 
Vietnamo karai) JAV išleido didesnę vals
tybės pajamų dalį ginklams, negu Sovietų 
Sąjunga. Tas pats atsitikę su nacių Vo
kietija, Izraeliu, arabų kraštais ir Kinija, 
kai šios valstybės jautė gresiantį karo pa
vojų. Nuolatiniam Sovietų apsiginklavi
mo didinimui Les Aspin nurodo keturias 
priežastis.

1. Biurokratinė santvarka neleidžia da
ryti staigių posūkių viena ar kita krypti
mi.

2. Partijos vadai turi patenkinti savo 
generolų ambicijas, nes jų parama val
džiai yna būtina.

3. Rytų Europa, ypačiai po 1968 m. Če
koslovakijos invazijos, pasidarė ne visiš
kai saugi zona. Pvz. Čekoslovakijoje iki 
šios dienos tebelaikomos penkios Sovietų 
divizijos.

4. Ketvirtadalis kariuomenės turi būti 
laikomas Kinijos pasienyje, nes padėtis 
ten nėra saugi.

Žinoma, tai yra vieno žmogaus nuomo
nė, taikoma, greičiausia, grėsiančiai karo 
psichozei nuraminti.

labai pakilo žemės kaina. Žydai nori ją 
įsigyti bijodami, kad kraštui patekus į 
Egipto rankas, jie nebegalės pirkti.

— Šiaur. Airijoje bedarbių katalikų yra 
2į karto daugiau, negu krašto vidurkis. 
Dauguma pramonėje dirbančių katalikų 
yra ne specialistai, o paprasti darbinin
kai.

— Vartotojų draugijos žurnalas 
,)Which?“ paskelbė, kad patikimiausi TV 
aparatai yra japonų gamybos.

— Sir 'Harold Wilson, kalbėdamas Sin
gapūro universitete, įspėjo apie Azijai ir 
Europai gresiantį komunizmo pavojų.

— Britų plieno pramonė padaro po 
tūkstantį svarų nuostolio per minutę.

— Viena JAV filmų bendrovė Sovietų 
S-goje gamina filmą apie II-jį pasaul. ka
rą. Tai bus 20-ties valandų serijos, ku
rioms medžiagą pateikia sovietų kino ir 
filmų specialistai.

— Praėjusiais metais Britanijoje 45% 
parduotųjų automobilių buvo importuoti.
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Laureato kalba
Kaip žinoma, paskutiniąją Lietuvių Ra

ižytojų Draugijos premiją laimėjo Iccho- 
kas Meras už romaną „Striptizas“, šis įvy
kis yra ypatingai įdomus ir reikšmingas, 
nes romano autorius yra Lietuvoje gimęs 
ir užaugęs žydas. Lapkričio 25 d. Jaunimo 
Centre Chicagoj I. Merui buvo įteikta lai
mėtoji premija.Ta proga laureatas pasa
kė kalbą, iš kurios paaiškėja autoriaus 
tragiškas gyvenimas ir jo kūrybos moty
vai. Žemiau pateikiamas tos kalbos teks
tas.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji (Bičiuliai!

Stoviu štai priešais jus, be galo jaudin
damasis, Chicagoje, toli nuo Vilniaus ir 
nuo Jeruzalės, bandydamas žvilgterėti į 
save iš šalies.

Ir matau greta savęs dvi moteris, jums 
nematomas. Viena — Mirarna Merienė, 
žydė. Ji pagimdė mane ir nuvedė, didžia 
motiniška meile apglobusi, per ankstyvą
ją vaikystę, kol kelio neužstojo žvyrduo
bė. Kita — Bronė Dainauskienė, beraštė 
lietuvė moteris, šešių vaikų motina. Ji, 
apglėbusi mane abiem rankom, paslėpė 
nuo piktų akių, atplėšusi nuo žvyrduobės, 
pagimdė iš naujo septintuoju savo vaiku 
ir nuvedė 'pašlapčiom tolyn gyvenimu iki 
ankstyvosios jaunystės.

Kelmės žvyrduobėje guli motina, pa
gimdžiusi mane.

(Kelmėje, septyniasdešimt penkerių me
tų sulaukusi, įgyvena mano antroji moti
na.

II Kelmės sinagogą eidavau kažkada su 
tėvu melstis.

Paskui, dar vaikas būdamas, meldžiausi 
Kelmės bažnyčioje.

Ganiau bandą Kelmės dvare, prie trijų 
pušikių, ties kuriomis sušaudė motiną, ir 
mačiau, kokia nenatūraliai aukšta ir ža
lia žolė išaugo ant žvyro.

Kelmės kapinėse, lankydamas savo mir
timi mirusį Damauską, praeidavau pro 
keletą vienodų kapų, — juose gulėjo tie, 
(kurie šaudė prie pušikių.

Kelmė išmokė mane žvelgti ,į gyvenimą 
lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žy
das.

Kelmė yr mano Lietuva ir mano Jeru
zalė.

Tame turbūt 'glūdi visikas: mano santy
kiai su žydų tauta ir Izraeliu, mano san
tykiai su lietuvių tauta ir Lietuva, mano 
vieta literatūroje ir kūrybiniai siekimai. 
Tame — aš, žmogus ir raižytojas, — pa
prastas ir sudėtingas, aiškus ir prieštarin
gas, kaip ir tos dvigubos šaknys, maiti
nančios mane.

Ne savo rankomis save tokį sulipdžiau. 
Esu realus, nors gal ir keistas mūsų epo
chos produktas. Ir jeigu tikrai turi kiek
vienas žmogus savo angelą — sargą, tai 
mane lydėjo ir gal tebelydi du angelai, — 
vienas Jehovos vardu, o kitas vardu Die
vo, kursai yra trijuose asmenyse.

Gal todėl, kad rašau apie žydą, galvoju 
apie rusą, latvį ar čeką, o kai rašau apie 
žydą ir lietuvį, galvoju apie žmogų.

Mūsų amžiuje, žiauriais mūsų laikais, 
dešimtys milijonų žmonių buvo sunaikinti 
fiziškai. Šis procesas tebesitęsia, o jiį lydi 
ir sąlygoja žmogaus dvasinio prado nio
kojimas. Technologija, įvairiausių kryp
čių idologinės teorijos, sudaiktindamos 
absoliučiai viską, stengiasi sumenkinti 
žmogaus dvasią, atimti iš jo paskutinį, 
vienintelį vidinį papuošalą — iliuziją, be 

■kurios išnyksta mūsų egzistencijos viltis 
ir beviltiškumas, aiškumas ir paslaptin
gumas, realumas ir transcendentišku- 
mas...

Išnyksta mūsų egzistencijos prasmė.
Matyt, šių minčių vedamas, parašiau 

„Striptizą“, bandydamas gal ir piktai, gal 
kartais ir erzinančiai, o gal ir su meile ap
nuoginti žmogų ir jo sielą.

Aš laimingas, kad šios mano pastangos 
susilaukė aukšto įvertinimo, atnešusio 
„Striptizui“ pripažinimą, o jo autoriui — 
pirmąją lietuvišką literatūrinę premiją. 
Ačiū!

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Chicagoje lapkričio 24-27 d. d. įvyko 

Trečiasis mokslo ir kūrybos simpoziumas. 
Tuo pačiu metu įvyko dr VI Lituanistikos 
instituto narių suvažiavimas. Simpoziumo 
metu buvo skaityta net 115 paskaitų. 
Mokslinė simpoziumo programa turėjo 
šias sekcijas: architektūros, filosofijos, li
teratūros, kalbotyros, jūros mokslų bei 
hidraulikos, psichologijos - pedagogikos, 
tautotyros, chemijos, energijos, medicinos, 
menotyros, istorijos, teologijos, .teisės, 
mechanikos, fizinio auklėjimo, kompiute
rių, transportacijos, biologijos, fizikos- 
matematikos ir literatūros. Kai kurios 
sekcijos dar dalijosi į poskyrius.

Simpoziumo metu buvo įteiktos litera
tūros, lituanistikos ir muzikos premijas. 
Suruoštas literatūros vakaras, padėtas 
vainikas žuvusioms už laisvę pagerbti. 
Simpoziume, 'kuris praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje, dalyvavo 115 paskaitininkų ir 
apie 1.300 klausytojų. Daugelį paskaitų 
numatoma išspausdinti profesiniuose lie
tuvių žurnaluose.
IIIINIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHiniNIHIHIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIKIIIKIIIIIIIK

E. Matuzevičius

Akistata
Kai pavargsti
Nuo miesto bruzdesio ir triukšmo, 
Ar ne vis tiek —
Į kokias pievas ir laukus išeit, 
Prie kokio ežero nuklyst?
Bet mes kiekvienas

turim savo Lietuvą, 
Kur tik viena tėra 
Tokia troba, 
Toks rankšluostis,
Toks suolas, toks gaivus vanduo.
Tokie tėvų ir prosenių kapai, —
Ten ir šlovė,
Ir garsios pavardės prityla.
Nes ten akistatos riba
Ties tuo,
Prieš ką nėra ko pūstis,

nei didžiuotis, nei meluot...

Tenai — senelės austas rankšluostis, 
Girnapusė prie durų
Ir amžių pelenai, pavirtę juodžemiu, 
Ir vyturiai
Virš traktorių gaudimo...
Ten tavo Lietuva
Ir prosenių kapai —
Kaip sąžinė,
Kaip akys.

žvelgiančios tiesiog širdin...

Lietuviai Belgijos kasyklose
Stepas Paulauskas

Pirmieji žingsniai
1947 m. į Belgiją suvažiavome apie 800 

lietuvių angliakasių, iš viso ten nuvyko 
įvairių tautybių 21.906 DP, kasti belgams 
anglis. Lietuvių su šeimos nariais buvo 
daugiau kaip 2.000.

Nusileidus pirmą kartą į požemius, pa
maniau, kad tas, kuris aprašė velnius, bus 
buvęs anglių kasyklose. Angliakasių tik 
akys ir dantys žiba, o nosių kiaurymių ne
simato, nes jos pilnos dulkių. Oro trūksta. 
Karšta. Bet kai už savaitės gavome pirmą 
uždarbį po 750 frankų (apie 15 dolerių) ir 
galėjome viską laisvai krautuvėse pirkti, 
prisiminus Vokietijos DP stovyklose alka
nas dienas, ir tas darbas požemiuose da
rėsi ne toks jau baisus. O kai po keturių 
mėnesių atvažiavo šeimos, ėmėme skai
čiuoti, kiek dar liko dirbti kasyklose iki 
baigsime dviems metams pasirašytas su
tartis.

1947 m. spalio 24 d. suorganizavome Sė
jos draugiją, savam laikraščiui leisti, ku
rią 1950 m. spalio 1 d. likvidavome. 1947 
m. išleidome pirmą laikraštėlį „Gimtoji 
Šalis“, kuris, ilgiausiai kun. dr. Prano re
daguojamas, ėjo iki 1952 m. vasaros.

1947 m. surengėme tautos šventės ir 
Lietuvos kariuomenės minėjimus. Be šių 
dviejų, toliau kasmet dar rengdavome 
Lietuvos nepriklausomybės ir Motinos 
dienos minėjimus.

Lieže susiradome seseles benediktines 
Agnietę ir Laurenciją, buvusias Kaune 
Saulės gimnazijos mokytojas, kurių dėka 
įsteigėme lietuvių vargo mokyklą su apie 
20 mokinių. Gražiai pasirodydavo vyrų 
balsų kvartetas, kuriame daugiausiai dai
navo Dulkė, Gegeckas, Kumpis, Sadaus
kas ir Vaina. Akordeonu palydėdavo Dul
kė. lEuvo sudaryta ir parengimuose pasi
rodydavo tautinių šokių grupė. Tėvas Am
braziejus Prakapas buvo suorganizavęs 
vargo mokyklą Limburge. Prie Olandijos 
sienos buvo B. Žalio pastangomis suorga
nizuota skautų draugovė „Lithuanica“.

Lieže-Tilleur buvo paprotys kasmet po
žeminėse anglių kasyklose laikyti pamal
das. Tuo metu į požemius leisdavo visus, 
kas tik norėjo. Lietuvių šeimos labai 
skaitlingai šiose pamaldose dalyvaudavo 
ir apžiūrėdavo, kur ir kaip jų vyrai-tėvai 
dirba. Kartą į metus būdavo bažnytinės 
su vėliavomis procesijos po miestą, kurio
se lietuviai labai aktyviai dalyvavo.

Viena ukrainiečių 'šeima, kai traukėsi 
nuo komunistų, tai ir į Belgiją — Liežą 
atvažiavo su arkliuku...

1947 m. gruodžio 28 d. Briuselyje įvyko 
pirmas Belgijos lietuvių suvažiavimas, 
kuriam man teko pirmininkauti. Buvo iš
rinkta centro valdyba: pirm. — kun. Ju
lius Danauskas, vicepirm. — Adolfas iEnrr- 
ba, sekretorius — Mališka, iždininkas — 
Kliauga ir švietimo reikalams — Leiiū- 
nas. Labai gražiai vyko kultūrinis lietuvių 
veikimas. Daug padėjo kun. dr. Pranas 
Gaida ir kun. Aranauskas S. J. Ypač kai 
baigėme dviejų metų pasirašytąją sutar
tį ir darėme žygius išemigruoti kur kitur. 
Prie kultūrinio darbo daug prisidėjo žel- 
pių, Burčikų, Banevičių, Sadauskų, Viliū- 
nų ir .kitos (šeimos.

Vargai prasideda
Viskas būtų buvę gerai, jeigu Belgijos 

valdžia būtų pildžiusi pasirašytą sutartį ir 

po dviejų metų darbo požeminėse anglių 
kasyklose būtų leidusi pasirinkti darbą ki
tur arba grįžti Vokietijon ir emigruoti 
bendra tvarka, kaip ir visi kiti DP.

Tiesa, būdavo darbo nesusipratimų, kai 
belgai dešimtininkai mus pravardžiuoda
vo SS-ininkais, fašistais, naciais, vokiš
kom kiaulėm ir kitaip, bet pasiskundus 
kasyklų administracijai, tokius dešimti
ninkus dažniausiai perkeldavo į kitas ka
syklas arba net pažemindavo į eilinius 
darbininkus.

Kai 1949 m. pradžioje pirmieji DP bai
gė dviejų metų sutartį ir paprašė juos 
grąžinti Vokietijon, balandžio 19 d. jie 
buvo surinkti ir uždaryti į Petit Chateau 
kalėjimą Briuselyje, 'kur jiems nebuvo lei
džiama pasimatyti su artimaisiais, gauti 
lietuvišką spaudą ar bet kokią korespon
denciją.

Kai Australijos vyriausybė norėjo iš 
Belgijos mus paimti, tai belgai neįsileido 
iš Australijos atvykusios emigracinės ko
misijos.

Belgijos lietuviai visą laiką palaikė ry
šius su Lietuvos ministeriu Londone iEia- 
lučiu ir Lietuvos atstovu Paryžiuje dr. 
Bačkiu, kuris ne kartą asmeniškai su pra
nešimais lankė Belgijos lietuvius-anglia- 
kasius.

Be Liežo, lietuviai labai kultūringai 
reiškėsi prie Prancūzijos sienos, kun. J. 
Aranausko ir Zeleckio vadovaujami, ir 
prie Olandijos sienos, kur buvo įsteigti 
skautu vienetai, pasisiūdintos uniformos, 
įsigytos vėliavos, daromos iškylos, laužai, 
parengimai. Skautėms vadovavo Banevi- 
čiūtė-Dilbienė.

1947 m. spalio mėn. lietuvių tarpe įvyko 
pirma skaudi nelaimė. Tramvajaus buvo 
užmuštas J. Kazlauskas, o lapkričio mėn. 
traukinys Edvardui Cinzui nupiovė abi 
kojas.

1948 m. kovo 22 d. kasyklose žuvo pir
moji lietuvių auka — Barčiauskas, o ko
vo 26 d. džiova mirė Stasys Girčys. Gruo
džio 3 d. po operacijos Liuveno universi
teto klinikose mirė Adolfas Burba, kilęs 
iš Skuodo ir buvęs „Gimtosios Šalies“ ad- 
m in istra torius.

1949 m. balandžio 4 d. operacijos metu 
mirė Stasė LašinSkienė, o birželio 21 d. 
mirė Juozas Remeika.

1950 m. vasario 12 d. automobilio buvo 
užmuštas (Balys Mažeika. Po to netrukus 
mirė Dabulskių sūnelis Alfredas. Spalio 
24 d. mirė Jurgis Cinovas.

1951 m. liepos 17 d. mirė Petras Petke
vičius, gimęs 1920 m. Biržų apskr., o lie
pos 19 d. mirė Valentinas Gajauskas.

1952 m. kovo 22 d. kasyklose žuvo Bro
nius Butrimas, gimęs 1924 m. Anykščiuo
se.

(bus daugiau)

BALTŲ MENO PARODA
(Baitų meno draugija „Baltija“, įsteigta 

prieš vienerius metus, surengė pirmąją 
bendrą lietuvių, latvių ir estų dailininkų 
parodą Niujorke. Kultūros Židinyje. Pa
roda daugiausia rūpinosi dail. K. žoroms- 
kis su latvių dail. I. Rumpeters ir estų 
dail. E. Ojama, susilaukę gausių talkinin
kų.

Dalyvavo 12 estų, 14 latvių ir 16 lietu
vių dailininkų.

Su lietuviais 
pasaulyje
DR. A. ŠTROMO PASKAITA

■Anglijoje gyvenąs dr. A. Štromas buvo 
nuvykęs į Vilko seimą Floridoje. Ta proga 
jis apsilankė Bostono LB Kultūros klube, 
kur Skaitė paskaitą apie opoziciją Sovietų 
Sąjungoje. Pasak spaudos, susidomėjimas 
jo paskaita buvęs labai didelis. Bostoniš- 
kis „Keleivis“ išsispausdino plačią tos pa
skaitos santrauką.

MIRĖ KUN. P. DAGYS IR INŽ. K. 
KRULIKAS

Praėjusio gruodžio pradžioje New Yor
ke mirė reformatorių kunigas, ypačiai 
daug dirbęs Klaipėdos krašte, Petras Da
gys.

Apie tą patį laiką Floridoje -mirė inž. 
Kazys Krulikas, gimęs 1911 m.

MIRĖ DAIL. T. VALIUS
Praėjusiųjų metų gruodžio 1 d. Kanado

je mirė žinomas lietuvis dailininkas Te
lesforas Valius (63 m.). Ta proga „T. Ži
buriai apie jį rašė:

„Kai dail. T. Valius sulaukė 60 metų 
amžiaus, spaudoje pasirodė tiktai kuklūs 
paminėjimai. Nebuvo surengta nei apžval
ginė jo darbų paroda, nei atitinkamas pla
tesnis paminėjimas-akademija. Ir kokia 
gyvenimo ironija! T. Valius daug rašė 
apie savo koigaes dailininkus — gyvus ir 
mirusius, vertino jų darbus, parodas, leidi
nius, 'bet kai atėjo jo paties 60 metų su
kaktis, jo kolegas tylėjo. Greičiausiai dėl 
to, kad dail. T. Valius buvo labai kuklus, 
pats niekad garbėn neįsiveržė, o tiktai la
bai daug dirbo, kūrė. Antra, galbūt buvo 
per jaunas — dar buvo tikimasi iš jo vis 
naujų kūrybos vaisių. Deja, jo gyvenimo 
keliais buvo trumpesnis, nei buvo tikėtasi. 
Jis nutrūko toje vietoje, kur turėjo pra
žysti brandžiausi kūriniai.“

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ SOVIETŲ 
PARODĄ

„Lietuviai Amerikos Vakaruose“ (Nr. 
12, 1977 m.) rašo apie demonstracijas, ku
rias baltai ir kitos tautos ruošė Los Ange
les Sovietų parodos proga. Laikraštyje ra
šoma:

„Los Angeles Pavergtų Tautų komitetas 
(Americans for Freedom of Captive Na
tions), kuriam priklauso čekai, baltaru
siai, estai latviai, lietuviai, lenkai, ukrai
niečiai ir vengrai, per tris savaitgalius su
ruošė dideles demonstracijas prie naujojo 
Convention centre pastato.

Parodos atidarymo metu, lapkr. 12 d., 
buvo pirmoji demonstracija. Mūsų nuste
bimui net tikrieji rusai demonstravo so
vietus. Susirinkę apie 200 rusų, atnešė di
džiulį juodą karstą ir šaukė „Sovietai iš
žudė 60 milijonų rusų!“ Didelė grupė at
vyko ukrainiečių, kurie kartu su lietu
viais ėjo dideliu ratu ir dainavo: Freedom 
for Enslaved Nations, paskui buvo de
monstratyviai sudeginta sovietiška vėlia
va. Kai TV ir radijo atstovai pamatė dū
mus, subėgo filmuoti. Ukrainiečių orto
doksų parapijos klebonas Hillick užmynė 
ant (Smilkstančių pelenų ir tarė žodį re
porteriams. Kelios stotys parodė 'tą naktį 
demonstracijas, ir laikraščiai plačiai pa
minėjo įvykį.“

MIRĖ A. JERUMS

Jonas Gailius

Susitikimas kryžkelėse
Kritikai

Kai įpusėjo vakaras, pavargęs keleivis nusi- 
rioglino nuo dviračio, paliko prie apgriuvusios tvo
ros ir užėjo į užeigos namus.

šeimininkas jį mielai priėmė, o būrelis svečių 
su juo šnekučiavo, juokavo ir nesivaržydami naudo
josi jo vaišingumu.

Gerai numigęs, rytą žmogisčius padėkojo šei
mininkui už paslaugą, bet, išėjęs į kiemą, iš apmau
do net pastiro. Jis gailavo savo dviračio ir negalėjo 
suprasti, kokia širdis susigundė jį taip apiplėšti.

Aplink jį susirinko kiti svečiai ir, išklausę ai
manų, pradėjo kalbėti.

— Kaip paika palikti dviratį prie palinkusios 
tvoros, — pradėjo vienas.

— Dar kvailiau palikti nakčiai, neprirakinus 
prie gero kuolo, —pridūrė antras.

— Kaip tu ryžaisi tokiais kalneliais ir slėniais 
dviračiu klebesčiuoti?! — stebėjosi trečias.

— Tik kvailučiai leidžiasi į ilgą kelionę dvira
čiu.! — subabeno ketvirtas.

Keleivis, nespėjęs atsikvošėti nuo nelaimės, 
dar labiau apstulbo. Pagaliau sušuko:

— Tik dėl to, kad kažin kas nudžiovė mano 
dviratį, jūs visi šokote skaičiuoti mano klaidas! De
ja, nė vienas iš jūsų nieko blogo npeasakėte apie 
beširdį vagišių, kuris nukniaukė mano dviratį.

Ir, numojęs ranka, išėjo.

Mūsų sapnai
Kartą žmogus, kuris niekaip negalėjo surasti 

sprendimo, kurio laikytųsi, sapnavo nepaprastą 
sapną.

Taukštelėjęs ranka į kaktą ir tebesižavėdamas 
sapno vilionėmis, nudzengė pas visų žinomą žynį, 
kad išsiaiškintų sapno reikšmę.

Žinys, pasiklausęs ateivio suraizgytų sapnų, 
pasakė:

— Ateik pas mane su sapnais, kuriuos sukuri 
budėdamas, ir aš tau išaiškinsiu jų reikšmę. Tačiau 
sapnai, sapnuojami miegant, nepriklauso nei tavo 
vaizduotei, nei mano išminčiai... Eik ir sapnuok at
viromis akimis.

Gegužinėje
Į mūsų miestelio pavasarinę gegužinę lengvais 

žingsniukais atkiceno gretimo sodžiaus jauna, gra
ži mergaitė. Jos skruostai buvo padažyti jaunystės 
rožių ir lelijų spalvomis. Palaiduose plaukuose žai
dė saulės spinduliai, o melsvose akyse atsispindėjo 
giedras vakaro dangus.

Vos tik mergaitę pastebėjo jauni vaikinai, jie 
apstojo ją ratu ir kalbino. Vienas kvietė šokti, kitas 
siūlė šokoladinių saldainių ar gėlės žiedą ir visi no
rėjo pabučiuoti jos skruostą. Juk buvo avasaris, 
smagi gegužinė.

Tačiau mergaitė buvo nepatenkinta ir netgi 
pikta. Vieną ji piktai subarė, antram smogė minkš
tu delnu į veidą, trečią pastūmė ir apsisukusi pasi
leido namo.

Kicendama pamituvio takeliu, ji niršo savo šir
dyje.

— Kokie nemandagūs ir įžūlūs tie berniokai! 
Kaip jie mane užgavo ir pažemino!

Ištisus metus mergaitė negalėjo pamiršti gegu
žinės ir įkaitusių vaikinų.

Sekantį pavasarį vėl ji atlepeno į gegužinę, ir 
jos skruostai buvo padažyti rožių ir lelijų jaunystės 
spalvomis, o palaiduose plaukuose žaidė saulės 
spinduliai.

Tačiau šį kartą jauni vyrai, pamatę ją, traukė
si į šalį ir nieko nesakė. Visą vakarą nė vienas jos 

neprakalbino ir vieną paliko.
Kai saulei leidžiantis pamažėle kūbrino take

liu namo, mergaitė niršo savo širdyje ir aikčiojo:
— Ak, kokie nemandagūs ir įžūlūs tie bernio

kai! Kaip jie užgavo mane ir pažemino...

Atsiskyrėlis
Šio svetimo krašto šiauriniame miestelyje dar 

ir šiandien tebedruni senos karališkos pilies griuvė
siai, byloją apie senų laikų karus.

Kitame šio miestelio šone, stačioje uoloje, yra 
įrengta koplyčia. Prieš kelis šimtmečius tame urve 
gyveno senas atsiskyrėlis, misdamas duona bei van
deniu ir po ilgų maldų užsnūsdamas, priglaudęs 
pražilusią galvą prie drėgnos uolos.

Kelis kartus metuose atsiskyrėlis nueidavo į 
miesto aikštę ir įspūdingai kalbėdavo apie Dievo ir 
artimo meilę. Buvo iškalbus ir plačios apylinkės 
skambėjo jo garsu.

Vieną vakarą trys nepažįstami vyrai atbildėjo 
pas atsiskyrėlį ir pašaipiai jį pasveikino.

— Jūs skelbėte, kad reikia dalintis savo lobiu, 
su vargšais ir barėte turtuolius, kurie nenorėjo pa
žinti neturtėlių. Neabejojame, kad jūsų garsas ir iš
kalba padėjo jums praturtėti. Mes trys esame dide
liame varge, tad pasidalinkite su mumis prisiplėštu 
grobiu!

Atsiskyrėlis išskėtė rankas ir atsakė:
— Mieli draugai, nieko neturiu, išskyrus šitą 

guolį, duonos plutą ir ąsotėlį vandens. Jeigu norite, 
visa tai pasiimkite! Nei aukso, nei sidabro, deja, 
neprisigrobiau.

Vyrai peržvelgė jį su neapykanta ir nusisuko. 
Kai peržengė urvo angą, vienas jų atsisuko ir rikte
lėjo:

— O tu apgavike! Tu veidmainy! Tu kalbi ir 
skelbi tai, ko pats nesilaikai ir visus apgaudinėji!

Tą vakarą atsiskyrėlis negalėjo praryti sudžiū- 
vusios plutos ir ligi aušros nebeužmigo.

Sausio 6 d. Londone mirė vos 59 metų 
sulaukęs baltų tarpe gerai žinomas ir po
puliarus latvių kompozitorius ir dirigen
tas Alberts Jerums.

Velionis buvo gimęs 1919 m. sausio 1 d. 
Karola vietovėje netoli Estijos sienos. 
Muzikos pradėjo mokytis būdamas SeSe-

rių metų, ir dar gimnazijoje pradėjo diri
guoti ir pats (komponuoti. 1937 m. įstojo į 
Rygos konservatoriją. Karo įmetu diriga
vo chorams.

1947 m. atvyfko Anglijon, o po metų su
organizavo Londono latvių chorą. Visa 
Iką buvo aktyvus dainų 'švenčių r-^ėjas 
Europoje ir Amerikoje. Pastarųjų metu 
vadovavo ir Londono estų r"°terų chorui.

A. Jerums sukūrė dav<s įvairių muzikos 
veikalų. Paskutinis buVo Kantata, skirta 
1977 metų dainų šventei. Paliko žmoną 
Laumą ir dukterį Janą, kuri dabar vado
vauja jo įsteigtam chorui.

Kartu su broliais latviais apgailestauja
me ankstybą mirtį taip labai veiklaus ir 
reikalingo kultūrinio darbininko.

2



1978 m. sausio 17 d. Nr. 3 (1393) EUROPOS LIETUVIS 3

PO PIETŲ KRYŽIUMI
AVA SAUDARGIENĖ

TOMAS VENCLOVA AUSTRALIJOJE

PEN (rašytojų) konferencija, įvykusi 
Sydnejuje gruodžio 12-18 dienomis, pa
siuntė Brežnevui protestą dėl rašytojų 
persekiojimo Sovietų Sąjungoje. Protesto 
telegramoje 42-jų kraštų rašytojai pa
smerkė persekiojimą rašytojo Georgy Vla- 
dimovo, International Amnesty Sovietų 
■skyriaus pirmininko, Helsinkio žmogaus 
teisių grupės nario ir prašė, kad tas per
sekiojimas 'būtų sustabdytas. Telegramos 
iniciatoriai buvo prancūzų delegatai. Ją 
paisrašė Australijos, Anglijos, Belgijos, 
Kanados, Prancūzijos, Indijos, Latvijos, 
N. Zelandijos, JAV ir V. Vokietijos atsto
vai.

PEN suvažiavime iš pabaltiečių dalyva
vo vienas latvis, du estai ir neseniai iš 
Lietuvos ištremtas poetas disidentas To
mas Venclova, turėjęs artimą ryšį su Vla- 
dimovu. Jis konferencijoje kalbėjo komu
nistų pavergtų kraštų ir baltų vardu.

Konferencijoje kviestieji Sovietų rašy
tojai atsisakė dalyvauti, jei nebus paša
linti baltai. Atvažiavusieji rusai rašytojai 
buvo pastebėti Sydnejaus gatvėse, bet į 
konferenciją neatvyko.

Tš Los Angeles atskridusi Tomą Venc
lovą Sydnejaus aerodrome pasitiko Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės pirm. Al. 
Kabaila, Sydnejaus apylinkės pirm. V. 
Saudargas, „Mūsų Pastogės“ redaktorius 
V. Kazokas ir būrelis aktyvių lietuvių. 
Priėmimas ir susipažinimas įvyko pas 
Saudargus. Dalyvvo dvidešimt žmonių. 
Nors ir išvargęs po ilgos kelionės, svečias 
prisistatė kaip geras kalbėtojas, draugiš
kas visuomenininkas, žingeidus keliauto
jas.

Po PEN kenferencijos Tomas Venclova 
dvi savaites praleido su lietuviais. Reikš
mingiausias įvykis buvo spaudos konfe
rencija, kurią sukvietė Australijos Ben
druomenės valdyba viename iš geriausių 
Sydnejaus viešbučių. Didelį susidomėjimą 
rodė etninių grupių spauda — lenkai, lat
viai, estai, jugoslavai, ukrainiečiai ir kt. 
Pasikalbėjime, vykusiame anglų kalba, 
Tomas kalbėjo gana laisvai, tik retkar
čiais kreipdamasis į vertėją, prof. A. Ka
balą. Nuoseklūs faktiški pareiškimai darė 
didelį įspūdį susirinkusiems.

(Didžiausias Australijos dienraštis „The 
Sydney Morning Herald“ kitą dieną įdėjo 
didelę Tomo nuotrauką ir aprašymą. Ko
respondentė pradėjo straipsnį žodžiais: 
„Žymus lietuvis disidentas vakar Sydne- 
juje kreipėsi į visus, prašydamas atminti 
tuos, kurie savo gyvybę rizikuoja žmo
gaus teisių apsaugai Sovietų Sąjungoje ir 
Rytų Europoje. Ji pacitavo Tomo žodžius: 
„Aš prašau neužmiršti tų žmonių. Jie yra 
dideliame pavojuje“. T. Venclova prista
tytas kaip Lietuvos Helsinkio grupės or
ganizatorius, priverstinai išvykęs iš Lie
tuvos, nustojęs pilietybės. Lietuvoje likę 
trys tos grupės nariai, 71 metų poetė, pra
leidusi keturiolika metų kalėjimuose, ka
talikų kunigas ir žydas aktyvistas (vienas 
narys — V. Petkus areštuotas).

Tomas Venclova, žymaus komunisto sū
nus, toliau rašo laikraštis, liudija, kad So
vietų S-goje yra 10.000 politinių kalinių, 
iš jų 400 lietuvių. „Jie kalinami dėl savo 
įsitikinimų, o ne dėl kriminalinių nusikal
timų“. Lietuvos sostinėje, Vilniuje, disi
dentų grupė veikianti atvirai, teisėtai. Bet 
Sovietijoje esąs nusikaltimas remti savo 
veiklą 'konstitucija. Disidentai renka do
kumentus, ruošia pranešimus apie žmo
gaus teisių pažeidimus. Grupės veiklai su
silpninti, sovietai privertę Tomą išvykti ir 
tuoj atėmė pilietybę. Išvykstant, kiti gru
pės nariai prašė jį atstovauti Lietuvos di
sidentams Vakaruose. Aprašymas baigia
mas Tomo žodžiais: „Mano padėtis suniki, 
nes mano žmona ir ketvertų metų duktė 
yra Lietuvoje“.

Tokioje dvasioje, tik daugiau asmeniš
kais išgyvenimais perpintą pranešimą, To
mas Venclova padarė plačiai lietuvių ben
druomenei, pirmiausia Sydnejuje, paskui 
Adelaidėje, Melbourne ir Hobarte.

Australijos vyriausybės pripažinimas 
Lietuvos aneksijos buvęs didelis smūgis. 
Vienas bičiulis, įsitikinęs ateistas, prana
šavęs, kad Dievas nubaus Australiją. Taip 
ir atsitikę. Ciklonas sunaikino Darviną, 
netrukus sugriuvo vienas tiltas (Hobart), 
tuoj kitas (Melbourne).

Susirinkusieji turėjo daug klausimų. Į 
visus Tomas atsakinėjo.

Baltijos kraštų rusinimas labai stiprus. 
Labiausiai rusinama Latvija, mažiau Es
tija ir mažiausiai Lietuva. Rezistencija 
didelė. Ją stiprina Kalantos susidegini
mas, protestai, pogrindžio laikraštukai, 
kurie gal ne visi patikimi, ir pagaliau di
sidentai. Pirma disidentų grupė susiorga
nizavo Maskvoje, antra Ukrainoje, trečia 
Lietuvoje. Dabar jau veikia ir armėnų 
grupė. Apie disidentus reikia kalbėti, rei
kalauti jiems saugumo, nes tik tuo būdu 
)W gali išlikti gyvi. Lietuvoje rezistencija 
stipresnė, negu kitur. Po viena peticija 
surinkta 17.000 parašų, kas būtų neįmano
ma Rusijoje. Daugumas rusų disidentų 
pasisako už tautų laisvę. „Komunizmas 
yra 'tik Vakaruose; Lietuvoje, net ir Rusi
joje, jis susikompromitavęs“. Santykiai 
su kitais disidentais artimi. Lietuviai su
ruošė Vakarų žurnalistams spaudos kon
ferenciją Maskvoje, nes į Vilnių kores
pondentai neįleidžiami, kaip kad ir vaka
riečių spauda neįleidžiama. Informacija

ateina per radiją ir slaptai atgabentus 
laikraščius.

Rusinimas Lietuvoje? Mažesnis negu 
Latvijoje ir Estijoje, bet pakankamai 
■stiprus, rūpestį keliantis. Lietuvos istori
ja prasideda nuo komunistų įsiviešpata
vimo, nuo okupacijos; Lietuvos geografija 
mokyklose nedėstoma, yra tik Rusijos 
geografija. Diskriminacija didelė, lietu
viai neskiriami į aukštesnes vietas. Kul
tūrininkų rezistencija didėja, bet didėja 
ir persekiojimai. Mindaugas Tamonis bu
vo uždarytas į beprontamį už tad, kad pa
siūlė pastatyti paminklą Stalino tremti
niams. Išlaisvintas, neužilgo žuvo po trau
kiniu. Bet vieton žuvusiųjų ateina kiti. 
Studentų patriotizmas auga, disidentų 
skaičius didėja. „Jau visi pasidarė disi
dentais, kiti net patys to dar nežinodami“, 
sako Tomas. Žinomų disidentų Maskva ne
drįsta liesti. Vieši pareiškimai gąsdina, 
o ypač gąsdina Vakarų opinija. Todėl di
sidentai stengiasi užregistruoti komunistų 
nusikaitimus žmogaus teisėms. Lietuvių 
grupė sudariusi ir į Vakarus pasiuntusi 
dvylika tokių bylų, o Maskvos disidentų 
grupė — dvidešimt. Bylų nuorašai pasiųs
ti ir Kremliui.

Su Lietuva ir lietuviais reikia bendrau
ti, nes tik Vakarų opinija pristabdo Mas
kvos siautėjimą, palaiko lietuvių moralę. 
Reikia susirašinėti, važiuoti, atvažiavu
sius priimti. Tik su atvažiavusiais būti at
sargiais, nes avies kailiu prisidengę KGB 
agentai infiltruojami lietuvių tarpan; jų 
uždavinys skaldyti lietuvių vienybę, kelti 
rusų vertybes.

Sekantį vakarą Tomas Venclova skaitė 
paskaitą apie Lietuvos rašytojus, supažin
dino su dabartiniais poetais. Jo nuomone, 
talentingų poetų Mieželaičio ir Justo Mar
cinkevičiaus poezija nėra nuoširdi. Jie ku
ria sovietų patriotizmo dvasioje. Vertin
gesni yra Vaičiūnaitė, Degutytė ir kiti. 
Jie Lietuvoje mėgiami ir plačiai skaitomi.

Po pranešimo Tomas skaitė savo poezi
ją. Jo eilėraščiai, pilni liūdesio, pagavo 
emigracijos lietuvius.

Turėdami kelias laisvas dienas, parodė
me Tomui Sydnejų ir plačias apylinkes. 
Jo nuomonė apie Vakarus buvusi 'Skeptiš
ka. Džiaugiasi radęs geriau negu tikėjęsis. 
Užimponavo Sydnejaus grožis, moderniš- 
■kumas, įsenos istorinės vietos ir neribota 
laisvė.

Naujus Metus pasitikome pas Evą Ku
bos, kuri gyvena prie uosto įlankos, kaip 
sako keliautojai, gražiausios pasaulyje. 
Stebėjome 'apšviestus dangoraižius, ope
ros rūmus, tiltą. Dvyliktą valandą pakilo 
bengalinės ugnys, dangų numargino 'spal
votos žvaigždžių chrizantemos.

Po Naujųjų Metų atsisveikinome su To
mu Venclova Sydnejaus aerodrome. Jis 
grįžo į Los Angeles, kur laikinai gyvena ir 
dirba.

Atsisveikindamas dar kartą priminė: 
„Palaikykite artimus santykius su gimi
nėmis okupuotoje Lietuvoje Kiekviena ž.i- 
nia iš Vakarų juos gaivina“.

Italo istoriko viltys
Torino universiteto istorijos profesorius 

Fraco Venturi yra žinomas toli už Italijos 
ribų. Jo veikalas apie rusų „narodnikų“ 
sąjūdį, kurio nariai 1881 m. nužudė Rusi
jos imperatorių Aleksandrą II, yra išvers
tas i anglų ir prancūzų kalbas. Juo domi
si ir Rusijos istorikai.

Karo metu kovojęs partizanų eilėse 
Šiaurės Italijoje, Franco Venturi vėliau 
vertėsi žumalizmu ir kurį laiką dirbo Ita
lijos ambasadoje Maskvoje. Grįžęs iš Ru
sijos, parašė stambų istorijos veikalą apie 
Rusijos demokratinio 'Sąjūdžio pradžią 
praėjusiame šimtmetyje. Neseniai prof. F. 
Venturi, pasikalbėjime su Corriere della 
Sera korespondentu, palygino anų laikų 
rusų opozicijos veiklą su dabartiniais Ita
lijos „raudonųjų brigadų“ darbais ir su 
rusų disidentų 'siekimais. Jis taip pat pa
pasakojo savo įspūdžius iš 1977 m. pabai
goje įvykusio disidentų kongreso „Bien
nale di Venezia“, kur jis dalyvavo.

Prof. Venturi nuomone, kongresas buvo 
labai naudingas, tuo labiau, kad jis buvo 
suruoštas Italijoje. Sovietų disidentai 
trokšta dalyvauti diskusijose su laisvųjų 
tautų intelektualais. Po ilgos stalininės 
izoliacijos, kurią Brežnevas stengiasi pra
tęsti, disidentai turėjo progos įterpti so
vietų balsą į tarptautinį idėjų pasikeiti
mą. Nors jie ir neturi dar paruoštų politi
nių bei ekonominių programų, disidentai 
jau sulaužė tuos pančius, kuriais Stalinas 
bandė sukaustyti didžiąją rusų tautą ir 
kitas pavergtas tautas.

Kas buvo girdėta Venecijoje, tai tik 
dvasinės riaušės, kuriose dalyvauja rašy
tojai ir menininkai daugiau, negu istori
kai ar ekonomistai. Bet svarbu, kad jose 
dalyvauja ir mokslininkai. Bendrai pa
ėmus, naujieji disidentai nesigriebia tero
rizmo. Jie yra panašūs į 19-to šimtmečio 
.narodnikus“, tikėjusius į greitą Rusijos 
išsilaisvinimą. Vakaruose užmirštami tie 
rusų liberalistinio sąjūdžio pareiškimai, 
ir dažniausiai kalbama tik apie Rusijos 
despotizmo tradicijas. Šių dienų disiden
tai anų liberalinių tradicijų nešėjai.

Disidentai atsirdo dėl nusivylimo sovie
tų komunistinės santvarkos realybe. To
dėl jie nesigretina prie Stalino laikų opo-

Skantiškuoju keliu
SVEIKINIMAI Iš TAUTINĖS 

STOVYKLOS

Mūsų skautuos Tautinė stovykla vyks
ta geroje nuotaikoje. Iš įvairių kraštų su
skridę sesės ir broliai stovyklauja gražio
je aplinkumoje, pakilia nuotaika, didelėje 
skautiškoje šeimoje.

Tas nepaprastas įvykis mums, esan
tiems Anglijoje, yra malonus dar ir todėl, 
kad stovykloje dalyvauja ir mūsų atstovės 
vyresnės skautės Daina Traškaitė ir Aud- 
rilė Valterytė.

Jų kelionės pradžia nebuvo sėkminga, 
nes teko laukti lėktuvo daugiau kaip 25 
valandas, kol padėtis pasikeitė ir galėjo 
pradėti savo žygį.

Atstovės praneša, kad sėkmingai nuvy
ko į Australiją. Sydnejuje jų laukė vado
vai ir globojo iki stovyklos pradžios. Sto
vykloje įsijungė į darbą, susipažino su 
vadovybe ir stovyklautojais iš Australi
jos, Kanados ir Amerikos.

Jos, tarp kitko, rašo: „Siunčiame linkė
jimus iŠ Australijos ir dėkojame Anglijos 
Rajonui ir rėmėjams už suteiktą progą 
atvažiuoti į Australiją ir dalyvauti 6-ojoje 
Tautinėje stovykloje.“

Mes, iš savo pusės, linkime joms ir to
liau gražiai atstovauti mums ir laimingai 
■grįžti, parvežant su savim saulės spindu
lių ir skautiškos dvasios mums visiems.

Malonu jausti, kad mūsų lietuviškoji 
visuomenė ir organizacijos šį Rajono žygį 
įvertina ir remia. Londono Moterų Dr-ja 
„Dainava“ paskyrė auką £30.00. Didelis 
Skautiškas ačiū! Tos aukos ne tik paleng
vina darbą, bet kartu duoda vilties ir 
stiprybės ateičiai.

Anglijos Rajono Vadovybė

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

LONDONO LIETUVIŲ KAPINĖSE 
APSILANKIUS

„Mėgstu vaikščioti po kapines. Niekur 
kitur tokia gili ramybė nevaldo mano sie
los, kaip čia1, toje ašarų vietoje“ (M. Peč- 
kauslkaitė).

Kiek daug mistikos ir lietuviškos šir
dies šituose mūsų rašytojos-romantikės 
žodžiuose. Nenuostabu, kad daugelis iš 
mūsų mėgstame kapines, jų nostalgišką 
aplinką. Nuo pat jaunystės žaviuosi gra
žiai sutvarkytomis kapinėmis, ir niekada 
nepraleidžiu progos jų aplankyti. Gal to
dėl likimas man ir lėmė apsigyventi visiš
kai arti kapinių, kad galėčiau laikas nuo 
laiko po mirusiųjų miestą paklajoti...

Kai į šią salą pradėjo plūsti naujieji at
eiviai, greitai iškilo ir kapinių klausimas. 
Likimo išblaškyti po pasaulį, visi norėjo 
bent po mirties į vieną vietą susirinkti.

Latviai susigriebė greitai įsigyti gražų 
plotą didžiausiuose Europoje Brookwoodo 
tarptautinėse kapinėse netoli Londono. 
Estai pasirinko dailią vietelę Gunnersbu- 
ry kapinėse Ealinge visai arti garsiojo 
lenkų Katyno paminklo. Lietuvių senes
nioji karta jau daugelį metų laidojosi di
deliu grožiu nepasižyminčiose šv. Patriko 
katalikų kapinėse Leytono priemiestyje. 
Tačiau atskiro savo sklypo jie iki tol ne
turėjo.

Pagaliau prieš keliolika metų tų pačių 
kapinių kampe su dideliu vargu buvo įsi
gytas plotelis, skirtas vien tiktai lietu
viams. Visus reikalus pagal seną tradiciją 
sutvarkė parapijos vadovai, todėl šis klau
simas, berods, viešai ir nebuvo diskutuo
tas. Svarbu, kad tik savas, lietuviškas 
kampas.

Ministerio B. K. Balučio dešimties me
tų mirties 'sukakties proga panūdau šį lie
tuviškąjį mirusiųjų miestelį, turintį jau 
apie 70 amžinai įsikūrusių gyventojų, ap- 

zicionierių — Trockio ir Bucharino šali
ninkų. Jie galvoja, kad tinkamiausia prie
monė santvarkai pakeisti yra žmogaus ir 
pilietinių teisių reikalavimas. Tai yra 
užuomazga naujos politinės ideologijos. 
Šiuo klausimu visi disidentai, ar tai so
cialistai, ar tokie, kurie socialistais nesi
jaučia, yra vieningi.

Kitų Rytų Europos kraštų disidentai, 
dalyvavę Venecijoje, galvoja panašiai. 
Lenkai yra labiau subrendę už kitus. Jie 
jau turi politinę programą, kuri yra arti
ma demokratiniam socializmui, nors tarp 
Lenkijos disidentų esama ir revoliucionie
rių. Lenkai norėtų turėti iš dalies socialis
tinį krašto ūkį, iš dalies — laisvos rinkos 
ūkį. Reikia atsiminti, kad Lenkijoje žemės 
ūkis, smulkioji prekyba ir amatai nėra 
suvalstybinti. Lenkijos disidentų pirmas 
reikalavimas yra — politinė laisvė ir lais
vosios profesinės sąjungos. Tų tikslų sie
kiant, ijiems pavyko susitarti su darbinin
kija, ir tuo būdu sukurti galingą frontą. 
Išvien eina lenkų patriotizmas ir labai re
ligingos tautos (Bažnyčia. Tad Lenkijos 
diktatūrinį fasadą palaiko vien tik Sovie
tų parama režimui.

Prof. Venturi mano, kad Lenkijos kalė
jimuose nėra politinių kalinių. Tai retas 
atvejis diktatūriniame krašte. Todėl italų 
istorikas turi gerų vilčių dėl Rytų Euro
pos ateities.

J. R.

SVEIKINAME
Rašytoją, žurnalistą, buvusį „Europos 

Lietuvio“ redaktorių ir skautiškos idėjos 
rėmėją KAZIMIERĄ BARĖNĄ, gruodžio 
30 dieną atšventusį garbingą 70 metų am
žiaus ir 50 metų literatūrinio darbo su
kaktį, sveikiname ir linkime ilgiausių, 
sėkmingų, sveikų ir kūrybingų metų. Die
ve Jums padėk.

LSS Anglijos Rajono Vadija, sesės ir 
broliai

AUKA RAJONUI
Halifaxe gyvenąs v. s. R. Spalis-Gied- 

raitis vėl parėmė skautiškąją spaudą ir 
rajono veiklą, prisiųsdamas 5 sv. Kartu 
su kalėdiškais sveikinimais jis linkėjo, 
kad ir toliau skautiška liepsnelė žėrėtų 
jaunimo širdyse, kad Dievo, Tėvynės ir 
Artimo meilė jose neužgęstų. Mielam 
skautininkui reiškiame skautišką nuošir
di! ačiū.

LSS Rajono Vadija

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KARDINOLO SLIPYJ PROBLEMOS
„Europos Lietuvis“ (Nr. 1, sausio 3 d. 

1978 m.) 1 psl. „Kardinolo Slipyj proble
mos“ pastebėta netikslumų.

Rašoma, kad Ukrainos katalikų patriar
chatas panaikintas. Iš ‘tikrųjų, Ukrainos 
katalikų patriarchato nebuvo, o tik po II 
pasaulinio karo ukrainiečiai katalikai 
prievarta prijungti pravoslavų Maskvos 
patriarchatui, vyskupai įkalinti arba iš
tremti ir katalikų veikla perėjo į pogrin
dį.

Karei. J. Slipyj ne 80 metų, bet bebai
giąs 86 metus, nes yra gimęs 1892. II. 17.

Didž. Britanijos katalikams ukrainie
čiams jau nuo 1963 m. vadovauja apašta
linis egzarchas vyskupas Augustinas E. 
Hornyak. J. Sakevičius

lankyti. Nors jis pačiame kapinių gale 
piktžolių gerokai užgožtas, bet surasti ne
sunku, nes jau iš tolo moja bendrasis vi
siems minusiems lietuviams pastatytas pa
minklas — kryžiaus ir Gedimino stulpų 
derinys. Jo papėdėje prasmingas įrašas: 
„Suteik, Viešpatie, amžiną ramybę Lietu
vos vaikams“.

Netoli jo akį patraukia B. K. (Balučio 
kapas, kurio iš tiesų ir atvykau aplankyti. 
Ant jo skulptoriaus Mončio suprojektuo
tas paminklas — stilizuotas Laisvės var
pas, su paties Balučio kadaise sugalvotu 
įrašu: „Oi skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina 
jos“.

Gaila, varpo pjedestalas visiškai nu
grimzdęs į žemę (gal jo ir nebuvo), todėl 
šis gražus paminklas dabar kiek primena 
apšepusioje pievoje išaugusį didelį grybą. 
Šalia jo keli vėjo išvartyti sudžiuvusių 
chrizantemų vazonėliai, matyt, užsilikę 
nuo Vėlinių dienos...

Tai ir visos puošmenos lietuviškųjų ka
pinių, kurios sudaro gana skurdoką vaiz
dą visame tame plote. Žvelgiant iš toliau, 
jos primena nebaigtas sutvarkyti karių 
kapinaites su vienodais apie 75 cm aukš
čio, iš dalies jau aplaužytais kryželiais. 
Pagal vieną kapinaičių šoną buldozeriais 
suverstas didžiulis žemių pylimas. Išvar
tytų paminklų gabalai sukritę į mūsiškį 
plotą, nes jokia tvora (net ir gyvatvore) 
jis neaptvertas. Iš kito šono staigi žemu
ma, priaugusi piktžolių...

Vaizdas nelabai jaukus. Tuo labiau, 
kad visi ten ilsintieji neseniai atkeliavę, 
buvę geri pažįstami, draugai. Net ir mūsų 
veteranų — kun. K. A. Matulaičio ir di
džiojo veikėjo Petro Bulaičio — kapai ma
žai kuo teišsiskiria (ant buvusiojo klebo
no kapo padėta atversta knyga, 'kurioje iš
kalta kielikas ir kryžius).

Tų menkų kryželių, kaip minėta, per 
paskutinius 10-15 metų jau pridygę apie 
70. Ir vietos naujiems jau beveik nebeli
kę. Kalbama, kad kapinių administracija 
nebeleisianti daugiau plėstis. Gal ir ge
rai, nes dabartinėje vietoje padoresnių 
paminklų ir net antkapių esą negalima 
statyti. Leidžiama statyti tiktai tuos men
kus tarsi „maro metų“ kryželius, kurių po 
keliolikos metų turbūt ir žymės nebeliks...

Sakoma, kad kapinės yra išorinis tautos 
civilizacijos ar net kultūros rodiklis. Jų 
sutvarkymas, paminklai bei įrašai rodo 
tautos charakterį, šeimos santykius, suge
bėjimą pagerbti kraštui nusipelniusius 
'žmones, šeimos narius, ir net nematomu 
būdu su jais bendrauti. Užjūrio lietuviai 
į tai yra atkreipę ypatingą dėmesį. Kas 
■nėra girdėjęs apie dvejas lietuvių kapines 
Ch'icagoje, įsteigtas senųjų ateivių, o nau
jųjų prašmatniais paminklais išgražintas. 
Kalbama, kad nuo jų neatsilieka, ar dar
gi net pralenkia, Toronto kapinės Kana
doje.

Deja, Britanijos lietuviams savas kapi
nes suorganizuoti nelabai tepasisekė. Tie
sa, provincijos miestuose ir jie turi įsigiję 
dailesnius plotus ir gražesnių paminklų 
pasistatę. Etet Londonas neturi daug kuo 
pasigirti. Visuose didmiesčiuose kapinių 
problema yra sunki. Dėl to nieko negali
ma kaltinti. Bet vis dėlto gal būtų verta 
ir kitoje vietoje amžinosios poilsio vietos 
pasižvalgyti.

B. Šarūnas

LIETUVOJE
KLAIPĖDOJE PAMINĖTAS 

Č. SASNAUSKAS

Gruodžio 18 d. Klaipėdos filharmonijos 
mažojoje salėje įvyko koncertas, skirtas 
Č. Sasnausko 110-osioms metinėms. Žodį 
apie kompozitoriaus veiklą ir jo darbų 
.reikšmę tarė muzikologas V. Landsbergis. 
Po to skambėjo č. Sasnausko vargoniniai 
(dvi fugos ir Largo) ir choriniai kūriniai 
(„Lėk, sakalėli“, „Užmigo žemė“, „Žmo
nijos gerovė“, dalys iš Requiem, kanonas 
iš kantatos „Troliai“, „Kur bėga Šešupė“), 
kuriuos atliko vargonininkė A. Kiškelytė 
ir Klaipėdos Mokytojų namų mišrus ka
merinis choras (vad. F. Sereika).

Bene pirmą kartą po kompozitoriaus 
mirties vėl suskmbėjo neišspausdinti, ma
žai žinomi jo kūriniai, kuriuos atliko pa
vyzdinis berniukų choras „Gintarėlis“ 
(vad. A. Rožė): dvi antifonos ir ofertori- 
jus, dainelė „Tai bent dyvai“, taip pat Č. 
Sasnausko aranžuota S. Moniuškos „Seno
vės lietuvių žygio daina“ (atfl. Mokytojų 
namų choras). Koncerto pabaigoje visi 
chorai kartu padainavo iškilmingą sveiki
nimą „Ad multos annos!“

„GINTARINĖ PORA-77“

Tradiciniame pramoginių šokių konkur
se Kaune praėjusiais metais varžėsi tris
dešimt porų. Pirmąją premiją laimėjo V. 
ir N. Dovidovskiai iš Leningrado, o už ge
riausią lietuviško naujo šokio „Rylio“ at
likimą premija atiteko S. ir L. Popovams 
iš Maskvos. Ta proga „Nemuno“ korespon
dentas turėjo su S. Popovu tokį pasikalbė
jimą:

— Kaip vertinate naująjį lietuvišką 
pramoginį šokį?

— „Rylio“, mano supratimu, geriausias 
tarybinis pramoginis šokis. Tai ne komp
limentas. Tokia ir mano kolegų nuomonė. 
„Rylio“ šokėjams leidžia atlikti įvairias 
kompozicijas, kūrybiškai improvizuoti.

— Kokį įspūdį Jums paliko konkursas 
„Gintarinė pora-77“ ir dabartinis Lietu
vos pramoginių šokių lygis?

— Šito konkurso laukėme senokai. Ir ne 
tik mes. IŠ Maskvos į Kauną šį kartą at
važiavo daugiau kaip trys šimtai pramo
ginių šokių gerbėjų, estetikos dėstytojų, 
■kultūros įstaigų darbuotojų. Konkursu 
esame labai patenkinti. Svarbiausia — ga
vome naujos informacijos, pasikeitėme 
patirtimi. Kiekvienas susitikimas su Čes
lovu ir Jūrate Norvaišomis, neperdedant 
galima sakyti, — tikra šokių mokykla. Jie 
savo ieškojimais ir atradimais daug prisi
deda prie pramoginių šokių vystymosi 
mūsų šalyje ir už jos ribų. „Norvaišų mo
kykla“, matyt, būtų galima pavadinti ir 
respublikos pramoginių šokių tendenciją.“

Kaip žinoma, Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos yra šokę Anglijoje ir kituose Euro
pos valstybėse.

L. GIRAI PAMINKLAS KAUNE

Dalyvaujant partijos ir valdžios atsto
vams, Kauno senamiestyje gruodžio 19 d. 
atidengtas Liudo Giros paminklas-bius- 
tas. Kalbas pasakė Rašytojų sąjungos pir
mininkas A. Maldonis ir „Tėviškės“ drau
gijos pirmininkas generolas majoras P. 
Petronis. Pastarasis prisiminė karo die
nas, „kai Liudo Giros poezijos posmai 
Oriolo sniegynuose, Baltarusijos žemėje, 
gimtajame krašte vedė karius į žūtbūtinę 
kovą su priešu, įkvėpė juos pergalei...“ 
Pačiam poetui nebebuvę lemta išvysti 
pergalės rezultatų.

MIRĖ A. MARGERIS

Gruodžio 24 d. Vilniuje mirė seniausias 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys Algir
das Margeris (K. šeštokas), sulaukęs 88 
metų. A. Margeris buvo daugiau žinomas 
kaip JAV vadinamosios pažangiosios 
spaudas bendradarbis ir rašytojas.

Į Ameriką jis buvo atvažiavęs 1907 m., 
o grįžo atgal į Lietuvą po 60 metų — 1967 
m. Savo raštuose Margeris vaizdavo emi
grantų gyvenimą ir nagrinėjo socialinius 
klausimus. Apie dabartinę Lietuvą jis pa
rašė dvi knygas — „Lietuva 'šiandien“ 
(kartu su S. Jokubka) ir „150 dienų Ta
rybų Lietuvoje. Išliekamąją vertę turės 
gal tik jo veikalas „Amerikos lietuviai ir 
angliškųjų skolinių žodynai“ (1956 m.).

Palaidotas Vilniuje — Antakalnyje.

PAGERBTAS E. MATUZEVIČIUS
Gruodžio 26 d. Meno darbuotojų rūmuo

se įvyko literatūros vakaras, skirtas poe
to E. Matuzevičiaus 60-osioms gimimo me
tinėms. Įžangos žodžiu jį pradėjo poetas 
V. Reimeris, E. Matuzevičiaus kūrybinį 
kelią, jo poezijos reikšmę aptarė filologi
jos daktaras J. Lankutis.

Kultūros ministras J. Bielinis pasveiki
no jubiliatą, gavusį aukštą vyriausybinį 
apdovanojimą — LTSR nusipelniusio me
no veikėjo garbės vardą. Jis taip pat įtei
kė poetui šių metų Respublikinės premi
jos laureato diplomą.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
— Panele, jūsų pienais bėga!

(Šūktelėjimas troleibuse)

Parduodu pusę gyvenimo. Yra sodas.
(Skelbdinąs)
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PARĖMĖ SPAUDĄ

Romoje gyvenąs Juozas Gailius prisiun
tė „ E. Lietuviui“ auką — 20 dolerių. Kar
tu pridėtame laiškutyje rašo:

„Malonėkite priimti ir mano kuklų pri
sidėjimą prie Tamstų dedamų nenuilsta
mų pastangų išlaikyti gyvą spausdintą 
lietuvišką žodį Europos lietuvių išeivijo
je“.

'Gerbiamajam aukotojui nuoširdžiai dė
kojame.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Kazys Sidaras, gimęs 1922 
m. vasario 18 d. Ieško sesuo Marytė. Jis 
pats ar žinantieji apie jį .prašomi rašyti 
šio laikraščio redakcijai

AUKOS
Atsilygindami už „E. Lietuvį“, lietuviš

kajai spaudai paremti aukojo:
J. Dubickas — 10.000 sv., A. Rimkus — 

4.35 sv., P. Juška — 3.50 sv., R. Gustainis
— 3.50 sv., B Gailiū.nas — 2.50 sv., J. Ma
tulevičius — 2.00 sv., P. Morkūnas — 2.00 
sv., P. Dragūnas — 2.00 sv., K. Grigaitie
nė — 2.00 sv., J. Jakimavičius — 1.50 sv., 
J. Akavitas — 1.50 sv., V. Gurevičius —
I. 50 sv., J. Paulauskas — 1.00 sv., J. Li- 
deika — 1.00 sv., T. Bakaitienė — 1.00 sv.,
J. Vilimas — 0.50 sv., J. Liobė — 0.50 sv., 
J. Kulinskas — 0.50 sv., M. Linkevičius 
0.50 sv., A.. Petkevičius — 0.50 sv., J. Vi
liamas — 0.50 sv., P. Gudas — 0.50 sv., A. 
Čebatariūnas — 0.50 sv., J. Varaškevičius
— 0.50 sv., A. Brazdeikis — 0.50 sv., J. 
Nevulis — 16.00 DM.

Tautos Fondui aukojo:
P. Dragūnas — 8.00 sv., J. Gudynas — 

3.00 sv., J. Vaivada — DM 75.00.

LONDONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 60-mečio 
minėjimas bus vasario 18 dieną 7 vai. 
Sporto ir Socialinio klubo salėje.

Pamaldos Londono lietuvių šventovėje 
vasario 19 d. 11 vai. rytą, kurias užprašė 
Lietuvos atstovas Londone.

JUSTUI ČERNIUI 60 METŲ
Sausio 17 dieną Londono lietuvių choro 

vedėjui Justui Černiui sueina 60 metų am
žiaus.

Londono lietuviškoji parapija, kuriai 
jis ilgus metus talkininkauja kaip choro 
■dirigentas, rengia sausio 21 dieną (šešta
dienį), 7.30 vai. vak., Sporto ir Socialinio 
klubo salėje Justo Černio 60 metų gimta
dieniui paminėti pobūvį.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi tuojau 
užsirašyti pas Londono parapijos vicepir
mininką Igną Dailidę, 12A Ponsonby Hou
se, Waterloo Gardens, E2, arba pranešti 
telefonu 01-980-7463. Dalyviams mokestis 
£1.50.

PASKUTINIOJI NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
PETICIJA L. BREŽNEVUI

Užbaigiant tarptautinius Sąžinės kali
nių metus, Aid to the Church in Need pa
kartotinai nutarė parengti antrąją petici
ją L. iErežnevui, kad Nijolei Sadūnaitei 
būtų dovanota likusioji bausmė — ištrė
mimas.

Parašai buvo renkami per įvairius Aid 
to the Church in Need parengimus.

Buvo pakviesta talkon ir D. B. Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba. Jai labai 
daug padėjo .Anglijos Sielovada ir „šalti
nis“, kurie rinko parašus Wolverhampto- 
ne, Manchesteryje, Nottinghame, Bir- 
minghame, Stoke-on- Trent, Gloucestery- 
ję-Stroude, Coventryje, Bradforde, Kette- 
ringe, Peterborough'e ir tolimoje Škotijo
je.

Pažymėtina, kad tokios mažos kolonijos, 
kaip Peterborough, surinko beveik dau
giau parašų, negu pats Londonas.

43 lapai su parašais persiųsti A. C. N. 
centrui galutiniam peticijos paruošimui.

Padėka visiems, kurie prisidėjo savo 
darbu.

Stasys Kasparas

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 28 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

BRADFORDAS
J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS

Šio mėnesio 21 dieną „Vyčio“ .šlubo sa
lėje rengiamas
dr. Jono IEIASANAVIČIAUS minėjimas.
Progrmoje R. Giedraičio-Spalio paskai

ta ir kita programos dalis. Į šį retą minė
jimą kviečiama visi Bradford© ir apylin
kės lietuviai. Pradžia — 6.30 vai.

„Vyčio“ klubo valdyba

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Bradfordo lietuvių „Vyčio“ klubo val
dyba 1978 m. sausio 29 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p. p. savo patalpose šaukia narių vi
suotinį metinį susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, valdomųjų organų 
rinkimai, sąmatos 1978-iems metams pri
ėmimas ir einamieji reikalai.

Kvorumui minėtą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių
jų skaičių.

„Vyčio“ klubo valdyba

BIRMINGHAMAS
KLAIDINGA DATA

Pranešame, kad anksčiau skelbtasis su
važiavimas Lietuvos Nepriklausomybės 
60 metų sukakčiai paminėti .Birminghame 
įvyks ne sausio, o vasario mėn. 25 d. Len
kų katalikų klube (Bardesley St., IBdr- 
mingham 5).

DBLS skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų trečią dieną M. L. S. Tėvų k-tas 
surengė lietuvių klube klubo narių vai
kams Kalėdų Eglutę, į kurią atsilankė 
daugiau kaip 20 vaikų.

Eglutę atidarė ir pravedė S. Tėvų k-to 
pirm. V. Kupstys ir tarė įžanginį žodį.

Kalėdų senelis buvo V. Motuzą, .kuris 
įteikė vaikams dovanėles ir stebėjo jau
nųjų Skautų, kurie išpildė programą, pa
sirodymus. Jiems vadovavo J. Bernatavi- 
čiūtė.

Po programos vaikams ir motinoms bu
vo surengta arbatėlė, kurią paruošė M. 
Pažėrienė, Pažėraitė ir iEL Barauskienė. 
Visas Eglutės išlaidas padengė M. L. S. 
klubas.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyrius M. L. S. klube surengė Naujųjų 
Metų sutikimą, kuriame dalyvavo apie 80 
žmonių. Jų buvo i'š arti ir toli.

N. Metų sutikimą pravedė skyr. pirm.
K. Murauskas.

Klubas atsilankiusiems davė savo už
kandžius, kuriuos paruošė klubo valdybos 
nariai-ės. Be to, žmonės atsinešė apsčiai ir 
savo maisto. Tokiu būdu N. Metų sutiki
mas išvirto į didelį balių.

Palydint senuosius ir sutinkant Naujuo
sius Metus, sveikino ir geros kloties Nau
juose Metuose linkėjo liet, klubo pirm. V. 
Kapstys, L. F. R. vieneto pirm. V. .Berna
tavičius, ramovėnų C/V-ba raštu, kurį 
perskaitė skyriaus sekr. A. Podvoiskis, 
Š. A. L. Biuletenio vardu S. Lauruvėnas 
ir ramovėnų vardu skyr. pirm. K. Mu
rauskas.

Naujieji Metai sutikti sugiedant Lietu
vos himną ir saldžiais pasibučiavimais, 
palinkint vieni kitiems geros kloties.

Naujųjų Metų proga ramovėnų valdyba 
nuoširdžiai sveikina visus ramovėmis bei 
jų šeimas ir linki geros kloties ir laimin
gų 1978-tųjų metų.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 8 d. M. L. S. klubas sušaukė me

tinį visuotinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba padarė pranešimus ir buvo ilš- 

rinkta nauja valdyba 1978-tiems metams.
Iš sekr. P. Podvoislkio pranešimo paaiš

kėjo, kad praėjusių metų klubo rekordinis 
pelnas viršijo 930 sv. Toks pelnas gautas 
todėl, kad klubo valdyba gausiems lanky
tojams plačiai atvėrė klubo duris. Bet 
pelnu netenka per daug džiaugtis, nes 
klubas buvo priverstas įsivesti atsargi
nius elektros laidus ir įsigyti kito invento
riaus. Gautojo pelno neužteko, reikėjo ge
roką sumą pridėti iš sutaupų.

Į naują valdybą išrinkti šie nariai: V. 
Kupstys — pirmininkas, J. Verbidkas — 
vicepirmininkas, P. Podvoiskis — sekre
torius ir D. Jelinskas — iždininkas. Na
riai: H. Vaines, P. Viržintas, T. Būtėnas ir 
J. Naujokas. Kandidatais liko A. Vigels- 
kas ir M. Vigelskas.

Į Revizijos Komisiją išrinkti: V. iEterna- 
tavičius, K. Steponavičius ir L. Pūras. 
Kandidatas — A. Pupelis.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyriaus valdyba sausio 28 d„ šeštadienį, 
5 vai. vakarą šaukia M. L. S. klube visuo
tinį metinį narių susirinkimą, kuriame 
bus aptarti Skyriaus reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba.

Kvorumui minėtą valandą nesusirin
kus, susirinkimas bus atidėtas 30 minučių, 
o po to pravestas neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Kviečiame dalyvauti visus narius.
Klubo valdyba

MIRĖ ADOMAS JASIKAS

Sausio 5 d. Oldhame po trumpoko sir- 
guliavimo (skundėsi galvos svaiguliu) iš 
mūsų tarpo amžinai išsiskyrė Adomas Ja- 
sikas. Jis visuomet buvo pilnas sąmojaus, 
nuoširdus, draugiškas, vaišingas ir nie
kam nebijojo pasakyti savo nuomonę.

Adomas buvo gimęs 1905 m. lapkričio 27 
d. Sodkalnio kaime, Kražių vis., Raseinių 
apslkr.

Adomui jo tėvas Tomas pasakodavęs, 
kaip 1893 metais, ginant Kražių bažnyčią, 
kazokai jį „šventinę“ bizūnais.

Atlikęs karinę tarnybą Kaune, buvo 
priimtas į viešąją policiją. Vėliau tarnavo 
maisto krautuvės vdėju Kaune.

1944 metais Adomas kartu su daugeliu 
tūkstančių lietuvių nuo artėjančio raudo
nojo slibino pasitraukė į Vakarus. Dirbo 
Dresdene ir pergyveno didįjį bombardavi
mą, kuriame žuvo daug tūkstančių žmo
nių, jų tarpe ir lietuvių. Adomas per vie
ną naktį pražilęs. 1947 metais atvažiavęs į 
Angliją dirbo įvairius darbus, čia sutiko 
ir vedė vokiečių kilmės gyvenimo draugę 
Paulą. Adomas visą laiką bendravo su lie
tuviais. Jį visadą galėjai sutikti tautiniuo
se minėjimuose, susirinkimuose, pobū
viuose, klube, Sodyboje ir kitur.

Be to, lAdomas buvo didelis spaudos my
lėtojas: pirko knygas, prenumeravosi 5 
lietuviškus laikraščius.

Priklausė Manchesterio lietuvių klubui 
ir L. S. D. P. organizacijai D. Britanijoje. 
Sausio 11 dieną palaidotas Manchesterio 
R. k. kapinėse Mostone. Laidojimo apei
gas atliko kun. Kamaitis. Laidotuvėse da
lyvavo daugiau kaip 30 asmenų.

■žmoną Paulą ir Lietuvoje likusius gi
mines nuoširdžiai užjaučiame.

Ilsėkis Ramybėje, Adomai, Žemaitijos 
Ąžuole!

V. M.

PETERBOROUGH

MIRĖ J. MURAŠKA
Prieš pat Kalėdas (gruodžio 23 d.) Pe

terborough mirė buvęs savanoris-kūrėjas 
Juozas Muraška, sulaukęs 79 metų am
žiaus. Kilimo buvo kaunietis. Iki .pensijos 
amžiaus dirbo kirpėju. Paliko liūdinčią 
žmoną ir podukrą. Palydėti į kapines bu
vo susirinkęs vietos lietuvių būrelis.

LEIQH
MIRĖ S. GRIŠKAUSKAS

1977 m. gruodžio 27 d. Warrington ligo
ninėje mirė Stasys Griškauskas, jau ilges
nį laiką negalavęs inkstais ir prieš Kalė
das paguldytas Warrington ligoninėj. Ka
lėdoms buvo sveikata kiek pagerėjusi ir 
buvo grįžęs į namus, bet tuojau vėl turė
jo grįžti į ligoninę, kur gruodžio 27 d. mi
rė.

Palaidotas gruodžio 30 d. Earlestown 
kapinėse su visom katalikiškom apeigom.

Velionis buvo 67 metų amžiaus. Kilimo 
vilkaviškietis (Navininkai) stambaus 
ūkio savininkas. Karui baigiantis ir ru
sams artėjant į Lietuvą, Stasys palikęs 
savo ūkį, pasitraukė į Vakarus, o 1947 m. 
atvažiavo į Angliją. Apsigyveno Earles- 
towne, netoli Newton. Buvo vedęs lietu
vaitę, šeimos neturėjo.

A. a. Stasys buvo tykus ir labai gero 
būdo, priklausė mūsų DBLS skyriui, rei
kalui esant, niekada neatsisakydavo pa
dėti ar paaukoti. Buvo nuolatinis lietuviš
kos spaudos skaitytojas.

Kiek teko sužinoti, Lietuvoje yra pali
kę vienas brolis ir sesuo, o čia, Anglijoje, 
pasiliko liūdinti žmona.

Ilsėkis ramybėje, Stasy!
« J. P-čius

GLOUCESTER
PAVYKUSI KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 31 d., ukrainiečių klubo patal
pose Gloucejierio-Stroud EiELS skyrius 
suruošė vaikams Eglutę. Skyriaus pirmi
ninkas V. Cibulskis atidarė, pakviesda
mas vyrus sugiedoti „Sveikas Jėzau gimu- 
sis“. Po to M. Gelvinauskienės vadovauja
mas jaunimėlis pašoko Kepurinę ir Rugu
čius, o M. Gelvanauskienė padeklamavo 
eilėraštį, pritaikytą Kalėdoms ir N. Me
tams Ir vėl jaunimėlis pašoko Kalvelį, 
Kubilą ir Suktinį. M. Meškelevičiūtė, T. 
KatouSki ir Lisa gavo atskiras M. Gelvi
nauskienės dovanėles, nes jos jau penkeri 
metai šoka tautinius šokius.

Pagaliau pasirodė visų laukiamas Kalė
dų senelis su trimis pilnais maišais dova
nėlių. Kiekvienas vaikas gavo po dovanė
lę — balionėnį. Už tai vaikučiai pa
giedojo seneliui angliškų kalėdinių gies
mių. Tada prasidėjo coca cola vaišės. Vai
kučiai buvo pavaišinti Skaniai paruoštu 
M. Gelvinauskienės ir J. Biliūnaitės mais
tu ir coca cola. Gana gerai pavyko loteri
ja. Taip linksmai buvo palydėti 1977-ieji 
metai ir sutikti 1978-ieji.

Skyriaus maršalka

NOTTINQHAMAS
SUSIBŪRĖ LIETUVIŲ JAUNIMAS

Nottinghamo jaunimas, dalyvavęs Sto- 
ke-on-Trento seminare, 1977 .m. lapkričio 
mėn., pasiryžo suorganizuoti stipresnį 
jaunimo vienetą Nottinghame. Jų iniciaty
va 1978 m. sausio 8 d. Nottinghamo lietu
vių klubo patalpose įvyko pirmas susirin
kimas. Dalyvaujančiųjų buvo 15. Svečiais 
buvo kun. S. Matulis, K. Bivainis, atvykęs 
iš Peterborough S. Vaitkevičius, o kai ku
rie tėvai atvyko pasiklausyti.

Jaunimas išsirinko komitetą. Buvo nu
tarta veikti lietuviškoje plotmėje, prisi
laikant lietuviškųjų tradicijų, o ne vien 
tik tenkintis vakaro pasilinksminimais. 
Ateityje žadama sudaryti dainų ir šokių 
ansamblį ir suruošti lietuvišką parodėlę.

Nottinghamo jaunimo vadovai dėkoja 
tėvams ir bendrai visiems asmenims, ku
rie ateityje žadėjo remti. Ačiū visiems 
jaunimo dalyviams, kurie entuziastiškai 
priėmė visas rezoliucijas.

Nijolė V.

VOKIETIJA
SVETUR PALAIDOTAS LIETUVIS — 

KAZIMIERAS PRONAITIS
Šitas taurus lietuvis mirė 1977 m. gruo

džio 24 d. Pforzheime, sulaukęs 87 m. am
žiaus. Nors save laikė kataliku, bet buvo 
prisiderinęs prie savo žmonos evangelikų 
konfesijos. Todėl laidojimo apeigos atlik
tos evangeliškai.

Gražioje Pforzheimo centrinių kapinių 
koplyčioje gruodžio 28 d. apeigos prasidė
jo prie daug vainikų, gėlių puokščių ir 
vargonų bei smuiko muzikos. Vokiečių ku
nigas apeigas pradėjo šventraščio žo
džiais ir malda. Suminėjo mirusiojo vardą 
ir pavardę, tai savaip ištardamas: Kasimir 
Prona-i-tis. Toliau sakė, kad Pranaitis —• 
kaip „deu'tschstaemmiger Sohn“, (vokie
čių kilmės sūnus) turėjęs atlikti ilgą kelią 
į kitą „pasiilgtą“ kraštą... Ir mus lydis il
gesys... į kitą kraštą, sakė toliau pamoks
lininkas. Mums Dievas padedąs išsivaduo
ti iš žemiškų bei kūniškų varžtų..., mus 
vedąs savo tvirta ranka. Reikia tik Juo pa
sitikėti ir Jam pasiduoti, dėkingai pripa
žįstant Jo valią, su Juo vis iš naujo susi
jungiant, kad Jis vestų, lydėtų mus į am
žinąją tėvynę.

Kapinėse prie duobės tas pats kunigas 
tarė apeiginius atsisveikinimo žodžius, ant 
karsto duobėje užbėrė žemės. Sekė Vieš
paties malda — Tėve mūsų..., palaimini
mo žodžiai su žmonių atleidimu į kasdie
ną...

Su ištikimu Lietuvos sūnumi amžinai 
atsisveikinti buvo susirinkę apie 60 (o gal 
ir daugiau) lietuviškų ir vokiškų tautie
čių.

Kazimieras Pronaitis buvo gimęs Rasei
niuose (1890. IX. 12). Jo tėvas buvo uolus 
knygnešys, kuris rusų caro okupacijos lai
kais, Lietuvoj uždraudus lietuvišką spau
dą, iš Tilžės į Lietuvą gabendavo lietuviš
kas knygas. Ne vieną tokią knygą buvo 
skaitęs ir sūnus K. Tais laikais nesant lie
tuviški} mokyklų, Kazimieras P. iš savo 
mamos buvo išmokęs lietuviškai skaityti 
ir pasistengė toliau lavintis bei mokslin- 
tis. Ne iš „kilmingųjų“ tarpo kilęs, jis ne
turėjo laimės pasiekti aukštesniųjų moks
lų.

Klaipėdos kraštui esant Lietuvos poli
tinėje globoje, K. Pronaičiui teko darbuo
tis to krašto seimelio nariu 'šešerius me
tus, o paskui trejus metus dirbti Klaipė
dos miesto seimelyje. 1938 metais užėjus 
Hitlerio valdžiai, jis Klaipėdą apleido, ją 
iškeisdamas į Kretingą, kur įsitaisė batų 
krautuvę. Raudonajai armijai užėmus 
Lietuvą (1940 m.), jis, kartu su žmona, 
galėjo išvykti į Vokietiją, kur 1941 me
tais buvo įpilietintas ir 1943 m. išsiųstas 
atgal i Lietuvą. Panevėžyje buvo apskri
ties viršininko šoferiu iki 1944 metų ba
landžio mėnesio. Paskui dirbo batų įmo
nėje, jai vadovaudamas. Vėl užėjus komu
nistų valdžiai, visko neteko. 1945 m. gegu
žės mėn. buvo išsiųstas į Klaipėdą ir te
nai gyvenęs nuolatinėje NKVD policijos 
priežiūroje.

1959 m. vasario 10 d. galėjo su šeima 
išvykti į V. Vokietiją, kur gyveno lage
riuose: Friedland, Elzen, Kirchzarten ir 
Rastatt. Negavo „Heimkehrer — sugrįžu
sių į tėvynę“ paramos, turėjo pasitenkin
ti maža rente. „Buvau kvailas“, pridūrė 
jis, užbaigdamas pasakoti savo gyvnimą, 
„nes nebuvau kalėjime... Šiandien gau
čiau didesnę rentę... Tačiau esu paten
kintas ir ta, dabar gaunama“.

Taip, jis visuomet buvo santūrus, ra
mus, taikus ir savo padėtimi patenkintas. 
K. Pronaičio širdyje degė gili meilė Lie
tuvai ir lietuvių tautai. Kažkoks „didelis 
ponas vokietis“, jam už meilę savai tautai 
kartą pasakė: „Tą, kuris myli savo tautą, 
aš gerbiu“.

Tokių, kurie gerbia savo tautą ir tėvy
nę, reikėtų daugiau. Jų reikia ir šiandien, 
nes... buvo labai apgailėtina, kad, šitą 
lietuvių tautos ąžuolą laidojant, netarta 
nė vieno žodžio lietuviškai, o laidojantis 
kunigas jį net pavertė „vokiečių kilmės 
sūnumi“.

K. Senkus

Jaunimui
SEMINARAS MANCHESTERYJS

Jaunimo entuziazmas tebeauga! Kai 
Štoko seminaras pasibaigė, tą pačią dieną 
buvo pradėta organizuoti Manchesterio 
jaunimo seminarą. Bet kas iš to, jei jame 
niekas nedalyvaus. Todėl jaunimas ir ba
ladojo daug durų. Ir kiek daug laiškų! 
Bandoma net kiekviename vietiniame 
laikraštėlyje paskelbti. BBC Radio Man
chester jau trumpai pranešė, bet sunkiau 
įlįsti į Piccadilly Radio.

Jei jūs, tėveliai, neatsiųsite savo vaikų 
į Išį seminarą, tai vienas kitas iš mūsų tar
po truputį supyks...

Jaunimo seminaras įvyks sausio 28 d. 
11.00 vai. Manchesterio Liet. Soc. klube, 
121 Middleton Road Manchester 8. Vakare 
bus šokiai, o sekmdienį seminaras tęsia
mas toliau iki 15.00 vai.

Dalyviai registruojasi pas Giovaną (tel. 
061-740 9775), pas Joną (tel. 061-793 5922) 
arba pas vietinius ryšininkus.

Jei 'kam reikės nakvoti Manchesteryje, 
prašoma atsivežti savo paklodes arba 
„sleeping bags“. Svarbiausia ko greičiau 
mums pranešti.

Vietiniai ryšininkai prašomi pristatyti 
savo rajono dalyvių sąrašus iki 21 d. Ad
resas: G. Bernatavičius, 10 Cliffdale Dri
ve, Manchester 8.

Gruodžio 30 d. rengtieji šokiai pa
vyko gana gerai. Ypatingas ačiū Algio 
Motuzos grupei „The Mule“ ir Jonui Pod- 
voiskiui už disco.

Manchesterio ir Rochdalės Jaunimas
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Pabiros
PASIDARYK SAU KARSTĄ

Paskutiniuoju metu Vašingtone pradėjo 
įsigalėti kažkieno psiūlymas pasidaryti 
sau pačiam karstą. Galima jį užsisakyti 
pas stalių arba, nusipirkus visas sudėtines 
dalis, pačiam jį pasidaryti (do it your
self). Tėkš paties pasidarytas karstas, iki 
jo prireikia laidotuvėms, panaudojamas 
kaip vyno lentynos, knygų spinta ar 'ant
klodžių bei kitų reikmenų sandėlys...

Šitoji idėja kilo JAV gyventojų, ypačiai 
dvasiškių tarpe, kaip savotiškas pasiprie
šinimas prieš sintetines „dėžes“, kuriose 
norima kiek galima ilgiau išlaikyti nesu- 
gedusį lavoną. Daugelis žmonių galvoja, 
kad tai yra pinigų švaistymas, o žydams 
net nesiderina su. jų religiniais papročiais.

Prieš keturis metus tas pačiam sudeda
mų karstų dalis pradėjo .gaminti 'šv. Pran
ciškaus Laidojimo draugija, kai vieno vys
kupo žmona pareikalavo būti palaidota 
paprastame pušinių lentų ikanste. Jį .paga
mino vietos staliai. Nuo to laiko rinkoje 
atsirado paprasti sudedami karstai ar la
vonų deginimui 'Skirtos dėžės, kaštuojan
čios apie 115 dolerių. Jie sutvirtinami ge
ležinėmis arba (pagal žydų paprotį) me
dinėmis vinimis.

Pasak vieną tokių karstų iniciatorių, 
kun. Robertą Hertzogą jie nesą nusistatę 
prieš JAV įsigalėjusią labai pelningą lai- 
dotuuvių pramonę, bet norį sudaryti są
lygas žmonėms pasirinkti. Jo įsteigtoji 
karstų draugija siūlo juos pasidaryti iš 
anksto ir panaudoti kaip vaikų žaislų dė
žę, kavos staliuką, įrankių sandėliuką ar 

‘šiaip kurį naudingą namų apyvokos ra
kandą. Tuo būdu esą lengviau susigyven
ti ir su pačios mirties idėja...

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA

— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

MANCHESTERYJE — sausio 29 d.. H 
vai., klubo patalpose.

NOTTIGHAME — sausio 22 d. 11-15 vai., 
Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — .sausio 22 d., 15 
vai., St. Wulstan.fi. Wolstanton.

KETTERINGE — sausio 29 d., 14 vai., šv. 
Eduardo bažnyčioje, London Road.

NORTHAMPTONE — sausio 29 d., 17 vai., 
Šv. Jono bažnyčioje, 'Bridge St.
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