
Melai prasideda gerai
Vėl pasikabinome ant sienų naujus Ni

dos kalendorius. Vėl plėšime lapelį po la
pelio iki paskutiniosios metų dienos. At
seit, pradėjome 1978-uosius. Tiesa, kai ku
rių iš mūsų j.au paskutinieji kalendoriaus 
lapeliai nuplėšti. Geras pusšimtis Britani
jos lietuvių praėjusiais metais iškeliavo į 
amžinybę. O per paskutiniuosius trejus 
metus mūsų kukli bendruomenė neteko 
apie pusantro šimto tautiečių. Beveik vi
si iškeliavusieji anksčiau ar vėliau buvo 
veiklūs tos bendruomenės nariai, lietuviš
kosios spaudos rėmėjai ir skaitytojai.

Kiek užgimė nauijų tikrų lietuviukų, 
mes nežinome. Taip pat nežinome, kiek 
porų sukūrė lietuviškas šeimas. Tačiau 
galima drąsiai sakyti, kad tie naujieji to
li gražu nepavaduos visų iškeliavusiųjų. 
Jie tik nežymiai papildys lietuviškosios iš
eivijos gretas, o gal ir visiškai iš jų pasi
trauks. Tai yra neišvengiamybė, savotiš
kas išeivijos prakeikimas, kuris lydi ją 
iki karsto lentos, arba iki grįžimo į tėvy
nę.

Tegu atleidžia skaitytojai už pesimis
tiškus tonus, nesiderinančius su šio raši
nio pavadinimu. Tai yra tik įžanga, turin
ti tikslą raginti suglaudinti gretas, kad 
neišvengiami nuostoliai būtų išlyginami 
naujomis jėgomis, nauju ryžtu. O to ryž
to šių metų sąvartoje pasirodė daugiau, 
negu kai kurie pesimistai galvoja.

Iš tikrųjų metai prasideda gerai. Pra
dėkime nuo jaunimo. Prasidėjęs praėju
siais metais atgimimas tęsiamas toliau; 
'švystelėjęs mažas lietuviškumo žiburėlis 
tarsi nori užsidegti skaistesne liepsna. 
Štai neseniai įvyko vienoje vietovėje sėk
mingas lietuviškojo jaunimo seminaras. 
Turbūt jie ten nenusivylė,nes jau energin
gai organizuojamas kitas. O kas būtų pa
tikėjęs, kad Britanijos lietuviškasis jauni
mas galėtų būti Pasaulio jaunimo kongre
so šeimininkais. Tokiais jie ruošiasi būti. 
Ir tikėkime, kad savo užsimojimą įvyk
dys. Nebereikia ir abejoti, kad tas busi
masis kongresas, jau pats jo ruošimas, su
grąžins ne vieną jauną lietuvį į savąją 
bendruomenę.

Žinoma, pagrindinės Europos lietuvių 
jaunimo jėgos yra susispietusios Vokieti
joje apie Vasario 16 gimnaziją. Todėl yra 
džiugu, kad abiejų kraštų jaunimas pra
deda aktyviau bendradarbiauti, ruošda
masis busimajam kongresui. Tikėkime, 
kad metų bėgyje tas bendradarbiavimas 
plėsis ir stiprės.

Didelį rūpestį kėlė praėjusiems metams 
besibaigiant mūsų spauda, be kurios lie
tuviškoji veikla ir bendruomenės egzis
tencija neįsivaizduojama. Tačiau ir šioje 
srityje metai prasideda gerai.

Pirmiausia buvo bijota, kad ir nežymus 
kainos pakėlimas sumažins prenumerato
rių skaičių, kurį jau ir taip mažina ne
grįžtamai iškeliaujantieji. Šią baimę didi
no dar ir tai, kad vis didesnis skaičius 
tautiečių pasidaro vyresniaisiais piliečiais 
— pensininkais. Jiems nebegali būti pa
siūlytos jokios nuolaidos, nes jau artėja
ma į tą laiką, kai mažiausia 90 procentų 
skaitytojų bus pensininkai. Ir vis dėlto 
iki šiol administracija negauna nusiskun
dimų dėl laikraščio kainos, o taip pat tur
būt nei vienas pensininkas neatsisakė 
dėl to jį prenumeruoti. Tai yra didelė pa
guoda laikraščio leidėjams ir paruošė- 
'jams.

Džiugu konstatuoti, kad natūraliai nu
byrėjusį prenumeratorių skaičių pamažu 
(kol kas negausiai) pradeda papildyti 
nauji skaitytojai! kituose kraštuose, dau
giausia Vokietijoje. Už tai didžiausia pa-
dėka tenka Vokietijos L. B. Valdybai, ku
ri pasisiūlė išsiuntinėti savo Biuletenio 
skaitytojams po vieną „E. Lietuvio“ eg
zempliorių susipažinti. Dar daugiau — 
Biuletenio skaitytojai buvo painformuoti 
apie nelengvą vienintelio Europoje savait
raščio materialinę padėtį ir paraginti jį 
užsisakyti.

Labai padrąsinąs ženklas ir laidas atei
čiai yra mūsų laikraščio leidėjų — L. Na
mų bendrovės spaudos vargų supratimas 
ir pasiryžimas ją gelbėti iš visų nepritek
lių. Be tos pagalbos mūsų spaudos ateitis 
būtų tamsi ir juoda... Už visa tai L. Na
mų b-vei ir jos vadovams, kartu su DBLS 
valdyba, priklauso visų „E. Lietuvio“ ir 
Nidos knygų Skaitytojų padėka.

Pagaliau metai prasideda gerai ir dar 
dėl vienos priežasties. Pirmą kantą po 
daugelio metų, užmiršę savo menkus ne
supratimus, visų Londono lietuviškųjų 
organizacijų vadovai susirinko į vieną vie
tą bendrųjų reikalų aptarti. To susirinki
mo pirmas'rezultatas — bendras 60-ties 
metų Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimas. Tikėkime, kad toliau eisis 
dar geriau, nes sudarytas organizacinis 
komitetas, tolimesnei Londono lietuvių 
veiklai koordinuoti.

Turint visa tai galvoje, kaip nepasaky
si, kad metai prasideda gerai.

J. Vikis

Angliškoji L. Brežnevo biografija, ku
rią išleido Pergamon Press, pasirodo 
esanti vertimas Maskvoje išleistosios bio
grafijos L. Brežnevo 70 metų sukakčiai 
paminėti (1976 m.). Vertimas papildytas 
naujosios konstitucijos analize ir praneši
mais apie L. lEkežnevo iškilimą iki dabar
tinės aukščiausios pozicijos visoje sovie
tinėje hierarchijoje.

Žurnalistas Heilą Pick, analizuodamas 
naująją biografiją (Guardian, sausio 11 
d.) rašo, kad anoniminiai biografijos au
toriai visiškai nesupranta vakarietiškųjų 
tos biografijos skaitytojų. Knygoje L. 
Brežnevas pristatomas karys, partijos 
darbuotojas, vadas, valstybės vyras, bet 
visiškai pamirštas Brežnevas — eilinis 
plieno fabriko darbininkas.

Apie žmogiškąją iL. Brežnevo pusę iš 
tos biografijos nieko nauja nepatiriama. 
Tai esąs tik perdėtas garbinimas hero
jaus, kuriam uždedamas Lenino apsiaus
tas. Nei vieno žodžio apie asmeniškąjį to 
herojaus gyvenimą, nieko neminima apie 
įvykius ir kelią, atvedusį į dabartines 
aukštybes, žodžiu, tai paauksuotas šven
tasis, skirtas garbinti, bet ne mylėti.

Joks politikas ar partijos vadas pats 
vienas į aukštybes neiškopia. Kas nors 
turi jį „atrasti“, padėti iškilti. Toks „at
radėjas“ Brežnevui buvo Stalinas, 'kurio 
vardas knygoj visiškai nepaminėtas. Taip 
pat nepaminėtas ir Chruščiovas, atvedęs 
L. Brežnevą į Politbiurą.

Minėtasis žurnalistas pranašauja, kad 
leidėjų užsimojimas išleisti masinę šios 
knygos laidą yra per daug optimistiškas. 
Ji parašyta ne tuo stilium, kuris viliotų 
Skaitytoją į knygyną naujojo leidinio įsi
gyti.

DRAUGOVININKŲ SĄSKRYDIS
New Yorko rusų dienraštis „Novoje 

Rusškoje Slovo“ gruodžio 18 dienos laido
je atspausdino S. Roždestvenski'o straips
nį „Draugovininkai ir prievaizdos“. Cituo
damas laikraštį „Sovietskajia Litva“, au
torius rašo, kad šią vasarą Lietuvoj vyko 
Sovietų Sąjungos „draugovininkų“ (pa
galbinės policijos) sąskrydis. „Kaip žino
ma“, rašo autorius, „Lietuva sudaro ne
maža rūpesčio sovietiniams valdovams: 
prasiveržiąs nacionalizmas, augąs jauni
mo religinis auklėjimas, neabejotinai trau
ka prie Vakarų ir kapitalizmo. Pagal tu
ristų pranešimus ir pagal laiškus „iš ten“, 
Lietuvoje vyko darbininkų streikai ir net 
bruzdėjimai“.

Sąskrydžio dalyvių atsišaukime sako
ma, kad „šimtatūkstantinė Sovietų Lietu
vos draugovininkų armija“ ir toliau ener
gingai gins sovietinio žmogaus, socialisti
nės valstybės ir partijos interesus“.

Kaip žinoma, tos „draugovės“ buvo su
darytos milicijai ir MVD agentams tal
kinti. Šimto tūkstančių skaičius palyginti 
mažai Lietuvai pats už save kalba.

Tame sąskrydyje buvo kalbama ir apie 
„nesveikus nacionalizmo reiškinius“ ir 
apie būtiną reikalą kovoti prieš „ideolo
ginius mūsų priešų išpuolius“.

Ateičiai sąskrydis numatė naują užda
vinį draugovininkams — kelti „patriotinį“ 
judėjimą už socializmą ir partiją.

(ELTA)

NAUJOJI L. BREŽNEVO BIOGRAFIJA V. NIUNKA — VATIKANO SINODE

Elta-Press — informacijų biuletenis 
italų kalba, 1977 m., Nr. 11, redaktorius V. 
Mincevičius, Via Ca'salmonferrato 33, Ro
ma ,Italia.

Šio numerio viršelyje — Nijolės Sadū- 
naitės, kovotojos dėl tikėjimo ir žmogaus 
teisių, portretas.

Turinyje: dokumentai, įteikti Belgrado 
konferencijai dėl žmogaus teisių pažeidi
mų okupuotoje Lietuvoje. Memorandu
mas, pasirašytas Diplomatijos šefo min. 
S. Lozoraičio ir VLIKo pirm. dr. J. K. Va
liūno. Pareiškimas tai pačiai konferenci
jai dėl Bažnyčios padėties Lietuvoje. Pa
reiškimą pasirašė Helsinkio konferencijos 
nutarimams įgyvendinti Lietuvoje komi
sija: kun. K. Garuokas, E. Finkelšteinas, 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, Viktoras Pet
kus ir Tomas Venclova. Be to, biuletenyje 
keletas kitų pareiškimų bei informacijų, 
tarp kurių viena apie 1977 m. lapkričio 
mėn. Vyskupų Sinodą Romoje.

Sinode dalyvavo atvykę iš Lietuvos vys
kupas Liudas Povilionis ir kun. Pranas 
Vaičekonis, Vilniaus šv. Rafaelio bažny
čios klebonas ir Kauno seminarijos profe
sorius, kuris Sovietų valdžios siunčiamas 
neseniai baigė teologijos mokslus Romoje. 
Jeigu tai nieko ypatinga nereiškia, — pa
žymi Eltos 'biuletenis, —• tai reikia stebė
tis tuo faktu, kad Sinode vyskupų dar
bams sekti, su Vatikano duotu leidimu, 
dalyvavo ir Vladas Niunka, vatikanolo- 
gas, kuriam kom. partija yra pavedusi 
Lietuvoje plėsti ateizmą. Jis yra Sov. Są
jungos kom. partijos narys, aukščiausias 
tarybos deputatas, akademikas, ir už nuo
pelnus ateizmo srityje apdovanotas Vavi- 
lovo ordinu.

Sinodo darbams pasibaigus, Niunka dar 
kurį laiką liko Romoje, kur rinko .apie Si
nodo darbus medžiagą, reikalingą Krem
liui.

PLB MEMORANDUMAS PEKINUI

Algimantas Gureckas, PLB ir JAV LB 
atstovas Washingtone, 1977 m. gruodžio 
15 d. lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos 
Ryšio įstaigoje Washingtone ir įteikė PLB 
Vlaldyfoos memorandumą, prašydamas jįjį 
perduoti premjerui Hua Kuo-feng. Algi
mantą Gurecką priėmė ir daugiau kaip 
pusvalandį su juo kalbėjosi Ryšio įstaigos 
pareigūnas Su.

Gruodžio 28 d. Gureckas buvo nuvykęs 
į New Yorką ir memorandumo nuorašą 
įteikė KLR nuolatinei misijai prie Jung
tinių Tautų. Toje misijoje pokalbis užtru
ko taip pat pusvalandį, kurio metu buvo 
paliesti memorandume keliami klausimai. 
Abiejų šių įstaigų pareigūnai Lietuvos rei
kalais domėjosi.

PLB memorandume prašoma:
1. Remti lietuvių tautos teisę į nepri

klausomybę.
2. Nepripažinti jėga įvykdyto Lietuvos 

įjungimo į Sovietų Sąjungą.
3. Jungtinėse Tautose, tarptautinėse 

konferencijose ir kituose atitinkamuose 
forumuose reikalauti Sovietų Sąjungą nu
traukti okupaciją ir išvesti iš Lietuvos sa
vo kariuomenę, policiją bei administraci
nį personalą.

PLB inf.

LENKAI NEATSISAKO VILNIAUS?
Lenkų egzilinis „prezidentas“ St. Ost

rowski, Londone priimdamas Naujųjų 
Metų sveikinimus, pasakė savo sveikinto
jams kalbą, kurioje apžvelgė padėtį Len
kijoje ir išeivijoje.

Kalbėdamas apie Lenkijoje esantį ne
priklausomybės sąjūdį, St. Ostrowski pa
žymėjo, jog to sąjūdžio pareiškime (14 
str.) buvo pasakyta, kad Lenkija atsisako 
nuo Lvovo ir pietų-rytų žemių, t. y. netu
ri jokių pretenzijų į Ukrainos teritoriją.

Lenkų egzilinės vyriausybės pažiūra tuo 
klausimu yra skirtinga. St. Ostrowski pa
sakė:

„Teisiniu atžvilgiu pripažįstame Lenki
jos rytines sienas, kaip jos buvo sutartos 
Rygos sutartyje 1921 m., ir privalome 
siekti jų atstatymo.“ Teritorinius ginčus 
gali išspręsti tik parlamentai, išrinkti be 
svetimos intervencijos.

Nors St. Ostrowskio kalboje nebuvo pa
minėtas Vilniaus vardas, jo posakis apie 
Lenkijos-Rusijos taikos sutarties sienas 
gali būti suprastas kaip lenkų pretenzijos 
ir i Lietuvos sostinę.

Dienraštis „Dziennik Polski“ (sausio 11 
d.), rašydamas apie prezidento pareiški
mą, straipsniui parinko tokią antraštę — 
„Emigracija neatsisako Lvovo ir Vil
niaus“.

KALTINA EUROKOMUNIZMĄ
Sovietų savaitraštis „New Times“ pa

kartotinai pasisakė prieš eurokomunizmą 
ir „socialistų rekomenduojamą pliuraliz
mą“ (pliuralizmu jie laiko daugiapartinę 
politinę sistemą ir mišrų ekonominį me
todą, kuriuos proteguoja anglų, italų ir 
prancūzų komunistų partijos).

Šį kartą puolimo taikinys buvo vado
vaujantis Ispanijos komunistas Manuel 
Azcarate, kuris pasikalbėjime su ,,Der 
Spiegei“ korespondentu atmetė marksiz
mo koncepciją kaip ne absoliutiškai tei
singą, o leninizmą pripažino atgyvenusiu. 
Nors tame pačiame vokiečių laikraštyje 
panašias mintis buvo pareiškęs ir Italijos 
komunistų partijos ideologas Lombardo 
Radice, bet jis „New Times“ neminimas.

Azcarates nuomonę, kad Sovietų S-ga 
negalinti būti eurokomunizmo modeliu, 
„New Times“ vadina priešsovietiniu są
mokslu, kurį skleidžia Vakarų propagan
da. Jo peršamąjį pliuralizmą laikraštis 
vadina priešsocialistine ideologija, turin
čia tikslą globoti kapitalistinę nuosavybę 
po socializmo sparnu. Laikraščio nuomo
ne, eurokomunistai tiktai pasitarnauja 
kapitalistams, pildami vandenį j jų malū
ną. Kas kritikuoja sovietinę sistemą, tas 
kritikuoja komunizmą, nes tie du daly
kai esą neatskiriami.

Arvydo Jurkšo teisinas
Sausio 17 dieną Britanijos vidaus rei

kalų ministras Rees buvo parlamento at
stovės Jill Knight paklaustas apie jo ta
riamai pasiųstą Birmingham© policijai 
laišką, kuriuo norėta pakreipti Sovietų 
inžinieriaus Arvydo Jurkšos bylą, nagri
nėtą sausio 5 d. Birminghamo teisme. Ar
vydas Jurkša, cemento technologijos inži
nierius, tarpininkaujant specialiai britų 
įstaigai (British Council) praėjusiųjų me
tų spalio pradžioje atvyko į Birminghamo 
universitetą pagilinti žinių. „Daily Tele
graph“ (sausio 18 d.) aprašydamas jo is
toriją, nenurodė, iš kurios Sovietų respub
likos A. Jurkša kilęs.

Minėtoji parlamento atstovė pasisakė 
gavusi iš „patikimų šaltinių“ žinių, jog 
vidaus reikalų ministras savo laišku no
rėjęs paveikti teismą neapkaltinti Jurk
šos, kad galėtų jį išmainyti į britų stu
dentą Andriejų Klymčuką, kuris buvo su
laikytas Ukrainoje, bet po penkių mėne
sių paleistas be teismo. Jis atvyko tą pa
čią dieną, kai buvo teisiamas Jurkša. Pa
gal britų teisinius nuostatus toks minist
ro žygis būtų Skaitomas nedovanotinu įsi
kišimu į nešališką teismo darbą. Todėl at
stovė prašė žinią paneigti, arba duoti jai 
laiško nuorašą, jei toks iš tiesų buvo pa
rašytas. Policijos tarnautojas, kuriam tas 
laiškas buvęs adresuotas, pasisakė nieko 
apie jį nežinąs. Vidaus ir užsienio reikalų 
ministerijos paneigė visus gandus apie šį 
laišką, nors prisipažino, kad Arvydo byla 
joms buvo žinoma. Tos bylos istorija yra 
tokia.

Spalio 16 d. A. Jurkša važiavęs trauki
niu į Birminghamą iš Derby, kuriame, 
pasak KGB, stipriai veikiąs priešsovieti- 
nis ukrainiečių jaunimas. Būdamas girtas, 
Arvydas traukinyje pradėjęs kibti prie 
vienos merginos, į ją nepadoriai pasikė
sindamas. Mergina pasisakė esanti civiliš
kais drabužiais apsirengusi policijos tar
nautoja ir vykstanti į savo darbovietę. 
Girtas ir įtūžęs Jurkša pradėjęs siautėti 
visame traukinyje, sulaužydamas net vie
ną stalą. New Street stotyje jis buvęs 
perduotas Transporto policijai, čia taip 
pat nenurimęs ir išlaužęs tardymo kamba
rio duris. Jam buvusi sudaryta byla už 
vagono stalo bei policijos kambario durų 
sulaužymą, o taip pat už nepadorų pasi
kėsinimą į policijos tarnautoją.

A. Jurkša buvęs paleistas iš kalėjimo 
Sov. S-gos ambasados patarėjui paža
dėjus 500 svarų užstato ir kita tiek garan
tavus pačiam kaltinamajam. Policijai at

Sefitūnlos DIENOS
— JAV Sveikatos ir švietimo ministras 

J. Calif ano pradėjo kampaniją, kad būtų 
uždraustas rūkymas lėktuvuose ir viešuo
se pastatuose.

— Izraelio užs. reik, ministras Dayanas 
apsilankė pas popiežių, kuris pageidavo, 
kad Jeruzalės miestas būtų sutarptautin- 
tas.

— Pirmą kartą istorijoje Westminster!© 
arkivyskupas kardinolas Hume viešai 
sveikins Anglikonų bažnyčios sinodą, ku
ris susirenka vasario 1 d. Londone .

— JAV prezidentas J. Carteris pasiuntė 
padėkos laišką vertėjui S. Seymour, kuris 
buvo apkaltintas netiksliai išvertęs jo kal
bą Varšuvoje.

— Londone atidaryta pirmoji islamiška 
mėsos krautuvė. Joje parduodama mėsa 
tokių gyvulių, kurie prieš pjaunant nebu
vo apsvaiginti. Mėsos rūšys — jautiena ir 
aviena.

— Praėjusiais metais 33 užsienio diplo
matai Londone buvo sustabdyti už vaira
vimą girtame stovyje. Diplomatinės privi
legijos juos apsaugojo nuo bausmių.

— Airijos R. katalikų primas dr. O. Fi- 
aich pasisakė remiąs min. pirm. Lynch'o 
nuomonę, kad anglai turėtų pasižadėti iš
sikraustyti iš Ulsterio.

— Pasak spaudos, Sovietų kailių pramo
nės organizacija Sojuzpušnina Leningra
do kailių parodoje, be kita ko, siūlo kačių 
ir šunų kailius.

— Naujų Metų proga Anglijos karalie
nė Britų Imperijos ordinu apdovanojo 
Australijos lietuvį, karo laivyno leitenan
tą, A. P. Dičiūną.

— Londone praėjusiais metais buvo 
daugiau kaip pusė milijono įvairių rūšių 
kriminalinių prasikaltimų.

— Nuo 1975 m. Helsinkio konferencijos 
Britanija sutvarkė su Rytų Europos kraš
tais apie 200 bylų, liečiančių žmogaus tei
ses.

— Sausio 17 d. vėl susirinko Belgrado 
konferencija. Sovietų S-ga pateikė trijų 
puslapių baigiamojo akto projektą, kuris 
vakariečiams atrodo nepriimtinas .

— R. katalikų skaičius Anglijoje ir Va- 
lijoje 1976 m. buvo 4.190.550. Praėjusiais 
metais prisidėjo apie 8.000 naujų katali
kų. Kunigų esama 7.210.

stovavęs advokatas S. Short pareiškė, 
kad, jo nuomone, byla turėjusi kažkokį 
ryšį su A. Klymčuku.Teismas A. Jurkšą 
nubaudė sąlyginai 200 svarų, kurių nerei
kės mokėti, jei per 12 mėnesių padoriai 
elgsis ir iš naujo neprasikals.

Jurkšos advokatas D. Knowles taip pat 
pareiškė esąs nuomonės,kad buvę numa
tyti Jurkšo-Klymčuko mainai.

Baigiant šio nuotykio aprašymą, verta 
paminėti, kad už užstatą prieš teis
mą paleistas Arvydas Jurkša buvo išvy
kęs Kalėdų atostogų į namus, o vėliau 
grįžo dalyvauti savo byloje. Praeityje pa
našiais atvejais tokio didelio pasigailėji
mo ir mandagumo Sov. S-gos ambasada 
savo prasikaltuSiems piliečiams nerody
davo.

DIDINA ATLYGINIMUS

Pagal penkmečio planą 1976-1980 m. 
laikotarpyje dalis Sovietų S-gos darbinin
kų (34 mil.) gaus padidintus atlyginimus. 
Padidinimai (neprašant ir nestreikuo
jant) vykdomi dalimis. Pirmiausia buvo 
padidinti atlyginimai dirbantiesiems toli
moje šiaurėje ir Sibire. Praėjusiais 
(1977) metais pakeltos algos (18%) Ura
lo, Centr. Azijos ir Volgos rajonų darbi
ninkams. Paskutinieji (bet ne visi) padi
dinimų susilauks europinės Sov. S-gos da
lies dirbantieji.

Siekiant socialinės lygybės, didesnę 
problemą nei patys atlyginimai sudaro at
lyginimų skirtumai. Paskutiniaisiais me
tais buvo siekiama piniginį skirtumą tarp 
darbininkų ir jų viršininkų kiek galima 
sumažinti, aprūpinant pastaruosius asme
niškais automobiliais, vasarnamiais, spe
cialiomis krautuvėmis ir kitokiomis privi
legijomis. Spaudoje niekada neskelbiama 
tokių privilegijų vertė, nors dirbantieji 
sugeba jas apskaičiuoti. Didžiausia tokios 
gradacijos blogybė, kad aukšto posto pa
siekę asmenys, nebesirūpina darbo prog
resu, o tiktai to posto išlaikymu.

Vakarų ekspertai tvirtina, kad Sovietų 
S-gos darbininkai žymiai labiau reaguoja 
į gyvenimo standarto kilimą, negu į poli
tinį ar ideologini judėjimą. Kitais žo
džiais tariant, pavojų dabartinei santvar
kai sudaro ne tiek persekiojamieji disi
dentai, kiek partijos ir valdžios vadovai, 
nenorintieji atsisakyti jiems teikiamų 
lengvatų bei privilegijų darbininkų nau
dai.

— Suomijos prezidentas Kekkonen (77 
m.), perrenkant dar šešiems metams, ga
vo daugiau kaip 80% balsų.

— Sausio 20 d. Vokietijoje buvo paga
mintas paskutinis Volksvagen Beetle — il
giausiai išsilaikęs modelis pasaulyje. Iki 
šiol pagaminta 19.2 mil. Ateityje jie dar 
bus gaminami Meksikoje, Brazilijoje, Ni
gerijoje ir Pietų Afrikoje.

— Amnesty International paskelbė ra
portą apie kankinimus P. Afrikos kalėji
muose.

— Sovietų S-ga yra didžiausias neap
dirbto plieno gamintojas pasaulyje. Pra
ėjusiais metais pagaminta 144.84 mil. to
nų.

— Sveikatos sumetimais L. Brežnevo vi
zitas į V. Vokietiją, kuris buvo numatytas 
vasario 16-19 d. d., atšauktas.

— Europos Žmogaus teisių teismas 
Strasbourge pripažino, kad britų vartotos 
tardymo priemonės Ulsteryje nebuvo kan
kinimai. Tačiau kai kurios iš jų pažeidė 
žmogiškumą.

— „Pravda“ pasmerkė JAV prezidento 
pareiškimus, jog Amerika nepageidautų, 
kad Prancūzijoje ir Italijoje komunistai 
įeitų į koalicines vyriausybes .
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Lietuviai Belgijos kasyklose
Stepas Paulauskas

n
Ieškome teisybės

Vykstant mums iš Vokietijos į iEelgiją, 
JAV majoras R. E. Neiman užtikrino, kad 
sutartį reikės pasirašyti ir vykdyti dviejų 
metų laikotarpyje. Po dviejų metų darbi
ninkas galės palikti dirbti toliau, galės 
ieškoti kito darbo, grįžti atgal Vokietijon, 
jei jo tautiečiai iten dar bus globojami, ar
ba galės išvykti į kitas valstybes, jei bus 
■tokių, kurios įsileis.

Tačiau atlikus dviejų metų sutartį, pa
sirodė visai kitas sutarties tekstas, kurio 
mes nebuvome pasirašę — mes esą pasto
viai Belgijoje įkurdinti. Rašėme įvairius 
raštus ir aiškinomės su BALFo įgaliotine 
Vokietijoje Rovaite ir DP emigracijos 
įstatymo į JAV vykdytoju Hugo Carusi. 
Šis patikino, kad Belgijos lietuviai, kaip 
ir kitų tautybių kasyklose dirbą DP, įeina 
į bendrą planą ir, atlikę pasirašytą dviejų 
metų sutartį, galės pagal DP įstatymą 
emigruoti į JAV.

IRO centras Genevoje užklaustas atsa
kė, kad pasibaigus sutarčiai, DP Belgijoje 
yra laisvi pasirinkti darbą, o Richford as
meniškai patikino, kad visi tremtiniai, 
kurie neras Belgijoje pastovaus darbo, 
tinkamų gyventi sąlygų, turi teisę emi
gruoti į užjūrius ir gauti medžiaginę IRO 
paramą. Elet Belgijos valdžia kalbėjo vi
sai priešingai.

Su kun. dr. Prano Gaidos pagalba para
šėme memorandumą IRO generaliniam di
rektoriui W-Hallan Tuck ir gavome atsa
kymą: „Jūs galite išdidžiai peržvelgti dve
jus prabėgusius metus, per kuriuos savo 
darbu padėjote pamatą naujam gyveni
mui“... Kadangi Belgijos darbo ministeri
ja kitokiam darbui mums leidimo nedavė, 
reiškia naujas gyvenimas turėjo likti po
žeminėse anglių kasyklose ir belaisviams 
statytuose barakuose, kur nė blakės nebu
vo išnaikintos. Aplamai gyvenimo Sąlygos 
Belgijoje buvo nepakenčiamos.

Mes gyvenome Liežo priemiesty — Til- 
leur. Dirbau Bosson kasyklose. Administ
racija visai neduodavo šilto vandens, o 
šaltas vanduo būdavo tik nustatytomis va
landomis, dvi ar tris valandas per dieną. 
Išvietės lauke ir be jokių patogumų. Po iš
vietes ir sąšlavynus lakstydavo žiurkės 
pulkais, ir buvo pavojinga vienus vaikus 
išleisti į lauką.

Dirbti toliau, baigus sutartis, požeminė
se anglių kasyklose daugeliui DP atrodė 
beprasmiška ir pavojinga sveikatai. To
dėl, baigę sutartis, jie sunkvežimiais su 
visais daiktais pasileido Briuseliu ieškoti 
IRO globos, kuri ir buvo „parūpinta“. Vy
rai buvo uždaryti į Petit Chateau kalėji
mą Briuselyje, o moterys su vaikais ir 
daiktais atvežtos į Schearbeck stovyklą ir 
apstatytos stipria policijos sargyba.

Kadangi aš į Belgiją važiavau ne su 
pirmaisiais, bet su pastaraisiais transpor
tais, tai man dar buvo likę keli mėnesiai 
dirbti, iki baigsiu dviejų metų sutartį. 
Rūpinausi padėti suimtiesiems, kurie jau 
buvo sutartis baigę. Nuvažiavęs Briuse
liu, bandžiau pasimatyti, bet ne vien prie 
vyrų, 'bet ir prie moterų su vaikais nepri
leido. Nepadėjo pažymėjimas, kad esu 
Lietuvių bendruomenės pirmininkas ir 
laikraščių korespondentas.

Belgų spauda daugumoje mus užtarė, 
pažymėdama faktą, kad 1947 m. belgai 
turėjo paleisti iš kasyklų vokiečių karo 
belaisvius ir, kviesdami DP, davė paža
dus, kurių dabar nesilaiko. Bet Belgijos 
valdžia buvo užsispyrusi ir vykdė anglių 
kasyklų savininkų norus.

Belgų kalėjime
Kai daugiau kaip 400 baigusiųjų buvo 

uždaryta kalėjiman, belgų valdžia išleido 
oficialų pareiškimą, ragindama baigusius 
sutartis nebepalikti anglių kasyklų, o dirb
ti jose ir toliau, nes „vyriausybė stengiasi 

Vytautas Petkevičius

Rungtynės maiše
(Iš knygos „Yra šalis“)

Kartą, aitvaras labai supyko ant lietuvių, 
sugaudė juos visus, sukišo į didžiulį maišą ir 
nunešė į marias skandinti. Bet ėmė pusiauke
lėje ir pavargo. Atsisėdo ant akmens, ištiesė 
kojas, užsirukė kukavinę pypkę, maišą pasi
dėjo šalimais. Sėdi, ruko, o ta velnio terba 
ėmė ir atsirišo.

Pajutęs laisvę, pirmas iš maišo išlindo 
aukštaitis ir neatsigręždamas nukunė namo. 
Parlėkė uždusęs, visas langines užsidarė, o 
pats palindo po pečiu slėptis.

Antrasis išsikrapštė dzūkas. Kiek pabė
gėjęs ristele ir, įsitikinęs, kad aitvaras jo ne- 
siveja, pasislėpė, už krūmo pažiūrėti, kas gi 
bus toliau.

Suvalkietis išsiruopštė trečiasis, nusivalė 
drabužius, numušė kepure nuo batų dulkes, 
prirūkė nuo aitvaro pypkės, kad drąsiau butų 
ir niekur nebėga, vaikšto aplinkui...

— O ko tu lauki? — nustebo aitvaras.
— Daikto gaila, — atsakė suvalkietis. — 

Kai paskutinis išsikrapštys laukan, aš maišą 
pasiimsiu.

Jau įdomu ir aitvarui. Jis irgi niekur ne
skuba ir, prisikimšęs antrą pypkę, laukia kuo

gauti DP, dirbantiems Belgijoj anglių ka
syklose, tas pačias teises emigruoti, kurias 
turi likusieji Vokietijoj“. Toliau buvo aiš
kinama, kad „šios galimybės bus išimti
nai rezervuotos tiems DP, kurie, neatsisa
kydami noro emigruoti, bus likę dirbti lai
kinai anglių kasyklose ir toliau“.

Belgijos kasyklų savininkai taip pat ra
gino, kad ir toliau dirbtume anglių kasyk
lose, o valdžia, kad atbaidytų tolimesnį 
baigusiųjų sutartis plūdimą Briuselin, pa- 
griežtino kalėjimo režimą. Be to, buvo pa
blogintas maistas ir uždrausta gauti lietu
višką spaudą. Nežiūrint tai, balandžio ga
le, Petit Chateau kalėjime jau buvo dau
giau kaip 700 baigusiųjų sutartis DP. Ta
da belgų valdžia jų nebepriėmė ir į kalėji
mą.

Liepos 4 d. 1949 m. sunkvežimiais iš 
Limburgo provincijos į Briuselį atvyko 
IRO „globon“ 77 atlikę sutartis angliaka
siai, 40 moterų ir 28 vaikai. Pirmąją naktį 
jie praleido trečiojoje policijos nuovado
je. Iš jos išvaryti, antrąją naktį praleido 
Nord geležinkelių stotyje, trečią naktį St. 
Gudulo parapijos salėje, bet ketvirtą nak
tį belgų žandarmerija ir iš čia juos išvarė 
ir liepė nakvoti „po gražiu žvaigždėtu 
Briuselio dangumi“... Atsirado (gerašir
džių belgų, kurie suteikė pastogę daliai 
moterų su mažais vaikais, bet dauguma li
ko atvirame ore. Briuselio šaligatviuose 
moterys plovė vaikų vystyklus ir juos čia 
pat džiovino. Po keletos dienų tokio gyve
nimo, jie buvo įsileisti į prieglaudą, o ser
gantieji į ligoninę. Paskui buvo perkelti į 
DP internuotų stovyklą Monse majoro 
Sabbe kareivines.

Sužinoję apie angliakasių vargus, ko
munistų agentai buvo atvykę raginti grįž
ti į namus, bet tuo kvietimu niekas nepa
sinaudojo.

Po kelių mėnesių kalinimo ir nuolatinio 
adiministfacijlos raginimo grįžti atgal 
dirbti požeminėse anglių kasyklose, kai 
kas paklausė ir grįžo, bet dauguma laikė
si kietai, reikalaudami belgų valdžios ir 
IRO tesėti pažadus, nes jie savuosius įsi
pareigojimus buvo įvykdę.

Žinios, kad baigusius sutartis DP bel
gai laiko kalėjime, pasiekė ne vien sovie
tų, ibet ir vakarų spaudą. Tuomet visi bu
vo perkelti į buvusias majoro Sabbo ka
reivines Mons'e, bet savos spaudos ir ten 
negaudavo.

(bus daugiau)

S. Kudirkos filmas
Filmas apie Simą Kudirką įtrauktas į 

JAV mokyklų mokslinio skaitymo ir na
grinėjimo programą, kurioje dalyvauja 
pustrečio milijono vaikų. Su scenarijum 
išsiuntinėtais mokykloms ir S. Kudirkos 
specialus laiškas. Jame aiškinama apie 
Lietuvos padėtį ir žmogaus teisių laužy
mą. Mokiniai raginami branginti Ameri
kos laisvę. Filmo rodymo laikotarpiu ir 
pats S. Kudirka dalyvaus įvairiose televi
zijos programose ir susitikimuose su JAV 
jaunimu.

Apie filmą Lithuanian Information Ser
vice yra pateikusi tokią informaciją:

Filmas apie Simą Kudirką „The Defec
tion of Simas Kudirka“ bus rodomas per 
CBS televizijos tinklą sausio 23 dieną, pir
madienį.

Pagrindines roles atlieka aktoriai Alan 
Arkin, Shirley Knight, Richard Jordan ir 
Donald Pleasance. Filmą pagamino Jozac 
Company.

Amerikoje dažnai didelės biznio bei ži
nių telkimo bendrovės -skiria pinigų bei 
laiko vadinamiems visuomenės gerovės 
projektams; CBS televizijos tinklas pra
ėjusiais metais pasiūlė savo filmų scena
rijus naudoti mokyklose, skaitymo .pro
gramose. Pirmas toks projektas buvo la-

gi viskas pasibaigs? Bet maiše kažkas vis kru
ta, rangosi, tačiau laukan išlįsti ir nemano.

— Ei tu, ko delsi? — neiškentęs papurto 
maišą.

— Tu mane įkišai, tu ir ištrauk, — atsakė 
jam užsispyręs žemaitis tu ir dar patogiau 
išsitiesė maiše.

Tai tik linksma pasakaitė, bet kaip ji 
taikliai nusako ir kai kuriuos geografiškai, 
istoriškai ir ekonomiškai susiklosčius lietu
vių būdo bruožus.

Suvalkija — tai lygumų kraštas, Lietuvos 
aruodas, čia geriausios žemės, čia gražiausios 
bandos, čia ir žmonės praktiškesni, turtinges
ni, be ypatingų sentimentų sau ir gamtai, čia 
pat ir vokiečių pasienis, turėjęs įtakos jų eko
nomikai ir jų kultūrai, čia ir įstatymai kito
kie veikė, ir baudžiavos žmonės anksčiau nu
sikratė, čia ir mokyklų buvo daugiau, ir raš
tingų^ žmonių, čia, kaip sako patys suvalkie
čiai, ūkininkas anksčiau iš klumpių išlipo ir 
po skarda palindo.

Todėl dzūkelis iš pavydo kartais ima 
ir papasakoja apie savo kaimyną suvalkietį:

— Ateik pas jį ir paprašyk vandens, tai 
jis tau būtinai puodynę pieno įbruks, bet kai 
tik sukrusi išeiti, tuoj pat ir užmokesčio pa
prašys^ girdi, krapštyk variokus...

Dzūkija — tai smėlio, kalvų, miškų ir eže
rų kraštas, čia ir žmonės ne taip pasiturintys, 
ir ūkiai ne tokie tvirti, bet už tai kokios nuo
stabios čia dainos, kokios gražios poringės čia 
vaikšto žmonių lupomis! Ir ne veltui dzūkai

Menininkų darbai
LIETUVOS MENININKAI PUOŠIA 

MASKVĄ

Pasirodo, kad Lietuvos architektai ir 
dailininkai savo kūriniais puošia ne tik 
Lietuvos miestus, bet ir Maskvą. Apie tai 
plačiai rašo A. Žemaitytė „Literatūra ir 
menas“ žurnale (Nr. 1). Suminėjusi G. 
Jokūbonio premijuotą Leniną, A. Stoš
kaus vitražus ir M. Babenskienės gobele
nus, straipsnio autorė rašo:

„Jeigu pradėtume skaičiuoti, turbūt, 
mažai rastume dailės žanrų (ypač taiko
mosios), kurie nebūtų atkeliavę į Maskvos, 
interjerus. Nuo pirmųjų pokario metų, kai 
buvo suprojektuotas Lietuvos paviljonas 
LŪPP, iki šios dienos lietuvių vitražas, 
gobelenas, keramika, metalo plastika, 
■stiklo, odos dirbiniai, skulptūra ir t. t. 
puošia sostinės pastatų interjerus ir eks
terjerus. Galima sakyti, kad mūsų daili
ninkų kūriniai surado čia savo vietą, o 
Vilniaus „Dailės“ kombinato vardas gerai 
žinomas Maskvos architektams. Smagu, 
kad geriausios lietuvių dailės jėgos paliko 
žymę Maskvos architektūros objektuose, 
tik gaila, kad iki šiol mūsų skaitytojai ne 
per daugiausia apie tai žinojo.“

Toliau pasakojama apie L. Mardoso ir 
J. Šipalio suprojektuotus pačiame Mask
vos centre Lietuvos ministrų tarybos nuo
latinės atstovybės rūmus, į kuriuos toji 
■atstovybė persikelsianti šį rudenį, šį pa
statą ir prie jo priderintą viešbutį puošia 
architekto Stapulio-nio baldai, dail. Bružo 
vitražai ir kitų menininkų kūriniai.

„Nuo šio statinio žengus vos keletą 
žingsnių. Vorovskio gatvėje pasitinka 
naujas stiklo ir gelžbetonio gigantas — 
Gnesinų muzikos mokykla. Jos fasade 
akis iš karto pagauna lietuvišką motyvą 
— Juozo Kalinausko ir Algirdo Zokaičio 
skulptūrą „Mūza“. Mes radom čia Laimos 
Cieškaitės keramiką fojė ir valgykloje, 
Kazimieros Zimblytės aplikacinę užuolai
dą ir keturis Kazimiero Simanonio švies
tuvus koncertų salėje.“

Toliau eina „Cvetnyje kamni“, salonas- 
muziejus, kurio interjeras, pasak direkto
riaus A. Kovarsino, „nuo baldų iki peleni
nės“ papuoštas lietuvių dailininkų dar
bais. Tamsaus medžio baldai spurojektuo- 
ti dail. V. Vizgirdos, dekoratyvinis Sovie
tų S-gos žemėlapis ant frontalinės sienos 
sukurtas Š. šimulyno, kitos patalpos nišo
je įkomponuota G. Baginskiienės metalo 
plastika. Svečių kambaryje A. Garbausko 
vitražas „Zodiako ženklai“, salone — A.

bai sėkmingai įvykdytas Kalifornijoje, 
naudojant filmą „A Circle of Children“.

Jame dalyvavo apie 60.000 vaikų. Dabar 
Kalifornijos mokyklų vedėjai, peržiūrėję 
CBS televizijos filmų rinkinį, iš jų pasi
rinko Simo Kudirkos filmą, kurios scena
rijus bus naudojamas skaitymo programo
je.

Šį kartą minėta mokslinė programa bus 
vykdoma viso krašto mastu. Iki šiol joje 
dalyvauja 2 ir pusė milijono vaikų. Filmų 
scenarijų, išspausdinamą vaikams, pare
mia didelės bendrovės (pvz. United Tech
nology, All-State Insurance, Monsanto, 
Hallmark) bei įvairūs laikraščiai. Pietų 
Kalifornijos vaikams scenarijus parūpins 
„The Herald Examiner“ dienraštis, kuris 
scenarijaus kopiją taip pat įdės į savo 
sausio 23 dienos laidą. Kalifornijos vaikai 
(apie 360.000) kantu su scenarijum gaus 
ir kopiją Simo Kudirkos laiško, rašyto 
specialiai jiems, šio laiško paprašė Kali
fornijos mokyklų vedėjai. Laiške Simas 
papasakoja vaikams apie Lietuvą, jos 
Okupaciją, joje vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus ir paaiškina, kodėl jis bėgo j 
Ameriką. Ragina vaikus gerbti Ameriką 
ir branginti jos laisvę.

Mokyklose ne tik bus skaitomas scena-

Janučio gobelenai.
„Dar vienas statinys, kur interjere ir 

eksterjere rasi įvairių dailės žanrų. — 
Profsąjungos Centro tarybos „Sputniko“ 
viešbutis, atidarytas maždaug prieš de
šimt metų. Tuomet čia lietuvių dailininkai 
taip pat sukūrė gražius meninius akcen
tus, lydinčius nuo pirmojo iki šešiolikto — 
paskutiniojo aukšto.

Tik įėjus pro duris, pasitinka H. žemai
čio metalo plastika ir K. Simanonio sukur
ti šviestuvai. Jie skirtingo charakterio, 
kurį sąlygoja vieta ir paskirtis. Mažesnė
mis ir didesnėmis grupelėmis jie sukabi
nėti fojė, restorane, o banketų salėje tary
tum šniokščia šviesų jūra, kai dega šim
tas lempų didžiojoje K. Simanonio liust
roje ir jose žybčioja Leningrado meistrų 
šlifuotas krištolas. Tas pats dailininkas 
„Sputniko“ restorano interjerui sukūrė 
dekoratyvinį laikrodį, o L. Cieškaitė čia 
pakabino pano, kurio geometrinis orna
mentas varijuojamas iš vienodų detalių — 
keraminių lėkščių.“

Viešbučio restorano salėje esąs E. Tal- 
manto keraminis fontanas, o išorinėje sie
noje M. Mačiulienės mozaika.

Pagaliau autorė dar aprašo vieną poli
kliniką, kurioje esą A. Butvilos keramikos 
darbai ir V. Liubavičiaus skulptūra.

Dar nebaigtuose „Tasso“ rūmuose jau 
pakabinti dūminio stiklo T. Baginsko 
šviestuvai, prie įėjimo pastatytas V. Za- 
turskio ir A. Mizgirio „Gaublys“. K. Si- 
■manonis daro didelį žalvarinį laikrodį, K. 
Šatūnas vitražą, R. Jasudytė audžia gobe
leną, o K. Zimblytė kuria „aplikacinę 
užuolaidą“.

rijus, bet taip pat bus diskutuojami ir vi
suomeniniai bei politiniai šio filmo aspek
tai. Šiam tikslui ruošiamos mokytojams 
įvairios instrukcijos. Lynn Williams, CBS 
skaitymo programos koordinatorė, numa
to, kad šis projektas iššauks bent 10% 
raštiškos reakcijos. Tam tikslui bus atida
ryta speciali pašto dėžutė ir bus paskirtas 
CBS personalas atidaryti ir rūšiuoti laiš
kams. Dėl atsakymų bus tariamasi su Si
mu Kudirka ir Lithuanian Information 
Service (LIS).

Ryšium su šia moksline programa bei 
artėjančiu filmo spektakliu, CBS pastan
gomis yra daromos sąlygos Simui Kudir
kai dalyvauti įvairiose TV programose, 
spaudos konferencijose, organizacijų su
sirinkimuose bei mokyklose, kur jis pats 
turės progos susitikti su JAV jaunimu, at
sakyti į jo klausimus ir pasidalyti minti
mis. Sausio mėnesį šiuo tikslu jis vyksta į 
Bostoną, Hartfordą, Chicagą, Minneapolį, 
St. Louis ir Los Angeles. Los Angeles jis 
praleis net visą savaitę.

Sausio 13 d. „The Defection of Simas 
Kudirka“ filmas buvo pristatytas visos 
Amerikos televizijos redaktoriams-kriti- 
kams. CBS planuoja pristatyti tris savo 
pavasario sezono veikalus šių kritikų su
važiavime Los Angeles; filmas apie Simą 
Kudirką yra vienas iš jų. Į šį suvažiavi
mą yra siunčiamas Simas Kudirka ir Alan 
Arkin.

Plačiai skaitomas TV Guide žurnalas 
filmo rodymo savaitę planuoja paskelbti 
ilgesnį straipsnį iš pokalbio su Simu.

I visus minėtus miestus, CBS pakvies
ta, kartu su Simu Kudirka vyksta Lithua
nian Information Service narė Daiva Ke- 
zienė.

RENKA ŽEMĖLAPIUS

Iš Lietuvos kilęs lenkas F. Zubras, šiuo 
metu gyvenąs Venezueloje, yra pagarsėjęs 
senienų rinkėjas. Tarp kitų senienų jis tu
rįs apie 50 puikiai išsilaikiusių Lietuvos 
ir Lenkijos žemėlapių. Kai kurie jų siekią 
1570 metus.

savo kraštą Dainava vadina. Matyt, juos var
gas ir mišką, ir ežerą labiau mylėti išmokė, 
matyt, tas pats vargelis juos ir žolynėlį sod
resnį, ir medį našesnį labiau pagerbti įprati
no...

— Padės kelias sukritusias bulves, grikių 
saują pabers ir šokinėja apie stalą, girdi, cik 
valgyk, valgyk, valgyk, nepasidzidziuok... O 
ko ten didžiuosies, jei be pavilgo paspringti 
bijai! —• erzina dzukus suvalkiečiai, o įžūles
ni užtraukia:

Kad ne grybai,
Kad ne uogos,
Tai dzukaitės
Būtų nuogos!..

Žemaitija — musų pamarys, akmenuotų 
žemių ir pelkių kraštas.

Tik didelis užsispyrimas, didžiulė meilė 
savo tėviškei žemaitį išgelbėjo nuo kryžiuo
čių antplūdžio, privertė nelabai dosnią Balti
ją ir ne itin derlingą jų žemę atverti jiems sa
vo aruodus. Todėl jie tylus, atsargus ir gero- 

' kai užsispyrę. Tu jam, būdavo, sakai, aiškini, 
o jis net ir nebando ginčytis, linksi galva, at
rodo, pritaria, o kalbos pabaigoje ima ir ap
verčia visas tavo pastangas aukštyn kojom:

— A mon saka?
O apvertęs padaro savaip. Kartais gal ir 

negerai, tačiau savaip, todėl ir neturi ant ko 
supykti, tik dar labiau užsidaro savyje:

— Kad ne tas pliuškis, gal ir nebūčiau su
klydęs.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

ORIGINALUS MONTREALIECIŲ 
SUMANYMAS

Šiais metais sukanka 60 metų nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo, 75 
metai nuo pastovaus lietuvių įsikūrimo 
Montrealyje ir 25 metai nuo Kanados Lie
tuvių Bendruomenės įsisteigimo.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba nu
tarė visas šias sukaktis iškelti kanadiečių 
visuomenėje ir padovanoti ta proga Mont
realio miestui lietuvišką kilimą. Jo pro
jektą paruošė dail. Antanas Tamošaitis, o 
audžia Genė Montvilienė.

Montrealio miesto administracija pasiū
lė lietuviams surengti tautodailės parodą 
Meno Centre, kurios metu ir būtų įteiktas 
kilimas.

Projekto įgyvendinimui lėšas renka 
specialiai sudaryta komisija.

NAUJA J. ERETO BROŠIŪROS LAIDA
Ką tik pasirodė nauja (1978 m.) laida 

populiarios prof. dr. Juozo Ereto brošiū
ros vokiečių kalba „Vom Adam der Euro- 
paer“. Šioje nepilnai 50 puslapių siekian
čioje knygutėje yra surinkti keturi prof. 
J. Ereto straipsniai, kurių pirmieji du pa
sakoja apie lietuvių tautą ir jos kalbą, 
tretysis vaizduoja visas tris pasaulio už
mirštas valstybes, o paskutinysis skirtas 
Baltijos valstybių 50-ies metų sukakčiai 
(1918-1968) paminėti. Naujoji šios vertin
gos brošiūros laida kaip tik pasirodė lai
ku, kai ruošiamasi minėti tų valstybių 60- 
ies metų sukaktį.

LIETUVAITĖ ĮKALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Jūratė Kazickaitė, Associated Press 
agentūros korespondentė, nuo 1977 m. pa
vasario yra paskirta į Baltuosius Rūmus. 
Čia ji seka prez. J. Carterio žmonos Rosa- 
lynn veiklą ir apie ją informuoja spaudą. 
J. Kazickaitė lydėjo Rosalynną, kai pasta
roji 'lankėsi P. Amerikos valstybėse.

„ALKOS“ MUZIEJUS
Prel. Pr. Juro suorganizuotas „Alkos“ 

muziejus Putname yra perleistas LKM 
Akademijai. Jam tvarkyti sudaryta 12- 
kos asmenų kuratorių valdyba.
Per ilgesnį laiką „Alkos“ steigėjai surin

ko daug 'įdomios muziejinės medžiagos. 
Visai neseniai gavo iš Šveicarijos Garba
čiausko didelę lietuvišką biblioteką, 'taip
gi nepriklausomos Lietuvos išleistus pini
gus ir vieną labai retą pinigėlį — Zigman
to Augusto 4 grašius, nukaltus 1569 m. 
Vilniuje su Vyčiu.

Dabar „Alka“ yra perpildyta ir atrodo, 
kad ten ne muziejus ar 'archyvas, bet tik
ras sandėlis. Dėl to jau prieš dvejus me
tus pradėta rimtai galvoti ir planuoti da
bartines jos patalpas padidinti. Naujoms 
patalpoms pastatyti sudaryta speciali ko
misija.

„Alka“ pastatyta ant nuosavo žemės 
Sklypo ir nuo nieko nepriklauso. Nuolati
nis jos adresas: ALKA, P. O. Box 608, 
Putnam, CT 06260, USA.

PASKELBTAS PAIEŠKOMŲJŲ 
SĄRAŠAS

Franfurt a/M Vakarų Vokietijoje lei
džiamam rusų kalba žurnale „Possev“, 
1977 m. rugsėjo laidoje atspausdintas 
KGB slaptas sąrašas: „svetimųjų agentų, 
tėvynės išdavikų, antisovietinių organtų, 
tėvynės išdavikų, antisovietinių organiza
cijų ir kitų paieškomų nusikaltėlių“. Jame 
figūruoti a ir lietuvio pavardė — Albinas 
Vibrys. Vibrio giminės ir pažįstami, kurie 
norėtų gauti daugiau žinių apie jį, gali 
kreiptis šiuo adresu: NTS Informservice, 
Postbox 6683 Rodelokka, N-Oslo 5, Nor
way. (ELTA)

DAILININKAI IR DAILĖS 
DARBUOTOJAI!

Numatomos lietuvių dailės ir tautodailės 
parodos reikalu

Lietuvių Tautodailės Institutas yra nu
matęs surengti plačios apimties tautodai
lės parodas Toronte ir Otavoje 1978 m. 
Parodon kviečiami dailininkai ir dailės 
dirbinių gamintojai su savo dailės dar
bais, kurie pasižymėtų lietuvių tautodai
lės bruožais, t. y. būtų 'būdingi liaudies 
meno formomis, raštais, spalvomis ir te
matika. Parodos tikslas — kad senasis lie
tuvių liaudies menas pasireikštų naujomis 
formomis ir eitų lygiagrečiai su šių dienų 
taikomąja daile.

Lietuvių Tautodailės Instituto paroda 
apims įvairius dailės dirbinius: kilimus, 
tautinius drabužius, juostas, dekoratyvi
nius audinius, mezginius, baldus, medžio 
bei metalo dirbinius, keramiką, emalį, ba
tiką, šilką (silk screen), šiaudinukus, 
margučius ir kt.

Prašome pagaminti po vieną kitą tauto
dailės darbą ir pranešti Lietuvių Tai’"* 
dailės 'Institutui, su kiuriais darbais -jma" 
tote dalyvauti parodoje. Rodin'-1’ priims 
dailininkų vertintojų Ikomisi'"’ Bus pa
ruoštas ir katalogas.

Anastazija Ta"io^a*ūenė, 
LTI taryba pirmininkė 

L. Balsys,
LTI valdybos pirmininkas

Adresas: A. Tamošaitis, R. R. 1, King
ston, Ont., Canada K7L 4V1. Tel. 613-542- 
0505.
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Mokykla ir gyvenimas

„Linkiu suvažiavusiems, kad jų šiur
pūs žmogaus 'kraują ledu sukausiantieji 
parodymai surastų sau kelią ir sugriautų 
gerbūvyje paskendusios žmonijos apkur- 
timą, šiaip susilaukiančios mirties savame 
ramume.

Linkiu suvažiavusiems, kad jų parody
mai praskintų sau kelią per trumparegys
tės tankumynus tų, kurie išdavikiško eu
rokomunizmo giesmių užliūliuoti ieško sau 
atvangos ir poilsio jų saldžiose melodijo
se.“

Štai toks buvo Solženicyno sveikinimas 
apklausimų komisijai, kuri posėdžiavo 
Romoje 1977 m. lapkričio 25-28 d. Šios ko
misijos nuolatinė buveinė yra Kopenha
goje;; Iji veikia dr. A. Sacharovo vardu. 
Jos viešas tarptautinio pobūdžio posėdis 
Romoje buvo jau antrasis; pirmasis buvo 
Kopenhagoje prieš porą metų. Komisija 
apklausinėj o įvairių Sovietų pavergtų 
tautų naujai atvykusius disidentus. Jų 
tarpe ir Tomą Venclovą. Dr. A. Sacharovo 
pageidavimu, toks komisijos (dažnai va
dinamos dr. A. Sacharovo Tribunolu) vie
šas apklausinėjimas turėtų vykti regulia
riai (jeigu tik galima, kasmet), o medžia
ga, įvykių dokumentacija turėtų būti ren
kama nuolatos, šio apklausimų komisijos 
posėdžio visa medžiaga bus persiųsta dar 
tebevykstančiai Belgrado konferencijai.

Solženicyno linkėjimai ar viltis, kad dr. 
A. Sacharovo komisijos surinkti parody
mai sukaustys ledais žmogaus kraują ar 
paskandins jo širdį baisiame šiurpe, pra
skins kelią per apgaulių tankumynus, ar 
sugriaus pasaulio apkurtimo sienas..., yra 
tebekovojančio, apmaude tebesiblaškančio 
milžino šauksmas, trokštantis šviesos.

Belgradas gi ir ten vykstanti konferen
cija, kuriai Romos komisijos surinktų do
kumentų pundai bus nusiųsti ir įteikti, 
priešingai — atrodo kažkoks slegiančio 
sapno ar piktų burtų tunelis, kuriame vi
sa, kas benuvažiuotų, kas bebūtų pasiųs
ta, įstringa ir šviesos nebepamato. Kas 
šiame tunelyje darosi, kokioj smaloj tie 
visi „parodymai“ ir tos visos „dokumen
tacijos“ verdamos ir kokie velniai (abejo
tina, kad tai būtų angelai) tą smalą mai
šo, irgi iki šiol niekas nežino.

Iš šiuo metu turimų duomenų atrodo, 
kad E'elgrado tunelyje statomas laisvo 
žmogaus troškimų mauzoliejus, prie kurio 
įėjimo bus užrašyta: „Čia ilsisi nukankin
tas žmogaus troškimas — būti žmogumi“.

Iškilminga mauzoliejaus atidarymo da
ta tuo tarpu vis dar nežinoma.

Ir visgi žmogaus išsilaisvinimo vyksmas 
ir be Belgrado konferencijos eis toliau. 
Šio vyksmo pradininkas, prisiminkime, 
buvo anuometinio Čekoslovakijos komu
nistinio režimo galva — Dubčekas (ne J. 
Carteris, kaip dažnas mano). Vėliau dr. H. 
Kissingeris, išradęs „detantę“, šį vyksmą 
pristabdė. Ir tik J. Carteriui tapus JAV 
prezidentu, žmogaus išsilaisvinimo troški
mas įgijo naują paskatą. Atsidarė nauji 
keliai, naujos galimybės. J. Carteris vis 
dar tebelieka pripažintu šios misijos va
dovu.

Kyla tad tik vienas, bet lemiamas klau
simas — ar JAV prezidentui pasiseks su
burti pakankamai jėgų ir jas laikyti sa
voje kontrolėje laisvo žmogaus troškimų 
misijai atlikti?

Atsakymas labai trumpas — ne. O jeigu 
ne, Itai reiškia, kad žmogaus laisvinimo 
vyksmas bus netvarkingas, dažnai gaiva
liškas.

»*»
1978 metams artėjant ar dar tik prasi

dėjus, dažnas pavarto Mikaldos pranašys
čių puslapius arba pažiūri į kristalo ka
muolį ir mato tiek daug įvairių verpetų ir 
versmių prieš ir už, kad sunku net išma
tyt!, kaip žmogus, kad ir pajėgiausias, ga
lėtų sustabdyti beįsisiūbuojančią įvykių 
vėtrą. Mūsų gyvenamasis pasaulis suge
bėjo sukurti net tris „super powers“, ku
rios kaip tik šias vėtras sukelia, bet, deja, 
vis dar nesugebėjo pagimdyti nors vieno 
„superman'o“, kuris pajėgtų šias vėtras 
numalšinti.

Kas ir kokios yra tos versmės ir verpe
tai?
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(Didžiausias ir giliausias verpetas yra 
pats XX-tojo amžiaus pokarinis žmogus. 
Jis dviejų pasaulinių karų žalotas, kan
kintas, šaudytas, degintas... pasinėrė į ne
viltį. Šitame nevilties verpete jis ieškojo 
visai naujos, iki tol jam visai nežinomos, 
srovės, kuri duotų jam visai naują gyve
nimą su visai naujom valstybėm — be ka
ro, be ginklų, be kapitalo, be išnaudoji
mo, be darbo, be dievų ir, jeigu tik gali
ma, be ligų. Deja, bet kuri nauja srovė, 
kuria jis mėgino plaukti, ne tik padidino 
tas negeroves, nuo kurių jis norėjo atsi
palaiduoti, bet padarė jį kaliniu (komu
nizmas). Tuo būdu prasidėjo žmogaus ap
maudo amžius.

Deja, apmaudas jokių problemų neiš
sprendžia; priešingai — jas tik didina ir 
daro labiau aktualesnes.

Visi julk manėme, kad Amerikos kariuo
menei pasitraukus iš Vietnamo, aname 
Azijos kampe įsiviešpataus taika. Kažkaip 
prisimenu, kad šių laiškų skiltyse anuo 
metu buvo rašoma kiek kitaip. Jeigu po
karinis naujas Vietnamas sustiprės sava
rankiškai ir greit, tai Kinijos ir Sovietų 
komunizmo atžvilgiu jis taps Jugoslavija 
Azijoje; jeigu gi ne, tai veikiau atsidurs 
įtakoje Sovietų, negu Kinijos. Tam yra 
dvi priežastys. Pirmoji — Vietnamo blogi 
santykiai su Kinija turi labai gilias isto
rines šaknis, tuo tarpu su Rusija jie yra 
arba neutralūs arba draugiški (ypač ka
ro metu). Antroji priežastis — (Sovietai 
turi nepaprastai didelį interesą įsitvirtin
ti Vietname, tuo būdu apsupant Kiniją iš 
pietų pusės.

Štai taip ir atsitiko — Vietnamas „tai
kiai“ išsiplėtė į Laosą, užimdamas jį visą, 
o dabar plečiasi į Kambodiją su „taikia“ 
Sovietų pagalba. Naujas karas Indokini- 
jos pusiasalyje prasidėjo. Kambodija ieš
ko pagalbos Kinijoje. Tuo būdu netiesio
ginis karas tarp Kinijos ir Sovietų vyks
ta.

Išvaryti iš Egipto, Sovietai šį kartą ma
no ne juokais „draugiškai“ okupuoti Etio
piją. Jau girdisi ne tik Rusijos, bet ir Ku
bos „patarėjų“ karinės komandos garsai.

Izraelio-Egipto taikos pokalbiuose So
vietai, atrodo, esą visai izoliuoti. Bet tai 
tik taip atrodo, kol nėra jokios vilties 
arabų-žydų susitarimui. Atsiradus vilčiai, 
atsiras ir rusai; sovietiškų ginklų ir pata
rėjų ginklamas panaudoti yra apstu tiek 
Lybijoje, tiek Sirijoje.

Dabar, kiek arčiau prie mūsų, Italijo
je, komunistų partijos noras pareikalauti 
sau vietų vyriausybėje, kad galėtų vykdy
ti eurokomunizmą, vienokiu ar kitokiu bū
du pastoviai auga. Prancūzijoje panašus 
reikalas bus sprendžiamas šių metų kovo 
mėnesį. Vakarų Vokietija bijosi šiauštis 
prieš Maskvą bet kuriuo reikalu, nes va
karų Berlyno padėtis labai priklauso nuo 
Kremliaus nuotaikų.

štai trumpa apžvalga tų pilitinių įvykių 
versmių ir tankumynų, kuriuos vienam 
žmogui (J. Carteriui), vis dar nešančiam 
sunkią Vietnamo ir Watergate naštą ant 
savo pečių, perbristi vargu įmanoma, nors 
ir labai prakilnaus tikslo — kalinamo 
žmogaus išlaisvinimo — vedamam.

Už tai kitoje politinių tankumynų pusė
je, kaip ir bet kuriame kalėjime, vaizdas 
maždaug vienodas. Tiesa, šiandien jis yra 
kitoks, negu buvo Stalino tironijos lai
kais. šiandien kalinamajam leidžiama 
kalbėti ir retkarčiais net veikti (pavyz
dys — Lenkija). Iš šio pokalbio, kad ir la
bai riboto, tarp kalintojo ir kalinamojo iš
sivystė santykių įtampa, kuri laikas nuo 
laiko įvairiose šalyse įvairiai kinta, bet 
visuomet yra.

Šiuo metu1, pavyzdžiui, didžiausia ir 
Kremliui pavojingiausia santykių įtampa 
yra 'Lenkijoje, kur kalinamasis nesibijo 
veiksmo (pakartotini darbininkų streikai 
ir net riaušės), o kalintojas (lenkų vy
riausybė) bijosi kalinamojo ir todėl sten
giasi jam visokeriopai pataikauti.

Kitas pavyzdys. Visų nustebimui, pana
šūs prajovai pastaruoju laiku pradėjo 
reikštis net Rytų Vokietijoje, iki šiol išti- 
kimiausiame Maskvos satelite. Tiesa, vi
sai kitokiu pagrindu, negu .Lenkijoje — 
griežto skilimo pačioje komunistų parti
joje dėl jos laikysenos Sovietų atžvilgiu, 
kuriuo siekiama atsipalaiduoti nuo Mas
kvos.

Būtų gal ir įdomu, bet dar per anksti, 
smulkiau panagrinėti santykius tarp kali
namojo ir kalintojo kiekvienoje Sovietų 
satelitinėje valstybėje, šiuo metu pakan
ka konstatuoti labai svarbų faktą — kali
namųjų tarpe, jeigu jie rusai, esamu reži
mu nepatenkintų ir net maištaujančių 
skaičius pamažu didėja; jeigu gi kalina
mieji ne rusai (o jų yra apie 100 milijo
nų), kiekvienas (išskyrus komunistinę 
aristokratiją) yra nepatenkintas ir reži
mu ir nekenčia Maskvos.

Augantis nepasitenkinimas ir neapy
kanta Stalino laikais žmogaus suledėjusi

Kur gimsta disidentai?
Sovietų valdžia labai nepatenkinta jau

nimo auklėjimo rezultatais. Tai paaiškėjo 
per Lietuvos kom. ptartijos C. K. VH-tą 
plenumą, posėdžiavusį Vilniuje, 1977 m. 
lapkričio 22 d., kur partijos pirmasis sekr. 
P. Griškevičius puolė mokytojus, kurie 
,?be savo dėstomo dalyko daugiau nieko 
nenori žinoti". Nuo dabar partija turės 
„stiprinti dėmesį jaunimo komunistiniam 
auklėjimui“. Tai esą ypatingai svarbu šiuo 
metu, kada pagal naują konstituciją turės 
būti pradėtas įgyvendinti visuotinis pri
valomas vidurinis mokslas.

Uždavinys nėra lengvas įgyvendinti pri
valomą vidurinį mokslą, kada trūksta pa
talpų ir kvalifikuotų mokytojų. Bet ko
munistų partijai pirmoje eilėje rūpi auk
lėti moksleivius komunizmo kūrėjais, in
ternacionalistais, Skiepyti jiems komunis
tinę pasaulėžiūrą.

Pagal oficialų partijos pranešimą, da
bartinė padėtis Lietuvos vidurinėse mo
kyklose yra gana liūdna. Daugiau kaip 22 
procentai pedagogų neturi aukštojo išsila
vinimo, ir jo nesiekia. Ypač trūksta kva
lifikuotų pedagogų kaimo mokyklose. Ten 
niekas nenori dirbti, nes nėra kur gyven
ti. Kai trūksta gerų mokytojų, tai daugiau 
kaip pusė moksleivių tik patenkinamai iš
moksta dėstomus dalykus. iBiet, kas dau
giausiai rūpi komunistų partijai, tai poli
tinis auklėjimas, kuris yra silpnai skiepi
jamas kai kuriose mokyklose. „Pasitaiko 
atvejų, kai moksleiviai antivisuomeniškai 
ir net ideologiškai žalingai elgiasi“.

Tad plenumas nutarė, kad partijos 
svarbiausias uždavinys yra „tobulinti par
tinį vadovavimą augančiosios kartos mo
kymui ir komunistiniam auklėjimui“. Mo
kyklų vadovai ir kiėkvienas mokytojas 
turi įsigyti aukštąjį politinį išsilavinimą, 
kad galėtų tą „mokslą“ perduoti mokslei
viams. Mokytojai turės naudoti ir huma
nitarinių mokslų dalykus (literatūrą, is
toriją) „buržuazinei ideologijai ir mora
lei, miesčioniškatm gyvenimo būdui de
maskuoti“.

Kaip ir pridera „taiką mylinčios šalies“ 

Laisvalaikio mąstymai
Rašo K. VALTERIS

Ryžtai, įsipareigojimai, pasižadėjimai
Naujų Metų išvakarėse ar jų pradžioje 

yra įprasta ryžtis teigiamiems veiksmams 
ar atsikratyti neigiamų polinkių. Vienų 
pasižadėjimai, ryžtai yra rimti, vertingi, 
naudingi, o kitų — beverčiai, beprasmiai, 
juokingi.

Prie pirmos grupės priskiriu ryžtą liau
tis skriausti save ir terorizuoti kitus (čia 
priklausuo tabakoriai, girtuokliai, mušei
kos) ir naudingai praleisti laisvalaikius, 
t. y. mąstant, medituojant, sportuojant, 
gilinantis į mokslą.

Antrai grupei priklauso lengvabūdžiai, 
lėkštos būtybės su beverčiais ar juokin
gais įsipareigojimais. Tokiais gali būti ne 
tik pilkos minios žmonės, bet ir garseny
bės. Tam pavaizduoti užteks kelių citatų 
iš britų dienraščio „Daily Mail“ (gruodžio 
30 d. 1977m.). Štai tie „kilnūs“ ryžtai:

Lordas Grade: Rasti ką veikti rytą tarp 
5.00 ir 5.45 vai.

Jane Seymour: Surasti būdą išsilaikyti 
grakščia gerai ir sočiai valgant.

Dai Llewellyn: Sunaikinti kelių ženklus, 
kur mylios paverstos kilometrais.

Barbara Cartland: Nesiklausyti, nekal
bėti ir negalvoti apie liūdnus dalykus, nes 
rytojus visada yra geresnis, negu manai.

Ryžtų likimas, deja, nėra padrąsinantis. 
Praėjus kuriam laikui, dauguma „užmirš
ta“ savo pažadus-įsipareigojimus ir grįž
ta į „normalią“ būklę. Vieni iš šių atkritė.-. 
lių kremtasi dėl savo valios silpnumo, o 
kiti juokiasi ir beveik didžiuojasi savo 
silpnybe! Kai kurie pakartotinai bando 
atsikratyti savo ydų ir tam tikras jų nuo
šimtis pasiekia pergalę. Dauguma tačiau 
pasiduoda neigiamiems polinkiams ir vis 
labiau save nuvertina...

Ir aš kartas nuo karto ryžtuosi tobulėti 
ar mestis į teigiamą žygį. Visiškos nesėk
mės dar nesu patyręs. Tai anaiptol nereiš-

kraują pradeda atšildyti. Vyriausiam In
kvizitoriui, Kremliui, štai ir kyla sunkiai 
išsprendžiamas klausimas — ar grįžti 
prie Stalino laikų, atšilantį žmogaus 
kraują iš naujo apkrauti ledais (kas var
gu ar bebūtų įmanoma), ar leisti tam 
kraujui atšilti, nuolatos tikrinant tempe
ratūrą, neleidžiant Jam Užvirti- Tai irgi 
būtų nelengvas uždavinys, kai kurioms 
palankioms sąlygoms sutapus.

Tokiai padėčiai esant, sveika, ryžtinga 
Vakarų Europa galėtų būti milžiniška pa
galba anapus tankumynų įkalintiems. 
Mums, lietuviams, gynymosi ir išsilaisvi
nimo ginklų arsenalas lieka tas pats — 
gilus tautinis įsijautimas ir aukštas, už 
priešo žymiai pranašesnis, moralinis 
veiksmų bei elgsenos lygis. Susimąstyki
me — kaip jį praturtinti ir padaryti la
biau veiksmingą.

Visiems lietuviams mano nuoširdūs lin
kėjimai 1978 metais.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

mokyklų auklėtojams, jie privalo „dau
giau dėmesio skirti kariniam patriotiniam 
auklėjimui, tobulinti pradinį moksleivių 
karinį parengimą, plačiau propaguoti ka
rines profesijas, atrinkti ir pasiųsti į ka
ro mokyklas geriausius vidurinių mokyk
lų abiturientus“.

Apie abiturientų stojimą į aukštąsias 
mokyklas šis partijos nutarimas nieko ne
sako. Vietoj to, jis nurodo, kad „reikia 
plačiau propaguoti darbininkų ir žemdir
bių profesijas, respublikos liaudies ūkiui 
labiausiai reikalingas specialybes“. Mo
kyklos turi siekti, kad „visi vidurinių mo
kyklų abiturientai įsidarbintų ir aktyviai 
dalyvautų darbo kolektyvų gamybinėje 
veikloje“.

Toliau nutarime sakoma, kad reikia pa
gerinti miesto mokyklų moksleivių moky
mą darbininkų profesijų, o kaimo mokyk
lų —■ kaimo mechanizatoriaus ir gyvuli
ninkystės darbuotojo darbo.

Neatsižvelgiant į naujosios konstituci
jos 52 gtr., kur pasakyta, kad „TSRS pi
liečiams garantuojama sąžinės laisvė, t. 
y. teisė išpažinti bet kurią religiją arba 
neišpažinti jokios...“ — nutarime sakoma, 
kad moksleiviams turi būti skiepijamos 
materialistinės pasaulėžiūros, gilūs ateis
tiniai įsitikinimai.

Neatsižvelgiant į konstitucijos 66 str., 
kuriuo tėvams paliekama teisė rūpintis 
vaikų auklėjimu, — partijos nutarimas 
įsakmiai nurodo, kad dėl „neteisingo vai
kų auklėjimo atskirose šeimose“ partija 
turi imtis „veiksmingų priemonių“. Taigi, 
jaunimo auklėjimas komunistinėje vals
tybėje nėra tėvų asmeninis reikalas. Ne
daug ką tuo klausimu gali pasakyti ir mo
kytojai. Tuo reikalu pasiėmė rūpintis par
tija. Ji Skiepys moksleiviams materialisti
nę pasaulėžiūrą (ateizmą), proletarinį in
ternacionalizmą (paklusnumą Maskvai), 
^nesitaikstymą su buržuazine ideologija“ 
(žmogaus teisių ir demokratinės santvar
kos siekimu).

Toks jaunimo auklėjimas, reikia tikė
tis, pagimdys dar daugiau disidentų.

J. R.

kia mano pranašumo, bet tik gudrią „po
litiką“! Mat, mano pasižadėjimai būna są
lygiški. Praeities ryžtų, įsipareigojimų 
šiuokart neminėsiu. Šiuo skelbiu šį (pa
kartotiną) Naujų Metų įsipareigojimą: 
pasižadu būti aktyviu „Europos Lietuvio“ 
bendradarbiu, JEI redaktorius necenzū
ruos ar nemes į šiukšlių dėžę mano raštų. 
Jei ilgesnį laiką nesimatys laikraštyje 
mano straipsnelių, tai bus ženklas, kad re
daktorius yra parodęs savo galybę!

Skautiškuoju keliu
SVEIKINIMAI

Lietuvių Skautų Sąjunga išeivijoj, nors 
plačiai isimėčiusi, mini 60 metų darbo su
kaktį. Suskridę i visų pasaulio kampų į 
Vl-ją Tautinę Stovyklą Australijoje, di
delė lietuviška skautų šeima siunčia svei
kinimus ir linkėjimus namie pasiliku- 
siems.

Sveikiname iš saulėtos Australijos, 
linkime visiems Anglijos skautams-skau- 
tėms darbingų ir sėkmingų Naujųjų Me
tų“. Budžiu,

v. s. Lilė Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė

Siunčiame geriausius sveikinimus iš 
Vl-sios Tautinės Stovyklos Australijoje. 
Mus čia gražiai priėmė vietos vadovai, 
skautai ir kiti lietuviai.

Svečiavomės Sydney, Canberroje, Mel
bourne, o man teko būti ir Geelonge pas 
vietos tuntininką dr. R. Strimą.

Čia visur gražu ir įdomu, žmonės gyve
na amerikonišku stilium, nors tempo čia 
nejaučiama tokio didelio.

Prašau perduoti sveikinimus visiems 
Rajono vadovams, skautams, rėmėjams 
bei tėveliams.

s. fil. Sigitas Miknaitis, 
LSB vyriausias skautininkas

Gražiausi sveikinimai visiems iš Aust
ralijos sostinės. Rytoj pradėsime stovyk
lauti VI-oje T. S. Viskas labai gerai seka
si ir nuotaika puiki. Linkėjimai visiems 
Rajone esantiems.

v. s. Česlovas Kiliulis
Šitai kitoje globo pusėje plevėsuoja VI- 

osios Tautinės Stovyklos vėliavos. Sunku 
įsivaizduoti, kad esu taip toli, o jaučiuos 
taip arti jūsų visų ir noriu paspausti bro
liškai rankas ir pranešti, kad vis budžiu.

Jūsų v. s. Vladas Bacevičius
Nors vieną dieną pavėlavome, laimin

gai atvykome į Sydnejų, kur praleidome 
puikiai laiką ir liekame dėkingos broliui 
s .fil. Baliui Barkui už mūsų priėmimą. 
Melbourne mus sutiko v. s. Vladas Bace
vičius ir buvome nuoširdžiai priimtos jo 
šeimoje.

Siunčiame širdingus linkėjimus nuo Ro
mo ir Irenos (pavardė nepažymėta).

Susipažinome su Australijos, Amerikos

ir Kanados skautais ir gauname daug pa
galbos iš stovyklos vadovybės.

Siunčiame linkėjimus iš VI-os Tautinės 
Stovyklos visiems ir dėkojame Anglijos 
Rajonui už šią progą atvažiuoti į Austra
liją ir dalyvauti VI-joje Tautinėje Stovyk
loje.“

Vis budime!
Vyr. sk. si. Daina Traškaitė, 

vyr. sk. psl. Audrilė Valterytė
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Rajoną 

sveikino Lietuvos atstovas V. Balickas ir 
ponia, Itn. Kazys Bendoraitis, v. s. Petras 
Molis, kun. S. Matulis, MIC, W. J. Wen
zel — lenkų skautų vadovas ir kiti.

Skautiškas ir nuoširdus ačiū visiems.

Auka Rajonui
Ona Ramonienė (Manchesteris) atsto

vėms aukojo 3 sv. ir „Budėkime“ leidinė
liui 2 sv.

Širdingai dėkojame.
LSS Rajono Skautų Vadija
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VILNIAUS SENAMIESČIO SALONAI
Vilniuje, Biržų gatvėje restauruotame 

name atidarytas keturių salių keramikos 
salonas.

Restauruojant pastatą pagal arcįhitek- 
tės N. Mlasaitienės projektą, atidengta vi
sa eilė architektūros vertybių: gotikinio 
fasado fragmentas, senovinio židinio da
lis, o svarbiausia — vienintelės tokio po
būdžio Lietuvoje XVII amžiaus lubų me
dinės sijos.

Atgimusiose Vilniaus 'senamiesčio 'gat
velėse — Antokolskio, Stiklių, Rūdninkų 
ir kitose — jau įrengta daugiau kaip de
šimt įvairios paskirties salonų: „Dailės“, 
liaudies meistrų kūrybos, suvenyrų, juve
lyrinių dirbinių, medžioklės laimikių ir kt.

A. AKSTINO NUOTYKIAI
Lietuviškai nebemokantis JAV futbolo 

žaidėjas Andrew Akstinas su savo koman
da buvo nuvykęs į Vilnių žaisti futbolo. 
Po viršutiniais drabužiais jis turėjo pasi- 
vilkęs marškinėlius su Lietuvos vėliavos 
spalvomis ir su užrašu, primenančiu Ka
lantos mirtį bei jo reikalavimą duoti Lie
tuvai laisvę.

Spalio 23 d. A. Akstinas nuėjo į Vil
niaus universitetą, nusivilko švarką, slė
pusį marškinėlius, ir pareikalavo diskusi
jų Lietuvos laisvės klausimu. Jis taipgi 
dalino atsišaukimus, angliškai skelbian
čius: „Lithuania for Lithuanians“. Kelias
dešimčiai studentų A. Akstinas pareiškė, 
kad JAV lietuviai nori rusų išsikraustymo, 
iš Lietuvos, nes ji turi priklausyti patiems 
lietuviams. Jis greit buvo nugabentas į 
dekano raštinę, kur pasirašė protesto raš
tą, stebint anglų kalbos katedros vedėjui 
ir dviems KGB agentams. Po to „Inturis- 
to“ atstovai jį nuvedė į „Gintaro“ viešbutį 
ir pareikalavo, kad nusivilktų tautinių 
spalvų marškinėlius. Atsisakius tai pada
ryti, jam buvo uždrausta išeiti iš viešbu
čio. Po dvi dienas trukusio tardymo A. 
Akstinas lėktuvu per Maskvą buvo išsiųs
tas į Frankfurtą V. Vokietijoje kaip nepa
geidaujamas asmuo Sovietų Sąjungoje.

Šį įvykį aprašė JAV laikraštis „Worces
ter Telegram“.

MODERNIŠKAS POILSIS
„Vilniaus“ baldų fabrike, kaip rašo Lie

tuvos spauda, įrengta moderniška patalpa 
darbininkams pailsėti.

...Erdvus, šviesus kambarys su kabino
mis. Darbininkai patogiai susėdo. Užside
ga raminanti žalia šviesa, tyliai skamba 
muzika, priešais sėdinčiųjų akis įsižiebia 
spalvoti diapozityvai. Po kurio laiko vėl 
užsidega dienos šviesa, skamba nuotaikin
ga melodija ir iš garsiakalbio pasigirsta 
žodžiai: „Jūs gerai pailsėjote. Linkime 
sėkmingai dirbti“. Šitoks seansas trunka 
7-8 minutes. Kiekvienas darbininkas taip 
pailsi du kartus per pamainą.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NEPRITRŪKSIME REDAKTORIŲ
„E. Lietuvio“ Nr. 43 straipsnyje „Spau

dos reikalai“ J. Vikis pasisako dėl spau
dos ir kartu dėl „E. Lietuvio“ ateities. Iš 
to rašinio atrodytų, kad reikalai blogėja 
— trūksta redaktorių, bendradarbių ir 
kitokių spaudos darbuotojų. O vis tik ma
nyčiau, kad dar netrūksta nei redaktorių, 
nei rašančiųjų, nei kitokių spaudos dar
buotojų. Gal kada ateityje pradės trūkti, 
bet tik ne dabar, šiuo metu dar turime 
pakankamai iš ko pasirinkti. Gal tik tuo
met pasirodys trūkumai, kai senesnieji 
pasitrauks iš spaudos darbo ir jį perims 
(jaunieji. Tada pasirodys, kiek jų stos prie 
tos spaudos. Tuomet ir pačių skaitytojų 
skaičius paaiškės — padaugės, ar pama- 
žės.

E. L. atšventė 30 m. sukaktį. Gal ir ki
tus 30 metų atšvęs? Tik skaitytojai ne vi
si tos 30-ies metų sukakties besulauks.

Manyčiau, kad J. Vikiui dar per anksti 
būgštauti dėl spaudos reikalų. Jei bus 
laikraštis, bus ir redaktorių, ir spaudos 
darbuotojų. Žmonių sakoma: Dievas davė 
dantis, duos ir duonos.

J. Liobė
Redakcijos pastaba: Sveikiname opti

mistus!
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AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
K. Savonis — 5.00 sv., E. Omskis — 3.00 

sv., J. Plepys — 3.50 sv., J. Naujokas — 
3.50 sv., A. Kadžionis — 2.50 sv., B. Dre- 
vinskas — 2.50 sv., V. Čekauskienė — 1.50 
sv., J. Pakalnis — 1.00 sv., J. Lenkevičie- 
nė — 0.50 sv., A. Andriu'šaitis — 0.50 sv., 
A. Česnauskas — 0.50 sv., S. Valaitis — 
0.50 sv., J. Stulgaitis — 0.50 sv., S. Žemai
taitis — 0.50 sv.

Aukos Tautos Fondui:
P. Stančikas — 10.00 sv., E. Tamašaus

kas — 5.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS

Paiėškau Vyto ir Kęstučio Bačkevičių, 
emigravusių iš Austrijos į Venezuela. Kas 
žino jų adresą, prašau pranešti man — 
būsiu labai dėkingas. Rašyti: Bronius Lit- 
vaitis, 9 Garfield Grove, Bolton, Lancs BL 
35AX.

LONDONAS
ŠEIMYNIŠKAS UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Parapijos Švento Kazimiero klubas per 
Užgavėnes, vasario 7 d. (antradienį), 7.30 
vai. parapijos svetainėje rengia šeimyniš
ką Užgavėnių vakarą.

Kviečiami visi atsilankyti.

SUSILAUKĖ DVYNUKIŲ

Jonas ir Gražina (Fidlerytė) Me Carty 
antrą Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) su
silaukė dvynukių. Abi mergaitės yra svei
kos ir jau grįžo namo iš ligoninės.

A. A. PETRAS RAZVICKAS

1977 metų gruodžio 28 dieną mirė Pet
ras Razvickas, sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Buvo kilęs iš Ožksvilių, Marijampolės 
apskr. Atvykęs Anglijon jau senesniais 
laikais, gyvai dalyvavo lietuviškos ben
druomenės veikloje.

Palaidotas iš Kristaus Karaliaus bažny
čios Cockfasters, Southgate kapinėse, sau
sio 4 dieną.

RANKDARBIŲ MĖGĖJOMS
Per DBLB-nės krašto valdybą gautas 

laiškas, kuriame prašoma painformuoti 
siuvinėjimą mėgstančias moteris, kad Eva 
Jankus turi lietuviškų pavyzdžių pagalvė
lių apvalkalams siuvinėti. Kurios domėtų
si (jos pavyzdžiais, prašomos rašyti: Mrs. 
Eva Jankus, Ditta „Ricami Lithuania“, 
Santa Colomba ,53100 Siena, Italia.

KUR GAUNAMOS PLOKŠTELĖS

Kartu su plokštele „Kur bėga Šešupė“ 
yra išleista trumpo grojimo plokštelė, pa
vadinta „Ričardas Daunoras“. Joje Ričar
do Daunoro įdainuotos trys liet, dainos ir 
viena itališka arija. Pirmosios kaina — 
17.00 DM, o antrosios — 5.50, plius per
siuntimo išlaidos.

Plokšteles pardavus, gautas pelnas ski
riamas lietuviškiems šalpos bei kultūri
niams tikslams.

Abi plokšteles galima užsisakyti, rašant 
adresu: E. Jurkšas, Blundenzerstrasse 9, 
7000 Stuttgart 30, arba: Rev. K. Senkus, 
Schubertstrasse 16, 7000 Stuttgart 1, W. 
Germany.

Anglijoje plokštelės parduodamos para
pijos svetainėje (Lithuanian R. C. Church 
of St. Casimir, 21, The Oval, London, E2 
9DT) sekmadieniais po pamaldų.

Didžiosios plokštelės kaina 4.25 sv., o 
mažosios 1.40 sv. (persiuntimo išlaidos 50 
P.).

Toje pačioje svetainėje galima gauti 
Putname (JAV) išleistas lietuviškas kny
gas, L. K. B. Kronikas ir „Aido“ choro 
plokšteles „Baltos gėlės“ ir „Keliaujam 
su daina“.

BLYNŲ BALIUS

Vasario 4 d. Londono Lietuvių Moterų 
šv. Onos Draugija Sporto ir Socialiniame 
klube (345A, Victoria Park Rd., E9) ruo
šia Užgavėnių blynų balių. Visi maloniai 
kviečiami jame dalyvauti.

NOTTINQHAMAS
MIRĖ J. MATUŠKA

1977 m. gruodžio mėn. prieš pat Kalėdas 
po ilgo negalavimo, važiuodamas autobu
su į miestą, staiga mirė Julius Matuška, 
74 m. amžiaus. Kilęs nuo Švenčionių, gy
venęs Tytuvėnuose. Liko našlė jo žmona 
Stefanija.

Neilgai jam teko pasidžiaugti rugsėjo 
mėnesį atšvęstu 50 metų jungtuvių jubi
liejumi. Į amžino poilsio vietą palydėjo 
kun. S. Matulis ir nemažas būrys jo drau
gų. Palaidotas Nottinghamo kapinėse, lie
tuvių skyriuje.

Ilsėkis ramybėje!
E. V.

SKAUTŲ SUSIRINKIMAS

1978 m. sausio 8 dieną Židinyje įvyko 
skautų susirinkimas, .kurį pravedė atvy
kęs iš Peterborough sk. B. S. Vaitkevičius.

Dalyvavo 4 skautai ir svečiai.
Po oficialaus perskaityto įsakymo Not

tinghamo skautams, sk. B. S. Vaitkevičius 
kalbėjo apie skautybę.

Po to sveikino kun. S. Matulis. Savo 
trumpu žodžiu palinkėjo skautams gražios 
veiklos.

K. Bivainis džiaugėsi, kad Nottinghame 
skautai atsigaivina. Linkėjo visiems, jau
nimui ir skautams, burtis į vieną didelį 
vienetą.

Daimaševičienės linkėjimai — veikti ir 
gyvuoti toliau.

Po .to buvo išrinktas tėvų komitetas, ku
ris spręs įvairias problemas. Į komitetą 
išrinkti: Važgauskas, Vainorienė, Cigans- 
kienė ir Damaševičius. Su pakilia nuotai
ka skautai ir svečiai išsiskirstė.

Buvęs

BRADFORDAS
JUBILIEJUS

Vasario 11 d., šeštadienį, Vyčio klube 
rengiamas kunigo ir rašytojo Jono Kuz- 
mickio 65 metų amižaus jubiliejus.

Bus akademinė-meninė programa ir vai
šės.

Meninėje dalyje dalyvaus solistė V. 
Gasperienė.

Norintieji dalyvauti vaišėse, prašomi 
užsirašyti klube iki vasario 5 dienos.

Jubiliejaus pradžia 7 vai. vak.
Rengėjai: DBLS skyriaus, klubo ir baž

nytinio komiteto valdybos.

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 dr 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

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Draugijos valdyba apgailestauja, kad 
dėl nenumatytų priežasčių pirmąjį naujų 
metų susirinkimą turėjo atidėti vienai sa
vaitei ir kuris dalbar įvyks vasario 4 d. 4 
vai. p. p. Manchesterio lietuvių klube. K. 
Minutas parodys dalį savo Švedijos pašto 
ženklų rinkinio.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

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

PATIKSLINIMAS

Paskutiniame „E. Lietuvio“ numeryje, 
Manchesterio lietuvių klubo valdybos są
state praleistos K. Pažėros ir J. Butėno 
pavardės. Atsiprašome.

MIRĖ ANNA BŪTĖNIENĖ
Sausio 6 d. mirė senosios emigracijos 

lietuvė A. Būtėnienė, sulaukusi 67 m. am
žiaus. Gimė 1910. V. 31, Manchesteryje. 
Palaidota sausio 12 d. Moston'o katalikų 
kapinėse nuosavame kape. Pomirtines 
apeigas atliko vietos anglų kunigas. Lai
dotuvėse dalyvavo 40 žmonių, kurie sune
šė daug vainikų ir gėlių. Po laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti į parapijos salę ar
batėlei.

Liko liūdintis vyras, sūnus, duktė ir gi
minės.

Mes visi gos šeimą giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Ilsėkis, Anne, ramybėje.

RENGIA VAKARIENĘ

Manchesterio lietuvės moterys vasario 
4 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak. Mancheste
rio Soc. klube rengia bendrą vakarienę — 
sulietuvintą „picų“ balių.

Visi kviečiami dalyvauti.
A. P-kis

LIET. SODYBA
AUKSINIS MOTERYSTĖS JUBILIEJUS

Mūsų visų gerbiami patriarchai ir lie
tuvybės šulai Justinas ir Magdalena Na
vickai lapkričio 14 d. Sodyboje atšventė 
savo moterystės 50 m. sukaktį. Šventė 
prasidėjo religinėj nuotaikoj su šv. Mišio- 
mis, kurias už solenizantus atnašavo ku
nigai J. Sakevičius ir A. Geryba. Pamoks
lą pasakė kun. A. Geryba, iškeldamas mo
terystės šventumą, jos rožių vainikais ir 
erškėčiais nuklotą kelią, Dievo vaidmenį 
susituokusiųjų gyvenime. Po pamokslo 
buvo perskaitytos iš lietuviško ritualo pri
taikytos maldos ir įteiktos simbolinės, 
kryžiais papuoštos lazdos, kurias pasku
bom labai vykusiai padarė Sodybos gy
ventojas Antanas Masiulionis.

Po pamaldų minėjimas tęsėsi puošnioje 
Sodybos valgykloje. Stalai lūžo nuo patie
kalų. Iškilmes pravedė kun. A. Geryba. 
Daug kas tarė nuoširdų sveikinimo žodį. 
Kalbelės buvo trumpos, plaukiančios iš 
širdies. Kun. A. Geryba perskaitė pluoštą 
sveikinimų. Daug džiaugsmo Justui ir 
Magdalenai suteikė popiežiaus palaimini
mas, išrūpintas prel. Jonušo. Visus sujau
dino (daugeliui net ir ašarą išspaudė) gi
lūs ir (jautrūs kun. Jono Kuzmickio žo
džiai. Vakare susirinko dar daugiau žmo
nių. Atbruzdėjo londoniškiai, portsmou- 
thiečiai, lietuviai iš Guildfordo, Wokingo, 
Manchesterio ir kitur. Atvyko ir vietiniai 
klubo nariai. Spaudos korespondentas tik 
švaistėsi su savo aparatu. Suškambėjo 
muzika. „Jaunavedžiai“ atidarė šokius 
valsu. Linksmas pobūvis dar ilgai tęsėsi. 
Metų našta neužslopina jaunatviško 
džiaugsmo.

Pristatyti mūsų jubiliatus visuomenei, 
rodosi nėra reikalo. Jų namai Manches
teryje buvo ir klebonija ir užeigos namai 
visiems lietuviams. Gimę Vilkaviškio ap
skrityje, karo audrų buvo atblokšti į Vo
kietiją, ir pagaliau į Angliją. Jų lietuviš
kumas nebuvo paviršutinis, bet tikras, 
nuoširdus, grynas. Ne tik jų vaikai kalba 
puikiai lietuviškai, bet ir anūkai.

(Šia proga pataisytina „Naujienose“ 
(15. 10. 77) paskelbtoji neteisinga žinutė, 
kad M. ir J. Navickai gyveną Sodybos se
nelių namuose. Iš tiesų jie gyvena nuosa
vame name, Liss miestelyje, apie 10 km 
nuo Sodybos. Red.).

Šventė jau praėjo, bet jos jautrus įspū
dis pasiliks mūsų atmintyse. Ji primena, 
kad Lietuva ir jos meilė dar gyvena trem
tinių Širdyse. Meldžiame Dievo palaimos 
Jubiliatams ir visoms lietuvių šeimoms. 
Ad multos annos!

A. G.
SUSIRINKIMAS IR MINĖJIMAS

DBLS Sodybos skyrius maloniai kviečia 
visus lietuvius su šeimomis į Sodybos sky
riaus visuotinį susirinkimą. Bus naujos 
valdybos rinkimai ir Vasario 16 minėji
mas.

Susirinkimas įvyks vasario 11 d.,šešta
dienį, 16 vai.

Kvorumui minėtą valandą neatvykus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių
jų skaičių. Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po to seks pasilinksminimas.

Sekmadienį (vasario 17 d.), 11.30 vai. 
Sodybos koplyčioje pamaldos už Lietuvą, 
kurias atlaikys kun. Geryba.

Skyriaus valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kunigams A. Ge- 
rybai ir J. Sakevičiui už šv. Mišias ir mū
sų 50 metų moterystės sukakties paminė
jimo pravedimą. Ačiū Manchesterio Ra- 
movėnams ir visiems mieliems tautie
čiams už dovanas, sveikinimus ir dalyva
vimą mūsų šventėje.

Justinas ir Magdalena Navickai

LEIQH
PRAŠO PATIKSLINTI

„E. Lietuvyje“ (Nr. 3) buvo parašyta, 
kad Stasys Griškauskas palaidotas Earls- 
town kapinėse. Iš tikrųjų jis buvo palai
dotas Newton-le-Willows (Lancs) kapinė
se.

Toje pačioje korespondencijoje parašy
ta, kad Lietuvoje gyvena velionio vienas 
brolis ir sesuo. Iš tikrųjų Lietuvoj yra li
kę gyvi du broliai ir dvi seserys.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTERYJE — sausio 29 d., 11 
vai., klubo patalpose.

NOTTIGHAME — sausio 22 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

STOKE-ON-TRENTE — sausio 22 d., 15 
vai., St. Wulstant's, Wolstanton.

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

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

BRADFORDE — vasario 5 d., 12.30 vai.: 
Modernioji teologija ir Meilė.

NOTTINGHAME — sausio 29 d., 11.15 
vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — vasario 5 d., 11.15 
vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — vasario 5 d., 14 
vai., St. Peter‘s, Dormer PI.

COVENTRYJE — vasario 5 d., 16 vai., St. 
Elizabeth's.

VOKIETIJA
TRECIASIS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
Nuo 1978 m. sausio 5 ligi 8 dienos įvyko 

trečias iš Lietuvos kilusių evangelikų ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų, gyvenančių 
Vakarų Vokietijoje, suvažiavimas Bonn- 
Bad Godesberge, Annabergo rūmuose, Pa- 
baltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos 
namuose. Į Annabergą suvažiavo iš viso 7 
evangelikų kunigai: garbės senjoras ku
nigas Adomas Gelžinius iš Braunschwei- 
go, pats šeimininkas vicesenjoras kunigas 
Juozas Urdzė su žmona, kunigas Marty
nas Klumbys su žmona iš Bensheimo, ku
nigas Mikas Klumbys iš Bamtrupo, refor
matų kunigas Fridrikas Barnelis su žmo
na iš Hofheimo/Taunus. kunigas Rudol
fas Vymeris iš Bad Oeynhausen-Bergkir
chen ir kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo.

Numatytas aukštas svečias iš Tauragės 
vyskupas Jonas Kalvanas negavo laiku 
vizos ir negalėjo atvykti. Tikisi dar šiais 
metais atvykti į Vakarų Vokietiją. Jis su
važiavimo dalyvius sveikino telegrama.

Raštu sveikino Lietuvių Evangelikų 
Liuteroų Vyriausios Bažnyčios Tarybos 
pirmininkas senjoras kunigas Adolfas Ke- 
leris iš Bremeno, senjoras kunigas Ansas 
Trakis Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tė
viškės Bažnyčios vardu Chicagoje, deka
nas Jurgis Gunga iš Lippstadt-Benning- 
hausen, kunigas Karolis Felgendreheris iš 
Hamburgo, metodistų kunigas Ričardas 
Lupas iš Leer/Ostfriesland, kunigas dr. 
Gustavas Vagneris iš Wietze ir kunigas 
Gustav Butikewitsch iš Bochumo.

Ketvirtadienį vakarines pamaldas laikė 
pats suvažiavimo organizatorius kunigas 
J. Urdzė. Po to įvyko suvažiavimo atida
rymas ir susipažinimas. Malonu buvo, kad 
šį kartą buvo atvykę iš pradžios daugiau 
kaip 30 žmonių.

Jau 'pirmą dieną kunigas Fr. Skėrys bu
vo suruošęs krikščioniškų knygų, laikraš
čių ir žurnalų parodą. Išstatytos Biblijos 
iš 1895 ir 1905 m., knygos, kurios išleistos 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, Nepriklau
somybės laikais ir išeivijoje. Visi dalyviai 
labai domėjosi tomis knygomis. Kunigas 
Fr. Skėrys prašė visus dalyvius ir kitus 
rinkti senoviškas ir naujesnes knygas ir 
jam atsiųsti, nes jis turi Vakarų Vokieti
joje lietuvių evangelikų liuteronų knygų 
biblioteką ir renka visas knygas. Visos lie
tuvių evangelikų liuteronų knygos yra jo 
žinioje, ir per jį galima užsisakyti Biblijų 
iš 1905 m., Naujųjų Testamentų lietuvių 
literatūrine kalba ir kt.

Penktadienį po pietų kunigas J. Urdzė 
darė platų pranešimą „Mūsų ryšiai su tė
vyne“ ir rodė skaidrių iš savo ir kunigo 
dr. Ernst Eberhardo apsilankymo Vilniu
je, Trakuose, Kaune, Tauragėje ir Rygoje. 
Ypatingai tie, kurie pirmą kartą matė tas 
skaidres, buvo sužavėti konfirmacijos 
švente Tauragėje 1977 m. rugpiūčio 28 d. 
Vakarines pamaldas laikė reformatų ku
nigas Fridrikas Barnelis. Vakare įvyko 
bendras pobūvis ir pasižmonėjimas. Kuni
gai tarėsi atskirai mūsų Bažnyčios reika
lais.

šeštadienį numatytas Biblijos studijų 
referentas dekanas Jurgis Gunga negalė
jo atvykti, nes žmona staigiai susirgo. Po 
pietų paskaitą skaitė vokiečių kalba vy
riausias Bažnyčios tarėjas dr. Gottfried 
Klapper tema: „Matomosios ir nematomo
sios Bažnyčios sąryšis su realybe“. Pa
skaita buvo pagrįsta Biblija ir filosofais 
Feuerbachu, Regeliu, Marksu ir Lessingu. 
Pavyzdžių paimta iš gyvenimo. Vakarines 
pamaldas laikė kunigas Mikas Klumbys.

Vakare įvyko aukšto lygio koncertas. 
Čia jau buvo atvykę daugiau žmonių iš 
Bonnos ir apylinkių. Muzikologė pianistė 
dr. Raminta Lampsatytė iš Vakarų Ber
lyno skambino Haendelio „Suite G-Dur“ 
ir Felikso Bajoro „Raudą“. Ji yra pirma 
lietuvaitė, baigusi 1977 m. lapkričio 17 d. 
valstybinę Berlyno konservatoriją dakta
ro laipsniu. Disertacijos tema „Modernio
ji muzikos kūryba Lietuvoje“. Palydint 
pianistei poniai Bauemfeld, solistė Mari
ja Pansė-Simaniukštytė, gyvenanti Bon- 
noje, padainavo Šimkaus „Vai nekukuok“, 
Gruodžio „Saulelė raudona“. Beethoveno 
„Dangūs liaupsina“, „Aš myliu tave“, 
Humperdincko „Sand'maennchen“, Dva
rponio „Dalia Ania“, „Aš taip norėčiau 
Vilnių matyti“ ir kartu su Hans-Juergen 
Zimmermann duetą iš Verdžio „Rigo- 
letto“. Poetė mokytoja Rūta Sprogienė iš 
Wuppertalio padeklamavo savo sukurtų 
eilėraščių „Ramintai“ ir „O laikas bėga“. 
Po gražaus koncerto dar bendrai padaina
vome keletą liaudies dainų, palydint solis
tei Pansei. Tai buvo labai puikus ir širdį 
jaudinantis koncertas, kurio dalyviai taip 
greit neužmirš.

Sekmadieni įvyko visiems pamaldos su 
Šventa Vakariene, kurias laikė dviem kal
bom mūsų garbės senjoras kunigas A. 
Gelžinius. Vargonais grojo muzikas Valte
ris Banaitis.

Pavalgius skanius pietus, visi nuošir
džiai padėkojo kunigui J. Urdzei už suva
žiavimo suorganizavimą ir ponioms Verai 
Urdzienei ir Bendikienei iš Salzgitter-Le- 
benstedt už kūnišką aprūpinimą. Prisimi
nimui padarėme dar keletą nuotraukų. 
Trečiasis suvažiavimas irgi sujungė visus 
evangelikus į vieną didelę krikščionišką 
šeimą, prisiminėm jaunystės laikus nepri
klausomoje Lietuvoje, susipažinom su pa
dėtim dabartinėje Lietuvoje ir užmezgėm 
naujų pažinčių su tais žmonėmis, kurie 
pirmą kartą lankėsi Annaberge ir naujai 
atvykę iš Lietuvos.

Kunigas Fr. Skėrys

MUENCHENO MOTERŲ KLUBE

Sausio 14 d. įvyko Muencheno Moterų 
klubo metinis susirinkimas.

Metinį valdybos pranešimą padarė pir
mininkė A. Grinienė. Praėjusiais metais 
atgaivinti susitikimai trečiadieniais kavi
nėje buvo lankomi reguliariai ir skaitlin
gai. Kas mėnesį „Susitikimo namuose“ 
vykdavo susirinkimai, suruošti keli pa
rengimai: rašytojos M. Pečkauskaitės-Šat- 
rijos Raganos 100 metų sukakties minėji
mas, gintaro paroda, adventinė valandė
lė, Kalėdų Eglutė vaikams ir pan. Pasiųs
ti keli siuntiniai drabužių Punsko lietu
viams, aplankyti seneliai ir ligoniai ir t. 
t.

Toliau sekė Valdybos ir Revizijos komi
sijos rinkimai. Į Valdybą buvo išrinktos: 
pirm. Vincenta Hermanienė, sekretorė — 
Violeta Landienė, iždininkė — Ona Saka
lauskienė, už parengimus atsakingos — 
Violeta Hermanaitė ir Birutė Skėberdie- 
nė.

Į Revizijos komisiją išrinktos Ona 
Beissingerienė ir Elena Molnerienė.

Ateities veiklos nutarimai palikti svars
tyti sekančiam Valdybos posėdžiui.

V.

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 šį 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 siekmdienį seminaras tęsda
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

Pabiros
KINIETIŠKAS KOMPIUTERIS

Kinų kalba yra labiausiai paplitusi pa
saulyje, nes ją vartoja beveik trečdalis 
mūsų planetos gyventojų. Dvigubai dau
giau, negu vartoja anglų kalbą. Deja, 
tarptautiniame susisiekime ji sudaro di
delę problemą, nes kinų alfabete yra apie 
50.000 ženklų, iš kurių apie 4.000 naudo
jami kasdieninėje kalboje. Iki šiol kinų 
kalbai nebuvo įmanoma pritaikyti kom
piuterių įprastinės sistemos. Tačiau du 
Cambridge leksikografai, Robert Sloss ir 
Peter Nancarrow išrado kompiuterį, kurį 
galima „išmokyti“ dirbti kinietiškai. Ti
kimasi, kad šių metų gale jau bus galima 
jį pritaikyti komerciškam naudojimui.

POPIEŽIUS IR TANGO

Pasirodo, kad Lotynų Amerikoje gimęs 
šokis tango jau buvo žinomas prieš pirmą
jį pasaulinį karą. „Catholic Herald“ apra
šo, kaip 1914 m. popiežius Pijus X (dabar 
paskelbtas šventuoju) stebėjosi tuo šokiu, 
laikydamas jį ne tik nemorališku, bet ir 
žiauriu.

Kartą jis pasikvietęs žinomą Romos 
aristokratų porą, paprašęs, kad jam tą šo
kį pademonstruotų. Matydamas, kaip mo
teris šokio metu laikas nuo laiko atlošia
ma į užpakalį, popiežius nenorėjęs tikėti, 
kad tas šokis sugalvotas žmonių pramogai. 
Po ilgesnio stebėjimo jis pasakęs: „Jeigu 
tai iš tiesų yra vadinamasis tango, tai jis 
tinka ne pramogai, o atgailai už nuodė
mes“.

Tada jis pakvietęs vieną iš Venecijos 
kilusį tarną ir paprašęs pademonstruoti 
toje apylinkėje populiarų liaudies šokį, 
vadinamą furlana.

NEPAMIRŠTA MŪSŲ ŽĄSŲ

„Sunday Times“ pramonės škyriaus ve
dėjas Roger Eglin atspausdino straff11! 
apie mainų prekybą. Pasak jo, *andien 
sunku ką nors parduoti, jei ne*01’! mainy
ti. Tokia mainų prekyba pasidėjusi 1930 
metais, kai vokiečiai pasiūlė lūpines ar
monikėles Esso firma- už naftą... Šiandien 
mainomi lėktuvai ( maistą, pieno separa- 
toriai į plūgus ir 1.1. Tiki vieną kantą mai
nų prekyba nebuvusi sėkminga, kai Lie
tuvos valstybinių geležinkelių valdyba pa
siūliusi čekams garo lokomotyvus mainy
ti į žąsis...
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