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1.500
1.500 ko?
Ogi Šitiek numerių mūsų laik

raščio! Su šiuo numeriu jis yra pasiekęs 
tokį skaičių. Pradėjęs eiti 1947 m. liepos 
25 d. kaip rotatorium spausdinamas biu
letenis, netrukus įsigijęs laikraščiui tin
kamą spaustuvinį rūbą ir „Britanijos Lie
tuvio“ vardą, po keleto metų perkrikšty
tas į „Europos Lietuvį“, ėjo <vdts taip me
tai iš metų, tylom, mekeno nepastebėtas 
ir, atrodo, pats nepastebėjęs, persirito ir 
per 30 metų amžiaus, ėjo ir eina, o iš visa 
Iko sprendžiant, .dar ir ruošiasi eiti, ne
pasiduoti, jeigu neištiks kada kokia nors 
nebepagydomai sunki, mirtina liga.

Lietuviškiems laikraščiams svėtur ne 
pyragai. Tik pirmaisiais šio pokario me
tais skaitytojai užsimuštinai graibstė 
juos, jš pradžių gal ir cigaretes iškeisti ami 
į markes, kad būtų iš ko nusipirkti skai
tymo, paskui vis dalį mažo uždarbio bū
tinai Skirdami tam reikalui, o paskui da
lis .atvėso, dalis išsisklaidė, nuo telkiu 
dalykų atprato, nes materialinės gerovės 
augimas toli gražu ne visada eina ranka 
rankon su kultūrinių poreikių tenkinimu 
tokiu pat laipsniu.

Tačiau mūsiškis laikraštis skaitytojų 
pastoviu, tragišku nubyrėjimu dar negali 
skųstis. Kai emigracijos pradėjo mažinti 
šio krašto ir Europos žemyno lietuvius, 
tai skaitytojų skaičius tada staigiai krito 
ir nukrito. O dabar tas byrėjimas vyksta 
labai lėtai. Kas numirišta, kas pasenęs 
nebepajėgia paskaityti, kas gal ir pa
vargsta ir nutaria savo dvasią maitinti 
vien televizijos mirgančiais paveiksliu
kais, o, žiūrėk, i tų vietą vis kas nors 
ateina naujas ir užsisako laikraštį. Gal 
jaunas, kuris dar ryžtasi nesiskirti su sa
vo tėvų tautine bendruomene, gal toks 
naujas, kuris ligi šiol vis kur nors sku
bėjo ir per tai buvo atitolęs nuo lietuviš
kų reikalų, o dabar grįžta pasiilgęs.

Per tiek metų keitėsi redaktoriai. Vie
niems jų teko trumpiau, kitiems ilgiau 
pasėdėti toje kėdėje. Su redaktoriais vis 
šiek tiek pasikeisdavo ir laikraščio sti
lius, nes kiekvienas žmogus turi savo sti
lių. Bet, žinoma, esmė visada likdavo ita 
pati — bendruomeninio laikraščio, kuris 
turi tarnauti visiems lietuviams, nesirem
damas nė viena kuria nors atskira grupe 
ar srove, šitaip, rodos, įpratome, šitaip 
reikia, šitaip ir bus. Tik tie dešimtmečiai 
labai sumažino bendradarbių Skaičių. To
kia bėda yra ištikusi beveik visus užsie
nio lietuvių laikraščius. Jeigu sužimba 
kokia jauna žvaigždė, tai ją ne kuris nors 
vienas, bet net keli laikraščiai apverčia 
prašymais. O ir iš viso tų žvaigždžių tiek 
maža, kad negalima nė galvoti, jog į vie
no išvirtusio stulpo vietą stotų du trys 
laikyti griūvančios sienos. Kaip skaityto
jai bus sužinoję iš anksčiau spausdintųjų 
Skelbimų, net ir redaktoriaus kėdei užim
ti vis ieškoma žmogaus ir vis tokio, deja, 
nesiseka surasti. Verčiamasi bėdos redak
toriais, kas toli gražu nėra patenkinama 
padėtis ir ji negali tęstis taip be galo.

Laikraščiui leisti visada reikalingas 
pinigas. Mūsiškiam jo nuolat trūko nuo 
pat pradžios — jis vis būdavo nuostolin
gas, retais metais teišeidamas sausas. Tie 
nuostoliai dildėj a nes prenumeratos neuž
tenka visam kam, kad laikraštis būtų pa
gamintas ir tvarkingai kas savaitė pasiek
tų skaitytojus. Ir, rodos, nėra ko stebėtis 
dėl tų nuostolių. Ne vienas britų laikraš
tis patenka į piniginius sunkumus ar su
silaukia bankroto, nors jų puslapiai būna 
užversti brangiai apmokamais Skelbimais. 
Jų nė vienas nė nebandytų gyventi be 
Skelbimų.

Tačiau vistiek, nepaisant didėjančių 
nuostolių, laikraštis atsivarė ilki 1,500 nu
merių. Praeitais metais buvo siūlyta jį 
sumažinti ar suretinti. Išeitų, kad nuga
lėjo tie, kurie norėjo jį ir toliau turėti 
tokio dydžio kaip dabar ir savaitraštį. 
Vadinas, nutarta nepasiduoti. Tokios iš
vados pagaliau priėjo leidėjai. Išvada la
bai lietuviškai patriotiška. Be abejo, lei
dėjai bus 'šitaip nusistatę žinodami, kad 
yra tokios materalinės ir dvasinės gali
mybės — pinigai, bendradarbiai, redak
toriai — laikraštį ne tik išlaikyti, bet ir 
nenuskurdintą turėti. Dera visa širdimi 
linkėti, kad šitaip ir būtų.

Be abejo, linkėjimų neužtenka, kad 
laikraštis (nesvyruodamas ir nesuvargda- 
mas pasiektų ir 3.000 ir 4.000. Tiems tūks
tančiams pasiekti reikalingas ilgokas lai
kas, o jis yra labai permainingas, ypač 
mūsų atveju. Ateis laikas (ir jis jau nebe 
už marių), kai laikraščio skaitytojus su
darys vien svetur gimusieji ir augantiejl. 
Lietuviško laikraščio, tegu ir nuostolin
gai leidžiamo, jie neišlaikys. Taigi, užsi
mindami tą lyg ir šiokią tokią sukaktį, 
turime baigti pesimistiškai dėl ateities. 
Ji tamsoka atrodo. Tai gal gyvenkime tik 
dabartimi ir džiaukimės, kad, kelis de
šimtmečių ėjęs, laikraštis tebeina ir ši-an-

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS 
ATSTOVU V. BALIUKU 

„THE TIMES“ DIENRAŠTYJE

Londono didžiojo dienraščio ,,The 
Times“ skiltyse „Londono dienoraštis“ 
Trevor Fishlock vasario 26 d. išspaus
dino pasikalbėjimą su .Lietuvos Atstovu 
Vincu Balicku.

T. Fishlock rašo kad rusų veiksmus 
Afganistane įsu ypatingu jausmu seka į 
Sov. Sąjungą .įjungtųjų Baltijos valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos — atsto- 
įvybės Londone.

„Niekas nesikeičia, ar ne tiesa? pasakė 
jam Lietuvos charge d'affaires Vincas Ba
ilokas. „Rusai tą pat sakė ir tada, kai 
užėmė mano kraštą kad jie padeda žmo
nėms.“

Toliau rašoma:
,,Balidkas yra daugiau kaip 70 m. am

žiaus ir Londone yra išbuvęs 42 metus. 
„Dalis mano darbo yra palaikyti gyvą 
laisvės dvasią. Visada esu užimtas, nes 
gaunu daug laiSkų iš žmonių, kurie domi
si savo 'lietuviška kilme, ir iš studentų, 
kurie raišo darbus. Atstovybėje turiu di
dėlį archyvą, ir verčiu, kas reikia, ir iš- 
duodlu gimimo metrikus išvietinitiems 
žmonėmis. Turiu didoką rinkinį šeimų do
kumentų. Palaikau artimą ryšį su savo 
draugais latviais ir estais kurie atlieka 
maždaug tokį pat darbą, kaip ir 'aš. Jų 
tautinėmis dienomis iškeliu jų vėliavas.

„Savo krašto nesu matęs jau daugiau 
kaip 40 metų, bet apie jį turiu puikių 
prisiminimų. O vieną dieną jis bus lais
vas.“

Kaip ir lenkai, toliau autorius Pašo, ku
rie taip pat palaiko žėruojančias viltis ir 
Belgravijoje turi egzilinę vyriausybę su 
prezidentu ir kabinetu, Baltijos valstybių 
žmonės jaučia simpatiją tiems afganams, 
kurie priešinasi rusams.

Jugoslavijos prezidentas Tito
Drąsus, savim pasitikįs, o svarbiausia, 

žli'autruis ir negailetinigiais priešam^, savo 
jėgomis iškilęs iki komunistinės Jugosla
vijos patriarcho, pokario Europoje daręs 
nuostabius politinius ėjimus — toks buvo 
Tito, kaip jį apibūdina David Floyd žur
nale „Now“.

Gimęs 1892 m. neturtingoje valstiečių 
šeimoje netoli Zagrebo, jis negavo jokio 
pradinio išsilavinimo. Jaunas dirbo pa
davėju mažo miestelio kavinėje. Bet jo 
gyvenimas iš tikro buvo ypatingas. Dar 
jaunuolis jis jau kovojo kaip 'Austro- 
Vengrijos armijos Iseržamtas pirmajame 
palsiauliiniiame kare. 1917 m. — Rusijos re
voliucijos dalyvis. Trisdešimtaisiais me
tais komunistų internacionalo slaptas 
agentas, antrojo pasaulinio karo metu 
■partizanų vadas Jugoslavijoje, vėliau jos 
komunistinio režimo 'architektas, o pas
kutiniaisiais 35 metais neginčijamas Ju
goslavijos viešpats.

I jį (buvo žiūrima su pagarba tiek Va
šingtone, Maskvoje, Pekine, Paryžiuje, 
Bonoje, tiek Londone. Jis (buvo neginčija
mas Jugoslavijos raudonasis monarchais.

Nežiūrint visų atsitikimų ir žymių as
menų dėmesio jam, Tito buvo labai vie
nišas žmogus, neturėjęs draugų. Jo ilga
metis draugas E. Kardelį jau miręs. Slap
tosios policijos vadą A. Ranfcovic jis at
leido jau 1966 m. M. Djilas, ilgametis jo 
draugas, nusivylęs naujuoju Tito komu
nizmu, ėmė kritikuoti tą režimą ir turėjo 
net kelis kartus -sėdėti kalėjime.

Kaip ir visi stiprūs ir populiarūs va
dai, Tito negailėjo ramiai1 žiūrėti į naujai 
iškylančius žmones, nes tikėjo, kad tik 
jis, o niekas kitas gali valdyti Jugoslavi
ją. Todėl niekam nedavė progos kuo nors 
pasireikšti, o tai buvęs pats didžiausias 
jo asmeninis nepasisekimas. Jis neparuo
šė Jugoslavijai- įpėdinio, kuris perimtų jo 
rolę.

Dėl savo įgimto vienišumo ir pasitikė
jimo savo jėgomis ir dėl žiauraus politi
nės linijos laikymosi, 25 metus darniai 
sugyvenęs, pagaliau 1977 m. išsiskyrė su 
savo žmona Jovanlfca vien dėl to, kad ji 
tvirtai gynė savo pažiūrą, kais turėtų ly. 
dėti Tito į Pekiną. Titui nepatiko jos ki
šimasis, ir jis pašalino ją iš visuomenės 
gyvenimo.

O tais jo žiaurumas ir pastatė Jugosla
viją, kur šiandien ji yra. Jis turėjo pata
rėjų ir juos išklausydavo, bet paskutinį

V. CESIŪNAS GYVAS

Tas pats S. Buschschluter, kuris anks
čiau pranešė, kad Vladais Česiūnas nusi
žudęs, vasario 28 d. „The Guardian“ 
dienraštyje rašo, kad ana žinia buvusi 
klaidinga.

Pasikalbėjime su Vakarų Vokietijos te- 
leiviizaijtes korcisploindentu Malskvojb pt|t:sl 
Česiūinais sakėsi laibai nustebęs dėl tokių 
gandų. Su tuo korespondentu jis kalbėję
sis Vilniuje. Jis atrodąs genai, esąs atleis
tas iš kariuomenės, išsiskyręs su žmona 
ir dabar dirbąs instruktorium vietiniame 
sporto klube.

NAUJAS POTVARKIS NORIMTIEMS 
EMIGRUOTI

Norintieji emigruoti ir laukiantieji vi
zų Sov. Sąjungos piliečiai įspėjami kad 
olimpiados metu jiems draudžiama lan
kytis Maskvoje, Taline, Minske, Lenin
grade ir Kijeve.

Tuose miestuose vyks olimpinės žai
dynės,

LYGINA SU ŽEME PIETŲ 
AFGANISTANĄ

Afganistano sukilėliai nuolat užpuldinė
ja pagrindinį kelią tarp Kabulo ir Kan- 
daharo miestų. Nuo vasario mėn, pra
džios jie tame kelyje sunaikinę daugiau 
kaip 40 keleivinių 'autobusų ir naftos, 
tankerių ir apie 20 karinių sunkvežimių.

Dėl to sovietų vadovaujami daliniai vi
su 150 mylių ruožu naikina viską — 'bom
barduoja ir apšaudo kaimus. Keturi penk
tadaliai visų kaimų ten buvę sunaikinti. 
Vieną mažą kąimelį sovietinių vadų tvar
komas afganų batalionas artilerija ap- 
šaudęs daugiau kaip 20 dienų.

žodį pasakydavo jis, o ką pasakydavo, tai 
būdavo ir vykdoma.

Pirmasis kritiškas jo karjeroje momen
tas buvo 1937 m., kai jis nutarė palikti 
Maskvą, -grįžti į Jugoslaviją ir perimti 
komunistų partijos vadovavimą. Tai pa
darydamas, jis sutrukdė Staliniu! suardy
ti Jugoslavijos komunistų partiją, o grįž
damas išsigelbėjo nuo sovietų koncentra
cijos lagerio, kaip kad atsitiko daugeliui 
prieškarinių komunistų vadų. 1941 m. jis 
suorganizavo labai paveikų pasipriešini
mą prieš j-ungtiines vokiečių-itaflų karo 
jėgas. O 1943 m. jau turėjo drąsos pasisa
kyti ir -apie planus, -kuriuos buvo numa
tęs pokario Jugoslavijai.

1944 m. susitikęs su čurčiiiu, jis pa
jėgė tą įtikinti, kad santarvininkai jam 
padėtų, o tuo būdu jis užsitikrino laisvas 
rankas nuo Maskvos įvesti savo komunis
tiniam režimui.

Nė -vienas V. Europos komunistų vadas 
nedrįso eiti į derybas įsu Stalinu, išsky
rus Tito. Bet po karo jis padarė patį svar
biausią nutarimą. 1948 m. Stalinas supra
to, kad Tito nenori būti Kremliaus klap
čiuku. Tad jis ir ėmėsi priemonių paša
linti jam ir paklupdyti tą kraštą taip, 
kaip jau tavo padaręs su kitais V. Euro
pos kraštais. O jo norias buvo aiškus: su
naikinti Tito.

Per sovietų ambasadorių Stalinas nu
siuntė Tiltui notą, kurioje jo karjerą pa
lygino su nužudytojo Trockio karjera. 
Tito yra pasafcojęsils, kad toji nota taip 
paveikė jį, lyg perkūnas -būtų jį trenkęs. 
Bet greit atsigavo, išprašė sovietų am
basadorių lauk, sėdo prie stalo ir parašė 
atsakymą, paneigdamas visus jam meta
muosius kaltinimus. Tito kabinetas suti
ko su jo nutarimais, o tuo ėjimu jis išsta
tė 'visą savo tautą prieš izoliaciją. Vėliau 
Vakarai atėjo jam į pagalbą. Atsiminda
mas tą notą, jis sakė Stalinui, kad nera
dęs išeities kaip nors kitaip padaryti, 
nes, sako, kad ir kaip mylėtum socializ
mą ir Sovietų Sąjungą, bet niekais negali 
mylėti ko nors daugiau, negu savo gim
tąjį kraštą. Jeigu jis nebūtų pasiprieši
nęs Stalinui, Jugoslavija būtų buvusi 
įjungta į Kremliauis mašiną, o gyvenda
mas 34 metus Sov. Sąjungoje, jis matė 
tos sistemos antihumanišfcumą žmogui.

Išgirdęs tokias herezajas, Stalinais da
rė viską Titui sunaikinti.

Politiniai Tito manevrai ir išgelbėjo

ZIMBABWE-RODEZIJA IŠSIRINKO 
PARLAMENTĄ

Dabar Zimbabwe pavadinta Rodezija, 
paskutinių Britanigbs kolonija Afrikoje, 
išsirinko savo parlamentą. Rinkimus lai
mėjo palti kairiausia, Roberto Mugalbės 
vadovaujama, partija, kurios labiausiai 
bijojo krašto baltieji ir Pietų Afrika.

Ne'klaulįydami Brlitanijbs reikalavimų, 
Rodeziją valdę baltieji prieš 15 metų bu
vo paskelbę savo nepriklausomybę. Jų 
nenuolaėdumas ir užsispyrimas gyvento
jų daugumą sudarantiems juodiesiems 
prieš septynetą metų prasiveržė žiauriu 
kairu: kaimyniniuose kraštuose apmoky
ti pairtizanai-teroristai degino ir žudė, kol 
pagaliau baltieji, matydami, kad nelai
mės, metams buvo dalį valdžios perdavę 
juodojo vyskupo Muzorevos partijai.

Pagaliau įBriitanijos iniciatyva buvo su
kviesti visų partijų ir karinių grupių ‘at
stovai, priimta konstitucija, paskelbtos 
paltiiaubos ir rinkimai.

Po rinkimų nuolat buvo reiškiama bai
mė, kad gali vėl prasidėti tarpusavio Ika
rai, nes krašte yra net kelios ginkluotos 
armijos. Baltieji turėjo armiją, ir ji tebė
ra. Vysk. Muzorewa buvo sudaręs savo 
armiją, kuri prieš rinkimus kai kuriuose 
radonuose terorizavo gyventojus. Abu 
‘Svetur pasipriešinimą prieš baltųjų val
dymą organizavę Nkomo ir Mugabė taip 
pat turi armijas. Nepatenkintieji rinktinų 
rezultatais galį pradėti karą, o taip pat 
ir norintieji atsikeršyti už taikias nors 
skriaudas.

-Ir oficialios kariuomenės vadas, ar 'Bri
tanijos paskirtasis gubernatorius, ir rin
kimus laimėjęs Mugabė — visi prašė lai
kytis ramiai.

Prieš rinkimus ėjo stiprūs gandai, kad 
Zdmbiabwę užims Pietų Afrika, jei rinki
mus laimėtų marksistu laikomas Muga, 
bė.

(Muigafoės partija gavo 57 vietas par
lamente, Nkomo 20, vysk. Muzorewos 3, 
o baltieji pagal konstituciją jau anksčiau 
buvo išsirinkę 20).

SUIMTAS KGB PULKININKAS

JAV suimtas KGB pulkininkas, kurį 
laiką dirbęs abiems pusėms, savajai ir 
amerikiečiams, bet pridaręs nemaža žalos 
šiems pastariesiems (net bandęs sabotuo
ti Apollo skridimus į erdves).

Kol kas jis vadinamas Rudolfu Alber
tu Herrmannu.

Jugoslaviją nuo Kremliaus. Bet ir jis 
pats parodė komunizmo veidą, susitvar
kydamas su savo politiniais priešais ir 
vokiečių 'kolaborantais. Vienas baisiųjų 
nusikaltimų buvo jo -susidorojimas su 
britų jam grąžintais apie 120.000 kroatų, 
slovėnų, serbų, juodlkalniečių ikaro be
laisvių. Nors partizanų štabais prižadėjo 
pasielgti pagal tarptautinį įstatymą, ibet 
daugumas jų buvo žiauriausiai nužudyti. 
Kitas atsikeršijimo teismas buvo suruoš
tais karo metu populiariam serbų vadui 
D. Mihajloyiičiui. Šis buvo susitaręs su 
vokiečiais eiti kartu prieš Titą. Bet Tito 
jį susekė, sugavo ir nulšoįvė. Smerkdamas 
Stalino žiaurumą, deja, Tirto naudojo jo 
metodus susitvarkyti sui visais to meto 
opozicionieriais. Kai j'am prireikė pagal
bos 'iš Vakarų, jis tada sušvelnino savo 
režimą, nors jokiai opozicijai neleido 
reikštis, o tokiai iškilus žiauriai ją sumai- 
kindavo.

Nors kilęs iš neturtėlių, kovojęs už 
proletariato interesus, bet laibai mėgo iš
taigingą gyvenimą. Sakoma, kad mažai 
monarchų gyveno geriau už jį. Be nuola
tinių rezidencijų, jam buvo pavestas bu
vęs karališkasis dvaras Brdo, Slovėnijo
je, medžiotojų būstas Serbijoje. Kiekvie
nos respublikos sostinėje didelės vilos 
buvo visad pasirengusios jį priimti, jei 
tik jis panorėtų apsilankyti. Šiaurėje 
Adriatikos jūroje Brionio sala buvo visa 
paskirta jam ir jo svečiams. Kai jį pra
dėjo varginti reumatizmas, 'krašto pie
tuose tavo pastatyta jam nauja villa.

Po Jugoslaviją Tito dažnai keliaudavo 
lydimas visos eilės ‘automobilių ar jam 
specialiai skirtų „mėlynųjų traukinių“. 
Po Adriatikos jūrą ar kelionėse į užsie
nius jis plaukdavo savo motorine jachta 
Žuvėdra.

Mėgo brangius rūbus ir žibančias uni
formas. Visuomenei jis pasirodydavo la
bai tvarkingai, gražiai sušukuotais plau
kais, paskutiniuoju metu1 padažytais, ku
rie jau nebesiderino su jo senstelėjusiu 
veidu.

Tito buvo prižiūrimas ramių tarnų, ku
rių viršininkas buvo armijos generolas. 
Svečius, ar tai būtų karaliai, karalienės, 
princai, valstybių vadai, prezidentai, po
litikai ar pasitaikiusieji žurnalistai, jis 
priimdavo formaliai, vaišindamas geriau
siais gėrimais ir maistu.

Taip Kumroveco piemuo pasiekė aukš
tumas, bet paskutinieji politiniai nepasi
sekimai .apvylė jį ir sugriovė kai kurias 
jo iliuzijas.

7 dienos
— Andrėj įSacharov pareiškė, kad jis 

pasiryžęs išvažiuoti iš Sov. Sąjungos, jei
gu jam nebus leidžiama grįžti gyventi į 
Maskvą.

— Kinijos komunistų partija iš savo 
centro komiteto prezidiumo baigė išstum
ti visus buvusius Mao Cetungo šalinin
kus Ir įsileido tokius, kurie remia dabar
tinę liberalinę ekonominę politiką.

— 'Spėjama, kad tam tikra viršūnių 
konferencija gali būti Jugoslavijoje, kai 
į Tito laidotuves suvažiuos Carteris, 
Brežnevas ir kiti pasaulio didieji.

— Padedama JAV, Saudžio Arabija 
apie 1981 m. Vidurį baigs statyti saulės 
energija varomą elektros jėgainę, kuri 
aprūpins dviejų kaimų apie 3.000 gyven
tojų (jėgainės pastatymas ir įrengimas 
kainuos 8 mil. svarų).

— Pakistano aviacija apšaudė teritori
ją pažeidusius sovietinius lėktuvus (so
vietiniai lėktuvai skraidę ir Irane).

— Britanijos plieno pramonėje bus at
leista 55.000 darbininkų, todėl svarsto
mas klausimas, kad 50 m. amžiaus suka
kusiems reikia skirti pensijas.

— Indijoje hindusai užpuolė vadtaa. 
rnųjų neliečiamųjų kaimą, sudegino vi
sas lūšnas, išskerdė galvijus ir nužudė 14 
žmonių.

— Vakarų Vokietijai 3 procentais pa
didina išlaidas krašto apsaugos reika
lams.

— Sovietinis ekonomistas Viktor So- 
kirko sausio mėn. pasiuntė Brežnevui 
laišką, siūlydamas 'atitraukti Ikairiuome- 
nę iš Afganistano, ir po trylikos dienų 
tavo suimtas.

— 'Sovietinis pašto valdininkas prasi
taręs, kad vasario mėn. pradžioje buvo 
išsiuntinėta šeimoms apie 1.500 praneši
mų apie Afganistane žuvusius karius, 
Taškento ligoniinėlse eivWai a^epiri imami 
gydyti, nes lovos užimtos sužeistų karių, 
o į Maskvą sausio mėn. pradžioje vienu 
metu buvę atgabenti lėktuvais 104 kars
tai.

— Sužinojęs, kad kongresais nepritars 
jo planui šaukti kairinės prievolės atlik
ti ir moteris, prez. Carteris atsisakė to 
pasiūlymo.

— Egiptas ir Izraelis pagaliau pasikei
tė ambasadoriais.

— Lenkijos disidentas ir pogrindinio 
žurnalo „Robotnik“ redaktorius, jau nuo 
liepos mėn. laikomas kalėjime, pakaltin
tas ir dabar teisiamas už organizavimą 
vagysčių, vogtų daiktų 'globojimą ir t. t.

— Kolumbijoje teroristų grupės nariai 
užpuolė Dominikos ambasadoje švęsti 'su
sirinkusius 13 kraštų ambasadorius ir 
kitus svečius, moteris ir dar vieną kitą 
■asmenį paleido, o už likusius reikalauja 
50 mil. dlolerių, paleisti 311 politinių ka
linių ir lėktuvo išskristi, o taip pat ke
liuose kraštuose paskelbti jų manifestą.

KOKIĄ SUKAKTI NESĄMONINGAI 
MINĖS BRITŲ JACHTXNINKAI

Kenneth Rose vasario 24 d. britų ,,The 
Sunday Telegraph“ primena savo jachti- 
ninkams, kurie važiuos į Sov. Sąjungoje 
ruošiamąją olimpiadą, kad jie turėtų ži
noti, kokią sukaktį jie tegu ir nesąmonin
gai ten minės.

Varžybos, sako, vyks Taline, Baltijos 
valstybės Estijos sostinėje. O dabar su
kaks lygiai 40 metų, kai Rusija užpuolė 
nepriklausomus kraštus Estiją, Latviją ir 
Lietuvą ir prievarta įjungė juos į Sov. Są
jungą.

Britų vyriausybė, rašo tasai autorius, 
niekada nepripažino, kad Rusija teisėtai 
užėmė tuos kraštus, ir likusiems jų dip
lomatams tebeteikia paslaugas.

„Rusija pastaruoju metu išleido 13 mil. 
svarų pastatyti Taline 27 aukštų viešbu
čiui, skirtam apgyvendinti olimpiados sve
čiams“, baigia K. Rose savo pastabas. 
Tikiuos, kad dalis kambarių jame nebus 
užimti.“

MISIJA DETANTEI GELBĖTI 
OLIMPIADOJE?

Vakarų Vokietijos kancleris Schmidtas 
išvažiavo į JAV tartis su prez. Carteriu 
dėl Afganistano ir detantės gelbėjimo.

Kai amerikiečiai nori pamokyti Sov. 
Sąjungą dėl Afganistano, V. Vokietija ir 
Prancūzija — išlaikyti detantę — padėti 
rusams išlaikyti veidą.

AMERIKOS VILTYS DĖL 
AFGANISTANO

JAV vyriausybė gyvena viltimi, kad 
Sov. Sąjunga sutiks su pasiūlymu pada
ryti Afganistaną neutraliu kraštu.

Jei netrukus šitaip būtų sutarta, tai 
Sov. Sąjunga turėtų dabartinį Afganista
no režimą palikti subyrėti, nes be pagal
bos iš šalies jis neišsilaikytų.

Maskvos pastatytasis prezidentas Kar- 
malis yra pareiškęs, kad sovietinės ar
mijos Afganistane bus tol, kol visi suo
kalbiai bus sulifcviduoti.
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Naujos knygos Virtuoziškas Ginos dainavimas
ŠIRDIS IŠ GRANITO

Romualdo Spalio stambiosios apysakos 
ir romanai, kurdų ligi šiol jis jau yra iš- 
leisddnęs visą šešetą, neužsistovi leidyk
lų sandėliuose. Kiek tik išleidžiama, tiek 
ir iSperkama. „Gatvės berniuko nuotykių“ 
išėjo net du leidimai, ir abu išparduoti. 
Ta, o taip pat „Ant ribos“ apysakos bu
vo išleistos latvių kalba, bet taip pat iš
parduotos.

Turi būti tam tikra paslaptis, kad vie
nų rašytojų beletristinės knygos dūlėja 
sandėliuose, o kitų su pamėgimu skaity
tojų išgraibstomos. Visų rašytojų atveju 
kiekvieno knygas tada reikėtų pasverti. 
O kad R, Spalis mielai skaitomas, tai 
paslaptis nesunkiai atveriama. Jo pasako
jimas remiamas stipria intriga, nuotykiu. 
Nuotykių knygų, žinoma, visokiausių yra: 
vienose jų nuotykis seka nuotyki tik dėl 
paties nuotykio, o kitose pro nuotykius 
išvedama tam tikra idėja. R. Spalio ro
manai priklauso antrajai rūšiai. Jo kū
riniuose veikėjai kovoja už teigiamus da
lykus, už lietuviškumą, savo krašto sava
rankiškumą. Kai vyksta kova, tai ir be 
nuotykio negalima išsiversti. Tie dalykai 
ir patraukia skaitytoją, kuris tebėra lie
tuviškai gyvas, o taip pat mėgsta knygą, 
kuri turi didesnę, įdomesnę intrigą.

Kaip tik dabar, nors dar ir 1979 m. at
spaustas, pasirodė jo naujausias romanas 
tas šeštasis, išleistas „Vilties“ leidyklos 
su pik. lt. Donato ir dr. Ganos A. Skučų 
mecenatine parama ir pavadintas Širdis 
iš granito (380 puslapių, kaina 10 dot.). 
Tai tęsinys vienos kartos istorijos, pra
dėtos „Gatvės berniuko nuotykiais“ ir 
dar nesibaigęs. Kaip autorius rašo, cik
las bus baigtas romanu „Auksinio saulė
lydžio gundymai“, kuriame bus atskleis
tas visų pagrindinių veikėjų likimas iš
eivijoje ir Lietuvoje.

šiltame naujajame romane viskas vyks
ta Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo 
— vaizduojamas partizaninis judėjimas ir 
valdžios pastangos susidoroti su juo. Nuo
tykių, žinoma, daug, kai vaizduojamas 
toks neramus ir pilnas pavojų laikotar
pis. O vaizduojama ne tik atviros kovos 
taip partizanų ir saugumo dalinių, bet 
it slapstymasis, žygiai, persekiojimai, su
ėmimai, šnipų infiltravimas ir išaiškini- 
nimas. Nukenčia ne tik partizanai, bet ir 
jų rylšininkai miestuose ir miesteliuose. 
Norėdamas ko plačiausiai pavaizduoti tą 
nuolatiniuose pavojuose esantį sąjūdį, 
rašytojas pateikia net kelių rūšių šnipų, 
išdavimų, saugumo agentų ir perdėtai 
kruopščių saugumiečių. Visiškai nauja ir 
kiek plačiau pristatoma yra saugumo 
stambaus agento Karalaičio figūra, ta
riamo ar tikro Rusijoje užaugusio lietu
vio, kuris žūsta bene nuo Vaito rankos. 
Kas skaitė R. Spalio romanus, be abejo, 
prisimena Joną Vaitą-Pamidorą, vieną iš 
spalvingųjų vaikų „Gatvės berniuko nuo
tykiuose“, kuris, kaip, tur būt, ir dera 
pagal jo kilmę, nuėjo dirbti bolševikams 
ir po karo grįžo jau kaip KGB kapitonas.

Taip, pagrindiniai veikėjai. — seni pa
žįstami. Sereika romane yra partizanų 
vadas, Atėjūnas — stambaus masto ryši- 
ninkas-organizatorius, kuriam tenka pa
būti miestuose ir pašaudyti miškuose. 
Kai kas iš to pirmykščio vaikų būrelio 
užsienin išbėgo, kai kas Sibire su mir
tim vaduojasi. Susitinkam ir su Nijole 
Valaityte, ta vienintele mergailkščiūke 
kuri žaisdavo su bernaičių būriu „Gat- 

Londono lietuvių vasario 16 d. jungti
nėmis ' jėgomis suruoštasis minėjimas 
praėjo labai kultūringai. Be puikios vie
tinių pajėgų programos, turėjome aukšto 
lygio dainų rečitalį — dainavo mums 
viešnia, pirmaujanti solistė koloratūrinis 
sopranas Gina Čapkauskienė, atlikdama 
dainų ir virtuozinę ariją iš G. Donizetti 
operos ,.Lucia de Lammermoor“.

Nujaučiu, kad šiuos mano įspūdžius 
Skaitysiančios moterys bus smalsios suži
noti, ką gi .iSkilioji viešnia dėvėjo kon
certo metu. Turiu pripažinti, kad visa jos 
aukšto ūgio esybė scenoje dvelkė elegan
cija. Ogi šviesios gelsvos spalvos drabu
žis, gal megztas ar iš šitaip atrodančios 
medžiagos siūtas, iki žemės ilgumo, ilgo
mis rankovėmis gobė jos liekną stuomenį. 
Dvi eilės labai tamsių karolių, didelė bri- 
lij antinė sagė su taip pat labai tamsiu 
dideliu akmeniu viduryje. Rankų pirštus 
dengė gausybė žėrinčių žiedų, kuriais ga
lėtų susidomėti Elizabeth Taylor.

Programoje išgirdome vieną Br. Bud- 
riūno, dvi VI. Jakubėno ir keturias J. Go- 
vėdos dainas. Dainų atlikimas ir balso 
grožis kėlė beribį pasigėrėjimą. Po per
traukos sakė Donizetti, Thomas Moore ir 
V. Kuprevičius. Besiklausant to puikaus 
dainavimo, nuostabu buvo pajusti, kaip 
paveikia sielą geros dainininkės atlieka
mieji moderniosios muzikos kūriniai 
ipratusį daugiau į klasiką (klausytoją. Tu
riu galvoje J. Govėdos kūrinius (jį patį 
jau esame prieš daugelį metų matę Lon
done, kai Commonwealtho salėje akom
panavo Hamiltono mergaičių chorui ir so
listui V. Verikaičiui).

Donizetti kūryba pasižymi bei canto, 
vokalinių partijų virtuoziškumu, melo
dingumu ir jausmingumu. Todėl jo kūri
niams atlikti reikia geros rūšies ir gra
žaus balso, talento ir maksimaliinio pasi
ruošimo. Išklausius Ginos sudainuotąją 
G. Donizetti operos „Lucia de Lammer
moor“ operos ariją, neliko nė mažiausios 
abejonės, kad girdėjome visapusiškai to
bulą menininkę: divą, primadoną. Klau
sytojai lyg užburti gėrėjosi, — jokio nė 
mažiausio triukšmo, net ir kostelėjimo.

'Priedo išgirdome du programoje nenu
matytus dalykus. Pirmasis — airių poeto 
ir muziko (airių liaudies melodija) „Pas
kutinė vasaros rožė“, šitoji daina girdi-

vės berniuko nuotykiuose“. Ji dabar — 
mokslus bebaigianti studentė, palšelpian- 
ti Vaito Sibiran išsiųstus tėvus. Minkštė
ja ir Vaitas — išgelbsti nuo mirties ar 
kalėjimo Alėjūną ir, kaip skaitytojas spė
tų, nuo agento pinklių Nijolę ir, tur būt, 
pats susilaukia nelemto likimo per pinkles 
jį sekančio padėjėjo Dangolio (taip, tas 
irgi senas pažįstamas!).

Žinoma, kai tie romanai leidžiami ne 
tuoj vienas po kito, skaitytojai gal bus 
per ilgesnį laiką primiršę, kaip rutulio
josi herojų likimai nuo pirmosios iki da
bar šelštosttos knygos. Bet tai gal ir ne bė
da: kat naujų knygų ne kažin kiek išlei
džiama, malonu bus ankstyvesnes pasi
imti nuo lentynos ir iš naujo perskaityti.

Nors knygų išleidžiama -nedaug, bet 
spaustuvės pradėjo vis dažniau sumaišyti 
tekstą puslapiuose ar puslapius, ir šiame 
romane nuo 145 keli puslapiai sumaišyti, 
tai|p pat ir 177-180. (k.b.)

„.Europos Lietuvis“ savo skaitytojams 
susipažinti persispausdina porą romano 
skyrių apie sužeistą partizaną.

ma operoje ,,'Martha“, kuriai muziką pa
rašė Fridrich von Fotow, o žodžius F. W. 
Rieše. Šitą dainą atliekant taip pat vieš
patavo tyla, kurioje tik Sklido nežemiško 
grožio liūdina, romantiška melodija.

Antroji priedo išprašyta daina buvo 
,Lakštingalos giesmė“ (V. Kuprevičiaus 
muzika, P. Babicko žodžiai). Ji padainuo
ta žymiai aukštesniu registru ir greites
niu negu valso tempu, gal ibūt, todėl, kiad 
solistė mums žmogaus balsu pademons
truotų paukščių čiulbesio garsus, čia iš
girdome ne vien gaidose pažymėtuosius, 
bet visiškai natūralius paukščių trillilia- 
vimuis (nemaišytina tik su piemenukų ra
liavimu). Visa koloratūra ir antros dalies 
gale, ypač vienoj vietoj, išdainuota for
tissimo, leido gėrėtis paukščio čiulbesiu, 
plaukiančiu iš tobulumo pasiekusios dai
nininkės.

Gabi jaunutė pianistė Helen Irland 
puikiausiai atliko jai skirtąjį uždavinį, 
tik užkliuvo už V. Kuprevičiaus .Lakš
tingalos giesmės“ įvado, šios dainos pra
džioj yra trumputis gabaliukais, kuris at
liekamas prieš dainos posmus kaip pia
nisto solo. Jis buvo praleistas, tas pradi
nis šedevriukas, gal būt, dėl laiko stokos, 
nors pianinas buvo toks, kokiu ji sutiko 
skambinti.

Sekmadienį bažnyčioje iSkilmingų šv. 
Mišių metu nuoširdžiai 'skambėjo solisto 
muziko J. Černio vadovaujamo choro 
giedojimas, Vincent O'Brien pritariant 
vargonais. Taip pat vėl isklido Ginos Čap- 
kauskienės santūrus sopranas muz. S. 
Gailevičiaus giesmėje ,,O Kristau“ ir F. 
Shuberto ,,Ave Maria“. Vincent O'Brien 
palydėjo vargonais šią pasaulinio maisto 
solistę, atidžiai išnaudodamas visus neti
kėtumus jam įprasta didele menine nuo
voka.

Tokių puikių koncertų metu, žinoma, 
būtų galima ir šio to pasigesti, kad tobu
la daina taip pat tobulai pasiektų klausy
tojus. Būtent, galima pasigesti žodžių, 
ypač retesnių, mažiau pažįstamų dainų. 
Jeigu jų žodžiai būtų atspausdinti pro
gramose, tai ta tobulybė ir padidėtų. Be 
to, susidariau įspūdį, kad vargonai visiš
kai pakankami choro reikalams, bet ne
tinkami palydėti solo giesmėms, kur rei
kia ypač prisitaikyti prie labai švelnaus, 
bet stipraus balso. Linkėtum, jei tai bū
tų įmanoma, kad parapija įsitaisytų ma
žus geros kokybės elektrinius vargonė
lius — fisharmoniją tokiam reikalui.

Birutė Valterienė

ANN JILLIAN KOPIA AUKŠTYN

Jauna aktorė Ann Jillian (Jūratė Nau
sėdaitė) vaidina su Midkey Rooney filme 
„Panic on the Potomac“.

A. Jillian yra 29 m. amžiaus šokėja, ak
torė ir dainininkė. Jai daryti karjerą 
daug padeda Mickey Rooney, garsusis 
Amerikos filmų aktorius.

LIETUVAITĖ EDINBURGHO 
FESTIVALYJE

Praeitų metų rudens mėnesiais Edin- 
bungho teatro festivalyje Škotijoje daly
vavo lietuvaitė aktorė Liuda Apinytė iš 
Australijos.

Ediniburgho festivalyje ji ir 4 jos isltu- 
dlijų draugai sudarė aktorių grupę, kuri 
suvaidino „čia gyvena Fredas Scaromo- 
nis“.

Su lietuviais 
pasaulyje
PREMIJA UŽ SKULPTŪRĄ

Montevideo mieste (Urugvajus) idladl. 
Edvardas Lapaitis laimėjo pirmąją pre
miją už savo (skulptūrą.

Parodai iŠ viso buvo pateikta 500 dar
bų.

DAUŽVARDŽIO PREMIJOS 
JAUNIESIEMS ŽURNALISTAMS

Lietuvių žurnalistų sąjungos Daužvar- 
džio fondo valdyba sausio 30 d. pagal išei
vijos redaktorių įsiūlymus paskyrė premi
jas 'jauniesiems žurnalistams.

100 dol. paskirta Linui Rimkui (JAV), 
po 75 dol. Agnei Katiliškytei (JAV), Li
nui Kojeliui (JAV), Vidai Šlapdlytei 
(JAV), Onutei Virbickaitei (D. Britani
ja), po 50 dol. Viltei Araitei (Australi
ja), Sauliui Kubiliui (Italija), Ritai Ne- 
verauskaitei (JAV), Jonui Podvoiškiui 
(D. Britanija), Sandrai Saldytei (Brazi
lija), dar po 75 dol. „.Ateities“ redakto
riams Sauliui Kupriui, Linui Sidniui ir 
Rimai Sidrienei ir Australijos „Tėviškės 
Aidų“ bendradarbėms Dainai Balniony- 
tei, Loretai Čižauskaitei ir Levutei! Keb
lytei.

Septyniolika jaunųjų žurnalistų gavo 
specialius pažymėjimus, tarp jų V. Vo
kietijoje gyvenantieji Marytė Dambriū- 
nailtė-Šmitienė ir Andrius Smitas.

J. AKSTINO NUOTYKIAI VILNIUJE

Bostono „Herald American“ (1980. I. 
13), kaip rašo „Tėviškės žiburiai“, išsi- 
spau'sdanio reportažu „Lithuanian boxer 
fighting his way to Moskow". Jame apra
šoma Andžio Akstino viešnagė Vilniuje.

Kaip boksininkas, A. Akstinais norėjo 
su tuo sportu susipažinti Lietuvoje, bet, 
nuvykęs į Vilnių, nerado savo artimųjų 
giminių, jie buvo .dingę.

Vieną dieną jis nuėjo į Vilniaus univer
sitetą ir su lietuviais žaidė futbolą. Jis 
pradėjęs pasakoti lietuviams apie Ameri
ką, kalbos laisvę it galimybę viešai kriti
kuoti valdžią. Studentai tai negalėjo su
prasti. 'Sekančią dieną jis nuėjęs į univer
sitetą, apsirengęs ‘lietuviškų spalvų marlš- 
Ikiniiails — raudona, geltona, žalia (turėtų 
būti geltona, žalia, raudona), o ant marš
kinių krūtinės buvo įrašas „Laisvę Lietu
vai“. Taip apsirengęs, jis vaikščiojo po 
Vilniaus universitetą ir dalijo lapelius 
studentams: „Atsimink Kalantą“.

Amerikietį tuoj apsupo ‘būrys ‘studentų 
ir sekė paskui jį. Bet greit atsirado mili
cija ir nuvedė jį į rektoratą ir ten jį (ap
klausinėj o. Vėliau jis buvo nuvežtas į 
viešbutį, ir įsakyta niekur neiti. Bet A. 
Akstinais nepaklausė, vėl užsivilko tuos 
pačius marškinėlius ir išėjo į gatvę, bet 
ten milicija jį pačiupo. Jam buvo duota 
30 minučių laiko susipakuoti lagaminą ir 
pasiruošti kelionei į Vilniauls aerodromą. 
Iš aerodromo buvo nuskraidintais į Mas
kvą, o ten jau jo laukė trys milicininkai., 
kurie nuvežė jį į nuošalų baraką. (Aksti
nas galvojo, kaid jį čia sušaudys). Bara
ke buvo tardytais, klausinėta pavardžių tų 
asmenų, kurie dalyvavo jo „revoliucijo
je“. Įsitikinę, kad tai jo vieno darbais, įso
dino į lėktuvą ir pareiškė, kad daugiau 
jam nebus leista atvykti nei į Sov. Sąjun
gą, nei į Lietuvą.

A. Akstinas vis tiek nori pakartoti Savo 
kelionę. Jis sakosi dar grįšiąs. Jis tikisi 
patekti į JAV boksininkų olimpinę ko
mandą ir tuo (būdu atsidurti Maskvoje.

KRIAUČELIŪNŲ PREMIJA 
J. KURAITEI

E. Kriaučeliūno vardo 1.000 dol. premi
ja už 1979 m. paskirta už išskirtinę lietu
višką veiklą adv. Joanai Kūrai tei.

Anksčiau tokią premiją yra gavę Vik
toras Nakas ir Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauiskienė.

ŠIŲ METŲ PIRMASIS „ŠALTINIS“
(Margas, kaip ir visada, žinių 'ir iš foto

grafijų žvelgiančių veidų gausumu, pir
masis šių metų „šaltinis“ pirmuoju šį
kart spausdina B. žalialankio straipsnį 
„‘Lietuva dabar“, kuriame pasakojami į 
Vakarus atvažiavusio apsigyventi tautie
čio įspūdžiai ir 'svarstymai.

Be kita ko, apie padėtį kralšte sakoma:
„Dabartinė Lietuva, nors ir yra dalinai 

įgavusi svetimųjų primestą socialistinį 
atspalvį, bet vistiek esanti Lietuva. Lie- 
tuviai savo širdyje turi daug tos pačios 
dvasios dr supratimo. Net aukštų valdžios 
pareigūnų tarpe esą buvę nugirstas toks 
pokalbis: „Aha, N paskyrė į N vietą. Jis 
yra žemaitis, bet tai gerai, žemaičiai 
aukščiau laikė frontą iš vakarų pusės, o 
dabar laikys iš rytų.“

LATVIŲ 'PROPAGANDINIAI (LAPELIAI
Londono latvių Welfare Fund išleido 

propagandinius lapelius anglų kalba to
kia 'antrašte: „Ar Maskva turi1 teisę ruoš
ti olimpines žaidynes?“ Čia pat ir atsaky
mas: ne It pavyzdžiai keturių sportinin
kų — dviejų latvių, lietuvio V. Česiūno 
ir esto, kurie visi nukentėjo nuo sovieti
nio režimo.

ĮSPŪDINGA VASARIO 16 SYDNEJUJE
Sydnejaus (Australija) apylinkės val

dyba paprašė dr. G. Kazokienę paruošti 
programą Vasario 16 minėjimui. Ir ji pa
ruošė originaliai, prasmingai ir (nuotaikin
gai, kaip rašo „Mūsų Balstogė“.

’Minėjimo idėja buvo pareikšta pagarbą 
laisvės kovų dalyviams — savanoriams ir 
iškelti heroines tautos apraiškas. Tad G. 
Kazolkienė pasirinko V. Kudirkos „Var
pą“, žadinusį lietuvių tautą atgimimui ir 
nepriklausomybei. Bendroj programoj bu
vo įrikiuoti ir savanoriai-kūrėjai: Ona 
Šalkauskienė, Vincas Juzėnas ir Juozas 
Kapočius, Jie buvo atitinkamai pagerbti, 
o drauge simboliškai išreikšta padėka vi
siems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. 
Įspūdžiui sudaryti į sceną buvo įveisti 
trys jaunuoliai!, kurie vaizdavo ano meto 
savanorius, ir papasakojo, kas skatino 
juois kovoti už laisvę.

Minėjime dalyvavo ir V. Kazokas, , Mū
sų Pastogės“ redaktorius, su paskaita 
„Heroizmas ir Lietuva“. Joje jis iškėlė 
herojais !savanoriius-kūrėjus, kurie ėjo be
ginkliai, be pažado laimėti, be supratimo, 
prieš kokį priešą stojo kovoti, o ryžosi, 
kaip kad Kudirka ar Basanavičius, praei
ties Lietuvos dvasios įkvėpti. O tai ir su
kūrė stebuklą — Lietuvos valstybės ste
buklą. O tuo stebuklo realizavimu sava
noriai Jkūrėj'ai apsivainikavo nevystančiai 
herojaus aureole, kuri amžiais švies Lie
tuvos vaikams.

Minėjimas buvo pradėtas ir baigtas 
varpo gaudesiu, deklamuojant V. Kudir
kos eilėraštį „Varpas“.

Šventė sutraukė apie 500 lietuvių, kurie 
galingai giedojo Tautos himną.

PARODĖ PALANKUMĄ ŠVEICARIJOS 
RADIJAS

Valstybinis Šveicarijos radijas Vasario 
16 dieną transliavo 3 valandų programą, 
iškirtą Pabaltijo tautoms. Lietuviams, lat
viams flr estams teko .po valandą.

R. Spalis

Slepiamasis ligonis
(iš romano „širdis Jš granito“)

Nesijautė geriau. Jei skausmas lyg ir 
sumažėjo, tai temperatūra kilo. Nepaisy
damas tai, mėgino keltis. Šviesoje žvilgte
rėjo į kūną, piasiigėrėjo jo mėlynėmis. 
Gerai, kad' kaulai sveiki. Šiaip taip iSsb- 
kraplštęs iš lovos, padarė keletą žingsnių 
ir sėstelėjo, svaigo galva. Temperatūra, 
biaurybė! Vėl įsirito lovon. Neramus 
žvelgė į pasaulį už baltų užuolaidų, gal
vodamas apie Nijolę. Nelengva jai vienai. 
Kiek valandų sugaištama eilutėse prie 
krautuvių. Užsnūdo, bet neilgam, šaltis 
neleido, vis labiau kratė. Gurkštelėjo pa
saldinto vandens, bet neprisilietė prie 
greta gulinčios duonas. Karts nuo karto 
tikrino laikrodį. Jis tempėsi vėžio žings
niu. Gal duoti žinią draugams, kad išga
bentų, bet jie žino, kur jis. Gal po nepa
vykusio žygio kitur irgi nesaugu, gal ir 
draugai slapstosi. Tyčiomis paliktas. Ne
kantrumas pagavo jį. Norėtų šokti, vilk
tis, bet protas laikė. Tik pakenks, tik 
prailgins negalavimą. Labiau į vakarą 
temperatūra vis kilo. Neturėdamas termo
metro, tegalėjo tik įspėti.

Vis dažniau žiūrėjo lango pusėn, lauk
damas mergaitės. Neturįs jos gąsdinti, 
prisipažindamas negerėjus. Ir taip jis ją 
skri'audžiąs, pakabinęs mirtiną pavojų 
virš gaivos. Vargšelė miega ant grindų, o 
jis drybso tartum nuleistas medis, niršo 
bejėgilškumo blaškomas.

Penkta, šešta, septinta — nėra jos. 
Tamsu, nors .pirštu durk. Gal kas atsitiko? 
Išgėrė jau visą pastatytą vandenį. Dre
bulio krečiamas, išlipo iš lovos ir nušliau
žė prie kriauklės. Aštunta. Pagaliau taip 
laiukiami žingsniai. Atsivėrė, užsidarė 'du
rys. Pasisuko raktas. Prie lango užtrau
kiamų užuolaidų šnaresys, jų lyginimas, 
kad nebeliktų mažiausio plyšio, bylojan
čio apie gyvenimą viduj. Pagaliau šviesa.

— Kaip mano bernelis?
— Maniau, kad mano šviesusis angelas 

nuskrido į dausas.
— Eilutėje lavinau, stiprinau kojas, o 

ten nesiskubinta. Patarnaujama lyg kapi
talistinėje valstybėje, lyg buržujams. 
Be to, taip man prigrasėt, tiek prigąsdi- 
not, kad nedrįsau keisti savo rutinos. 
Normaliai dėjau kojas, nors jos kėlė, lyg 
ant žarijų jas laikyčiau.

— Protingai elgėtės.
— Kaip sveikata?
— Gera, gyvas.
Kalbėjo greitai nusivilkti amą, pildama 

į indelį vandens, 'įjungdama plytelę, iš- 
imdama atneštus produktus ir, žvilgterė
jusi į jo veik nepaliestą valgį, šūktelėjo:

— Kas čia, itaupot?
Nelaukdama atsakymo, padėjo savo 

ranką jam ant kaktos. Ranka buvo šalta, 
gaivinanti, ir Atėjūnas, jausdamas pa
lengvėjimą, užsimerkė. Lyg nujausdama 
teikiamą malonumą, sušilusią ranką pa
keitė kita:

— Berneli, ant tavo kaktos galimą' vi
riniu arbatą. Aš tuojau perrilšiu žaizdą.

Sukaitusi plušo, gyvai kalbėjo, nors 
jautėsi baimės tonai. Sušildžiusi vandenį, 
įpylusi dezinfekcijos, atkėlė antklodę, 
ėmė raiščius, stebėjo kruvinas dėmes. 

Kraujavo. Jei įsimes gangrena? Gal 'rei
kalingas gydytojas ir tai negaištant?

Antėjo žingsniai. Abu apmirė pusiau 
žodžio. Pasibelsta į langą. Nijolė pridėjo 
pirštą prie lūpų. Vėl pasibelsta, bet kitu 
taktu.

— Bronė!
Po minutės medikė plovė, žiūrėjo žaiz

dą.
— Nėra taip bloga. Galima dar laukti. 

Matysime. Būtų gera atvesti gydytoją, 
bet turime davinių, kad jie sekami. Be 
mirtino pavojaus nepatartina bandyti. Ryt 
ar poryt vėl užsuksiu.

Atsisveikindama išėmė iš portfelio di
doką ryšulį.

— čia jums abiem. Neklauskit, iš kur 
gavau. Sudiev.

Atrišusi dovaną, Nijolė džiaugsmingai 
šūtelėjo:

— Aš puotą iškelsiu. Iš kur jinai gavo 
tokių gerų produktų?!

Pavalgydinusi, apsitvarkiusi sunkiai 
leptelėjo į kėdutę greta lovos.

— Berneli, apaugai kaip popas, Ir ne
turiu jokių priemonių apdailinti.

Atėjūnas nebuvo linkęs rūpintis grožiu.
— Nijole, man reikia judėti iš čia.
— Berneli, pajudėsi, kai aš leisiu, ne 

anksčiau, — matyt, supratusi ligonio 
milutį, raminančiai pradėjo glostyti jo 
veidą. — Dabar nežinia, kur saugiau. Bū
tų labai skaudu, jei, atidariusi duris, ne
rasčiau, jei išnyktum neatsisveikinęs. 
Būk geras, pažadėk kad taip nepadarysi.

Pasilėnkė prie jo, žiūrėdama į akis, 
laukdama 'atsakymo.

— Kokia ji graži, — pagalvojo vyras 
gėrėdamasis.

— Aš tau galiu atnešti baisią nelaimę.

— 'Žinau, bet tai nekeičia padėties. Tik 
sveikas, pajėgus apleisi šį slenkstį. Kaip 
atsiradai Vilniuje, tu gi kaunietis?

— Ilga istorija.
— Tėveliai Kaune?
— Tėvelis nebegyvas, motinėlė dar kru

ta, abu Sibire.
— Vargšas našlaitis. Ar padedi jai?
— Tik per gimines.
— Dirbi kur?
— -Ne, (atvirai pasakius, slapstaiusi. 

Pradžioje mėginau įsitvirtinti Katine, įsi
taisiau svetima pavarde prie geležinke
lio. Kirka dirbdamas, taisiau bėgius, net 
gavau dokumentus, kad atleistas nuo ka
riuomenės, bet Kaune pasidarė karšta. 
Sprukau čia.

— Kokiu būdu įstengi padėti motinė
lei?

—Spėjau grįžti į Kauną pačios suiru
tės mėtų, kai dar mūsų butas buvo ne
paimtais. Ištuštinau jį, dabar po truputė
lį viską likviduoju.

— Kaip ilgai pajėgsi slapstytis?
— Ilki sąjunginilnkai gražiuoju ar pik

tuoju paprašys rusus kraustytis iš mūsų 
žemių.

— Tu tiki tuo?
— Visas kraštas tiki. Tik laukiam pir

mo šūvio. Rusai Lietuvoje ištirps grei
čiau, negu sniegas 'iškritęs liepos mėnesį, 
nors jų ginklai pranašesni. O įtu, kaip tė
veliai laikosi?

— Abu Sibire.
— O tu kaip išsisaugojai?!
— Vežimo metu kitur nakvojau. Prisi

meni1 Vaitą?
— Prisimenu.
— Tėvelis buvo sutikęs lenkus iš Uk

rainos ir patyrė apie vežimus. Vaitui ta
pus enkavedistu, išsikėlus kitur, priprašė 

jo tėvus, kurie buvo mums palankūs, kad 
leistų man nakvoti jo buvusiame kamba
ryje. Taigi aš ir likau, kai juos išvežė. 
Ir žinai, kas juos įkišo?

— Klausau.
— Tas pats Jonas Vaitas, tėvelių ma

no tariamas bičiulis.
— Iš kur žinai?
— Laiškai iš Sibiro. Kiekviename laiš

ke tėveliai perspėja dėl jo. Tur būt, ma
tė, susi(pažino su savo byla. Tuo tarpu 
jam grįžus iš Maskvos, net buvau apsi
džiaugusi, maniau, brolis, draugas greta. 
Sužinojusi apie jo niekšybę, tik per prie
vartą užsičiaupiau. Skaudus jo dviveidiš
kumas, taip apsirikau dėl jo.

— Kas nueina tarnauti ten, sąžinę ir 
sielą palieka už durų. Už kokius nuopel
nus gavai šį kambarį?

— Gerai mokausi.
— Priklausai kuriai raudonųjų organi- 

cijai?
— Ne.
Atėjūnas pakratė galvą.
— To kambario turėjimas irgi Stebuk

las, lygus manajam. Jiems tavo mokslas 
tiek rūpi, kiek pernykštis sniegas, čia 
kas nors kita. Gal tas pats Vaitas padė
jo?

Staiga Atėjūnui šovė mintis, kad šis 
kambarys turi ausis, kad 'tyčiomis įleido 
ją į vienutę, išvežtųjų į Sibirą nepatiki
mą studentę, kad čia susimestų pogrin
dis. Gal kiekvienas žodis fiksuojamas, ir 
Alėjūnas nutilo bijodamas, kad ir taip 
prasitarė. Nenorėdamas gąsdinti mergai
tės, nuvarė ją miegoti, o pats nutarė, kad 
ir ant sėdynės išvažinėti visą kambarį ir 
patikrinti, ar nėra kur kokių prietaisu.

'(Bus daugiau)

J
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Kartas nuo karto įdomu prisiminti se
nius laikus. Atvykau į Berlyną tarnauti 
Lietuvos pasiuntinybėje 1936 metais, kaip 
tik tuo mėtų, kali Berlyne vyko pasaulinė 
olimpiada. Tad buvo milžiniška propagan
da Hitlerio Trečiajam Reichui. Ne tik 
kiekvieno vokiečio sportininko laimėtasis 
medalis buvo užglušinančiai lydimais 
Vagnerio muzikos ir šaukte išrėkiamas 
per visus mieste -sustatytus garsiakalbius, 
'bet visas miestas gyveno operų, koncer
tų, įvairiausių pasirodymų, eitynių, tri
mitų tvaike. Trečiasis Reichas stiprėjo ir 
augo, pūtėsi ir triumfavo kasdien.

Olimpiadai pasibaigus, viskals aptilo, 
bet... olimpiados propagandos išpūstasis 
germaniškas išdidumas paliko. Kaitas iš
eities kaip ir nebuvo — maitinti jį dlaž- 
nomis eitynėmis, kairiniais maršais, 
triukšmingomis žygio dainomis. Visuo- 
met alkanas, neprisotinamas išdidumas 
ilgainiui reikalavo vis daugiau — žy
giuoti gatvėmis buvo maža, reikalavo žy
gių į laukus už Reicho ribų. Taip ir buvo 
pagaliau nustatyta — po vienų žygį kas
met.

Kas 'buvo, prisimenu, anais laikais įdo
mu (o kas šiandien atrodo neįtikėtina), 
kadi kiekvienas toks žygis į užsienį buvo 
skelbiamas tyliai maždaug prieš mėnesį. 
Nacių partijos laikraštis ,,Voelkischer 
Beobachter“ (Tautinis Stebėtojas) iš- 
Gpaiuiadiiindavo aitiiitirlkamos žygiui skir
tos šalies žemėlapį be jokio straipsnio ar 
paaiškinimo. Bet tai iir užtekdavo — kiek
vienas tuomet jau žinojo, į kur bus žy
giuojama. Tuo būdu po olimpiados kas
met sekė po vieną žygį iŠ eilės — į Aus
triją, Čekoslovakiją, Klaipėdos Kraštą, 
(Lenkiją... Kiek vėliau gryno ari'škai ger
maniško išdidumo pūslė, kaip dabar mes 
visi jau žinome, sprogo.

• **
Sprogusi ji paliko vos gyvą sukapotą 

Europą, .pasimetusį, dvasiškai suteikusį 
vakarų pasaulį ir veržlų, išdidų komu
nizmą. Vienu požiūriu Kremliaus valdo
vai, pamėgdžiodami Hitlerį, yra jau 
smarkiai pralenkę jį, ypač paskultiniiojo 
dešimtmečio laikotarpiu — dažnai vieno 
žygio į užsienį vieneniems metams buvo 
mažoka, jeigu tik palankios sąlygos susi
klostydavo, tai ir du ir trys Kremliaus 
nesutrukdydavo.

Atsiprašau, šioje vietoje įterpsiu į slavo 
rašinį vieną pusėtinai senioką anekdotą.

Jugoslavijos pajūryje kaitinosi .ameri
kietis, prancūzas ir rusas, dalijosi kelio
nės įspūdžiais. Amerikietis pasisako at
vykęs su šeima lėktuvu; prancūzas — 
Miėnais savu automobiliu; o rusas pasisa
ko atvykęs išimtinėmis sąlygomis, nes 
esąs delegacijas narys, šiuo metu viešin
ėtos Belgrade, šiaip jau rusams leidžiama 
važiuoti .tik organizuotai ir, jeigu tik są
lygos palankios, vien tankais.

Tuo būdlu tik pastarojo dešimtmečio 
(būvyje rusai yra aplankę, Skersai ir išil
gai išvažinėję tankais ‘šiais valstybes: Pie
tų Jemeną, Angolą, šiaurės ir pietų Viet
namą, Etiopiją, Mozambiką, Laosą, o šiuo 
metu „svečiuojasi“ ir važinėja Kambo
džoje ir Afganistane (įrašau „svečiuioja- 
įsi“, nes visur rusai juk buvo ^maldauja
mi ir kviečiami“ apsilankyti). O kiek dar 
^aplankys“? Šiuo metu tai dar niekas ne
žino. Viena tik aišku: jeigu tik kas kada 
.kvies, prašys“, Kremlius bus visuomet 
malonus ir sutiks ,kvietimą“ priimti. 
Prieš atvykdamas nereikalaus garbės ki
limo; užuot šitai daręs, pasiųs vieną kitą 
dešimtį darbininkų, duos be sąlygų vieną 
kitą milijoną keliams praplatinti ar aero
dromams pastatyti, kad įgalimai didesniam 
„svečių“ skaičiui būtų patogiau atriedėti, 
nutūpti.

Šitokia nuo Jaltos laikų besitęsianti 
tragiškoji Kremliaus inscenizuota ir vai
dinama komedija buvo įgalima tik dėl vi
siško europietiško bejėgiškumo ir visiško 
amerikietiško nesusigaudymo pasaulio 
įvykių eigoje ir maškvietiškų valdovų už
mačiose.

»»•
Ilgas kelias žymiesiems pasaulio įvy

kiams nuo antrojo pasaulinio karo iki šio 
šimtmečio pabaigos Kremliaus buvo • nu
brėžtos Jaltoje (tikrai tai buvo politinio, 
kad ir pikto, genijaus kūrinys!). Šiuo ke
liu. ir riedėjo įvykiai, čia sparčiau, či.a lė
čiau, neišskiriant taip pat įvykių Afriko
je (mažai kam žinoma, todėl paminėsiu, 
kad Stalinas Jaltos konferencijos metu 
buvo užsiminęs, jog Sovietams, kaipo nu
galėtojomis, derėtų gauti kai kurių Siau
rės Afrikos plotų administravimą; tarp 
kitų išskirtiniai buvo paminėta (Libija ir 
dabartinės Etiopijos dalis).

Afganistanas sutrukdė, palyginti, švel
nią, daugiau kaip trisdešimties metų, įvy
kių eigą. ,,Quo vadis, domine Kremliau.?!“ 
(Kur eini, viešpatie Kremliau?!) staiga 
sušuko J. A. Valstybės, rusų tankų ūžesio 
pažadintos iš detanitės sapno.

Atsakymas į ,,Kur eini, viešpatie Krem- 
Maui?“ yra aiškus — link žibalo šaltinių, 
kurių tėkmę nukreipus kiton pusėn, va
karai taptų panašia dykuma, iš kurios šie 
šal'tnni-ai išteka. Mažiau aiškus arba, bent 
Simo metu, visai neaiškus atsakymais į 
klausimą, kuriuo būdu rusai iš pagrobto
jo Afganistano bazės artės prie šių šalti
nių.

Yra nuomonių, kad pasaulinis karais 
yra Ineilšvenigi'amas rįet greitu laiku. Ir 
iš tikro juk pastarieji didieji kanai, ku
riuos dar prisimename, buvo kilę dėl žy
miai mažesnės svarbos nesutarimų, dau
giau dėl vietinės negu pasaulinės reikš
mės. Pirmojo pasaulinio karo gaisros ki
lo Balkanuose, kuriais pirmoje eilėje bu
vo įsiuinteresuota Austro-Vengrija. Antro
jo pasaulinio karo gaisrais kilo Vckieti- 
jcs-Lietuvcis-Lenkijos pasieniuose dėl 
„Lelbensraum“ vietos praplėtimo vokie
čiams rytuose. Trečiojo pasaulinio karo 
gaisrais kiltų prie pačių žibalo šaltinių 
Azijoje ir paliestų pusę Amerikos, Euro
pos, Azijos ir Australijos kontinentus. 
Taigi busimojo trečiojo pasaulinio karo 
objektas būtų žymiai didesnis ir reikš
mingesnis negu anų dviejų. Todėl ir gali
ma galvoti, kad jo galimumas žymiai rea
lesnis ir artimesnis.

Trečiasis pasaulinis karas jau būtų ir 
įvykęs, žibalo versmės jau ir būtų su
liepsnojusios, jeigu... didžiųjų valstybių 
karo .sandėliuose nebūtų atominių bombų; 
o atominių bombų J. A. Valstybėse yra 
prašmatnesnių ir daugiau negu Sovietuo
se. Atominis karas būtų labai trumpas, 
mos po pirmosios bombos visa žmonija at
sidurtų pražūty.

O paprasto karo sąlygomis, jeigu jis 
dabar kiltų, Sovietai šiuo metu turėtų di
džią persvarą prieš J. A. Valstybes: 1. 
okupavus Afganistaną, Sovietams iki ži
balo šaltinių tik 300 kilometrų praktiš
kai be jokių kliūčių; o Amerikai 5.000 ki
lometrų įsu milžiniškais tiekimo sunku
mais; 2. Sovietai turi tetas karines bazes 
Pietų Jemene ir Etiopijoje; Amerika tuo 
tarpu neturi nė vienos.

Kokia tad didelė nesuvaldoma pagunda 
Kremliui išnaudoti esamąsias, gal nie
kuomet daugiau nepasikartosiančias to
kias palankias sąlygas trumpam ir grei. 
tam šuoliui į pasaulį gaivinantį žibalą! 
Tik vienas trumpas šuolis, ir Markso-Le- 
nilno pasaulinė revoliucija būtų įvykdyta! 
Taip, pagunda didelė.
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Bet ne. įvykiai, atrodo, vystysis kitaip. 
Iš jau dabar esančių duomenų atrodo, 
kad, kiek laiko praslinkus, Kremlius mė
gins sulošti dar vieną ne karinio, bet di- 

I plomatinio lošimo partiją. Sovietai dlar 
turi laiko, iki Kinija taps pavojinga ka
rine grėsme. Per tą laiką gal pasiseks 
daug ką apdoroti ir pasiekti tikslo:

1. Suskaldyti vakarų Europą dar dau
giau., sukiršinti vienas valstybes prieš 
tetas gal ilki tokio laipsnio, kad J. A. 
Valstybės pradės abejoti, ar ne geriau 
būtų, jeigu Amerika visai atsiskirtų ir 
patiktų Europą savam naugale.

2. Visiškai sunaikinti J. A. Valstybių 
orumą ir įtaką muzulmonų.arabų pasau- 
lyjĮ®, PĮaniaudoiiant žydų-ariaibų kcbflilkttą, 
ir ruošiamosios bylos duomenis prieš bu
vusį Irano šachą, kur abiem atvejais 
Amerika yra smarkiai įklampinusi savo 
vardą.

3. Sukompromituoti naujai Irano ir 
Pakistano atsiradusioms valstybinėms 
santvarkoms vadovaujančius!, dukėflti 
riaušes, nepasitenkinimą žmonių masėse, 
.privesti prie „revoliucijos“, kurios pasek
mėje Sovietų Sąjunga bus „pakviesta“ 
užtikrinti revoliucinius laiimėjimua.

Štai tokie būtų svarbiausi Sovietų 
naujo diplomatinio žaidimo siekiai, šia
me žaidime vartosimos priemonės turėtų 
būti dažnai žiaurios, kad būtų greit 
veiksmingas. Sabotažai, špionažas, nužu
dymai, apgaulė, tvarką ardanti propa- 
gannidia, streikai, riaušės... visa tai jau 
yra ir bus naudojama karinės įtampos 
laipsnyje. Geras pavyzdys yna Sovietų ir 
Amerikos karinių laivų sutelkimas Indi
jos vandenyne prie Pensijos įlankos; 
kiekvienais laivynas j.uldia šalia vienas ki
to karo paruošty, t. y. po penkių minučių 
nuo įsakymo visa laivo įgula turi būti 
pasiruošusi veikti.

Kai dėl vakarų, tai visų siekis yra vie
nais: duoti Kremliui gerą pamoką, sustab
dyti komunistinio imperializmo veržimąsi 
į žibalo versmių plotus. Visi supranta — 
tam 'būtinas visų vakarų valstybių .glau
dus (sutarimas. Bet, dejia, jo 'beieškant, 
jau paaiškėjo nesutarimai ir išryškėjo 
skilimai dėl Maskvoje ruoši-amostos olim
piados: vieni dalyvaus, kiti ne; dėl ekono
minių sankcijų taikymo Sovietams vaka
ruose nuomonės dar daugiau skirtingos; 
kiek buvusioji detante turėtų būti atsta
tyta, kokias jos sritys turėtų būti palik
tos veiksmingos, vis tebesiginčijama; 
viltis visiškai sutarti mažėja.

Paskutinysis D. Britanijos užsienio rei
kalų miniisterio „išradimas“ — neutrali
zuoti Afganistaną su tarptautinėmis ga
rantijomis — atrodė labai priimtinas vi
sų vakarų valstybėmis be išimties, bet 
Kremliui?!, ar tik nebus tiek pat juokin
gas kaiip Camterio ultimatumas Sovietų 
vyriausybei atitraukti visą kariuomenę 
iš Afganistano iki vasario 14 dienos, nes 
kitaip J. A. Valstybių sportininkai neda
lyvaus Maskvos olimpiadoje.

G. KIRVAIČIO PAŽINTIS SU LORDU 
SNOW IR OXFORDU

Gnožvydah ^ūimv-aitis, j/.runas ’Ultarialtū- 
ros mokslininkas, praeitais metais, kaip 
rašoma .Kultūros baruose“, viešėjo Ox- 
forde pas žymų anglų rašytoją lordą C. P. 
Snow ir jo žmoną, taip pat rašytoją, Pa
mėtą Hensford. Ta proga jiems padova
nojo „Vilniaus architektūros“ albumą.

Oxfordo universitete G. Kirvaitis su
sipažino su- eile jo profesorių, o, papieta
vęs su jais, papasakojo jiems apie Vil
niaus Universitetą.

Oxfordo centre, Boidley bibliotekoje, G. 
Kirvaitis aptiko lietuviškų 'knygų skyrių. 
Toje bibliotekoje susipažino su angle Sa
ra Nieri, kurį mokosi lietuviškai iš ma
gnetofono įrašų. Ji ir kalba lietuviškai, 
kaip sako G. Kirvaitis, lėtai, bet taisyk
lingai. Ji jau esanti girdėjusi apie Vil
niaus universiteto lituanistikos kursus, į 
kuriuos ir pati žadanti vykti.

Sara Nieri esantį pasiryžusi suorgani
zuoti daugiau1 lietuviškų knygų savo tvar
komoje bibliotekoje. Šiuo metu ten esą 
10 tomų akademinio lietuvių kalbos žo
dyno, 2 dabartinės lietuvių kalbos žody
no tomai, „Kalbos kultūros“ sąsiuviniai, 
šiek tiek prieškarinių ir senesnių .leidi
mų, keli tautosakos rinkiniai. Grožinės 
literatūros bei kritikos esą mažokai.

G. Kirvaitis davė gerą mintį Anglijos 
lietuviams. Tie, kurie nežino, kur padėti 
savo turimąsias knygas, neškite į anglų 
bibliotekas. Anglai į šiulkšlių dėžę nemes.

C. P. Snow buvo nuvedęs G. Kirvaitį į 
lordų rūmus pasiklausyti debatų, bet jam 
pasirodė, kad ta tradicija yra atgyventas 
dalykas. (Lordų rūmų bare begurkšnojant 
koktelį, jam buvo pristatyti keletas senų 
lordų.

RAUDONOJI VĖLIAVA VILNIAUS 
MOKSLEIVIAMS

Pirmą (kartą, kaip „Tiesia“ rašo, Vil
niaus mokyklų moksleiviai praeitą vasa
rą buvo suorganizuoti bendram poilsiui, 
o apįė 6.000 vyresniųjų klasių mokinių 
dirbdami kolūkiuose, atliko darbų dau
giau kaip už pusę milijono rublių.

Už tuos laimėjimus Vilnius pripažintas 
ptfįlsio lenktyniavimo nugalėtoju, ir prof
sąjungų pirmininkas A. Ferenisas įteikė 
pereinamąją raudoną vėliavą.

MYKOLAS SLUCKIS VOKIEČIAMS
Mykolo Sluckio naujausiąjį romaną 

„Saulė vakarop“ išleido Rytų Vokietijos 
leidykla „Aufbau-Verlag“.

P. CVIRKOS NOVELIŲ RINKINYS 
VOKIEČIŲ KALBA

Rytų Vokietijos leidykla „Auflbau-Ve-r. 
lag“ išleilo M. Sluckio paruoštą P. Cvir
kos novelių rinkinį, .pavadintą „Tik po. 
rą kleboniškų“.

Reikalingi milijardai
KAIP IŠVENGTI TREČIO PASAULINIO 

KARO?

Yra sudaryta tokia tarptautinė komisi
ja, kuri planuoja, kaip reikia pasauliniu 
mastu organizuoti rimtą turtingųjų kraš
tų paramą neturtingiesiems, kad jie ne
turėtų badauti, galėtų pakenčiamai vers
tis, būti sveikatingi, šviestis. Komisijai va
dovauja buvęs Vakarų Vokietijos kancle
ris Brandtas.

Aktyviau susirūpinta paramos reika
lais ne dėl to, kad turtingųjų kraštų val
dančiųjų širdys būtų staiga suminkštėju
sios. Bent ne vien dėl to. Tuo būdu no
rima išvengti trečio pasaulinio karo.

Komisija dabar paskelbė labai iškalbų 
dokumentą, kuriame, be kita ko, rašoma, 
kad už tuos pinigus kurie išleidžiami vie
nam tankui pagaminti, būtų galima pasta
tyti 1.000 mokyklinių klasių, už kovos lėk
tuvo kainą aprūpinti 40.000 kaimo vais
tinių, už pusę dienos karinių išlaidų iš
naikinti maliariją, nuo kurios kenčia mi
lijardas žmonių. Turtingieji šiaurės kraš
tai sudaro ketvirtadalį pasaulio gyvento
jų jie sunaudoja 80 procentų visų pasau
lio pajamų, 90 procentų visa 'tai, ką pa
gamina, ir 85 procentus visos pagamina
mosios naftos. Vienam tų kraštų gyven
tojui išeina šimtą kartų tiek sunaudoja
mosios energijos negu neturtingųjų kraš
tų. Vienas amerikietis sunaudoja tiek naf
tos gaminių, kiek 1.072 nepaliečiai.

Visa pasaulinė ekonomija eina jau ne
be į krizę, o visišką pražūtį. Vien Vaka
ruose šiuo metu yra 18 mil. bedarbių. 
Neturtingieji kraštai be saiko kerta miš
kus, ir dėl to apie 2000 metus iškils rim
ta grėsmė aplinkai — bus jau pavojin
gai užterštas oras. Kas penkios dienos pa
saulyje padaugėja milijonas gyventojų, 
taigi per porą dešimtmečių prisidės pora 
milijardų bumų. O jau šiuo metu yra apie 
800 mil. visiškai neturtingų, ir tokių kie
kiai daugėja. Neturtinguose kraštuose kas 
ketvirtas vaikas miršta nesulaukęs 5 m. 
amžiaus. 34 kraštuose 80 procentų gyven-

Trumpai. Visa esamoji politinė padėtis 
labai sudėtinga, įvykių sėkmė — labai 
sunkiai pramatytina, bet visi jie vyks 
karo įtampos lygmėje. Taigi, pasaulis at
sidūrė karo stovyje.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

LIETUVOJE
■ ■ ■■ ■! ■■

ANYKŠČIŲ ŠILELIS
Kalniai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kais jūsų grožei senobinei tiki?

Taip dainavo vysk. A. Baranauskas 
daugiau kaip prieš 100 metų. O dabar, 
kaip „Tiesa“ raišo, Anykščių šilelis gyve
na antrąją jaunystę.

Pasirodo, Anykščių šilelis, sudarąs 
1.500 ha šilo, tapo natūralus botanikos 
miškas — draustinis.

Tuoj po karo imta ten sodinti ąžuolai, 
maumedžiai. Jame priskaitomia apie 700 
aukštesniųjų augalų ir 160 valgomų gry
bų rūšių. Taip pat šilelis esąs pilnas gy
vūnijos — šernų, kiaunių, istimų, auldi. 
nių, lapių, bebrų d-r kit. Jo ribose yna ir 
globojamasis milžinas Puntukas ir Kara
lienės liūnas.

O botanikas A. Lekavičius paruošė mo
nografiją apie tą draustinį, pavadintą 
jAlnykščių šilelis“.

1965-1971 M. NUTEISTI PARTIZANAI 
PERMĖS LAGERYJE

Iš ką tik Vakaruose gauto naujo mask
viškės „Einamųjų įvykių kronikos“ 53 
nr. (1979 m. rugp. 1 d.) aiškėja, kad 
1965-1971 metų bėgyje Lietuvoje dar bu
vo teisiami partizanai. Apie šiuos „atoslū
gio laiku“ įvykusius 'teismus iki šiol be
veik nieko nebuvo žinoma.

Permės 36-me lageryje kali Šerkšnys, 
1965 m. nuteistas 15 metų už „tėvynės 
išdavimą“. Jam 62 metai, jis hipemtoni- 
kais širdininkas, kraujo spaudimas kar
tais prašoka 200. Metus prašėsi gydytojų 
paguldomas į ligoninę. Vasario 19 d. pa
siuntė pareiškimą lagerio viršininkui Žu- 
ravkovuii, paskui dar du pareiškimus į 
aukštesnes instancijas. Iki galo liepos jis 
taip ir nebuvo paguldytas į ligoninę.

Kitas 36-to lagerio lietuvis septynias- 
deSimtmetis Stasys Morkūnas, 1965 m. 
nuteistas už „tėvynės išdavimą“ 15 metų 
lagerio. Jils serga vandenlige, tegali įsiau
ti į šlepetes.

Liepos 11 d. Permės ligoninėje mirė 
Kazys Baranauskas, 1971 m. nuteistas 10 
mietų lagerio už „tėvynės išdavimą“. La
geryje jis ilgai kankinosi šlapimtakių už
sikimšimu, merdėjo kameroje, nesulauk
damas medicininės pagalbos. Liepos 11 d. 
po kaimynų-kaliniių protestų jį paėmė 
operacijai, po kurios jis tuoj pat mirė.

(ELTA)
NAUJAS SAVILAIDOS ŽURNALAS 

„VYTIS“
Neseniai Vakarus pasiekęs maskviškės 

„Einamųjų įvykių kronikos“ 53 nr-is 

tojų yra neraštingi. O truputį daugiau 
kaip už svarą galima būtų Skiepais ap
ginti nuo labiausiai paplitusių ligų kiek
vieną neturtingųjų kraštų vaiką.

(Pasaulyje dabar taip jau viskas susi
pynę, taip vienas kraštas priklauso nuo 
kito, kad padėti neturtingiesiems kraš
tams reiškia ne gerą širdį rodyti, o sau 
padėti. Prekiaudami su neturtingaisiais 
kraštais, tarp 1973 ir 1977 m. turtingieji 
kraštai buvo pajėgūs aprūpinti darbu be
veik 5 mil. savo gyventojų. Kai Indija 
skundžiasi, kad jai labai trūksta plieno, 
Britanijoje vienas po kito uždarinėjami 
fabrikai. Kai neturtingieji šaukiasi, kad 
jiems būtų duodama gaminių turtinguo
siuose stovi nenaudojamos ir pakankamai 
neišnaudojamos gamyklos, kurios galėtų 
duoti 170 milijardų svarų vertės produk
cijos.

Vadinas, reikia susiimti, šiemet turtin
gieji kraštai pažadėjo paramai skirti 0,7 
proc. viso produkto, bet tiek maža. Apie 
1985 m. tikimasi metams sutelkti apie 13 
milijardų svarų. Bet iki tų 1985 m. reikė
tų bent 200 milijardų.

NUODINGOSIOS DUJOS KARUI
JAV krašto apsaugos ministeris reika

lauja skirti lėšų gaminti daugiau nuodin
gų dujų karo reikalams ir priemonėms 
apsisaugoti nuo jų.

Susirūpinti tuo reikalu būsiąs paskati
nęs žinojimas, kad Sov. Sąjunga pirmau
ja šioje srityje, o taip pat pabėgėlių pa
pasakojimai, kad Afganistane tokios du
jos buvusios panaudotos.

JAV armija jau pradėjusi pirkti prie
mones apsiginti nuo dujų. Tai esą detek
toriai atpažinta dujoms, specialios unifor
mos ir patobulintos kaukės. Užsakomos 
gaminti specialios slėptuvės frontui ap
saugoti nuo dujų.

'Populiariausios JAV ir Sov. Sąjungos 
gaminamosios dujos yra tokios, kurios su
naikina žmogaus nervų sistemą. Jog pa
veikia akis, ’skauda galvą, vemiama, pra. 
deda traukyta raumenis, žmogus netenka 
sąmonės ir miršta.

JAV armijos vadovybė nori pasigamin
ti specialių 'bombų, kurių idfvi sudėtinės 
dalys, kol nenaudojamos, laikomos būtų 
atskirai viena nuo kitos ir būtų nekenks
mingos, o naudojamos sprogdamos teiktų 
naikinamąją jėgą ir paskleistų nervines 
dujas.

(1979 m. tiugp. 1) praneša, kad birželio 
mėnesį -Lietuvoje pasirodė naujas savilai- 
dos žurnalas „Vytis“. Pirmasis numeris 
105 psl., išleidimo vieta nurodoma „oku
puota Lietuva“. Įžanginiame straipsnyje 
„priešu numeris pirmas“ vadinama „oku
pacinė administracija“. Spausdinamos iš
traukos iš Aušros ir Jono Jurašų straips
nių „Metmenyse“ apie kultūrinės inteli
gentijos laikyseną Lietuvoje. Du straips
niai apie lietuvių komunistų partijos po
ziciją tautiniu klausimu. 1949 metų 
straipsnis aptaria partizanų sąjūdį. Apra
šomas kraštotyrininko Untulio nužudy
mas. Buvusio politkalinio Brukštaus 1964 
metų pareiškimas, kur jis įsipareigoja 
dirbti KGB. Kitame straipsnyje kritikuo
jamos savtllaidlinės „Penspektyvcls“, kad 
įsileido i savo puslapius „lietuvių komu
nistų sąjungą“.

Antras „Vyties“ numeris (46 psl.) išėjo 
liepos mėnesį. Čia spausdinamas skundas 
LTSR Aukščiausiai Tarybai dėl Viktoro 
Petkaus bylos (150 parašų), Manto Nik- 
laus straipsnis „Procesas Vilniuje esto 
akimis“ ir Antano Terlecko „Atviras 
laiškas Viktorui Katninšui“. (Taip pat 
pranešama, kad išėjo „Perspektyvų“ 12- 
tas numeris). (ELTA)

KARALIŪNO IR KIRSNAUSKAITĖS 
PERGYVENIMAI PSICHIATRINĖSE
Voldemaro Karaliūno ir Zitos Ki-rsniaus- 

kaitėa pergyvenimai prievartinėse psi
chiatrinėse ligoninėse aprašomi periodi
niame leidinyje ,,News Bulletin on Psy
chiatric Abuse in the Soviet Union“ (Lon
don-, Nr. 2, 1979 m. spalio mėn.). Karaliū
nas buvo suimtas 1975 m. už darbininkų 
raginimą streikuoti ir atsisakyti sovieti
nės pilietybės. Jis buvo internuotas Čer
niachovskio (Tilžės) specialioje psichia
trinėje, bet jam buvo pažadėta, kad 1979 
metų pradžioje jis būsiąs perkeltas į re
guliarią psichiatrinę, šis pažadas nebuvo 
išpildytas. Psichiatrai pasiskundė jo gimi
nėms, jog 'šis nuolatos meldžiasi ir sakosi 
atliekąs Dievo valią. 1979 m. vasarą Ka
raliūnas prarado apetitą, paveiktas pri
verstinių injekcijų.

Adventiste Zita Kirsnaiuskaitė, g. 1950 
m., gyvena Latvijoje. Ji -buvo keletą sy
kių prievarta uždaryta į psichiatrinę už 
savo tikėjimą. Vaistų įšvirkštimai sutrik
dė jos inkstus, kuriuos dar pablogino ne
tikęs gydymais Rygos ligoninėje. 1978 m. 
spalio mėn. ji pasiskundė -apie tokį gydy
mą ir pareiškė, kad tuo buvo pažeista 
medicinas etika. Ji buvo pakviesta į svei
katos ministeriją jos skundų svarstyti. 
Ten penki gydytojai mėgino ją įtikinti, 
kadi jai nedelsiant reikia' psichiatrinio gy
dymo. Tadia ją prievarta uždarė į Latvi
jos psichiatrinę (Riga, ui]. Aptiekus 1), 
vyr. daktarė — Zusannia Sočneva. Tėvo 
adresas: Stanislovas Kirsnauskas, USSR, 
Riga, ui. Gagarina 86. (ELTA)

GRĄŽINKITE MUMS MŪSŲ 
BAŽNYČIĄ!

Keaton News Service, remdamasis 
„USSR News Brief“ pranešimu, įrašo, kad 
Lietuvoje 148.149 katalikai pasirašė Brež
nevui adresuotą ptelticijąį reikalaujančią 
grąžinti atimtą bažnyčią Klaipėdoje.

-Bažnyčia buvo pastatyta 1956-1960 m. 
Jai statyti buvo gautas leidimas. Atrodo, 
tai ta pati -bažnyčia, kurios statytojams 
buvo -surežisuota triukšminga propagan
dinė byla.

Dabar Klaipėdos katalikai, kaip rašo
ma, turi melstis mažame -apskurusiame 
mediniame pastate.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NEDARYKIME SAU GĖDOS!

„Europos Lietuvio“ Nr. 7 išspausdino 
VLIKO ir PLB atsišaukimus į laisvojo 
pasaulio lietuvius. Abu atsišaukimai — 
kvietimai labai panašūs vienas į kitą.

Turime vieną žiaurų Lietuvos okupan
tą, ir kova su juo turi būti viena, veda
ma iš vieno gerai suorganizuoto centro.

Laikas ir labai laikas, kad Vlikas ir 
PLB susėstų prie bendro stalo ir ateity
je abi valdybos pasirodytų po vienu bend
ru atsišaukimu mums. O toks suskilimas 
nieko gera nežada nei Vilkui, nei PLB — 
žmonės pradeda nebepasitikėti nei vie
nais, nei kitais. Kovos frantas lieka de
moralizuotas. Mes, gaudami Vliko ir PLB 
bendraraščius ir kvietimus atlikti tą ar 
tetą darbą, pradedame nesusigaudyti, iš 
ko imti direktyvas ir pagaliau su kuo 
kartu dirbti, nes abi šios institucijos pa
skutiniu metu bando dirbti tą paltį darbą, 
tik iš dviejų vietų. Sakytume, gana per
daug generolų, nes maža tėra kareivių, 
kurie norėtų tarnauti dviejose armijose-

Stasys Kasparas

KAI ,,TIMES“ MŪSŲ KALBA 
PRABILO...

Garsią dieną Valentino
„E. L.“ niekų nespausdino, 
tačiau „Times“ nenutilo 
ir mūsų kalba prabilo:

AUDJ TO B NORIU Pasakyti kad 
as Labai myliu have hfcad esi 

viskas kas man Rūpėsi.

„Times“ galim sakyt bravo, 
kad nors taip ipaisidarbavo. 
Tikimės, jei netingės, 
lietuviškai daugiau dės!

Sveikinimai ir linkėjimai!
I Jūsų J. M.
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Kronika
MIRĖ PROF. DR. ANTANAS RUKŠA

Gaiuta žinia, kad vasario 24 d. Augs
burge, Vokietijoje, mirė prof. dr. Anta
nas Rukša.

'Palaidotas vasario 27 d.

AUKOS SPAUDAI

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Notting
hamo skyrius spaudai paremti aukojo 20 
svarų.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Pakalnis — 1 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

BRITANIJOS VASAROS LAIKAS

Britanijos vasaros laikas šiais metais 
prasidės kovo 16 d.

Naktį iš kovo 15 į 16 dieną laikrodžiai 
bus pavaryti vieną valandą pirmyn nuo 
standartinio Grinvičo laiko. Vasaros lai
kas tęsis iki spalio 26 d.

(Daugumoje Vak. Europos valstybių va. 
saros laikas prasidės 'balandžio 6 d. ir 
tęsis iki rugsėjo 27 dienos.

EUROPOS JAUNIMO RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Europos Jaunimo rašinių konkurso ko
misija praneša, kad 1978 metais paskelb
to konkurso premijų antroji dalis (350 
svarų) bus išmokėta šiais metais.

Konkurso sąlygos:
1) konkurse gali dalyvauti abiejų ly

čių Europoje gimę lietuviai nuo 18 iki 30 
meitų amžiaus.

2) kandidatai premijai gauti jftivalo 
iki 1980 m. spalio 1 dienos pristatyti kon
kurso vertinimo komisijai (2, Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT) savo raši
nių, išspausdintų lietuvių išeivijos ar gy
venamojo krašto spaudoje, iškarpas ar 
fotokopijas. Rašiniai turi būti parašyti lie
tuviams rūpima tema.

3) Rašinių vertinimo komisija, atsi
žvelgdama į gautų rašinių kiekį, mecena
to P.B. Varkalos .skirtą premiją galės pa
skirstyti trims kandidatams, arba visą 
premiją (350 svarų) vienam asmeniui.

Konkurso komisija:
P.B. Vatfcala, R. Spalis, J. Vilčinskas

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Skautų Ivlaisanos stovyklai aukojo: M. 
Janulis ('Nottingham) 2 sv., P. Butkevi
čius (Burton) 2 sv.

Nuoširdus 'ačiū.
LSS Europos Rajono Vadija

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

PRESTONE — kovo 16. d., 12.15 vai., šv. 
Igno bažn.

ROOHDALĖJE — kovo 23 d., 12.15 vai., 
šv. (Patriko bažn. Išpažintys.

MANCHESTERYJE — rekoldkcijos kovo 
30 d., 1 vai., St. Chad's bažn. Išpažin
tys nuo 1215 vai. Rekolekcijų vedė
jas kun. S. Matulis, MIC.

BIRMINGHAME — kovo 15 d., šeštadie
nį, 18 vai., 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAM® — kovo 16 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — kovo 16 d., 14 vai., Convent 
of Mercy, Bridge Gate.

NORTH AMPTONE — kovo 16 d., 17 val., 
šv. Lauryno bažnyčioje (Lenkų), 
Craven Street. Pamaldas laiko kun.

dr. Jonas Sakevičius, MIC, iš Lon
dono. Prie bažnyčios yra klubas pa
buvojimui.

NOTTINiGHAME — kovo 23 d., 11.15 
vai., (Liet. Židinyje.

KETTERINGE — kovo 23 d., 18 vai., šv. 
Edvardo bažn., London Rd. Pamaldas 
laiko kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC

BRADFORDE — kovo 16 d., 1 vai. p. p.
HALIFAXE — kovo 23 d., 1 vai. p. p.; šv. 

'Mišios už a. a. Antaną Sagaitį.
STOKE-ON-TRENTE — kovo 22 d'., šeš. 

tadienį, 18 vai., St. Wiulstan's.
LEICESTER Y JE — kovo 23 d., 14 vai., 

švč. Širdies bažn., Mere Rd.
NOTTINGHAME — kovo 23 d., po 11.15 

vai. pamaldų Židinyje, bus pašven
tinti a. a. Kazimiero Masiliūno ir 
a. a. Felikso Popeliučkos paminklai 
Wlilford Hill, lietuvių kapinėse.

Vienoj skilty {dėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Metinis Londono Pirmojo skyriaus su
sirinkimas įvyks kovo 15 d., 6 vai. vaka
re, Lietuvių Bažnyčios svetainėje.

Bus renkama nauja valdyba ir atsto
vai į DBLS metinį suvažiavimą. Taip pat 
bus )dislkiu.t'Ucd<atmj įvairūs! reikalai. Visi 
nariai ir prijaučiantieji prašomi atsilan
kyti. Skyriaus Valdyba

TA KOVO 22-OJI

Jau maždaug paaiškėjo, kaip to šešta
dienio vakare buls paminėtas Kristijonas 
Donelaitis.

Vakarui vadovaus DBLS Tarybas pirm. 
Eimutis Šova. Ištraukas iš „Metų“ poe
mos skaitys 'aktorė Živilė šlekytė, o įva
dines pastraipas ir paaiškinimus — E. 
šova.

PaSkaitėlė apie K. Donelaitį bus K. 
Bairėno.

Padainuoti sutiko solistė 'Birutė Valte- 
rienė. Jai akompanuos Vincentas 
O'Brien. Pasirodys taip pat E. Šovos va
dovaujamas akordeonistų 'ansamblis.

O kol vakaro metu rinksis klausytojai 
ir po programos jie po truputį skirsty- 
sis, Vladas Velička pasirūpins, kad tuo 
metu skambėtų lietuviška muzika.

Minėjimo pradžiai — 7 vai. vakare.
Įėjimais nemokamas. Po minėjimo bus 

galima taip pat nemokamai pasivaišinti 
karšta arbata.

GARSIŲJŲ DAILININKŲ JPARODA

Kas bent kiek tiek domisi, menu, tam 
būtų tik kartą gyvenime tokia proga pa
matyti didžiulę poimpresionistų dailės 
darbų parodą Royal Academy, London, 
iki kovo 30 d.

Boltonas
METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d. latvių klube Boltono lie
tuviai turėjo savo metinį susirinkimą. 
Skyriaus pirmininkas priminė susirinku
siems, kad Vasario 16-toji viso pasaulio 
lieltluivių yra švenčiama jau 62-ąjį kartą, 
ir paragino įbolitoniškiius nepamiršti savo 
tautybės, papročių ir kalbos. Jis taip pat 
perskaitė Boltono latvių pirmininko J. 
Za'kio įsveikiniimus lietuviams nepriklau
somybės šventės proga.

Susirinkimo dienotvarkėje buvo numa
tyta išrinkti naują skyriaus valdybą, bet 
kol skyriaus sekretorius P. Gabrėlavičiius 
yra M|anČtei;(tei(io ligoj (niėje, valdybas 
rinkimas atidėtas sekančiam susirinki
mui. Kasininkė M. Paiuiliukoniienė padarė 
pranešimą 'apie skyriaus kasą. Einamuo
siuose reikaluose gyvai aptarta boltoniš- 
kių ekskursija į Sodybą ir tradicinis Ve
lykų pobūvis. Buvo .nutarta daryti Vely
ki! margučių varžybas, ir gražiausias 
margutis bus premijuotas buteliu ferry, 
kurią varžyboms dovanoja H. Siiius.

Susirinkimas, kaip ir visada, praėjo la
bai gražiai! — susirinkusieji pasikalbėjo, 
išgėrė, pasijuokė, ir .laibai greitai prabėgo 
laikas smagioje, jaukioje, lietuviškoje 
nuotaikoje.

Sekantis įboltoniškių susirinkimas įvyks 
kovo 30 d., 7 vai. vak., Boltono latvių 
'klube.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Pirmasis šių metų draugijos 'susirinki
mais įvyks šeštadienį, kovo 15 d., 3 vai. 
p. p., Mančesterio lietuvių klube. Draugi
jos pirmininkas L. Pūrais duos pranešimą 
„Renkami pašto ženklai ar makulatūra?“

Draugijas nariai ir kiti filatelistai yra 
maloniai kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti, ir visų dėmesps atkreipiamas 
į ankstesnį susirinkamo laiką.

VASARIO ,16 MINĖJIMAS

Vasario 24 DBLS Manchesterio skyrius 
surengė M.L.S. klube Vasario 16 minėji
mą, į kurį prisirinko pilna klubo salė 
žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė šio skyr. 
pirm. A. Jaloveckas ir pakvietė visus ty
los minute pagerbti žuvusius už Lietuvos 

laisvę. Paskaitai 'skaityti pakvietė A. Bu
čį.

Prelegentas paskaitoje peržvelgė mūsų 
tautos kelią istorijos bėgyje ir išryškino 
tuos istorinius įvykius, kurie buvo mūsų 
tautai lemtingi praeityje ir yra svarbūs 
dabar. Taip pat išreiškė viltį, kad Lietu
va vėl bus laisva ir nepriklausoma. Tai 
mes laukiame visi, nes atsikūrusi Lietu
va įdiegė mūsų širdyse savo nenutrūksta
mą meilę, kuri ir dabar tėbeliepsnoj a, 
nors praėjo daugiau jos netekimo metų, 
negu atgautosios nepriklausomybės.

Ta pačia proga prisiminė ir mūsų vi
same pasaulyje gyvai besireiškiančią liie- 
tuvilšką kultūrinę veiklą, naudingą dabar
ties ir ateities nepriklausomai Lietuvai.

Paskaita, išryškinta 'kruopščiai surink
tais faktais, buvo įvairi ir įdomi klausy
tis, už ką susilaukė daug katučių ir pa
gyrimo.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Po to pasižmonėta ir pasilinksmin
ta klubo bare ir prie vaišių stalo.

Po minėjimo Skyrius pravedė Tautos 
Fondui pasisekusią rinkliavą.

A. P-kis

Škotija
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 10 d. lietuviškos pamaldos Mos- 
send katalikų 'bažnyčioje buvo aukoja
mas už Lietuvą ir Lietuvos kankinius ir 
nepriklausomybės kovotojus.

Bažnyčioje prisirinko gana daug tau
tiečių iš artimų ir tolimesnių vietovių. 
Prel. J. Gutauskas atnašavo šv. Mišias, 
giedojo Šv. Cecilijos choras, vadovauja
mas Pr. Dzidoliko, taip pat pasirodė gra
žiu balsu viešnia iš Kanados Gina Čap- 
kaudkienė.

Po pamaldų visi rinkosi į klubą pasi
vaišinti ir pasistiprinti Išedmininlkių ska
niai paruoštais pietumis. Pasivaišinus 
'klubo pirm. J. Bliūdžius pasveikino susi
rinkusius ir savo trumpame žodyje prisi
minė ypač Lietuvos savanorius kūrėjus, 
kovojusius idėl Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Taip pat pabrėžė, kad ir 
užsienyje gyvendami! esame savanoriai ir 
turime kovoti už tėvynės laisvę, žinoma, 
ne su ginklu rankoje, bet kultūrine veik
la ir propaganda.

Po jo kalbėjo savanoris kūrėjas Pr. 
Kriiuigžda. Jis prašė nepamiršti lietuvių 
kalbos, dainos ir 'kultūrinės veiklas. Pr. 
Dzidolikas kalbėjo angliškai, paaiškinda
mas Vasario 16 d. prasmę tiems tautie
čiams, kurie nesuprato lietuvių kalbos, 
nes buvo ir svečių škotų. Prel. J. Gutaus
kas, kalbėjęs lietuviams pamoksle, taip 
pat ir klube sveikino susirinkusius.

Meninę id'alį pradėjo Pr. Dzidoliko va
dovaujamas šv. Cecilijos choras, sudai
nuodamas lietuviškų dainų. Antroje pro
gramos dalyje pasirodė viešnia iš Kana
dos Gina Čapkauskienė. Ji sudainavo ke
letą ypač gražių dainų ir stebino ir džiu
gino savo gražiu lakštingalos balsu. Tik
rai buvo džiugu išgirsti tokio .aukšto lygio 
dainininkę pas mus, Škotijoje. Klausyto
jai sukėlė didžiausias ovacijas ir prašė, 
kad dainuotų daugiau.

Turėjome ir loteriją, kurios pelnas pa
skirtas .lietuvių kolegijai Romoje ir Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje.

Po koncerto pasišnekučiuota, vis dar 
džiaugi antis tokiu gražiu ir nepaprastu 
minėjimu. Didelė padėka ir pagarba pro
gramos atlikėjams, o ypač viešniai iš Ka
nados.

J. B.

PO KONCERTO IR PARODOS

Apie vasario 13 d. Motherwell Civic te
atre suruošus vakarą ir parodą jau buvo 
išspausdintas M. Rodgers reportažas.

J. B. papildomoje korespondencijoje nu
rodo, kad parodai eksponatus rinkdami 
ir parodą tvarkydami pasidarbavo Pr. 
Dzidolikas, M. Rodgers, A. Rugienius, J. 
Bliūdžius ir Marytė ir Z. Sledžiauskai.

Dėkojama Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, kadi įgalino vielšlnią solistę Giną 
Čąplkauslkienę atvykti į Britaniją, o DBLS 
pirm. J. Alkiui, kad sudarė sąlygas jai 
atvažiuoti koncertuoti į Škotiją.

,,... mes Škotijos lietuviai, esame la
bai dėkingi Ginai Čapkauskienei už kon
certus“, rašo J.B. ,,Mūsų ausyse ilgai 
skambės jūsų gražus ir malonus balsas. 
Norėtume ar dažniau taikių konncertų tu
rėti savo kalnuotoje Škotijoje."

Derby
VASARIO 16 PRASMINGAS 

ATŽYMĖJIMAS

Pasiaiulio įvykiai sujudino valstybių 
galvas, taip pat mūsų visuomenę. Tad ne
nuostabu, kad minėjimas į Derbį sutraukė 
arti pusantro šimto vietos ir apylinkės 
tautiečių. Turėjome DBLS centro valdy
bos pirm. J. Alkį, Nottinghamo lietuvių 
su pirm. K. Biįvainiu ir kun. S. Matuliu, 
Štoko, Burtono, Mansfieldo 'ir kitų vieto
vių. Turėta ir kitataučių organizacijų at
stovų — buvo pilna šv. Juozapo parapi
jos salė.

Parapijos naujoji būklė jauki. Prie 
įėjimo M. Zinkutė dalyviams segė vėlia
vėles. Scenos stalas papuoštas tautinių 
raštų juosta, trispalve, Lietuvos žemės 
žiupsnelis ir gėlės.

DBLS Derby skyriaus pirm. Vi. Juno- 
kas atidarydamas susirinkusius pasvei
kino lietuvių ir anglų kalbomis, primin

damas Vasario 16 prasmę ir jos įgyvendi
nimą ir kviėsdamas tęsti kovą, kol Lie
tuvai ir joje likusiems broliams ir se. 
sėms .atgimimas nušvis.

Buvusio DBLS garbės mario a. a. Vilk. 
Iignaičio paruoštą paskaitą pirmininkas 
pakvietė paskaityti' Br. Zinkų. Paskaitos 
žodžiuose Skambėjo Lietuvos praeitis ir 
dabarties gyvenimo ir kovų įvykiai, pil
ni' jaudinančių prisiminimų ir vilties. Jo
je kviečiama perduoti jaunajai kartai 
tėvynės meilę, kalbą, papročius dr tra
dicijas. Velionis visa tuo sielojosi, daly- 
vaudamlais skautiškose sueigose dr reda
guodamas ,,Budėkime“.

Po paskaitos tylos minute prisiminti 
kovotojai.

Derby 'Ukrainiečių pirm', S. Matriakas 
savo žodyje 'apgailestavo, kad lietuvių ir 
ukrainiečių žemė yra pavergta ir šią gar
bingą šventę tenka švęsti išeivijoje. Ta
čiau pabrėžė, jog turime jungtis ir rody
ti pasauliui, kad trokštame laisvės savo 
pavergtiems kraštams.

Sv. Juozapo parapijos klebonais kanau
ninkas James Bell pasveikinęs džiaugėsi, 
matydamas gausiai suisdrimkusius į jo pa. 
rapijos salę. Linkėjo, kad lietuvių 
tauta 'atgautų laisvę 'ir laisvai melstųsi 
savose tėvynės bažnyčiose. Tačiau jam, 
sakė, malonu, kad mes radę prieglobstį 
šiame karalienės krašte.

Pirm. VI. Junokas padėkojęs įteikė jam 
Land of Crosses knygą.

Po to uniformuoti Nottinghamo Skau
tukai V. Važgauskas ir M. Puzinas, lydi
mi tautiniais drabužiais pasipuošusios O. 
Jialsevičiūtės-Hill, įneša į sceną lietuviš
ką trispalvę. Prie stalo gėlėmis apsupto
je kėdėje sėdi savanoriis-kūrėjas J. Gru- 
žinskas iš Nottinghamo. O. Jasevičiūtė- 
Hill deklamuoja apie savanorį kūrėją. 
Salėje mintina tyla. Po deklamacijos vė
liava išnešama. 'Programa įvairi ir sudė
tinga, keičiasi jaunimas su senimu. Not
tinghamo jaunieji Gasperai — sesutė ir 
'broliukas, taisyklinga lietuvių kalba pa
deklamuoja eilėraštį ir padainuoja. Der
by jaunimais: Venokai — sesutė su bro
liuku — deklamuoja. A. Sadula skambi
na pianinu', M. Zinlkuitė ir Čerkeliūnas at
lieka keletą pianino ir fleitos duetų. Šau
nusis jaunimams 'susilaukia ilgų ploji
mų.

Dainuoja Nottinghamo „Gintaras“, ve
damas solistės V. Gasperienės ir akom
panuojamas N. Vainoriūtės. Moterų seks
tetais padainuoja širdies dainą, Sodo obe
lėlę, vyrų vienetas — Tėvynė šaukia, Si
luetas, Alutis baltutis, vėl moterų sekste
tais Atsikėliau anksti rytelį, Aštuonytis, 
Gintarinė šviesa, vėl vyrų vienetas Sen
bernių daina ir Tėvynė Lietuva. Paga
liau scenoje pasirodo visas „Gintaro“ 
chorais, kurį sudaro 20 'asmenų. Vedamas 
solistės V. Gasperienės, jis sudainuoja 
Jūros šauksmas, Subatėlė ir Nemunėli, 
Nemunėli. Nuskamba ilgiausias atsidėko
jimas katučių garsais.

DBLS Derby skyr. pirm. Vi. Junokas 
padėkojęs programos 'atlikėjams, pakvie
čia IM. Zinlkutę, kuri solistei V. Gasperie- 
nei ir akompanuoto jai N. Vainoriūteii įte
ikia po gėlių puokštę. Jaunimėlis apdova
nojamais saldumynais ir gražiais žodžiais. 
Pirminilnkas dėkoja tėveliams už vaiku
čių paruošimą programai, reikšdamas vil
tį, kad mūsų jaunimėlis ateityje ir vėl 
palsirodyis scenoje.

Prieš 'metus Nottiniįjh'almei įsiteigtasis 
choras „Gintaras“, vedamas solistės V. 
Gasperienės ir akompanuojamas N. Vai- 
noriūitė'S, yra pasiekęs aukšto lygio. Pla
tus jo repertuaras, o kai dainuoja, tai ža
vu klausytis. Tai choras, kuris gali pasi
rodyti daug 'kur tiek šitame krašte, įtiek 
užjūryje. Pagarba ir padėka, ir linkime 
sėkmės!

Veiklusis pirm. VI. Junokas dabar pa
kvietė DBLS Centro Valdybos pirm. Jarą 
Alkį tarti žodį. J. Alkis jaudinančiu žo
džiu pabrėžė džiaugsmą, matydamas tiek 
dauig įsusirinikusių ir gražią, konstrukty
vią programą. Tai rodo, ką galimą atlikti 
bendromis jėgomis, glaudžiai ibendraidar- 
įbliaiujianit skyriams. Linkėjo palaikyti dar 
■glaudesnius ryšius. Pirm. VI. Junokas pa
dėkojo už pavyzdinį organizuotumą dr va
kario pra vedimą.

Pirm. VI. Junokas baigiamajame žody
je padėkojo visiems, prisidėjusiems prie 
organizavimo, o ypačiai jaunimui ir Not- 
tingh'amo „Gintaro“ vedėjams ir choris
tams.

Nuskamba Tautos himnais.
Vakaras toliau vyko linksmoj nuotaikoj 

prie geros muzikos. Pravesta loteriją. 
Veikė bufetas.

J. M.

Vokietija
SUBUVIMAS RASTATTE

Vasario 16 buvo paminėta nepriklauso
mybės šventė ir įvyko faisingas 12 apaš
talų bažnyčios salėje Rastartte.

Pamaldas atlaikė Vasario 16 gimnazi
jos kaipelionas Dėdinas. Jos turėjo būti 
eCflumeniškos, bet evangelikų kun. F. Skė
rys buvo kitur įsipareigojęs.

Po pamaldų buvo kavutė su pyragais.
16 vai. prasidėjo minėjimas. Šventei 

pritaikytą paskaitą kapelionas Dėdinas 
gražiai paįvairino 'lietuviškų motyvų 
skaidrių paveikslais. Rastaitto vyrų cho
rais sudainavo 4 dainas.

Po to buvo linksmas vakaras su muzi
ka, šokiais ir dainomis. Į šventę buvo su
brinkę apie 80 žmonių.

A. S.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS NEUSTADT/HOLST.

Vasario 24 d. rytą kun. dekanas Vaclo
vas Šarka, atvykęs ilš Hamburgo, atlaikė 
Šv. Mišias - šv Jono bažnyčioje. Kadangi 
šiuo laiku trūksta katalikų kunigų Vo
kietijoje, tai Neustadto parapijos klebo
nas turi vykti į tokias parapijas pravesti 
pamaldų, kur iš viso nėra jokio kunigo. 
Tad kas ketvirtą mėnesio sekmadienį kun. 
V. Šarka talkininkauja Neustadto klebo
nui ir praveda pamaldas vdkiečiams ka
talikams, o kartu ir lietuviams. Pamal
das pravedė vokiškai ir pamokslą pasakė 
vokiečių kalba. Evangeliją perskaitė ir 
lietuviškai. Kun. Šarka trumpai paryški
no atvykusiems į pamaldas tikintiesiems, 
kad vasario mėn. laisvuose Vakaruose 
gyvenantieji lietuviai mini Lietuvos ne
priklausomybės šventę, o jis yra keliau
jantis lietuvis kunigas ir aptarnauja sa
vo tautiečius, labai plačiai išsibarsčiusius 
Niedersachsene, Schleswig-Holsteine ir 
Hamburgo kraštuose.

Po pamaldų kun. V. Šarka paprašė lie
tuvius į parapijos salę išgerti kavos puo
delio ir trumpai pasikalbėti. Parapijos 
šeimininkė išvirė kavą, kunigas iš savo 
automobilio ,parduotuvės“ atnešė duonos 
kepalą ir didoką dešrą ir taip pavaišino 
4 Neustadto lietuvius, kurie buvo atėję 
į pamaldas, tris vokiečius, Pr Kotkjį,. ku
ris su šio aprašymo autorium buvo atvy
kę iš Luebecko.

Reikia stebėtis, kad iš buvusios savo 
laiku gan stambokos ir energingos lietu
vių kolonijos Neustadte šiandien jau kaip 
ir nieko nebeliko, o kas dar yra palikę, 
tai jau senatvės ir ligų prirakinti prie 
lovos. O kadaise Neustadte veikė pilna 
lietuvių gimnazija, ten gyveno nemaža lie
tuviškos inteligentijos, dabar ateina tik 
keturi žmonės paminėti Lietuvos nepri
klausomybės šventės, o ir tai tik kun. Vac
lovo šarkos nenuilstamos energijos ir 
pasiaukojimo dėka. Skaudu pagalvoti, 
kaip buvusios nemažos lietuvių kolonijos 
nyksta ir dingsta iš gyvenimo.

J. Pyragas

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS IR 
KITI ĮVYKIAI MUENCHENE

XXX Nepriklausomybės 62-sios meti
nės čia buvo paminėtos vasario 16 d. 
,,Haus der Begegnung“. Minėjimą atidarė 
Apylinkės v-bos pirmininkas R. Herma
nas. Paskaitą skaitė dr. K. J. Čeginskas. 
Meninę programą atliko jaunimas — ^Ra
tukas“ pašoko tautinių šokių, o Eglė Juod
valkytė paskaitė poezijos S K. Bradūno 
„Donelaičio kapas" 200 m. nuo Donelai
čio mirties atminti. Loterijos ir torto 
varžytynių pelnas paskirtas „Ratukui“. 
Daug dainų išdainuota draugiškame po
būvyje, kur gražiai susirinkę sveteliai 
vaišinosi mergaičių paruoštais sumušti
niais ir balandėliais. Pamaldos už Lietu
vą įvyko sekančią dieną Ludwigsfeldo 
bažnyčioje. Jas atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. D. Kenstavičius iš Feuchto.

XXX Operos solistė Lilija Šukytė, dai
nuojanti įvairiuose Europos teatruose, 
vasario pradžioje Bavarijos švietimo mi- 
nisterio Maierio atžymėta „Bavarijos ka
merinės dainininkės“ titulu už „išskirti
nai menišką muzikinį atlikimą“. Tokį >at- 
žymėjimą gavo ir dar trys dainininkės — 
Margarit Price, Edith Mathis ir Julija 
Varady.

XXX Muencheno jaunimo tautinių šo
kių grupė „Ratukas“ užsiregistravo šokti 
Vl-je Liet. Tautinių šokių šventėje Čika
goje liepos 7 d. 17 šokėjų ir vadovė Ali
na Grinienė išskrenda iš Frankfurto bir
želio 29 d. ,,Ratukas“ yra jau dalyvavęs 
1972 m. IVjje Liet. Taut, šokių šventėje 
Čikagoje.

XXX Vasario 7-9 d. d. įvyko muenche- 
ni'šlkių (Marijaus Dreslerio ir Kristinos Žu- 
tautaitės, M. A., vestuvės. II. 7 „Susiti
kimo namuose" jaunavedžiai buvo su
kvietę 60 „Ratuko“1 jaunimo ir mokslo 
kolegų tradiciniam atsisveikinimo su jau- 
nimu vakarui — Vakarynoms. Buvo dai
nuojamas Vakaryno arba Mergvakario 
dainos, pinamas jaunajai rūtų vainikėlis, 
jaunosios tėvai ir visos mergaitės šukavo 
jos plaukus, sušoktas ,,Suk, suk ratelį“ 
šokis ir kt. II. 8 įvyko metrikacija, o II. 9 
prel. dr. P. Celaešius sutuokė Bad Woe- 
rishofeno šv. Ulricho bažnyčioje. Po to 
kun. A. Bungos išpuoštoje klebonijoje, 
dalyvaujant jaunųjų giminei, įvyko ves
tuvinė puota.

PIGUS RUMUNIŠKI DRABUŽIAI

Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir 
Olandijos vyriškų drabužių gamintojai 
skundžiasi, kad Rumunija baigia juos iš
stumti iš rinkos, užversdama savo gami
niais. Jie nepajėgia varžytis, nes rumu
niški drabužiai kainuoja daug pigiau. Ru
muniška eilutė parduotuvėje kainuoja 50- 
25 svarais pigiau negu britų gaminta.

Rumunija turi teisę tam tikrą kiekį ga
tavų drabužių įvežti į tuos kraštus, .bet 
daug įgabenama neteisėtai: niuardomi už. 
rašai, rodantieji, kur gaminta, ir prisiu
vami kiti, kad tai Italijos gaminys.

„ŠLUOTOS" AUKSINĖS MINTYS

Parsiduoda labai pieniška karvė iš po 
astuonių veršių.

(Saviveiklinis skelbimas)
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