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Lankymasis Lietuvoje

Baltu d-jos konferencija

NAUDINGAS AR ŽALINGAS?

Rugpjūčio 12 d. Vilniaus universitete
pasibaigė lituanistikos kursai, kurie per
pastaruosius šešerius metus vasaromis
buvo vis ruošiami laisvojo pasaulio jauni
mui. šiais metais iš 25 užsirašiusiųjų kur
suose dalyvavo 19 jaunuolių, suvažiavusių
iš įvairių pasaulio kraštų.
Dėl tų kursų išeivijos spaudoje ginčija
masi jau kelinti metai. J klausimą, ar ver
ta važiuoti į juos, dalyvavę paprastai at
sako teigiamai. Tuo tarpu vyresniosios
kartos atstovai į tą patį klausimą dėl
įvairių priežasčių dažnai pasisako neigia
mai.
Dr. A. Štromas Toronto liet, jaunimo su
sirinkime 'nedvejodamas pasakė: „Kiek
viena Skyle į Lietuvą reikia naudotis...
Kursų rezultatai tautiniu požiūriu — geri.
Jeigu ten vyksta neparuoštas jaunimas,
kalta pati išeivija. O paruošti reikia, kad
nebūtų naivūs, orieituotųsi ir neliaupsin
tų sovietinės santvarkos. Vilniaus kursų
neturėtume bijoti. Tegu jie mūsų bijo“.
Kursų klausimą svarsto ir naujai pasi
rodęs PIJ S-gos politinis aplinkraštis
„Kova“. Jame sakoma, kad kursų oponen
tai paprastai grindžia savo puolimus prieš
juos dviem motyvais: pirma, kursai iš
plauna jaunimo smegenis; antra, geres
nius lituanistikos kursus galima rasti iš
eivijoje. Vilniaus kursai, esą, -perdėm per
sunkti marksizmo-leninizmo pamokomis,
nieko bendra neturinčiomis su lituanisti
ka.
Pirmasis motyvas yra pagrįstas dviem
prielaidom: .a) jaunimas yra paikas, leng
vai suvedžiojamas; b) komunistinė san
tvarka yra tam -tikru atžvilgiu patraukli,
kad ir paviršutiniškai. Kitaip tariant, ko
munizme yna tam tikrų pozityvių elemen
tų. Prielaida, kad jaunimas yra lengvai
suvedžiojamas, yra absurdiška, — sako
jaunimo biuletenis.
Antrasis teigimas, kad išeivijoje galima
rasti aukštesnio lygio lituanistinius kur
sus, yra ‘teisingas. Apie tai rašė Kęstutis
Ivinskis, dalyvavęs Ohio vasaros stovyklo
je. lEiet čia pamirštama tikroji važiavimo į
Lietuvą priežastis. Jaunimas važiuoja į
Vilniaus universitetą, norėdamas praleisti
šešias savaites Lietuvoje. Teoretinė litua
nistika jam šiuo atveju tampa antraeiliu
ar -trečiaeiliu dalyku. Pabūti Lietuvoje še
šias savaites tai praktinė lituanistika, ko
kios išeivijoje -nerasime. Tiktai Lietuvoje
natūralu kalbėti, dainuoti, -galvoti lietu
viškai.
Tačiau lankymasis Lietuvoje, ar tai bū
tų šešioms savaitėms, ar penkioms die
noms, -gali pagimdyti -vieną gana rimtą
problemą, nieko (bendra neturinčią su
„smegenų -perplovimu“.
Jaunimo (biuletenis nupasakoja tą pro
blemą, imdamas pavyzdį iš III PLJ kon
greso. Kai -buvo renkama PLJS valdyba,
(buvo pasiūlyti iš vienos valstybės kandi
datai, kurie viešai pareiškė, jog jie sutik
tų užimti jaunimo sąjungoje vadovauja
mąsias vietas tiktai su ta sąlyga-, kad jie
-nevykdys -politinių rezoliucijų. Kodėl jie
-bu-vo nusistatę -prieš politines rezoliucijas?
Ogi todėl, kad ruošėsi važiuoti Lietuvon
ir -nenorėjo sau „reikalo gadinti“ politine
veikla.
Iš šio -pavyzdžio matome, kad lankyma
sis Lietuvoje gali turėti -neigiamos įtakos
į politinę išeivijos veiklą. Vieni, kaip tie
jaunuoliai, vengia politinės veiklos, nes
bijo, kad tai gali pakenkti jiems gauti vi
zas. Kiti bijo -pakenkti giminėms Lietuvo
je, kuriuos sutiko, pirmą kartą viešėdami
tėvynėje. Ir vieni ir kiti, grįžę iš kelionės,
ignoruoja engiamosios tautos kančias, ne
dalyvauja demonstracijose, nenešioja pla
katų. Iš kitos -pusės, būna atvejų, kai pen
kios dienos Vilniuje jaunuolį -grąžina sa
vo tautai, padaro jį tautiškai ir politiškai
susipratusiu lietuviu.
Pasiskaičius disidentų ir jaunimo pasi
sakymų ir dar pasikalbėjus su neseniai
grįžusiais iš Vilniaus lituanistikos kursų,
-tenka rimtai pasvarstyti visą Lietuvoje
lankymosi -problemą.
Atrodo, kad Vilniaus universiteto litua
nistikos kursai jaunimui yra dalinai nau
dingi ir dalinai žalingi. Naudingi, nes ten
nuvykęs jaunimas pasitobulina gimtoje
kalboje ir pamilsta -tėvų žemę. Žalingi, nes
grįžęs iš Lietuvos -pradeda vengti politinės
veiklos, kovoti dėl Lietuvos laisvės. Bet,
kita vertus, itas pat atsitinka ir su vyres
niosios kartos išeiviais, -kurie apsilanko
Lietuvoje. Todėl peršasi išvada, k-ad vy
resnieji -be reikalo puola jaunimą. Lanky
masis Lietuvoje, kiek tai susiję su išeivi
jos politine veikla, neutralizuoja ir vie
nus ir kitus, ko ir siekia Maskva.
Tad su šia negerove ir tenka kovoti.

Kard. Ant. Samorė, jo sekr. prel. V. Mincevičius ir popiežius
turįs lietuviško kraujo iš motinos pusės.

VASA UL Y AE
AUŠROS VARTAI POPIEŽIAUS
KALBOJE

„Keston News Service“ (25. 10) prane
ša, kad anglų katalikų organizacija
„Church in Need“ paskyrė 100 tūkst. dole
rių paramą naujajam popiežiui, kad jis
galėtų remti vyskupus už geležinės uždan
gos. Organizacijos moderatorius T. Werenfried van Straaten pasakė apie naująjį po
piežių:
„Jis (turi daugiausia patyrimo santy
kiuose tarp -Bažnyčias ir valstybės, ir ne
tik -Lenkijoje, (bet taip pat ir kituose kraš
tuose už geležinės uždangos. Manau, kad
tai turės įtakos -į Vatikano Rytų Europos
politinę liniją (Ostpolitik).“
Jau savo inauguracinėje kalboje popie
žius Jonas Paulius II pareiškė susirūpini
mą dėl katalikų (kituose Rytų Europe
kraštuose ir Sov. Sąjungoje. Sveikindamas
rusus, ukrainiečius ir lietuvius tų tautų
(kalbomis, jis siuntė sveikinimus savo ti
kėjimo broliams, specialiai paminėdamas
Lietuvos šventovę — Auišro-s Vartus Vil
niuje.
KUR POPIEŽIUS JAU PAKVIESTAS?

DBLS Birminghamo skyrius

II,

santvarką. Pas komunistus rasta prokla
macijų, kuriose puolamas prez. Sada-tas už
C-arn-p David susitarimą su Izraeliu dėl tai
kos.
NEUTRONAS SUSTABDĖ ŠALTĄ

Sovietų dienraštis „Pravda“ sako, kad
prez. Carterio nutarimas gaminti neutrono
sviediniams dalis sugriovė galimybę suda
ryti strateginių ginklų apribojimo sutartį
(SALT). Peš pasikalbėjimą tarp JAV
Valstybės sekretoriaus C. Vance ir prez.
Brežnevo, pastarasis pareiškė nesutinkąs
su amerikiečių sumanymu laikyti Europo
je raketas su neutrono sviediniais.
„Pravda“ pareiškė viltį, k-ad Vašingto
nas apsigalvos -ir atsisakys nuo neutrono
ginklų.
UKRAINIETIS PABĖGO I ŠVEDIJĄ

Victor Buiblik, 32 m. -amžiaus ukrainie
tis, pabėgęs iš Sov. -Sąjungos į Švediją,
nuėjo pėsčias 600 km -per ankitikos miškus
Suomijos šiaurėje. -Liepos m-ėn. jis pradė
jo dirbti miško darbininku prie SovietųSuomijos sienos. Per septynia-s dienas jis
pasiekė sieną ir praleido visą -dieną ieško
damas vietos, kur peržengti rubežių.
Suradęs 50 cm skersmens vamzdį, esan
tį po pylimu, kuris -skyrė Sovietų Sąjungą
nuo Suomijos, jis perlindo į Suomijos -pu
sę. -Bijodamas, kad suomiai jį pagavę, -nu
siųs -atgal į Rusiją, jis ėjo 10 dienų miš
kais, maitindamasis uogomis, kol -pasiekė
Švedijos sieną. Nuo ten jis keliavo dar 10
dienių, kol pasiekė Stoekholmą ir -paprašė
politinio prieglobsčio.

Laikraščiai rašo, kad naujasis popiežius
jau įgavęs nemaža kvietimų apsilankyti.
Lenkija prašanti jį atvažiuoti kitais me
tais, kai bus minima jos -patrono kankinio
šv. Stanislovo 700 metų sukaktis. Libano
-prezidentas kviečia aplankyti nuolatinių
-karų niokojamą jo kraštą. Prezidentas Sadaitas -norėtų, kad -popiežius pasimelstų Si
JEIGU KILTŲ KARAS...
najaus kalne, kai bus pasirašyta EgiptoLondono miesto valdybos suruoštame
Izraelio sutartis. Pavasarį Meksikoje bus
Pietų -Amerikos vyskupų konferencija, ir seminare miesto pareigūnams -buvo aiški
nama, ką jie turės veikti banduolinio karo
joje norima -maytti popiežių.
atveju.
Viešojo -saugumo komiteto pirm. EierTIRANOS KEIKSMAŽODŽIŲ TIRADOS
RYŠIUM SU POPIEŽIAUS RINKIMAIS nard Brook-Partridge pasakė, k-ad krašto
gynyba priklauso centrinei valdžiai, o sa
Albanijos sostinės Tiranos radijas palei vivaldybės turi rūpintis vidaus tvarka.
do savo klausytojams tiradas keiksmažo Galima tikėtis, kad po branduolinio puo
džių, kai lenkas buvo išrinktas popiežium. limo išliks -gyvų apie du trečdaliu -gyven
Dėl (to esą atsakingi Vakarų kapitalizmas tojų. Todėl -savivaldybės turi pasiruošti at
ir sovietinis revizaonizmas. Tą išrinkimą statyti (tvarką -po -puolimo.
palankiai sutikę „Vakarų vadai ir revizio
Nesitikima, k-a-d karas kiltų staiga. Poli
nistiniai kraštai, įskaitant patį sovietinio tinei padėčiai -blogėjant, gyventojams bus
revizionizmo vadą -Brežnevą“.
patarta išsikelti iš miesto. Tiems, k-uirie
Tų keiksmų litanija ilga.
-liks -mieste, bus išaiškinta, -k-aip a-psis-a-ugo<ti. Tam tikslui yra pagaminti filmai, ku
KODĖL VOKIETIJON PASKIRTAS
rie bus rodomi -televizijoje.
SEMIONOVAS?

Sov. Sąjunga savo ambasadorium Vaka
rų Vokietijon paskyrė užsienio reikalų ministerio pavaduotoją Vladimirą Semionovą, kuris pastaruosius devynerius metus
vadovavo -sovietinei delegacijai nusigink
lavimo konferencijose, laikomas vokiškų
-reikalų specialistu, po 1953 m. sukilimo
yra -buvęs ambasadorium Rytų Vokietijo
je, o 1968 -m. buvo pasiųstas į Čekoslova
kiją reikalų „tvarkyti“, be to, jis yra Ber
lyno -blokados autorius.
V. Vokietijoje gyvai svarstoma ir spėlio
jama, -ko Sov. -Sąjunga siekia, paskirdama
tokį reikšmingą savo pareigūną. „Der
Spiegei“ -magazinas spėliojo, -kad Sov. Są
junga gal stengiasi suaktyvinti diplomati
nę veiklą Vokietijoje, kai ši taip išplėtė
prekybą su Kinija. Gal net siūlysianti su
jungti abi Vokietijas, žinoma, su sąlyga,
kad V. Vokietija išstotų iš NIATO ir Euro
pos Ekonominės Bendruomenės. Tokia są
lyga būsianti nepriimtina Vokietijos vy
riausybei.
KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS EGIPTE

JONĄ TAMOŠIŪNĄ, jo žmonai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime

Jonas Paulius

Egipto policija susekė komunistų są
mokslą nuversti dabartinę vyriausybę. 16
sąmokslininkų yra suimta. Jie priklausė
Egipto komunistų partijos organizacijai,
kuri siekė įvesti tame krašte komunistinę

NUTEISĖ LATVĮ

Švedijos ikonsula-ta-s Leningrade prane
šė, kad Sovietų teismas Rygoje nuteisė
latvį Laiimons Niedrę 10 metų priverčia
mų darbų už tariamą šnipinėjimą. L. Niedrė yra Švedijos (pilietis. Jis buvo nuva
žiavęs į Rygą aplankyti savo motiną.
KAS KIEK SKIRIA JAUNIMO
KONGRESUI?

Sekančiais metais vykstančiam Jaunimo
kongresui Kanados Lietuvių -bendruome
nės valdyba pažadėjo sur-in-kti 10.000 dol.,
o JAV Lietuvių -bendruomenės valdyba
80.000 dol.
— Vietnamo min. pirm. Phan Van Dong
ir kom. partijos gen. sekretorius Le Duan
atvyko į Maskvą spalio revoliucijos su
kakties iškilmėms. -M-anoma, kad laike jų
pobūvio Sov. Sąjungos sostinėje, jie pasi
rašys su rusais sutartį, -kuri dar labiau su
riš Vietnamą su Rusija.
— Spalio 31 d. popiežius Jonas Paulius
II baigė patvirtinti ligšiolinėse pareigose
•kardinolus, kurie vadovavo atskiriems de
partamentams.
— Lapkričio 2 d. Britų kolonija Domini
ka gavo nepriklausomybę. Saloje yra 76
tūkst. gyventojų.

Nuo Iš. m. spalio 20 iki 22 d. Lueneburge
(šiaurės Vokietijoje), Vokiečių Rytų Aka
demijos patalpose įvyko Baltų Draugijos
ketvirtoji konferencija. Jos darbuose da
lyvavo trys lietuviai: muzikologė daktarė
Raminta Lampsaltytė (Hamburg), laikiusi
paskaitą apie šių dienų lietuvių muziką
tėvynėje ir tremtyje; dr. Albertas Gerutis,
daręs du pranešimus: 1) apie Lietuvos Di
plomatinę Tarnybą ir 2) apie Stalino-Hitlei io paktą ryšium su kitais metais būsima
Maskvos ir Berlyno suokalbio 40 metų su
kaktimi; Valteris Banaitis (Huettenfeld),
kalbėjęs apie Baltijos valstybių ūkio in-tegraciją į Sovietų Sąjungą.
Iš kitų konferencijos darbų (paminėtinas
Ukrainos egzilinio prezidento M. Livickio
pranešimas apie ukrainiečių emigraciją,
jos veiklą ir santykius su tėvyne. Salzburgo universiteto prof. dr. J. Uibopuu (es
tas) išnagrinėjo sovietinį federalizmą pa
gal naująją konstituciją, estė fil. kand. E.M. Kangro (Muenchen) kalbėjo apie da
bartinę estų literatūrą tėvynėje ir egzilyje. Latvis P. Kovalevskis (Kopenhaga)
pademonstravo filmą apie paminklo atida
rymą Tobago saloje. Ši sala XVII šimtme
tyje -priklausė Kuršo hercogystei. Lueneburgo konferencijoje kalbą pasakė PanEuropos judėjimo vicepirmininkas Vokie
tijoje R. Woller (Bohn). Jis savo kalboje
pabrėžė, kad minėtoji organizacija Mask
vos užvaldytuosius kraštus laiko laisvo
sios Europos dalimi. Kaip žinoma, kitą va
sarą bus renkamas pirmas Europos parla
mentas.
Paskutinės konferencijos dienos (sek
madienis, spalio 22 d.) visas priešpietis bu
vo -pašvęstas nuomonių pasikeitimui apie
dr. A. Geručio iškeltąsias mintis, ką reikėtų
daryti ryšium su Stalino-Hltlerio pakto 40
metų sukaktimi kitą vasarą. Išrinkta (trijų
asmenų komisija iš -Baltų Draugijos gene
ralinio sekretoriaus -A. Gruenbaumo, dr.
A. -Geručio ir dr. O. Aule (esto). Komisija
vadovaus platesnio -pobūdžio akcij-ai prieš
vadovaus numatytai ai platesnio pobūdžio
akcij-ai prieš Maskvos slaptą suokalbį su
vokiečių naciais, privedusįp rie Baltijos
valstybių okupacijos.
Vokietijos federalinis valstybės preziden
tas W. Scheel apdovanojo A. Gruenibaumą
nuopelnų ordinu už jo veiklą Baltų Drau-

gijoje (jis toje organizacijoje veikia nuo
pat pradžios kaip generalinis sekretorius)
ir kituose sambūriuose.
Luenebuirgo konferencijos dalyviams
malonų įspūdį padarė mūsų tautietės dak
tarės Ramintos Lampsatytės paskaita apie
naująją lietuvių kompozitorių kūrybą.
Tai jaunosios kartos (gimusi tremtyje —
Čikagoje) muzikologė, kuriai jau anksčiau
dalyvaudavo įvairiuose lietuvių rengi
niuose. Lueneburge ji ne tik iš įgrojimo
pademonstravo jos aptartųjų kompozito
rių pavyzdžius, bet ir kai kuriuos kūrinius
paskambino fortepionu. Jaunoji muzikolo
gė, neseniai da-ktarės laipsniu baigusi Ber
lyno aukštąją muzikos mokyklą, šiemet
paskirta docente Hamburgo aukštojoje
muzikos mokykloje.
Valteris lEianaitis kruopščiai surinko
duomenis apie tai, kaip Maskva pajungė
Baltijos valstybių ūkį savo tikslams ir
įvedė Ikoloni alinio išnaudojimo režimą Lie
tuvoje bei kituose nerusiškuose kraštuose.
Mūsų (tautiečiui V. -Banaičiui š. m. rugsėjo 26 d. sukako 60 -meltų amžiaus. Gimęs
Karaliaučiuje ir užaugęs Tilžėje susipra
tusių lietuvių šeimoje, jis 1937 m. turėjo
pasitraukti dėl nacių persekiojimų į nepri
klausomą Lietuvą. Baigė „Aušros“ gimna
ziją Kau-nė, mokėsi Kauno konservatorijojte ir Kauno bei Vilniaus universitetuo
se. V. Banaitis pasižymi vispusišku išsilavi
nimu ir jungia savyje įvairius pradus:
muziko, ekonomisto, publicisto, radijo vei
kėjo ir t. t. Pokario emigracijos pradžioje
jis -aktingai d-alyvavo lietuvių veikloje Va
karų Vokietijoje. Susirgęs plaučiais, jis
negalėjo emigruoti į užjūrį. Apsigydęs,
Banaitis ilgą laiką dirbo Laisvosios Euro
pos radijuje Muenchene, buvo Laisvosios
Europos atstovas IDominoje, o šiuo metu
dirba Vasario 16 gimnazijoje Huettenfelde, veikliai dalyvaudamas lietuvių visuo
meniniame gyvenime.
Kiek pavėluotai patirta, kad rugsėjo 16
d. Duesseldorfe mirė dr. Hu-bert Kehren,
Baltų -Draugijos garbės pirmininkas. Ve
lionis nuo pat -minėtos draugijos įsisteigimo (buvo jos pirmininkas. Būdamas Rheinland-lVestfalnjos socialinių reikalų miinisterijo-s direktorium, -jis -nuolat rėmė pabė
gėlius ir palaikė ypač artimus ryšius su
baltų tautų veikėjais.

Se/itųnios DIENOS
— (Buvusio JAV prezidento žmona Betty
Ford pasisakė, kari, ji jau esanti 60 m. am
žiaus, todėl einanti į kliniką, kad jai pa
tvarkytų veido apdrilbimus, nes norinti tu
rėti gražų -veidą, kuris derintųsi su puikiu
jos dabartiniu gyvenimu.
— Čekoslovakijos nepriklausomybės 60
metų -sukakties išvakarėse -buvo paskelbti
du disidentų pareiškimai. Vieną paskelbė
Čarterio 77 disidentai Prahoje, ambrą —
čekoslovakų disidentai, gyveną Vakaruo
se. Įvairių srovių disidentai kviečia vi
sus čekošlovakus vieningai kovoti dėl žmo
gaus teisių.
Disidentai reikalauj-a paleisti Jaroslavą
Saibatą, (kiuris bandė susitikti prie Lenki
jos sienos su Lenkijos disidentais ir buvo
suimtas.
— Newa-rko teismas Amerikoje nuteisė
du Sov. Sąjungos piliečius, dirbusius J. T.
Organizacijoje, po 50 metų kalėjimo už
šnipinėj j imą. Teisėjas pasakė, kad Valdilk
Emger ir Rudolf Černiajev turėjo Sovietų
valdžios -įsakymą (šnipinėti. Jie sumokėjo
už karines paslaptis vienam JAV laivyno
karininkui 20 tūkst. dolerių.
Abu nuteistieji paleisti iš kalėjimo, So
vietų ambasadoriui Vašingtone garantuo
jant, kad jie atvyks į tesmą, kai bus
svarstoma apeliacija.
— -Sov. Sąjunga pareiškė protestą, kad
Vaik. Berlyno burmistras Dietrich Stobbe
buvo išrinktas Vak. Vokietijos parlamento
(Bundesrat) pirmininku. Sovietai tvirtina,
kad Vak. Berlynas nėra Vak. Vokietijos
dalis, todėl ir tas išrinkimas yra neteisė
tas.
— -Lenkijos kom. partijos vadas E. Gierek, kalbėdamas partijos ir aukštų parei
gūnų suvažiavime, -perspėjo gyventojus
apie numatomus Lenkijos krašto ūkio sun
kumus per ateinančius kelis metus. Jis ap
kaltino Vakarų valstybes, importuojančias
Lenkijos prekes. Jos blogai traktuojančios
komunistines valstybes.
— Popiežius Jonas Paulius II, kalbėda
mas savo kunigavimo 32 metų sukakties
proga, -ragino jaunus vyrus eiti į kunigus.
Pa-gal Vatikano statistiką, per du metus
kunigų skaičius pasaulyje sumažėjo 8
-tūkstančiais.
— Riaušėms ir streikams Irane nesi
liaujant, -teisingumo ministeris Hossein
Najafi pareiškė, kad ligi gruodžio 10 d. —
tarptautinės Žmogaus teisių dienos — Ira

ne bus paleisti iš kalėjimo visi politiniai
kaliniai.
— Vokiečių .Raudonosios Armijos“ te
roristai, įbėgdami į Olandiją nužudė vieną
muitinės tarnautoją ir sužeidė du, kurie
bandė juos sustabdyti.
— Lapkričio 1 d. D. IBiritanijos karalienė
Elizabeta II iškilmingai atidarė naują par
lamento sesiją, kuri bus paskutinė prieš
naujus -rinkimus. Neatsižvelgiant į spaudi
mą iš prof, sąjungų pusės, min. pirm. J.
Callaghan (pareiškė, kad infliacijai -sustab
dyti vyriausybė yra priversta apriboti at
lyginimų pakėlimus iki 5% metams.
Tuo pat laiku popiežius davė patvarky
mą išmokėti visiems Vatikano tarnauto
jams (jų yra apie 3.000) po 300 tūkst. lirų,
kaip specialų priedą jo įžengimui į sostą
atžymėti. Be to, lapkričio pradžioje jie
buvo paleisti -penkioms dienoms atostogų.
— Du Maskvos psichiatrai, įsitikinę,
kad vienatvė sukelia psichines ligas, įstei
gė privatų vedybų -biurą. Vakarais į (biurą
atvyksta apie 40 žmonių, trečdalis jų vy
rai. Klijentai užpildo anketas, pa-gal ku
rias jiems surandami partneriai.
—■ Ispanijos parlamento a-bieji rūmai
patvirtino naujos demokratinės konstitu
cijos projektą. Numatoma, Ika-d gruodžio
mėn. konstitucijai priimti bus padarytas
referendumas.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke
Gardens, London Wil 2PT. Tel. 01-7272470
Registered as a Newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Prenumeratos kaina metams 10.00 sv.
pusei metų — 5 sv.; dolerio kraštuose —
20.00 dol. metams; Vokietijoj — DM 45.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 3.00
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangia*.

1978 m. lapkričio 7 d. Nr. 44 (1434)

nu ROPOS LIETUVIS
2

Dir. Vincui Natkevičiui 60 m.
Amžiaus subrendimo pasiekė jau ir Vin
cas Natkevičius, Vasario 16 gimnazijos dirėkitoriuis.
Gimęs 1918 m. lapkričio 6 d. Ožkabalių
teirne, Vilkaviškio apskrityje, 1938 m.
baigė Vilkiaviškio J. Basanavičiaus gim-niazijią. (Lietuvių kalbą, literaltūrą ir filosofi
ją studijavo 1938-42 m. Vytauto Didž. uni
versiteto teo-logijos-filosofijos ir humani
tariniame fakultetuose. Tremtyje, Tuebingene (tęsė filosofiją ir studijavo sociologi
ją, 1966 tn. gaudamas magistro laipsnį už
darbą apie simpatiją ir meilę M, Schelerio filosofijoje.
Lietuvoje Vincas Natkevičius dėstė lie(tuvių kalbą Kauno Auišros Mergaičių ir

vilaitytę Hechingene. Kaip žinome, direk
toriaus pareigos Vasario 16 gimnazijoje
yra tokios sunkios, kad nė vienas kitas di
rektorius joje nėra išbuvęs tiek metų.
Kas kaip benorėtų vertinti Jubiliato ke
lią, turės pripažinti jo nuopelnus .aiteitininkiško .jaunimo organizavime, stambų
įnašą Europos Lietuviškųjų Studijų savai
tėse ir Vasario 16 gimnazijos vadovavime.
Ilgiausių, darbingiausių, kūrybingiausių
metų dir. V. Natkevičiuu!
KANDIDATAI Į ŠVENTUOSIUS

Ateitininkų federacijos valdyba yra
kreipusis į vyskupus V. Brizgi ir A. Deksnį, prašydama, kad imtųsi iniciatyvos pra
dėti arki-v. Teofilio Matulionio, ankiv. Me
čislovo Reinio, kun. Stasio Lipniūno, Ma
rijos Peekauskaitės - Šatrijos
Raganos
prof. Prano Dovydaičio ir prof. Stasio Šal
kauskio beatifikacijos bylų procesą.
LITERATŪROS VAKARAS SU
AKTUALIOS TEMOS PRIEDU
Tėvų pranciškonų vasarvietėje Kennebunkporte, Maine valstijoje, JAV, buvo
surengtas literatūros vakaras, kuriame sa
vo kūrinius skaitė Nelė Mazalaitė, su iš
Lietuvos gautu ir J. Jurašo Amerikos sce
noje jau pastatytu anoniminiu veikalu
„Pasivaikščiojimas mėnesienoje“ supažin
dino klausytojus Al-g. Landsbergis, savo
eilėraščius skaitė Leonardas Andriekus,
kelių autorių kūrinius Henrikas Kačins
kas, o pabaigai A. Landsbergis dar savo
farsą, kuriame vaizduojami bandymai at
imti iš Icchoko Mero už „Striptizą“ gau
tąją premiją.

Vl-je gimnazijoje, Alytuje, o Vokietijoje
1954-57 -m. Vasario 16-®ios. Nuo 1967 tm.,
t. y. 12 įmetu direktoriauja Vasario 16 gje .Drauge yra lietuvių k. lektorius Frank
furto universitete.
Visuomeninėje veikloje jis stipriai reiš
kėsi ateitininkuose ir Lietuvių Fronte. Į
ateitininkus V. Natkevičius įsijungė, bū
damas gimnazistu tais laikais, kai moks
leiviams švietimo ministerija buvo už
draudusi (priklausyti atikų organizacijai.
Joje jis buvo slaptos moksleivių centro
valdybos nariu, vėliau pirmininku. Jo pa
stangomis 1945 m. atsikūrė moksleiviai at
eitininkai Vokietijoje, ir V. Natkevičius
vėl tapo jų pirmininku. 1946-49 m. jis bu
vo Ateitininkų Federacijos gen. sekreto
rius. Nuo 1952 m. įsijungė į LFB sąjūdį,
čia ėjęs įvairias pareigas ir davęs didelį
įnašą Europos Lietuviškųjų Studijų savai
tėse. Skaitė jose 15 paskaitų ir 7 kartus
buvo programų moderatorius. 1940-44 da
lyvavo lietuvių pogrindyje.
Spaudoje Jubiliatas dalyvauja visuome
ninio, filosofinio ir literatūrinio pobūdžio
straipsniais.
Šias biografines žinias galite rasti Liet.
Enciklopedijoje. Ko nerasite? — Kad 1959
m. gegužės 17 d. vedė mokytoją Ireną Po

MYKOLAS DRUNGA, O PASKUI
STIRBIAI IR HARDY
JAV Lietuvių bendruomenės angių kal
ba leidžiamojo simpatiško biuletenio
„Bridges“ liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spa
lio mėn. numerių atsakomuoju redak
torium (buvo Mykolas Drunga, kuris įgyve
na Bostone, o po to redakcija perkeliama
į Filadelfiją ir redagavimą perims Riman
tas Stirbys, Jūratė Krokytė-Stinbienė ir
Craig Hardy (Grigas Ardys).

PRIE POLOCKO

Siaučia aplinkui tamsiosios jėgos —
Polockas skęsta kraujuos;
Narsiems lietuviams baigiasi jėgos,
Kas jiems pagalbos priduos?..
švinta padangė dūmais aptemus.
Žiūri nustebę kariai:
Joja aukštybėj šaunus kareivis,
Šviečia aplinkui žaibai...
Kyla j mūšį sauja lietuvių —
Veda jaunuolis šaunus;
Už Tėvų žemę, už laisvą būvį
Verda aplinkui mūšis žiaurus...
Bėga pakrikę tamsiosios jėgos —
Pergale džiaugias sauja karių:
Mūšy padėjo švent's Kazimieras
Pagarbą pelnęs žmonių!

(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

Pranas Milašius

Ablingio pasikalbėjimas
su savim
Prirašinėtų popieriaus skiautelių tikra ga
lybė. Visokių spalvų, formos ir dydžio. Būdavo,
fabrike dirbdamas, Auld Frank prie mašinos
prisigalvoja visokių kvailų istorijų, užsirašo
mintį, kad paskui, laiko turėdamas, galėtų visų
istorięą surašyti. Gražu savo rašymų „E. Lietu
vyje“ išspausdintų matyti, tavo istorija, tavo
vardas prie istorijos, paplinta laikraštis iš
spaustuvės po platų pasaulį, skaito žmonės ta
vo parašytų istorijų, tavo vardų minavo j a, iš
pasididžiavimo, rodos, net paūgtelėji.
O jau antri metai kaip Auld Frank į pen
sijų išėjęs ir vis neprisirengia kų nors parašy
ti, kas būtų verta spausdinti. Bet dabar jis tik
rai išsijudins iš to sustingimo, nublokš šalin
tinginystę ir parašys tokių istorijų, kad visi
stebėsis.
štai viena pageltusi nuo laiko popieriaus
skiautė, alyvuotomis rankomis nučiupinėta,
suglamžyta. Skaityk, kas ten parašyta. „Vidur
dienio saulė apšviečia sodybų. Tarp sodybos ir
miško — pieva. Pievoje ganosi karvės. Vyras
stovi ten ir žiūri į jas. Keliu važiuoja žmogus“.
Vaizdas kaip gyvas akyse stovi, reikia tik
gražiai tų vaizdų surašyti, kad skaitytojas
jaustų vidurdienio saulės šilumą, girdėtų miš
ko ošimų, suprastų pievoje stovinčio ūkininko
jausmų. Ir istorija sugalvota, reikia tik tų is
torijų taip surašyti, kad skaitytojas jaustų, lyg
tai tikrai būta, o ne kieno nors sugalvota.
Dabar pradžiai tas ūkininkas pievoje —
tegul jis vadinasi Ablingis. Tegul jis būna
smulkus ūkininkas (hektarais, ne ūgiu), bet

Laiškas iš Amerikos (12)
LITERATŪRINĖS PREMIJOS
Jau nebe nuo vakar mes pradėjom Ame
rikos lietuvijoje sardoniškai juokauti: 1.
lietuviškų knygų skaitytojų mažai beturim, (beit užtat dar turim- daug rašytojų, 2.
visokių organizacijų skiriamų (premijų
skaičius daugėja, ibet jau pristinga gerų
rašytojų jomis pasinaudoti ir 3. ateis lai
kas, kai premij ų už lietuviškas knygas bus
Skiriama dar daugiau, tik jom-s nebebus
ne tik skaitytojų, ibet ir rašytojų...
Papailšia-u čia gana liūdną vaizdą, visiš
kai tamsų ir gąsdinantį. Na, šiuo metu tai
tik sardbniški juokavimai, perdėjimai, gal
įtik cinikių pliauškalai. Taip dar nėra ir
dar nebus .rytoj. Bet... atsargiau, nedžiūgaukim — taip kada nors bus, nes slink
tis ta kryptimi aiški ir pastovi. Lietuviš
kos knygos ir jos rašytojo buitis išeivijo
je nėra skaidri, net ir Amerikoje, (kur
daugiausia tebekrykštau-ja dar gyvų lie
tuvių ir kur galėtų nestigti turto ne tik
išleisti puošniausiom mūsų knygom, bet
ir pagerbti dorais atlyginimais jų rašyto
jus. Sakau „galėtų“, o betgi ir pats tuoj
ranka moju šypsodamasis į tokio naivaus
optimizmo propagandą.
Tačiau yra tiesa, (kad visokių premijų
už (pageidaujamus lietuviškus rašto veika
lus Amerikos Jungtinių Valstybių ir Ka
nados lietuviai dar skiria, konkursus skel
bia, rašytojus gundo. Dažniausiai tai da
ro kultūros labo siekiančios draugijos,
pvz. Lietuvių Rašytojų Draugija (jos me
tinė premija yra pastoviausia), Montrealio Akademinis Sambūris, kas du metu sukrapštąs Vinco Krėvės vardo literatūrinę
premiją, o ir daugelis kitų organizacijų
bei sambūrių, ar paskiri laikraščiai ir
žurnalai: pavyzdžiui, skautai, ateitininkai,
moterys, šauliai, gydytojai, istorikai, re
formatai, dzūkai, varpininkai, agronomai,
arba „Laiškai Lietuviams“, „Laisvoji Lie
tuva“, „Aidai“, „Dirva“, Liet. Enicikloper
dija, „Draugo“ dienraštis su tūkstantine
premija už romaną jau per du- dešimtme
čiu ir t. t.
Visų vistiek neišminėsiu, ką nors pra
leisčiau, kur nors apsirikčiau.

Tai vis draugijų, sambūrių ir laikraščių
premijos už išleistus ar spausdintinus vei
kalus, ar konkursai kaip masalas rašyto
jams sugundyti. Dažnai tik vienkartinių
mecenatų („ad hoc“), kai kada su pakar
tojimais, jei pirmasis kvietimas neduoda
patenkinamų vaisių. Kai kada tiesiog už
sakymai pasirinktam autoriui, jeigu per
konkursą nieko doro nebuvo pasiekta
(taip, pavyzdžiui, atsitiko su agronomų
skelbta premija: derliaus nesulaukus, kaip
ankstyvesniiame laiške jau minėjau, -agro
nomai užsakė tiesiog Vytautui Alantui su
kurti tinkamą pasakojimą apie -modernaus
lietuvio ūkininko dorybes bei agrikultūros
pažangą Nepriklausomybės laikais).
Kad iš tolo neatrodytų nepagrįstai gra
žu, iš karto priminki-m šaldančią aplinky
bę, jog maždaug -visos tų konkursų premi
jos ar šiaipjau išdrebėti honorarai auto
riams už pageidaujamų knygų parašymus
yra gana menki, kone simboliniai, ypač

apsišvietęs, apsiskaitęs, politikų ir pasaulio
santvarkų suprantųs. O tas kitas ūkininkas, ku
ris keliu pro sodybų važiuoja, tegul jis vadina
si Pilozas, tegul jis būna vargingesnis negu
Ablingis, neapsišvietęs, knygų neskaito, be
biblijos ir kartais „Lietuviškos Ceitungos“ ar
„Keleivio“. Toliau — Ablingis, pamatęs keliu
važiuojantį Pilozų, būtinai turi paklausti, kas
naujo mieste, bet galvosūkis yra, kaip tai ap
rašyti. Ar Ablingis pašauks iš tolo, Pilozas at
sakys ir toliau važiuos, ar Pilozas sustos, Ab
lingis prieis ir, alkūnėmis ant vežimo pasirė
męs, su Pilozu kalbėsis? Taip begalvojant nesugalvojant, -kažkas į duris pasibeldžia. Atidadaro Auld Frank duris, pienininkas prie
slenksčio stovi, užmokesčio už savaitės pienų
prašo. Ak, nesupranta nemokytas žmogus, kad
tuo savo nelaikišku pasibeldimu rašytojui vi
sų įkvėpimų išblaškė. Reikės dabar vėl viskų
iš naujo pergalvoti, vėl iš naujo įsijausti.
Eina Auld Frank, pienininkų apmokėjęs,
vėl prie stalo, o prirašyti popieriaus lapai
skersvėjo sumaišyti, negali suprasti, kur pra
džia, kur galas. Nebesimato saulės skaistumo,
nebesigirdi miško ošimo, Ablingis buvo palik
tas pievoje, dabar jis nuėjęs prie kelio ir susistabdęs Pilozų.
— Kodėl tu vis toks vargšas, niekada iš
vargo neišsikapanoji? — kalba Ablingis Pilozui.
— Kų aš galiu padaryti, jei Rašytojas ma
ne tokį parašė, — nuolankiai sako Pilozas.
— Rašytojas, Rašytojas, — pamėgdžioja
Ablingis. — Tik kvailiai į Rašytojų tiki. Ar kas
matė kada Rašytojų?
— Kad ir be matymo aišku. Saulė, miškas,
sodyba, laukai, pievos — patys negalėjo savai
me atsirasti. Turėjo būti Rašytojas, kuris tų
viskų surašė.
— Evoliucija! — tvirtu žinovo balsu sako

vėlesniais laikais, kai dolerio vertė perpus
ir daugiau nukrito.
Ką realiai šiandien reiškia 1.000 dolerių
premij-a už normalaus ilgio romaną ar
šiaipjau kokį stambesnį mokslo veikalą,
id-augiau-s-ia istorinio ar politinio turinio?
Vidutiniškai kvalifikuotas fabriko darbi
ninkas (visai ne (kokių aukštesnių mokslo
laipsnių specialistas) šiandien Amerikoje
lengvai užkala po tūkstantį dolerių per
mėnesį a-r su antvalandžiais ir daugiau, gi
vidutinės kokybės namukai su parankes
niu Sklypu tinkamoj vietoj jau įperkami už
100.000 a-r žymiai daugiau dolerių. Ypač
taip išsipūtė šių nuosavybių kainos pieti
nės Kalifornijos pajūriuose. Tiesa, vieto
vaizdžiai čia tikrai -gražūs, malonu gyven
ti, ir taip visu ruožu nuo San Francisco li
gi San Diego, už kurio prasideda jau už
sienis-, t. y. egzotiškas Meksikos pasienis.
Gi -mūsų poetas, tas sparnuotasis dai
nius, olimpiškas (pranašas virpuliuoja su
savo eilėraščių juodraščiais gal keletą me
tų, kol sudaro stambesnį rinkinį. O drama
turgas, romanistas ar tuo labiau lituanisti
kos istorikas (pluša per porą -ar žymiai dau
giau -metų —■ ir jei pergalės laimė nusi
šypso, jis gauna „premiją“, kuri siekia
vos mėnesinio darbininkiško atlyginimo
aukštį...
Tatai primindamas, nenoriu perdaug sukomercinti šios problemos arba parodyti
ir savo (paties „sumaterialėjimą“, čia -tik
nuogų faktų pabrėžimu norėjosi iškalbin
giau -priminti visiems skaitytojams ir is
torijai, kad jeigu išeivijos kūrėjai meni
ninkai ir (lietuviškai rašantys mokslinin
kai bieigi vadinami publicistai vis dar pa
teikia visuomenei ranlkr-aščių naujoms
(knygoms ir dar šiaip taip suranda leidėjų
su jomis (pasaulin išeiti (toli gražu nebe
(komerciniais tikslais), -tai šis -stebuklas
dar trunka ne dėl to, kad jie lauktų kokio
atlyginimo už parduotus egzempliorius,
a-rfba kad -tykotų anų -premijų. Ir jei kar
tais pajuntam-, kad kai kurie rašytojai lyg
ir ima varžytis dėl premijų arba supyksta
jų negavę (-ar, jeigu neklystu žinąs netgi
tris atvejus, po to demonstratyviai išstojo
iš savo profesinės draugios, nors ši būtų
ir nieko dėta dėl premijos negavimo), —
tai tikrai įsikarščiuoja ne dėl to, kad jiem
būtų lajbai svarbios (tokios reliatyviai
(kuklios pajamos, o greičiau dėl garbės ar
dėl ipajaučiamos skriaudos, kad nebuvo
ryškiau ir pažymėtinai įvertinti, kaip me
no kūrėjai, retesnio iškilumo talentai, ver
tingi literatai ar mokslininkai. Ak, spal
vingos žmogiškos silpnybės...
Tad jei karia iškyla audros, tai ne dėl
premijų piniginės traukos. Vidinio balso
ir kūrybos įgeidžio skatinami, visi jie dir
ba savanoriškai — iškilmingiau pasakant,
tautos kultūros labui ir josios garbei —
gerai žinodami, kad už tai neturės- jokio
materialinio atlyginimo iš savo dabartinės
išeiviškos visuomenės, kuriai vis mažiau
berūpi tautinės literatūros subrendęs ver
tinimas. O jis tegali reikštis tik lietuviš
kas knygas -rašant, išleidžiant, įsigyjant,
-skaitant...
* * *
lEleje, nepaminėjau, kad Amerikoje tu
rime gražių pavyzdžių, kai literatūrines

Ablingis. — Yra toks kiauras vamzdelis, tame
vamzdelyje yra rašalas, ir kai tas vamzdelis
eina per popierių, tai rašalas popieriuje palie
ka dėmes, iš tų dėmių susidaro raidės, iš rai
džių žodžiai —■ saulė, miškas, laukai, sodyba.
— Ale turi būti Rašyto j as, kuris tų vamzdel( su rašalu per popierių vedžioja.
— Tik kvailiams Rašytojas. Protingi žmo
nės žino, kad viskas ateina per Evoliucijų.
— Nepiktžodžiauk, kaimyne, — nusigandu
siu balsu kalba Pilozas. — Tu mums visiems
bausmę užtrauksi. Gerus žmones Redaktorius
atideda į dešinę ir juos į laikraštį atspausdina,
o tokius kaip tu numeta į kairę, paskui išneša
į laukų ir sudegina.
— Evoliucija visur! — tvirtina Ablingis J. —
Popierius eina per mašinų, ant popieriaus
krinta dažai, iš to susidaro raidės, iš raidžių
žodžiai — saulė, miškas, laukai, pievos, žmo
nės. Spiaunu aš ant tavo Redaktoriaus!
Kų reikia su tokiu žmogum kaip Ablingis
daryti, kad jis nesiduoda padoriai aprašomas?
Įdės Auld Frank Ablingį į vokų ir pasiųs jį į
redakcijų tokį, koks jis yra, tegul Redaktorius
daro su juo, kų išmano. Perskaitys Redakto
rius Ablingį ir numes į kairę, paskui, kai dau
giau tokių Ablingių susirinks, išneš juos į lau
kų ir uždegs.
* * *
Vėjas maišo dūmus, kelia liepsnas, Ablingiui dūmai graužia akis, liepsnos svilina užpa
kalį, — kur tavo, Ablingi, Evoliucija tave at
vedė?
Pro liepsnas Ablingis mato rūstų Redak
toriaus veidų ir skausmingai graudžiu balsu
šaukia:
— Pasigailėk manęs, Redaktoriau! Aš ne
žinojau!
Redaktorius pažvelgs į Ablingį, pagal
vos savo be galo išmintingu protu ir sakys:
— Aha, dabar tu žinai!

ar kitas kultūrines premijas skiria ne tik
didesni sambūriai, (bet ir pavieniai asme
nys, kaip pernai pvz. dr. J. Leniktaitis ar
ba dr. M. Devenis savo -stambiu įnašu į
specialų fondą lietuvių reformatų (kultū
rai (kelti.
Tačiau bene -gražiausia -pagarbos puokš
tė priklausytų či-kagiškiui fabriko darbi
ninkui (ne turtuoliui, o eiliniam proleta
rui) S. K-ašelioniui, daugelį metų pastoviai
per „Dirvą“ skiriančiam kasmetinę nove
lės premiją, dabar siekiančią jau 600 do
lerių. Tokią sumą už kelių ar keliolikos
puslapių veikalėlį -galima jau -laikyti tin
kamu atlyginimu met ir amerikietišku
mastu.
Šiais sukaktuviniais metais turėjome
d-ar vieną specialią 1.000 dolerių premiją,
kurią paskyrė populiarus Santa Barbaros
(Kalifornijoje) mūro kūrybos verslinin
kas ir lietuvių kultūros darbų rėmėjas
Klemas Galiūnas. Ši premija Lietuvos Ne
priklausomybės 60 metų sukakties proga
buvo pažadėta lietuvių išeivijos gyvam
ipoetui. savo kūryba labiausiai gaivinu
siam, -kvėpusiam ir stiprinusiam lietuvių
tautą. Liet. Rašytojų Draugijos tam tiks
lui paskirtoji komisija rado, kas šią sun
kią sąlygą ir didingą misiją labiausiai ati
tiko, ir įvertinimą nupelnė vienas iš žy
miausių gyvųjų Lietuvos poetų — Bernar
das Brazdžionis, mano brangus draugas ir
ilgametis kaimynas iš Los (Angeles (deja,
šiuo tarpu per 80 mylių nusikėlęs Meksi
kos linkui, -kur įsu žmona sėkmingai ugdo
naujus „vidudienio sodus“).
Kai (buvo nusistatyta, -kad laureatui
įteiks -premiją tiesiai į rankas pats mece
natas K. Galiūnais, mes -kiti losangelėnai
ta proga praėjusį pavasarį buvom suruo
šę iškilmingą pobūvį, kurio metu man ati
teko malonumas (pasakyti ilgesnę prakal
bą apie Bernardo kūrybos tautinius lo
bius. Jos minčių nekartosiu — paskaita
buvo i-šisai atspausdinta 1978 m. -gegužės
27 dieną „Draugo“ dienraščio kultūrinia
me priede. Tik pridėsiu, kad šį kartą ne
sigirdėjo priekaištų, jog premija buvo pa
skinta ne už tai ir ne tam-, kam ir už ką
derėjo.
Bronys Raila

Su lietuviais
pasaulyje
KALINAMŲJŲ IR KALINTŲJŲ
LIETUVIŲ KARTOTEKA

Amerikos Lietuvių Taryba pradėjo ves
ti sovietų kalinamųjų ir kalintųjų lietu
vių (kartoteką.
Surinktosios žinios bus teikiamos lietu
vių ir -amerikiečių šaudai.
Kas turi tokių žinių, -prašomas pranešti
šiuo adresu: ALT Centras, 2606 W. 63rd
St., Chicago, Ill. 60629, USA.

JONAS G. RŪTENIS — BENDROVĖS
PREZIDENTAS
Ligi šiol ėjęs „May Design and Con
struction" bendrovės viceprezidento pa
reigas, Jon,as G. Rūtenis perėmė preziden
to pareigas.
Bendrovė yra St. -Louis mieste, Missouri,
JAV, ir praeitais -metais jos biudžetas bu
vo 140 mil. dol.
„O, LITUANI, LITUANIA...“

Rugsėjo 13 d. (popiežius Jonas Paulius I
priėmė vysk. dr. A. Deksnį.
Išgirdęs žodį „lituano“, popiežius, ku
riam vyskupas -buvo pristatytas kaip lietu
vis, įtarė: „O, lituani, Lituania...“
(Popiežius su vyskupu prisiminė Lietu
vos (kančias.
DĖSTYS LITERATŪRĄ HEIDELBERGE

M. Saulaitytė-Stanlkuvienė pradėjo dės
tyti literaltūrą Maryland© universiteto
skyriuje Heidelberge, Vakarų Vokietijoje.

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS

Amerikos lietuvių (bibliotekos leidykla
išleido Ikun. Stasio Ylos (knygą „Lietuvių
šeimos tradicijos".
LIETUVIAI GYDYTOJAI ARGENTINOJE

„Argentinos Lietuvių Balso“ teigimu,
Argentinoje -dabar yra -apie 100 lietuvių
gydytojų, ir -tarp jų esama tokių, kurie tu
ri įsigiję gerą vardą tiek tarp lietuvių,
tiek ir argentiniečių visuomenėje.
Yre nemaža ir kitokių sričių specialistų
(užregistruota 39 lietuviai inžinieriai).

LIETUVOS ISTORIJA

Prano Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos
istorijos“ I t. brangi knyga visiems lietu
viams, graži dovana kiekviena proga. Įsi
gydami pirmąjį tomą, -padėsite išleisti
antrą istorijos tomą. Kietais viršeliais,
560 psl. kaina 15.00 dolerių.
Reikalaukite knygynuose ir leidėjo ad
resu: J. Urbelis, 1649 No. Broadway, Mel
rose Park. Ill. 60160, U.S.A.

„EUROPOS LIETUVIO“PRENUMERATA
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!
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Panovo atsiminimai apie Lietuvą

LAIŠKAS IŠ

NOTTINGHAM!)
„1505 metais Rusijos plotas siekė 2.2
mil. kv. kilometrų; 1914 metais — 22.4 mil.
ifcv. kilometrų. Vadinas, keturių šimtmečių
bėgyje Rusijos plotas .kasdien augo po 130
kv. km. Vien nuo 1939 iki 1949 m. Rusija
prarijo 700.000 kv. km.“
„Tuo būdu Rusija išaugo į imperiją, žy
miai didlesnę negu savajai tautai būtų rei
kalinga, pavergdama daug svetimų tautų,
kurių Širdžių viisitiek negalėjo surusinti.
Geriausiu pavyzdžiu čia galėtų būti Rusi
jos imperijos plotuose esantieji muzulmoniai, kurių yra daugiau kaip 45 mil., t. y.
20% visų Rusijos gyventojų. Šis skaičius
dar didės, nes muzulmonų prieauglis yra
tris, net keturis kartus spartesnis už pa
čių rusų. Jeigu šis spartumas ir toliau bus
palaikomas, tai 2000 metais kas trečias
Raudonosios (Armijos kareivis bus muzulįmon'as“.
„Ta kryptimi šiam reiškiniui besivys
tant, gali neišvengiamai susidaryti tokia
vidaus politinė padėtis, kai atskiros tautos
pradės vs drąsiau reikalauti sau nepri
klausomų valstybių. Tokį reikalavimą kel
ti šiuo metu ypač skatinamos geltonosios
tautos, gyvenančios Sibire. Tam skatini
mui, žinoma, vadovauja Kinija“.
„Kai Kinija pakils, visais pasaulis su
drebės“, taip savo laiku pranašavo Napo
leonas.“
Iš prof. J. Ereto „Blidk in die Zeit“
(Žvilgsnis į gyvenamąjį laiką).
Šį laišką berašant, Egipto-Izraelio sau
gumo sutartis dar tebesvar stoma. Bet šį
laišką beskaitant, gal ji jau bus apsvarstya ir pasirašyta (?!) Gal tuomet ir bus
tas istorinis įvykis, kurio Camp David pa
sitarimuose buvo taip siekiama.
Gal būtų tiksliau pasakyti: istorinio įvy
kio tik pradžia. Paties istorinio įvykio pa
baiga ir jo apvainikavimas pagal tą patį
Camp David susitarimą įvyks tik po penkerių .metų, t. y. 1983 metais, kai žydai su
tars su Jordanu atiduoti Jeruzalę palesti
niečiams. Tada tai bus tikrai istorinis įvy
kis ne tik Vidur. Rytams, bet ir pasauliui
(!?). Kiek yra galimybių tokio įvykio su
laukti, galime suvokti iš Menachim Begino
pasakymo Izraelio parlamente: „Aš vei
kiau duosiu atkirsti savo dešinę
negu pasirašysiu tokią sutartį“.

ranką,

Tik akimirkai sugretinkime šį Menachimo Begino pasisakymą su arabų nuolatos
kartojamu šūkiu „Izraelis turi būti sunai
kintas“, ir toliau pamatysime visos Vidu
riniųjų Rytų dramos turinį ir prasmę.
Mūsų gyvenamojo šimtmečio ribose šios
dramos vyksmas tęsėsi jau daugiau kaip
60 metų su trijų karų scenomis. Šiuo me
tu mes esame Camp David scenos antrojo
veiksmo stebėtojai.

Mums, stebėtojams, be abejo, įdomu,
kas vyksta scenoje, bet ne mažiau būtų
įdomu žinoti, kodėl tai vyksta, ir dar įdo
miau, kas vyksta už matomos scenos ribų.
Visų pirma — kodėl tai vyksta.
Kiekvienam aišku, kad Izraeliui, iš vi
sų pusių apsuptam nedraugingų arabų
valstybių, saugumo sutartis su gausiausiu
kaimynu (daugiau kaip 25 milijonai) yra
būtina. Tai Izraelio esamosios ir busimo
sios buities klausimas. Šalia to, kaip jau
paskutiniame laiške buvo pastebėta, ilki
šiolei Izraeliui pasisekė išsilaikyti (laimė
ti tris karus) didžia dalimi tik todėl, kad
arabai niekuomet nebuvo vieningi. Kalba
moji sutartis sukels dar didesnes nesantaiikas arabų tarpe, atseit, sąlygos Izrae
liui tarpti būtų dar geresnės.
lEIet ne kiekvienam aišku, kodėl Egiptas
taip veržte veržiasi susitarti su Izraeliu, už
save žymiai mažesne valstybe (argi ne
juokinga atrodytų, jeigu, pvz., Rusija pra
dėtų veržte veržtis susitarti su Lietuva?!).
I šį klausimą atsakyti gal kiek padėtų
trumpas žvilgsnis į užkulisį, Egiptas yra
beveik desperatiškoj ekonominėj ir finan
sinėj padėty, tiek desperatiškoj, kad net

esamojo valdžios režimo ir paties valsty
bės prezidento Sadato tolesnis buvimas
atsidūrė pavojingame akligatvy. Trumpai
— Egiptui desperatiškai reikalingas dole
ris. O jų turi apsčiai tik J. Amer. Valsty

liūs, kuiriam Jeruzalė lyg ir turėtų pri
klausyti. Tad Sirijai, kuri yra Sovietų glė
byje, bus nielengva surasti vienminčių ka
rui prieš Izraelį ar atviram konfliktui su
Egiptu.
Bet kas atsitiktų, jeigu Egipte įvyktų
perversmas ir valdžią paimtų tie, kurie
yra įsitikinę, kad žydai visų pirma ir bet
kuria kaina, turi būti sunaikinti?! Tarp
valstybinių santykių įtampa Vidur. Ry
tuose vistiek ir toliau bus sudėtinga ir
jautri.
• *«

Lenkijos kardinolo Vojtylos išrinkimas
popiežiumi buvo staigmena Vatikanui ir
sensacija pasauliui. Kad išrinktasis popie
žius yra iš rusų komunistinės Imperijos,
yra simboliška ir reikšminga. Kuria link
me tai įtakos Sovietų Sąjungą, šiandien
dar per anksti būtų spėlioti. Tačiau jau ir
šiandien galima teigti, kad didžiausias
Kremliaus satelitas savo gyventojų skai
čiumi ir plotu ir bene svarbiausiais savo
geografine padėtimi pakeliui iš Maskvos į
Vakarų Europą, Lenkija, susilaukusi tau
tinės kilmės popiežiaus, automatiškai įgi
jo daugiau jėgos ir savarankiškumo kovo
je su Kremlium. Jeigu prieš popiežių iš
renkant Maskvos-Varšuvos santykių ribos
(kur baigiasi Maskva ir prasideda Lenki
ja) daug kam buvo neaiškios, tai dabar
santykiai ir jų įtampa beveik apsinuogino
visa savo visuma — Lenkijos priklauso
mumas nuo Sovietų bus matuojamas vien
tik tuo ir išimtinai tuo — Sovietų divizijų
skaičiumi Varšuvos pamiškėse.

Naujai išrinktasis lenkų kilmės popie
žius yra didėlė ir istorinė asmenybė. Bet
tik todėl, kad jis yra lenkas, mums, lietu
viams ir Lietuvai, jis yra kažkuo ikiitondlškesnis, ypatingesnis negu bet kam pasau
lyje. 'Popiežius Jonas Paulius II stovi
prieš mus, lietuvius, 500 metų LenkijosLietuvos santykių istorijos šviesoje, t. y.
nuo Jogailos laikų iki klastingo Vilniaus
pagrobimo Lietuvos nepriklausomybės lai
kais. Skriaudos, apgaulės, klastos Lietu
vai buvo per dažnos, žaizdos buvo per gi
lios, kad bet kuris popiežius-ienkas savo
rankos pakėlimu, siekiančiu palaiminti,
gailėtų lietuvio skausmus nuraminti.
Mums, lietuviams, reikalingas veiksmas,
giliai nuoširdus, bičiuliškai atviras, rami
nantis, mus kviečiantis. Deja, tekio veiks

mo nebuvo. O galėjo būti; gal net ir turėjo
būti.
Jonas Paulius II paskaitė gerai išmoktą
sveikinimo sakinį lietuviams lietuviškai.
Tik sakinys buvo trumokas. Kaip būtų bu
vę giliai prasminga, jeigu popiežius būtų
pasakytąjį sakinį truputį pratęsęs, pavyz
džiui: ir gyvenkite Au:šros Vartų šven
čiausios Dievo Motinos Marijos globoje!
lEet popiežius tai nepasakė. Pamiršo?! Oi,
ne! Jis tai pasakė, ibet tik lenkams lenkiš
kai: niech žyje Matka Boska Ostrobramska jūsų atminty ir širdyse!
Kaip nuoširdžiai gaila, kad gen. Želi
govskis dar tebegyvas popiežiaus Jono
Pauliaus II širdyje.
Ką mums, lietuviams, daryti? Juk naujo
popiežiaus neišrinksime. Lietuva
yra
mums aukščiausia vertybė. Tad stovėkime
Lietuvos reikalų sargyboje, nes priešų yra
daug ir visokių.
Lietuvio susimąstymui. Mes patys turi
me sukurti savo buities tvirtovę, rašiau
savo paskutiniame laiške.
Kai kalbama apie tvirtovę, paprastai
galvojama: kiek įgulos ir kiek patrankų?
Mano atsakymas: nei vienos patrankos, o
kai dėl įgulos — visa tauta. Kalbamosios
tvirtovės 'didžiausias ir svarbiausias gink
las — plunksna. Tvirtovės trispalvė — li
teratūra, mokslas ir menas. Tik tekia tau
tinės kultūros tvirtovė yra nesugriauna
ma. nei gausiausio priešo, nei galingiausio
ginklo, šioje tvirtovėje gyvens ir reikšis
tautos genijus. Tvirtovės vardas — Lietu
va.

bės. Ir štai, va, ši desperatiška padėtis pa
stūmėjo Sadatą į labai rizikingą pasirinki
mą — paimti dolerį ir pasibučiuoti su MePriminiau patrankas. Jeigu kariuomenė
nachimu Beginu arba likti su savo broliais būtų reikalinga, tai, sutvarkius ją buvu
■arabais ir nieko negauti. Sadatas pasirin siais pagrindais, ji būtų tikra garantija
ko dolerį.
tautos skurdui ir pralaimėjimams. Ka
riuomenė turėtų būti organizuojama par
O kokia garantija, kad 'sutartis bus vyk tizaninės gynybos pagrindais ir J. Amer.
doma? Vienintelis garantas yra J. Amer. Valstybių „red devils“ pavyzdžiu. Mums,
Valstybės. Tik jų ginklai ir kapitalas, lietuviams, būtų tinkamesnis pavadinimas
įmantrių politikų manevruojamas, gal ir „žalieji velniai“.
padės Sadatui ir Manachimui Begnui sėk
Tvirtovei reikalingas žemės plotas. Apie
mingai išbalansuoti ant virvės, tampriai tai sekančiame laiške.
pertemptos per Suezo kanalą, bent penke
Ilki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
rius metus. Po penkerių metų, nepamirš
Stasys Kuzminskas
kime, pagal Camp David susitarimą, kils
Jeruzalės klausimas.
Į tą penkerių metų tarpą mėgins įsi
skverbti Sovietai ir suburti Egiptu pasi

piktinusius arabus, paruošti juos šventa
jam karui prieš žydus ir išdavikus egip
tiečius.
■Čia vėl truputis laimės Izraelio pusėje.
Ne visi likusieji arabai žavisi Sovietų
„malonėmis“. Turtingiausieji ir įitakingiauisieji taip jų, Saudi arabai, itų malonių
paniškai bijo; nesižavi ir Jordano ikara-

MASKVOS CIRKAS LINKSMINA
VILNIEČIUS

Vilniuje gastroliuoja Maskvos cirkas
„Družba“.
Jis rodąs didžiulę programą. Žiūrovams
rodomi ne tik akrobatai, žonglieriai, gim
nastai, klounai, bet ir dresiruoti žvėrys ir
gyvuliai — šuniukai, katės, kiaulės, žąsys,
elniai, šernai, vilkai, ožkos, lapės.

Žydų kilmės šokėjas Valeris Panovas po
didelių triukšmų priėš keletą metų iš Sov.
Sąjungos buvo išleistas j Izraelį. Dabar
New Yorke buvo išleista anglų kalba jo at
siminimų knyga „To Dance“, iš kurios ma
tyti, kad jam yra tekę gyventi Vilniuje ir
šokti jį kaip tik išmokė Lietuvos balet
meisteris Bronius Kel'bauskas.
Vilniuje su motina ir broliu jis atsidūrė
bene 1947 m., ir iš Maskvos atvažiavusiam
Lietuvos sostinė jam atrodžiusi lyg dide
lis dvaras. Nepriklausoma Lietuva, tuoj
pat jis primena, prieš įjungiant ją į Sov.
Sąjungą, buvo turtingas ir pažangus kraš
tas, kaip Skandinavija. Net ir kaip sovie
tinė respublika ji buvo turtingesnė už Ru
siją.
Nustebino jį pragyvenimo lygis. Šeimos
turėjo sau atskirus butus. Lenkės pieni
ninkės kas rytą eidavusios nuo durų prie
durų, siūlydamos tikrą, šviežią pieną. Kai
kurie gyventojai net duodavę joms raktus,
ir merginos įėjusios pripilstydavo indus,
kol butų savininkai dar tebemiegodavo.
Stebino jį tas nuostabus pasitikėjimas, nes
Rusijoje tuojau pat dingtų iš namų daik
tai. Atrodė, kad čia niekas nieko nevagia,
ir prie parduotuvių beveik nesimatydavo
eilės.
Prie kiekvieno kampo moterys po kelias
kapeikas pardavinėdavo namie gamintus
saldainius. Jie apsigyvenę Antakalnio ra
jone, netoli buvusiame vienuolyne įsikū
rusios karinės įgulos. Vieną dieną pro lan
gą jie pamatę nepaprastą vaizdą. Ištisas
pulkas vertėsi iš vidaus ir grūdosi į auto
mobilius ir arklinius vežimus. Visi karei
viai buvo smarkiai apginkluoti. Už karinių
vežimų stovėjo dar net ilgesnė eilė priva
čių sunkvežimių ir vežėčių.
Pamatęs, kad tarp šoferiauijančių yna ir
kaimynystėje gyvenančių vaikinų, Pano
vas išbėgo pasiklausti, kas čia darosi. Ar
prasidėjo kanas su Amerika? Mes, sako,
visi laukėme tokio atvejo, radijo ir spau
dos smarkiai gąsdinami kraujo trokštan
čiu Vašingtonu. O 'šoferis jam atsakė, kad
jie važiuoja pakrauti į Sibirą gabenti lie
tuviškų buržujų išnaudotojų. Pats sau gal
vojęs, kad buržuazija turi būti sunaikinta1,
tik stebėjęsis, ikodėlgi pasirenkami lietu
viai, kai jų pačių mieste, palyginti su ru
sais ir lenkais, tiek maža tėra. Po kiek me
tų supratęs, kad tai buvo pradžia žiaurios
tragedijos. Tądien lietuviškas buržuazinis
„elementasi“ buvo gaudomas naiilkinamar
jai tremčiai. Vilniuje nedaug jų tegyveno,
tai 'didžiąją tremtinių daugumą sudarė
kaimiečiai, o kadangi ils viso maža 'bet kur

tų išnaudotojų tebuvo, tai į „buržujus“
buvo priskirtas kiekvienas ūkininkas, ku
ris savo kruopščiu darbu buvo pasistatęs
padorią daržinę. Turėdama darbščius ir
prakaito nesigailinčius ūkininkus, Lietuva,
sako, anksčiau padėjo maitintis Vokietijai
ir Skandinavijai. Tą dieną respublikos že
mės ūkiui buvo suduotas didelis smūgis1.
Vilkstinė grįžo temstant. Ji pasuko į ge
ležinkelio stotį su į vežimus ir sunkveži
mius sugrūstomis šeimomis. Jas saugojo
ginkluoti kareiviai. Kai Chruščiovo laikais
buvo pradėta leisti tremtiniams grįžti, ta
da jų pasakojimai parodę, ką Panovas ma
tė tais 1947 m.
Toliau jis rašo, kaip su motina ėjo pas
B. Kelbauską prašyti, kad priimtų jį į ba
letą. Tada dar buvo vasara, o B. Ket'bauisko vadovaujami kursai turėjo prasidėti
rudenį. Tuo tarpu iš Vilniaus lenkai pra
dėjo kraustytis į Lenkiją. Ilgai išgyvenęs
Lietuvoje, Panovas vis dėlto, pasirodo, ne
pajėgė suprasti to krašto reikalų. Rašyda
mas apie lenkų išsikraustymą, jis sako:
„Kai Lietuva 1940 m. „įsijungė“ į Sovie
tų Sąjungą, senasis lenkų miestas Vilna
buvo pavadintas Vilniumi ir paskelbtas
naujosios sovietinės respublikos sostine“.
Balete buvęs didelis sujudimas, kai pra
sidėjo ruoša lietuvių meno festivaliui Mas
kvoje. Pasirenkant programą, norėta įtikti
partijai. Savaitėmis vykę pasitarimai ir
konferencijos, nes vis bijota, kad tik ne
būtų padaryta kokia ideologinė klaida.
Partijai „patariant“, pasirinktas baletas
„Aušrinė“ — apie kaimiečių sukilimą
prieš žemvaldžius.
Su baletu jam 1955 m. vasarą tekę būti
Kaune. Vilnius tuomet buvęs daugiau ru
siškas negu lietuviškas, o Kaunas perdėm
lietuviškas. Nors rusai stengėsi jį nuskur
dinti (jau universitetas buvo uždarytas),
bet tautiniai papročiai ir tradicijos išsilai
kė.
Teatro aplinkoje nuolat ir visuotinai bu
vę šnabždamasi apie „senus laikus“.
Šnabždėtas! apie Šaliapino pasirodymus,
ir senuosiuose teatro rūmuose tebekabėjo
to oficialiai dabar uždrausto „išverstakailio“ pasirašyta fotografija. Dar stipriai te
bebuvusi jaučiama ir baleto kosmopolitiš
ka dvasia. Kelbauskas prasitardavęs apie
savąjį „Paryžiaus laikotarpį“ su Nijinskiu, Diagilevu ir kitais vardais, Panovui
pirmą kartą girdimais.
Kaunas jį dominęs savo kavinėmis, sal
dainių ir kitokiomis parduotuvėmis, išlai
kiusiomis „buržuazinį“ pobūdį, ir archi
tektūriniais keturioliktojo amžiaus pa
minklais.

LIETUVOJE
KRAŠTOTYRININKAI APLANKĖ
M. MELNIKAITĖS KAPĄ

„Tiesa“ rašo, kad paminklų apsaugos ir
kraštotyros draugijos Mažeikių skyriaus
taryba savo nariams ir talkininkams su
rengė tokią ekskursiją:
„Jie aplankė Tarybų Sąjungos Didvyrės
M. Melnikaitės kapą iiir memorialinį muzie
jų Zarasuose, Panevėžio, Utenos kraštoty
ros muziejus, pabuvojo garsiame revoliu
cine praeitimi Rokiškyje, Anykščių rajono
literatūrinėse vietose“.
KAS BŪTŲ, JEIGU VISI TAIP
TAUPYTŲ?

Vaistinėje pagyvenusi moteris įsiūlė pri
imti nemažą rezginėlę buteliukų nuo vais
tų.

— Nėra laiko jų skaičiuoti, — atsiduso
vaistininkė.
— Tai imkite taip, be pinigų, — sutiko
moteris. — Juk gaila išmesti. Jie visi geri,
švarūs.
Šitaip „Tiesoje“ pradeda savo straipsne
lį Danguolė Repšienė, bet jos pasakėčia tu
ri milijoninio svorio moralę, mes toliau ji
tęsia:
O kiek, ypač mieste, mes su šiukšlėmis
išmetame maisto atliekų, aptingstame nu
eiti į antrinių 'žaliavų supirkimo punktą ir
kai prisirenka nereikalingo popieriaus. Ne
visi žino, kur ir kaip tie punktai dirba.
Kažkaip drovu dėl keliasdešimt kapeikų
eiti gerą'galą su daug vietos užimančiu
menkaverčiu kroviniu.
Kiekviena popieriaus makulatūros ton.a
— tai 4,5 kubinio metro medienos. Kasmet
mūsų šalyje surenkama tiek popieriaus
makulatūros, kad sutaupoma, nereikia iš
kirsti 50 tūkstančių hektarų miško.
Apskaičiuota, kad, naudojant pašarui, 4
kilogramai maisto atliekų tolygūs vienam
grūdų kilogramui. Taigi jei jas rinktų vi
suose miestuose, turinčiuose 100 tūkstan
čių gyventojų, šalies gyvulininkystė per
metus papildomai gautų 8 milijonus tonų
pašaro.
STUDENTAI PADĖJO NURAŠKYTI
OBUOLIUS

Kažkur apie Jurbarką esančio Mičiurino vardo vaismedžių medelyno sodininkai
džiaugiasi geru derlium — į saugyklas iš
siųsta beveik 5 tūkst. tonų obuolių, ku
riuos nuraškyti padėjo Kauno politechni
kos instituto studentai.
PUSKILOGRAMINIAI KARPIAI

Molėtų rajono Arnionių žuvininkystės
ūkis iš 45 hektarų tvenkinių davė 250
centnerių žuvies. Dar būsią parduota 500
cnt karpių, kurie šiemet išaugę stambūs
Elektronikos tobulėjimas ir naujovės tą laikyti savo namuose ir pačiam gamin — sveria 'daugiau 'kaip ipo puskilogramį.
kartais didelėms bendrovėms neša nuosto tis video juostas. Tas juostas dedi į atski
lius. Štai milijonus uždirbanti Zeniltho rą lar kartu įtaisytą 'aparatą ir panorėjęs DAVĖ ŽODĮ PARŠIUKAMS, IR IŠAUGO
BEKONAI
bendrovė iškelia savo fabrikus iš Amerikos žiūri sau -televizijoje pats į save ar savo
į Taiwaną, Korėją, Japoniją. Ten darbo jė įrašytus įvykius. Kad taip galėtum įdary
Prienų rajono Veiverių kolūkio Beleviga pigi, o čia neapsakomai brangi. Tai pa ti, reikia turėti visą komplektą: kamerą, čių kiaulių fermos augintojos Anelė Ži
darė profesinių sąjungų galybė, streikai ir video ekraną, įrašymo aparatą, kuris pa linskienė i Danutė Šliumbienė metų pra
dolerio kritimais. Nemaža Amerikos elek našus į magnetofoną, ir dar keletą kitų džioje -buvo įsipareigojusios išauginti ne
troninės srities darbininkų neteko darbo, priedų. Visa tai kainuoja 1.300 dolerių ir mažiau kaip po 400 bekonų. Duotą žodį
vien tik Zenitho bendrovėje 21 tūkstantis. daugiau, žiūrint, kokio dydžio, stiprumo ar darbščiosios kiaulių augintojos jau ištesė
Gal per didelis bendrovės noras uždirbti platumo aparatai. Bet 'bendrovės tarp sa jo. Jų prižiūrimi bekonai per parą priauga
daug milijonų (per metus uždirba 13.5 mi vęs konkuruoja, ir reikia tikėtis, kad kai po 540 gramų.
nos bus numuštos. Geresnis 'kasetinis įra
lijonų idol.) sunaikins ją pačią.
M. Vaitkus („Valstiečių laikraštis“)
Tas pats atsitiko ir įsu plienu. Iš Japoni šymo instrumentas kainuoja netoli 3 tūkst.
VIENAM GYVENTOJUI
jos atvežamasis plienas perpus pigesnis. (į tą kainą įskaitoma rodymo 'aparatas ir
kiti
dalykai).
Lietuvos
maisto pramonės ministeris S.
Amerikos plieno 'bendrovės netenka užsa
Vision aparatų yra prigaminusios RCA, DulSkas sako, kad šiuo metu vienam gy
kymų.
Elektronikos gaminiai labai išsiplėtė, Zenitas, Magnovax, Panasonic, Sony ir ki ventojui gaminama 62 kg cukraus, 30 są
tik gaila, 'kad pradedama daugiau jų įvež tos bendrovės. Vien RCA jau pardavė 250 lyginių indelių konservų, 18 kg konditeri
ti iš 'svetur, o Amerikos darbininkui tai tūkst. komplektų. Dabar jau gaminamos jos gaminių, 52 litrai alaus, beveik 4 kg
kainuoja pragyvenimo šaltinį. Pažvelkime, kasetės nėt dviejų valandų ilgumo, taigi makaronų, 6 kg muilo.
Cukraus gamyba padidėjusi 8,6 karto,
kokia ta pramonė yra ir kas naujesnio Siū galima perduoti net ištisus vaidinimus,
tik, žinoma, jų nebus įmanoma rodyti tele kepimo miltelių 8 kartus, alaus 6,4 karto.
loma 1978 metais.
CB radijo. Paskutiniu metu Amerikoje vizijos stotyse, nes tos kasetės yra kitokio
V. SIRIJOS GIRA RUSŲ KALBA
labai paplito trumpų distancijų radijo te dydžio. Jas galima ekrane rodyti ir salė
Maskvoje rusų kalba 30 tūkst. tiražu iš
lefoninės sistemos naudojimas. Tail CB ra se. Čikagoje yra Boguitų įsteigta Lietuvių leistas V. Sirijos Giros romanas „Bėgimais
dijo aparatai, kuriuos susižinojimui nau Video Filmų istudijia, jau keletą filmų ji nuo šešėlio“.
dojant reikia būtinai turėti du: priimtuvą parodė iilr daugiau jų gamina iš lietuviško
Tai jau esanti penktoji jo knyga rusų
ir 'siųstuvą, vieną namuose, 'kitą automobi gyvenimo.
kalba.
Turint
siųstiuvą-kiamerą
ir
video
pa

lyje ar darbovietėje ar kur 'kitur. Iš anks
KAUNIŠKIAI PANEVĖŽYJE
to sutariama banga ir laikas. Nereiklia il veikslui ekraną, galima įrodyti gyvus pa
gai laukti, iki kanalai laisvi, tuoj galima veikslus ne tik kambaryje, bet ir keliuose,
Į Panevėžį buvo atvykęs Kauno dramos
susisiekti su savo draugu ar šeimos nariu salėse. Geriausi yra Zenitho 'aparatai, ku teatrais, išbuvo 8 dienas ir vaidino S. Šal
kelyje, jūroje ar namuose. Patogus ir grei rie Sony bendrovės gaminami Japonijoje. tenio „Duokiškio balades“, esto E. Vėto
V. Vokietijoje yra išrastas toks įrengi mos „Rožyną“ ir K. 'Sajos „Šventežerį“.
tas susižinojimas. FCC nereikalauja kokių
nors 'specialių leidimų tokiems radijo apa mas, 'kuris ekrane rodo iš dviejų kanalų
Tuo metu Kauno dailininkai parodų rū
ratams įsigyti, tik, žinoma, jais naudojam I skirtingus filmus. Vienas eina spalvotas, muose buvo surengę tapybos darbų paro
kitas juodas-baltas. Taigi video kamera dą.
tis; reikia laikytis etikos.
Per dvejus metus Amerikoje parduota šiuo atveju perduoda tuo pačiu laiku iš ki
12.2 milijonų tokių 'aparatų, ateityje dar tur tiesiogiai matomą paveikslą, be jokių
daugiau bus parduota, nes jie vis tobuli užrašymų į video juostą. Bet tokie įrengi SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
nami. Turėti tokį aparatą labai patogu, mai nežadami masiškai gaminti — jais
KAŽIN KAIP BUS SU GARBĖS
ypač kai 'ateina žiema. Sugedo kur mašina naudosis tik Vokietija.
VARDAIS?
Elektroninių įrengimų vis naujų išran
ar atsitiko kokia nelaimė — tuoj gali pri
„E. Lietuvio“ Nr. 34 prie mano laiškelio
sišaukti namus ar policiją, kad pagelbėtų. dama įvairioms gyvenimo šakoms — pre
Nors policijos signalai ir banga yra kito kybai, mokslui, erdvei, karui, industrijai, „Daugiau DBLS garbės narių“ redakcija
kie, bet CB aparatuose yra vienas kanalas, medicinai, įstaigomis. Kompiuterių srities pridėjo pastabą, lyg ir pažadą ilgamečiams
kurį tik galima naudoti nelaimei atsitikus. sudėtingi išradimai taip pat tobulinami, prenumeratoriams suteikti garbės vardą,
tik sunku suprasti, kodėl 'tokie turėtų mo
Jį visi turi žinoti ir niekada nenaudoti ki kad nedarytų klaidų.
kėti didesnį prenumeratos mokestį. Išeitų,
Bal. Brazdžionis
tiems reikalams, o tik pasišaukti policijai,
kad jei ilgus metus prenumeravai ir toliau
ugniagesiams ar kitokiai pagalbai. Turin
neatsisakai, tai daugiau mokėk. Manyčiau,
tieji CB aparatus gali padėti ir jų neturin
kad tai būtų ne garbės vardas, o bauda.
BLAIVYKLŲ STATISTIKA
tiems nelaimės atveju.
Arba išeitų, kad „E. L.“ už pinigą suteiktų
CB aparatas kainuoja apie 300 dol., ir
Per parą Lietuvoje vidutiniškai į blai garbės vardą prenumeratoriams, kurie il
jais galima pasiekti iki 50 mylių radiusu.
gus metus skaitė itą laikraštį. Taip supra
Video televizija namuose. Negaliu lietu vyklas patenka 180 girtų piliečių.
1978 m. per pirmąjį pusmetį 94,1 proc. tau pastabą. O kaip bus daroma, ne mano
viškais terminiais nusakyti tų terminų, ku
rie vartojami anglų kalboje. Video — tai tų girtųjų sudarė vyrai, 5,9 proc. moterys. reikalas.
Jei įstatuose taip yra numatyta, galėtų
televizijos signalai, 'kurie siunčiami iš sto 48,5 proc. sudaro 28-45 m. amžiaus žmo
nės, .8,2 proc. — 18-28 m. amžiaus, 33,2 juk būti pakeistas tas paragrafas, nes vals
čių.
Dabar jau plačiai išvystyta video apara proc. su mažesniu kaip 8 klasių išsilavini tybės prireikus keičia net konstitucijas.
J. Liobė
tų gamyba ir prekyba. Galima tokį apara mu.
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EUROPOS
4 LIETUVIS

i^Eūropoš^
Lietuvių Kronika
D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS
Lapkričio 11 d. — Meškeriotojų šokių
vakaras Lietuvių Sodyboje. Pradžia 20 vai.
Kviečiami visi lietuviai.
Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių bazaras Latvių Namuose, Londone.
Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras
Sodyboje. Įėjimas £1.00.
Lapkričio 17-19 d. d. — Skautų savait
galio stovykla Manchesterio liet, klube.
Lapkričio 25 d. — Kariuomenės 60 m.
sukakties minėjimas Coventryje.

NAUJA KNYCA
Dėl įvairių sutrikimų spaustuvė
je ilgiau negu tikėtasi užtrukusi
knyga apie Britanijos lietuvius pa
galiau jau atspausdinta ir atiduota
rišyklai. Jos pavadinimas: „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga.
Britanijos lietuviai 1947-1973“. Ne
trukus ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.
Leidėjai ypač siūlo tuo stambiu
(366 puslapių) didelio albuminio
formato iliustruotu leidiniu pasido
mėti tiems lietuviams, kurie kadai
se yra gyvenę ir dirbę D. Britanijo
je ir dalyvavę tautinėje veikloje.
Jiems tai butų gražus gyvų praei
ties dienų prisiminimas apie save
ir savo bičiulius, su kuriais buvo
praleisti metai organizacijų vado
vybėse, vaidintojų būreliuose, tau
tinių šokių grupėse, choruose ir ki
tokiuose susiburimuose.
Knygos kaina JAV ir Kanadoje
15 dol., Vokietijoje 30 DM, D. Bri
tanijoje 7 sv.
Knygą gaus tik tie, kurie bus ją
užsisakę. Ji nebus siunčiama vissiems „Nidos“ knygų klubo nar
iams, bet tik tiems, kurie pareiškė
norą ją gauti.
Užsakymus siųsti: „Nida“,
2, Ladbroke Gardens, London,
Wil 2PT, England.
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Redakcija prašo visus tuos, kurie nori
įdėti į E. L. kalėdinį numerį sveikinimus,
altsiųsti juos iki gruodžio 5 d.
Kaip ir už skelbimus, mokestis už svei
kinimus, įdėtus vienoje Skiltyje, yra £3.00
už colį, ar 25 'mm. Didesni skelbimai ati
tinkamai brangesni.
Mokestis už užuojautas, sveikinimus
įvairiomis progomis ir už asmeniškas pa
dėkas yra toks pat kaip už skelbimus: už
vienoje skiltyje įdėtą tekstą £3.00 už colį
(mažiausias mokestis). Už ilgesnį tekstą
— atitinkamai brangiau.
Pageidaujama, kald mokestis būtų pri
siųstas kartu su tekstu.

LONDONAS
KALĖDINIS BAZARAS

Lapkričio 25-26 dienomis įvyks tradici
nis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras
Latvių Namuose, Londone, kur „Dainava“
tvarko lietuvių skyrių.
„Dainava prašo mielus tautiečius talkon;
lietuviškam kampeliui labai reikalingi tautinių motyvų darbeliai: juostos, pagalvė
lės, medžiio drožiniai ir kita. Be to, didelis
trūkumas fantų loterijiali'; čia tinka viso
kios smulkmenos (iš loterijos gaunama
daugiausia pelno).
Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite li
goniams, seneliams ir kitiems vargan pate
kusiems tautiečiams. Dalis metinio pelno
taip pat Skiriama jaunimo ir lietuvių or
ganizacijų paramai.
Daiktus, pinigines aukas siųsti iki lap
kričio 23 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, Lad
broke Gardens, London, Wil 2PT.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Koncerte dalyvavo Lietuvos Atstovas
Vincas Balickas su ponia ir mūsų kaimy
nų latvių organizacijų atstovai.
Po koncerto dar ilgokai buvo paben
drauta prie užkandžių, arbatos, o kam pa
tiko ir prie stipresnio gėrimo. Šiame po
būvyje dalyvavo daugumoje jaunesnės
kartos žmonės. Malonu (pastebėti, kad jau
nesni menininkai pritraukia į salę mūsų
jaiunmą, kurio paprastai koncertuose ne
simato.
S. Kasparas

„DAINAVOS“ SUKAKTIES BALIUS

Nėra dabar lengva ką nors parengti ar
kokį minėjimą suruošti, bet dar sunkiau
prisiprašyti dalyvių. O vis dėlto dainavietės turi kažkokį paslaptingą magnetą pri
traukti londoniškius lietuvius ir jų anglus
draugus į savo pobūvius. Šį kartą ypač
gausiai susirinko svečių, ne tik iš Londo
no, bet ir iš kitų miestų, į „Dainavos“ 21
metų sukakties jubiliejinį balių. Savo at
silankymu dainavietes pagerbė Lietuvos
atstovas V. Balickas su ponia, kun. J. Sakevičius su svečiu kunigu iš Čikagos,
DBLS garbės narys P. B. Varkala, Namų
b-vės pirm. Z. Juras su ponia, Coventrio
skyr. garbės narys J. Johnstanas su ponia
dail. G. Johnstoniene iš Leamingtono ir
kiti.
Patalpa iper maža, nėra kur visų sutal
pinti. Mobilizuojami visi Lietuvių Namų
sitalai ir kėdės. Po didelių pastangų pasise
ka bent daugumą, kaip sardines mažoj dė
žutėj, susodinti gražiom gėlėm papuoštoj
salėj. Nuo spūsties žvakutės gęsta ant sta
lų, karSta, bet jauku. Netrukus lenkų ban
das kelia nuotaiką, malonios šeimininkės
stengiasi svečius užimti ir visiems patar
nauti. Pasisotinus įvairiausiais skanėstais,
specialisčių E. Bliūd'žiūtės ir R. Girėnienės pagamintais cepelinais, kurie iš pože
minių Lietuvių Namų angarų per trumpą
laiką buvo išskraidinti, išmetus po burne
lę ir pasišokus, greit priartėjo ir ofiicalioji dalis, kurią pradėjo pati sambūrio pir
mininkė, trumpu žodžiu padėkodama vi
siems rėmėjams ir svečiams, dėdama vil
čių ateityje sulaukti dar didesnės para
mos, kartu apgailestaudama ir atsiprašy
dama svečius, kad numatytasis koncertas,
solistui J. Černiui staiga susirgus, negalės
.įvykti.
Po to „Dainavą“ jautriai ir nuoširdžiai
sveikino S. Balickienė, linkėdama dar il
gus metus dirbti labdaros darbą. Perskai
tyta dalis gautųjų raštu sveikinimų: DBLS
valdybos, Liet. Namų B-vės valdybos, „Šal
tinio“, Škotijos Liet. Kat, 'šv. Onos drau
gijos, Londono Tautinių Šokių grupės
„Lietuva“. G. Gasiūnienė dainaviečių var
du padėkojo sambūrio stambiausiam rė
mėjui P. B. Varkalai už atsiųstąjį 21 sv.
čekį.
Pritemdžius šviesas, didžiulis nuolatinio
rėmėjo B. Butrimo padovanotas tortas su
jubiliejinėm žvakutėm ir gražiu įrašu ant
ratukų įvažiavo salėn, o kartu su juo ir vi
sas būrys dainaviečių. Tuoj V. šalčiūnas
praveda „Ilgiausius metus“, ir po jų gar
siai aidi sutartinis valio! Dainavietes jau
traukia orą pūsti žvakutėms, o K. Tamo
šiūnas fotografuoja.
21 metų vieningo darbo sukakties žva
kutės jau užpūstos, ir sambūrio krikšto
motina S. Balickienė (praplauna jubiliejinį
tortą. Trunka geras pusvalandis, kol visi
svečiai pavaišinami. Ateina laikas ir tur
tingai loterijai. Aštuonis laiminguosius bi
lietus traukia dail. G. Johnstonienė. Po to
vėl linksmi šokiai ir pasižmonėjimas tęsėsi
iki nakties. Išsiskirstydami dalyviai dėko
jo už maloniai praleistą vakarą.
Šia proga malonu paminėti mūsų pensi
ninkus Puitinienę ir Starulį, kurie nusipir
ko įėjimo bilietus, nors patys jau į balius
nebevaikSčioja.
Dalyvis
ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
LONDONE

Po koncertinės kelionės D. Britanijoje
mūsų Čikagos solistai Nerija Linkevičiūtė
ir Bernardas Prapuolenis davė atsisveiki
nimo koncertą Londono lietuviams Sporto
ir Socialinio klubo salėje, Victoria Park.
Londoniečiams solistus pristatėDBLS Cen
tro valdybos pirm. J. Alkis.
Nedidoką klubo salę pripildė per 100
lietuviškos dainos mėgėjų, kurie sutiko
solistus griausmingais plojimais.
Pirmoje koncerto dalyje solistai sužavė
jo klausytojų širdis, o su A. Raudonikio
daina „Laukiu Tavęs ateinant“ galutinai
publiką pavergė. Plojimai truko ilgiau,
negu pati daina. Programoje buvo numa
tyta 19 dainų, o publika savo griausmin
gais plojimais ir bravo šauksmais laimėjo
24 dainas.
Tai buvo tikrai mielas lietuvių dainos
vakaras su žavingais jaunais solistais, ku
rių pasiklausyti susirinko ne tik londoniečiai, bet ir iš toliau, net iš tolimos Lietu
vos.
Koncerto pabaigoje DELS pirm. J. Alkis
tarė padėkos žodį solistams, kuriuos jis
lydėjo per visus koncertus D. Britanijoje.
Solistams alkomponavo muzikė Helen Holand. Visiems trims buvo įteiktos gėlės.
Bernardui Prapuoleniui ir pianistei Helen
Holand nuo DBLS Centro valdybos, Neri
jai Linkevičiūtei — nuo Sporto ir Sociali
nio klubo.

MIRĖ B. BRAZAUSKAS

Spalio 28 d. Bournemoutho senelių prie
glaudoje mirė ilgametis Liet. Namų ir Lie
tuvių Sodybos gyventojas Balys Eirazausikias. Laidotuvių mišios bus atlaikytos lapkričo 8 d. 12 vai. Lietuvių bažnyčioj, Lon
done. Po kremacijos pelenai bus persiųsti
į Lietuvą, kur gyvena velionies žmona.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju L. K. V. S. „Ramo
vės“ Manchesterio Skyriaus valdybai, ypač
iniciatoriui V. Kupsčiui, visiems nariams
bei mano svečiams už gausias dovanas ir
sveikinimus raštu ir žodžiu — kun. V. Kamaičiui, kpt. V. AndruŠkevičiui, P. Dudė
nui, V. Kupsčiui, A. Jaloveckui, A. Jaki
mavičiui ir V. Bernatavičiui. Širdingai dė
koju šeimininkėms už abiems pobūviams
valgių paruošimą: B. Barauskienei, M. Pažerienei, M. Biliūnienei, M. Bematavičienei, E. Murauskienei.
Dar vienas kariškas ačiū už dovaną, ku
rios visai nesitikėjau, už gautą tardą, ku
rį garbingai įteikė J. Verbickas. Per tą
kandą pagarbiai prisiminsiu jaunas die
nas, įmano butą, Kauną, Žaliakalnį,
D. L. K. Jonušo Radvilos I-mą Gusarų pul
ką. mokomąjį eskadroną, laimėjimus, ris
tus žirgus, lygias gretas, žibančius penti
nus, dailią sekmadienio uniformą, Įgulos
bažnyčioje stovint garbės sargyboje prieš
altorių per šv. mišias sekmadieniais, Ste
bint Lietuvos vyriausybę su mūsų prezi
dentu A. Smetona priešaky.
Ir vėl apsiniaukė mano veidas, (kad esu 65
metų ir daugiau to nebematysiu, ir kad
mūsų brangiojoje tėvynėje seniai nebėra
to džiaugsmo.
Tad dar kartą nuoširdžiai dėkoju visoms
ir visiems. Gal perdaug mane pagerbėt,
gal ir nesu tiek daug vertas.
K. Murauskas

NOTTINGHAMAS
SOLISTAI NOTTINGHAME

Sekančią vasarą Anglijoje ir dalinai Va
karų Vokietijoje ruošiamas pasaulinis lie
tuvių jaunimo Kongresas. Šiam Kongre
sui jau dabar yra daromi paruošiamieji
darbai. Jaunimui paremti ir padengti šio
kongreso išlaidas yra reikalinga daug pi
nigų.
Ir štai iš Amerikos ateina pagalba dvie
jų asmenų pasišventimu. Solistai Nerija
Linkevičiūtė ir lEernardas Prapuolenis,
paaukoję savo atostogas, atvyko mums i
pagalbą, suruošdami kelis koncertus Angli
joje ir visas pajamas skirdami šio jauni
mo suvažiavimo išlaidoms padengti.
Vienas tų koncertų įvyko Nottinghame
vidurio Anglijos lietuviams. Erdvioje salė
je nekantriai laukiant publika turėjo
progos pasidžiaugti šių dviejų menininkų
kruopščiai ir įvairiai paruoštu repertua
ru.
DBLS sk. pirm. K. Bivainis, pasveikinęs
dainininkus, pakvietė pradinį žodį tarti
DBLS Centro Valdybos pirm. J. Alkį, ku
ris, apibūdindamas šio suvažiavimo svar
bą, ragino visus prisidėti (kuo galima, /prie
šio Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kongre
so. Pagaliau, belaukianti publika išvydo ir
mūsų lauktuosius svečius solistus Neriją
Linkevičiūtę ir Bernardą Prapuolenį, (ku
riems lakomponavo R. lEiaulcombe. Su trum1pa pertauka jie sudainavo per 20 dainų,
daugiausia duetus ar dviem dainininkams
pritaikintas dainas. Jų gerai išlavinti ir
gerai kontroliuojami balsai pripildė salę ir
sužavėjo klausytojus tiek savo tobulumu,
tiek menišku išpildymu. Perduodam! tuos
mums taip brangius tautos turtus, jie suar
tino mus su kitoje vandenyno pusėje gy
venančiais broliais ir davė mums naujų
jėgų ir ištvermės nepailsti savo darbuose
ir nepamesti vilties (ateičiai,
širdingą ačiū tariame jums, Nerija ir
Bernardai. Iki sekančio pasimatymo Ang
lijoje.
Didelė padėka priklauso Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei ir DBLS Centro Valdy
bai, bet daugiausiai jos pirmininkui J. Al
kiui tiek už įdėtas pastangas įgyvendinant
šiuos neužmirštamus koncertus, tiek organi
zuojant pasaulio jaunimo suvažiavimą
Anglijoje.
Taip pat didelė padėka priklauso loteri
jos organizatoriams ir pravedėjams J.
Damaševičiui ir A. Važgauskui.
Sekmadienį rytą vėl išgirdome mūsų so
listu „Židinyje“. Ten jie sugiedojo, kun.
S. Miatuliui laikant pamaldas, eilę giesmių.
Po pamaldų solistams „Židinyje“ buvo pa
ruošti (pietus.
Pamaldų metu surinktų aukų dalis pa
skirta Jaunimo Kongresui.

NOTTINGHAME — lapkričio 12 d., 11.15
vai., Židinyje.
CORBYJE — lapkričio 12 d., 14 vai., St.
Patrick's, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 19 d., 11.15
vai., Židinyje.
DEERBYJE — lapkričio 19 d.. 14 vai.,
Bridge Gate.
LEEDSE — lapkričio 12 d., 3 vai. p. p., Ho
ly Rosary bažn.: mūsų mirusiųjų at
minimui.
SKELBIMAS
E. A. Gasperas.
BRADFORDE — lapkričio 19 d., 12.30 vai.
Trejos
Devynerios
1978
metų.
Vieno
pū

ECCLES — lapkričio 12 d., 12.15 vai.
NELAIMINGAS ATSITIKIMAS
MANCHESTERYJE — lapkričio 19 d„ kelio kaina su persiuntimu — 2 sv. 30 p.
Baltic Stores Ltd., 11 London Lane,
11.30 vai., klubo patalpose.
Ilgametis
„E. L.“ skaitytojas Antanas
4HB'. Telef.
MANCHESTERYJE — lapkričio 26 d., Bromley, Kent, (BRI
Vitkus,
gyv.
Peterborough,, darbovietėje
01 460 2592.
12.30 vai., St. Chad's bažn.
susilaužė ranką.
Linkime greit pagyti.

VOKIETIJA
„RATUKAS“PRADĖJO SEZONĄ
MUENCHENO „RATUKAS“ po vasaros

atostogų, rugsėjo 21 d. pradėjo savo sa
vaitinius susitikimus ketvirtadieniais.
Pasveikinta į Muencheno jaunimo tarpą
sugrįžusi Vasario 16 gimnazijos abiturien
tė Jūratė Barasaitė, kuri čia pradės stu
dijuoti teisę. Į Muencheną studijoms atsi
kelia dar du Vasario 16 gimnazijos abitu
rientai: Birutė šivokaitė ir Albertas Harneris. Be abejo, „Ratukas“ labai džiau
giasi trimis naujais draugais. Violeta Hermanaitė išlaikė egzaminus ir pradėjo dai
navimo studijas konservatorijoje.
IE<e eilinių šokių repeticijų, pasidainavo
me, (buvo atšvęstas seniūnės Kristinos
Pauliukevičiūtės gimtadienis, Kristinos
Žutautaitės įkurtuvės naujame, savo jė
gom gražiai atnaujintame bute, kur visi
buvo pavaišinti šeimininkės darbo ska
niais pyragais.
Buvo ir pranešimų: stud. Rita Pauliukevičiūtė pranešė apie Vok. Jaunimo Są
jungos susirinkimą Romuvoje, stud. Me
čys Landas papasakojo įspūdžius iš kelio
nės JAV ir Kanadoje.
Mergaitės skubiai siuvo tautinę lėlę ir
paruošė šokių pynę K ošino lietuvių die
nos folkloro vakarui. Ten lėlė buvo įteik
ta Donauwoerto „Nijolės“ grupei. Eglė
Juodvalkytė deklamavo Putiną.
„Nijolės“ grupės vadovė, sr. M. Michaela atsiuntė nuoširdžią padėką už parody
tą dėmesį grupės pastangom padėti Nijo
lei Sadūnaitei bei Lietuvai, ir pranešė, kad
dovanotoji tautinė lėlė stovi garbingiau
sioje grupės patalpos vietoje.
„Ratuko' jaunimas, kuris silpniau moka
lietuviškai arba nori pasitobulinti, renka
si anksčiau ketvirtadieniais ir yrą pamo
komas gerai įmokančių įkalbą draugų. Ma
lonu, kad vieni suprato reikalą mokytis, o
kiti sutiko pagelbėti.
Lapkričio pabailgoote ^(Ratukais“ ruošia
iiniksmavakarį su loterija, lietuviškais val
giais,. linksma programėle ir t. t. Vakaro
pelnas skiriamas Jaunimo Kongreso reika
lams.
Spalio 23 d. mirė Muenchene 31 m. jau
nuolis česlovasKAlvydias Grakauskas, Vi
są savo trumpą amželį nepalikęs ligos pa
talo. Amžinąjį atilsį!
MIRĖ MARIJA KALVAITIENĖ

Marija Kalvaitienė-Kimlerytė, gimusi
1889. III. 22 Marčiukinėje, Marijampolės
aps., mirė 1978. X. 15 Ravolzhausene, Vo
kietijoje. Velionė paliko sūnus Joną ir Ju
lių, tris marčias, penkias .anūkes, vieną
pronūkę.
Ji palaidota Ravolzhauseno (kapinėse.
Laidojimo apeigas koplyčioje ir prie kars
to duobės atliko lietuvių kalba kun. Fr.
Skėrys iš Mannheimo, pamokslą vokiečių
kalba pasakė koplyčioje vietos evangeli
kų kunigas Kreis. Laidotuvėse dalyvavo
apie 80 žmonių, sudėta daug vainikų, jų
tarpe vienas VDEi Hanaiu apylinkės.
Velionė (buvo giliai religinga. Fr. Sk.

LONDONO PAGALBINIO KOMITETO
POSĖDŽIO NUTARLMAI (19 10 78)

Sudarytos sekančios pakomisės, kurios
turi teisę kooptuoti kitus asmenis pagal jų
nuožiūrą:
1. Finansų: Z. Juras (pirm.), P. Mašalaitis.
Tikslas — surinkti £2500 kongreso rei
kalams.
SEūdai — a) Minėjimai, koncertai, šokiai
ir Ik. Londone, Sodyboje ir provincijoje.
b) Aukų rinkimas pagal aukų lapus.
c) (Loterija — laimėjimų traukimas Sody
boje per (pavasario sąskrydį.
2. Globos ir parengimų; S. Kasparas
(pirm.). J. šemeta, A. Ivanauskas, K. Ta
mošiūnas.
Rūpintis a) Pietų Amerikos jaunimo
globa
b) turistų iš kitų kraštų globa
c) D. Britanijos turistų globa
d) parengimais, ekskursijomis ir p.
3. Informacijų: M. Bajorinas (pirm.),
R. Kinka, A. Vilčinskas
a) Paruošti ir išleisti trumpą informacinį
leidinį apie D. Britanijos lietuvių institu
cijas
b) Informuoti visuomenę per „E.L.“ ir k.
apie kongreso ruošos darbus
c) Vesti korespondenciją, kuri neliečia pir
mų dviejų pakomisių reikalų.
Posėdyje buvo nutarta kooptuoti į ko
mitetą Škotijos lietuvių atstovus.
Sekantis pilno Komiteto posėdis įvyks
antradienį, lapkričio 21 d. 7.30 vai. vak.
parapijos svetainėje. Pakomisių pirminin
kai padarys pranešimus apie jų darbų ei
gąJaunimo atstovas A. Vilčinskas tuojau
po posėdžio vyks į Vokietiją, kur jis pada
rys pranešimą .apie mūsų planus ir veiklą.
M. Bajorinas
PASITARIMAS KONGRESO REIKALU

Lapkričio 18-27 d. d. Europoje lankysis
PLB Valdybos vicepirm. V. Kleiza. Jis nu
mato sustoti Anglijoje, Italijoje ir Vak.
Vokietijoje ir susitikti su LB veikėjais bei
(kitų liet, institucijų atstovais. Lapkričio
25 d. yra kviečiamas LEi pirmininkų pasitarimims Vasario 16 gimnazijoje. Ten pat
bus ir bendrs posėdis su PLJ Kongreso
ruošos komitetu. Posėdyje dalyvaus ir
PLJS pirm. G. Juozapavičiūtė.
ATITAISYMAS

Anksčiau paskelbtame IV PLJK Vokie
tijos atstovų sąraše įsibrovė klaida: vieto
je Rainio Valiūno sąraše turėjo būti Jur
gis Margis.

„EUROPOS LIETUVIO'PRENUMERATA
— GERIAUSIA DOVANA DRAUGUI!

Praktiškiausios KALĖDINĖS DOVANOS giminėms Lietuvoje

Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

3 metrai vilnonės angliškos medžiagos eilutei su įaudimu „Ali
wool made in England“; stora crimplene medžiaga moteriškai
eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba
medžiaga vakarinei suknelei; vyriškas arba moteriškas puikus
aeryleno užsegamas megztinis; 2 poros geriausių vyriškų arba
moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių, 20 amerikoniškų ciga
rečių; 1 sv. kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių saldainių.
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — £95.00
Į šį siuntinį dar galima pridėti 8 sv. įvairių prekių. Medžia
gos dar galima pridėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio arba ką
nors iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:
Jeans „Wrangler" arba „Levi Strauss“
£20.00
Tų pačių firmų švarkeliai
22.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis
15.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis
18.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės
3.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės
1.50
Tights (kojinės-kelnaitės)
2.20
Crimplene medžiaga suknelei
9.50
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei
16.00
Angliška eilutei medžiaga „Ali wool made in England“ 25.00
Angliška eilutei medžiaga „Ali wool made in England 30.00
Angliška eilutei medžiaga „Ali wool made in England 40.00
Vyriški arba moteriški labai geribatai
18.00
Dirbtinio minko kailis moteriškampaltui
43.00
Lietsargis „telescopic“
6.00
Vilnonė gėlėta skarelė
5.50
Nailoniniai marškiniai
6.00
Geresni marškiniai
9.00
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai, pagal susitarimą.
Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siųsti produk
tų su visomis persiuntimo išlaidomis ir muitu
£40.00
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti £15.30 persiun
timo išlaidoms.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

Baltic Stores Ltd.

(Z. Juras)
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT,
ENGLAND.
Tel. 01-460 2592

