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Spaudos duona
Jau daug kartų buvo minėta, kokie yra 

lietuviškos spaudos sunkumai ne tik čia, 
Europoje, bet ir užjūriuose, kur lietuvių 
kolonijos yra žymiai gausesnės ir turtin
gesnės. Taip pat dažnai užsimenama, kad 
laikraštį išlaikyti ir jo puslapius pripildy
ti įdomia gyva medžiaga reikia dviejų da
lykų — skaitytojų ir bendradarbių. Jei 
laikraštį palyginti su duona, tai skaityto
jai yra tie brandūs grūdai, iš kurių mala
mi duonai kepti miltai, o bendradarbiai — 
tai duonos raugas, padarąs ją skanią val
gyti ir malonią pažiūrėti.

Šių abiejų dalykų mūsų laikraštinei duo
nai labai stokoja. Todėl, nežiūrint geriau
sių pastangų, ji dažnai išeina menka, „su
zmegusi“, nenoriai valgoma.

„Europos Lietuvio" prenumeratoriai ne
skaitomi tūkstančiais. Nors paskutiniais 
metais nebūta didelio nubyrėjimo, bet ne
simato ir ypatingo kilimo. Tuo tarpu vis 
ateina nauji pranešimai, kad tas ar anas 
skaitytojas paseno, nebegali matyti, kitas 
vėl jau iškeliavo į aną pasaulį. O iškelia
vusiųjų nebėra kas papildo.

Mūsiškis laikraštis yra leidžiamas Ang
lijoje, tad savaime suprantama, kad Ang
lijos lietuviai sudaro ir skaitytojų daugu
mą. Nors lietuvių skaičiumi, o gal ir eko
nominiais ištekliais šiuo metu ar tik nebus 
pralenkusi Vokietijos bendruomenė. Buvo 
laikai, kad laikraštis ir vadinosi „Britani
jos Lietuvis“. Europos lietuvių bendruo
menės labai protingai padarė, nesuskaldy- 
admos savo jėgų, bet pasiūlydamos pasi
tenkinti vienu, visus apjungiančiu laikraš
čiu, pavadinant jį „Europos Lietuviu“. De
ja, šis apsijungimas, pradžioje lyg žadėjęs 
būti efektingas, pamažu nusilpo. Kasmet 
vis mažėjo bendradarbių ir skaitytojų skai
čius. Šiuo metu visame Europos kontinente 
(be Anglijos) jau nebesurenkama nei pil
nų dviejų šimtų skaitytojų.

Paskutiniuoju laiku yra pasirodę šiokių 
tokių ženklų, kad Vokietijoj prenumerato
rių skaičius lyg ir žada padidėti. Į talką 
atėjo vienas kitas paskiras asmuo ir Vo
kietijos Bendruomenės Valdyba, pasižadė
dama padėti neišsigalintiems. O, kad taip 
įvyktų stebuklas, ir skaitytojų šeima pa
dvigubėtų!

Tokia pat tendencija yra pasireiškusi ir 
Šveicarijoje, kur lietuvių skaičius yra tik
rai nedidelis. Tačiau jeigu kiekviename 
krašte toks lietuvių procentas skaitytų ir 
remtų savąją spaudą kaip Šveicarijoje, tai 
laikraščio ateitis dar ilgam būtų užtikrin
ta.

Pažymėtina, kad tolimuose'užjūriuose 
(įskaitant Australiją) rtE. Lietuvis“ turi 
maždaug tiek pat skaitytojų, kiek Vokieti
joje. Leidėjai ir redakcija ypačiai didžiuo
jasi tais skaitytojais, kad jie, nors seniai 
palikę Europą, bet vis dar palaiko su ja 
šiokį tokį ryšį.

Ypatingo dėmesio čia nusipelno taip va
dinamas „Anglikonų . Klubas“ Čikagoje, 
kurio nariais yra buvusieji Anglijos lietu
viai. Daugelis jų ne tik prenumeruojąs! 
laikraštį, bet laikas nuo laiko per savo 
klubą paremia jį ir piniginėmis aukomis.

Šia proga taip pat minėtini tie „E. Lie
tuvio“ skaitytojai, kurie, atsilygindami už 
lietuvišką spaudą, prideda auką tos spau
dos palaikymui. Nors ir nedidelės tai su
mos, bet jos yra ypačiai reikšmingos, nes 
tuo būdu parodoma, kad skaitytojai verti
na savąją spaudą ir nesigaili keletos pen
sų jai paremti.

Neseniai buvo minėta, kad 1914 m. Ško
tijoje pradėtas leisti „Išeivių Draugas“ dar 
vis išsilaiko iki šios dienos. Anuo metu žy
miai labiau trūko spaudos darbininkų, ne
gu šiandien. Tačiau lietuviškoji dvasia ne
užgeso, skaitytojai laikraštį rėmė ir jis ga
lėjo šiaip taip išsiversti. Tikėkime, kad ;r 
dabartinė spauda galės verstis, jei jai ne
pritrūks moralinės ir materialinės para
mos.

J. Bltm.

KESTONO KOLEGIJA

Religijos ir Komunizmo Studijų Centras 
atidaro Kestone (Kent) naują eukumeninę 
kolegiją, kurios tikslas būsiąs studijuoti 
religijos persekiojimą Rusijoj, Kinijoj ir 
Rytų Europoje.

Studijų Centrą prieš tris metus įsteigė 
anglikonų kunigas M. Bordeaux, kuris yra 
studijavęs Maskvos universitete ir gerai 
susipažinęs su religijos padėtimi Sov. Są
jungoje.

Jo manymu, religinis atgimimas S. Są
jungoje paskutiniuoju metu ypačiai akty
viai pradėjęs reikštis. Kovai su juo KGB 
įsteigė specialią tarybą religijos reikalams.

„Catholic Herald“, rašydamas apie nau
jąją kolegiją, plačiai pamini ir Lietuvos 
religinę padėtį.

Ar atnaujinote 
„Europos Lietuvio“ 
prenumeratą 1974 m.?

MIRĖ A. SNIEČKUS
š. m. sausio 22 d„ eidamas 72-uosius me

tus staiga mirė Sovietų Sąjungos Centro 
komiteto narys, Aukščiausios Tarybos de
putatas, Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto pirmasis sekretorius, socialis
tinio darbo didvyris Antanas Sniečkus.

Kaip žinoma, A. Sniečkus pergyveno vi
sus Sov. Sąjungoje vykusiu? pasikeitimus 
ir išbuvo Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto pirmuoju sekretorium visą 
laiką iki pat savo mirties.

Plačiau apie A. Sniečkų sekančiame „E. 
Lietuvio“ numeryje.

NĖRA TAIP BLOGAI
Užsienio (iš dalies ir vietinė) spauda 

skelbia, kad D. Britanija jau esanti priėju
si liepto galą. Jos ekonominis žlugimas 
esąs neišvengiamas. Tai patvirtinęs finan
sininkas Rotšildas ir pats Bank of England 
gubernatorius Gordon'as.

Uždraustas vaisius
„Tiesa“ persispausdino iš „Pravdos“ I. 

Solovjovo ilgą straipsnį apie Solženytsino 
knygą „Gulago Salynas“. Čia paduodamos 
kelios jos ištraukos.

„Pastarosiomis dienomis buržuazinė 
spauda pakėlė antitarybinį triukšmą ry
šium su Vakaruose paskelbtu eiliniu šmei
žikišku A. Solženicyno veikalu, pavadintu 
„Gulago salynas“. Į nešvaraus antikomu
nistinės propagandos srauto paviršių vėl 
išplaukė vardas to atskalūno, kuris jau 
daug metų bendradarbiauja su tarybinei 
liaudžiai priešiškomis užsienio leidyklomis 
ir spaudos organais, taip pat baltųjų emi
grantų organais.“ *«•

„Gulago salynu“ aiškiai siekiama mul
kinti ir apgauti patiklius žmones įvairiau
siais prasimanymais apie Tarybų Sąjungą. 
Šio kūrinio autorių tiesiog smaugte smau
gia patologinė neapykanta šaliai, kurioje 
jis gimė ir išaugo, socialistinei santvarkai, 
tarybiniams žmonėms.“

**•
„Kaip žinoma, tarybinė visuomenė, Ra

šytojų sąjunga ne kartą perspėjo Solženi
cyną, kad jo elgesys neleistinas, teršiantis 
tarybinio piliečio vardą. Tačiau Solženicy
nas nieko nepaisė ir nieko nepasimokė. Jis 
buvo ir liko antitarybininku ir antikomu-

Australijos potvyniai
Auga žolė ant avių nugarų

„Blogiausi monsūniniai potvyniai šiame 
šimtmety“ — pranešė oricialūs šaltiniai 
apie šių metų potvynius Australijoje. Van
duo kyla apie 60 cm į valandą. Ne tik 
Queensland ir NSW užlieti vandenų eže
rais, bet ir Centrinėj Australijoj vietomis 
patvino Broken Hill, didžiausias kasyklų 
miestas, yra apsemtas; gatvės pavirto upė
mis, namų tik viršutiniai aukštai matosi. 
Policija bando surasti keturių asmenų šei
mą, kuri prieš savaitę iš Broken Hill išvy
ko į Birdsville, Simpson dykumos pakraš
ty.

Patvinusiuose rajonuose faunos virto jū
ra, o kaimai ir miesteliai primena Veneci
ją. Tik vienur kitur kalneliai-salos kyšo iš 
vandens. Tose salose rado prieglaudą šim
tai avių. Apatiškos, nebepajėgiančios ko
voti, stovi be maisto vandeny jau 6-7 die
nos.

Kur vanduo ima nuslūgti, pasirodo bai
sūs katastrofos padariniai. Trobesiai ap
nešti purvu; tūkstančiai apgedusių avių 
lavonų, naikinami moskitų ir kitų vabz
džių. Daug bado iškankintų avių stovi izo
liuotose salelėse, neišdrenbamame purvy
ne. Daug gyvačių, pelių ir bendikutų išsi
gelbėjo nuo kylančio vandens, sulipę ant 
avių nugarų. Kai kur avims ant nugarų 
sudygo žolė...

Maistas ir medikamentai pristatomi lėk
tuvais. Malūnsparniai meta pašarą galvi
jams, bet badas vis daugiau ima aukų.

Farmeriaii skaičiuoja, kad mažiausia 
vienas milijonas avių žuvo. Oficialiomis ži
niomis, iki šiol tik keturi žmonės prigėrė. 
Sunaikinta 90% turto, įskaitant trobesius. 
Čia neįeina sunaikinti keliai, tiltai ir gele
žinkelio bėgiai. Pasėlių ir galvijų nuosto
liai virš 20 mil. dol. Wee Waa medvilnės

Bet 500 bankininkų, susirinkusių į Pa
saulio Bankininkų konferenciją Londone, 
yra kitokios nuomonės. Jie sako, kad Ang
lija turinti geriausias ekonomines perspek
tyvas Europoje. Po kelerių metų ji turės 
nuosavą naftą, kuri padės išspręsti visus 
finansinius nepriteklius.

„Aš manau, kad kontinente žmonės opti
mistiškiau galvoja apie jus, negu jūs pa
tys“, pasakė L. Camu, Briuselio banko pre
zidentas.

Tarptautinio atsiskaitymo banko direk
torius R. Larre galvoja, kad Anglijos per
spektyvas šiuo metu yra užgožusi sociali
nė įtampa viduje, kas iš tikrųjų sukelia 
pesimizmą kontinente.

Eisuke Fukao, japonų Fuji banko pata
rėjas negali suprasti, kodėl kiti kraštai 
darbdavių-darbdninkų santykius sutvarko 
įstatymais, o Anglijoje vis tariasi ir dera
si. Vienintelis kelias į ekonominį atkutimą 
esąs tik darbas ir dar kartą darbas.

nistu, sąmoningai perėjusiu į taikos, demo
kratijos ir socializmo priešų stovyklą. Jis 
yra provokatorius ir kurstytojas, maldau
jantis imperialistus vykdyti Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu „jėgos politiką“.“’

„Buržuazinė propaganda mėgina vaiz
duoti reikalą taip, jog Solženicyno rašiniai 
esą nespausdinami Tarybų Sąjungoje dėl 
to, kad jis rašąs „tiesą“ apie kai kuriuos 
dramatiškus momentus Tarybų valstybės 
istorijoje, ypač apie vykusias neteisėtas 
represij as.

Tai piktavališkas prasimanymas. Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija atvirai ir be 
kompromisų kritikavo su asmenybės kultu 
susijusius socialistinio teisėtumo pažeidi
mus, visiškai atkūrė lenininius gyvenimo 
partijoje ir visuomenėje principus bei nor
mas, užtikrino tolesnį socialistinės demo
kratijos vystymąsi.“

Jeigu skaityti, kad tarybinis žmogus yra 
pakankamai subrendęs ir apsisprendęs, tai 
kodėl neleidžiama jam pačiam laisvai „Gu
lago salyną“ paskaityti? Uždraustas vai
sius visada yra labiau viliojantis. Dabar 
žmonės vėl, greičiausia, turės tą knygą 
viešai smerkti, visiškai jos nematę ir ne
skaitę.

augintojai turi 12 mil. dol. nuostolių.
Federalinė valdžia paskyrė po 1 dol. už 

2 dol. nuostolio. NSW valdžia paskyrė pra
džiai 2 mil. dol.

Gyventojai labiausiai bijo užnešamo 
purvo, kuris storu sluogsniu uždengia ke
lius, tiltus, gatves ir namus. Purvo jūra, 
neišbrendama, nei geriausiais arkliais ne
išjojama, kelia pasibaisėjimą. Kas nežuvo 
nuo vandens, gali lengvai žūti purve. Gy
venantieji potvynių rajonuose žmonės yra 
drąsūs, užkietėję, papratę prie nelaimių. 
Atsisako apleisti purve skęstančius namus.

„Kodėl nepasistatote sau namų kur nors 
aukštoj vietoj?“, paklausiau pagyvenusios 
moters, kuri jau kelintą kartą valo potvy
nio purvu užneštus namus. „Čia mano vie
ta, čia mano namai“, buvo lakoniškas at
sakymas.

Vienur blogiausios dienos jau praėjo, ki
tur dar laukiama vandens antplūdžio, ku
ris didele banga ateina iš tolimesnių vietų. 
Pila pylimus, neša turtą į aukštesnes vie
tas ir su pasibaisėjimu laukia katastrofiš
kos bangos, kuri ateis už kelių dienų, gal 
už savaitės, — bet nebėga.

Piktieji vandens gyviai

Rykliai ima vasaros duoklę. Netoli Adei 
laidės, Pietų Australijoje, ryklys užpuolė 
26 plaukiką. Vežamas į ligoninę, jaunuolis 
mirė nuo nervų sukrėtimo ir kraujo nete
kimo.

Monsūninės audros atvarė daug gyvačių 
į pakraščius. Pavojingiausia iš visų, Pela- 
mis Platurus, yra 10 kartų nuodingesnė už 
kobrą. Kelios gyvatės buvo šiomis dieno
mis išmestos Sydnėjaus paplūdimiuose.

Ava Saudargienė

— Sovietų Sąjungoje pradėta leisti ant
rojo pasaulinio karo istorija. Pirmasis to
mas jau pasirodė. Redakcinės komisijos 
pirmininkas A. Grečka. Istorijos bus 12 to
mų.

— Prezidentas Peronas nutarė atgaben
ti iš Ispanijos buv. savo žmonos Evos pa
laikus ir palaidoti specialiai pastatytame 
panteone Chacarita kapinėse Buenos Ai
res. i Ą

— „Pravda“ pradėjo atvirą puolimą 
prieš „išdaviką“ ir „išsigimėlį“ Solženitsy- 
ną. Ji pripažįsta, kad buvę klaidų Stalino 
laikais, bet jos esančios atitaisytos.

— Laisvosios Europos radijo stoties ve
dėjas R. Walter Muenchene, pareiškė, kad 
stotis nebus uždaryta. Tarnautojų atleidi
mai ir suvaržymai esą padaryti finansi
niais sumetimais.

— Įvedus energijos vartojimo suvaržy
mus, JAV žymiai padidėjo alkoholio suvar
tojimas.

— Vokietijos kariuomenė, kaip skelbia 
„Kariuomenės Baltoji Knyga“, turi ginklų 
sandėlius Prancūzijoj, Belgijoj, Olandijoj. 
Danijoj, Norvegijoj ir šiaurinėj Anglijoj.

— Prancūzijos komunistų partijos vado
vybė patarė sovietams nepersekioti Solže
nytsino.

— Benzino kainos Anglijoj iki šiol yra 
žemiausios Europoj. Taip pvz., Prancūzijoj 
galonas kaštuoja 74 p„ Vokietijoj 56-62 p., 
Belgijoj 54-57 p., Italijoj 55-58 p., Anglijoj 
38-42 p.

— Krizė visada iššaukia gandus. Pasku
tinis paleistas gandas — jau atspaustos 
maisto kortelės ir greitai bus dalinamos 
gyventojams...

— Jeigu neįvyks nelauktų pasikeitimų, 
už keletos savaičių bus atidarytas Sueso 
kanalas.

— Maskvoje dėl kuro trūkumo vakarais 
aptemdomos gatvės, kaip ir Londone.

— Neapgyventose Paracel salose įvyko 
ginkluotas Kinijos-Pietų Korėjos susidūri
mas. Iki šiol neišsiaiškinta, kam tos salos 
priklauso. Manoma, kad ten gali būti naf
tos.

— Persija nori pakeisti Anglijoj užsaky
tus tankus vokiškais (Leopard), kurie esą 
geresni.

— Popiežiui privatiškai buvo parodyta 
filmas „Jesus Christ Superstar“. Filmas 
jam patikęs.

— Kijeve KGB per 40 valandų krėtė ra
šytojo V. Nekraissovo butą ir atėmė foto

KALTINA BBC
Sovietų savaitraštis . „Literary Gazette“ 

smarkiai apkaltino BBC už rašytojo Or- 
well‘io „prikėlimą iš numirusių“.

Ten sakoma, kad Orwell‘io veikalai „Gy
vulių ūkis“ ir „1984 metai“ turi specialų 
tikslą juodinti karo meto sąjungininką — 
Sov. Sąjungą. Esą pats Orwell'is Sov. Są
jungoje niekada nėra buvęs, o savo me
džiagą susirinko iš „nešvarių emigrantiš
kų šaltinių“.

Tuo tarpu tūlas skaitytojas „The Daily 
Telegraph“ rašo, kad Orwell'io išpranašau
tieji „didžiojo brolio“ 1984-tieji metai at
ėjo žymiai anksčiau — 1974-tadsiais.

SOLŽENYTSINAS ATSIKERTA
Kai sovietinė spauda ir Tasso žinių 

agentūra pradėjo pulti Solženytsiną už jo 
paskutinę knygą, šis nutarė netylėti. To
kiais pat griežtais smūgiais jis atsikirto, 
kokiais buvo užpultas. Jo atsakymo kriti
kams tekstas jau pasiekė Vakarus ir buvo 
ištisai paskelbtas.

„Pravda“ kaltino Solženytsiną, kad jis 
žiūri į viešuosius įvykius akimis tų žmo
nių, kurie korė revoliucionierius, darbinin
kus ir ūkininkus. Jis atsako: „Ne. Aš žiū
riu akimis žmonių, kurie buvo NKVD 
agentų kankinami ir žudomi“. Jis esąs įsi
tikinęs, kad nežiūrint didžiausių trukdy
mų, „Gulag Archipelago“ neužilgo bus 
laisvai skaitoma Sov. Sąjungoje.

Jis viešai iššaukia ir vadina melagiais 
tuos, kurie kaltino jį gynus Hitlerį, reiškus 
neapykantą sovietinei santvarkai ir ban
dant daryti iš savo knygos piniginį biznį. 
Jis prašo kritikus pasisakyti savo tikruo
sius vardus ir nurodyti knygos puslapius, 
kuriuose jam primetami kaltinimai iš
spausdinti. Vakaruose išleistoji knyga bū
sianti pardavinėjama už mažą kainą, o jei
gu susidarytų koks pelnas, tai jis būsiąs 
skiriamas politinių kalinių šeimoms su
šelpti.

Solženytsinas kaltinamas, kad knyga 
buvusi tyčia išspausdinta tuo metu, kai pa
saulyje kovojama už įtampos sumažinimą. 
Jis atsako, kad dėl to kalti KGB agentai, 
privertę nusižudyti moterį, pas kurią bu
vo rastas vienas rankraščio egzempliorius. 
Po to jis ilgiau laukti nebegalėjęs.

KAIP DANGUJ, TAIP IR ANT ŽEMĖS
Sovietų spauda kartais su teisėtu pasi

piktinimu rašo,- kad JAV miestuose žmo
nių apiplėšimai ir sumušimai yra kasdie
niškas reiškinys. Galima pridėti, kad nuo

šios „ligos“ ir Europos miestai nėra sau
gūs.

Tačiau, pasirodo, kad chuliganizmas ir 
Sovietų Sąjungoje nėra jokia naujiena. Vo
kiečių „Bild -Zeitung“ (sausio 5 d.) paduo
da keletą charakteringų pavyzdžių.

Novosibirske septyni jaunuoliai pavogė 
šunį ir pardavė už 25 rublius. Už tuos pi
nigus nusipirko degtinės ir pasigėrę nušo
vė kareivį, stovėjusį garbės sargyboje prie 
žuvusiųjų karių paminklo.

Azerbaidžane vaisių sulčių fabriko di
rektorius ir jo buchąlteris išeikvojo, šimtą 
tūkstančių rublių. Už tai jie buvę sušau
dyti.

Pagal „Komsomolskaja Pravda“ prane
šimus, vieno energijos tyrimo instituto 
mokslininkai išeikvoję milijonus rublių 
kalnų ekspedicijai. Iš tikrųjų jie laiką lei
dę viešbutyje pramogaudami.

„Trud“ laikraščio pranešimu, esą gana 
daug ginkluotų užpuolimų ir bankų apiplė
šimų įvyksta Maskvoje, Odesoje ir Rosto
ve.

MILIJONAS KOMUNISTŲ
Paskutiniuoju metu staiga britų spaudo

je pasipylė laiškai ir pranešamai apie „ne
matomą“ komunistų veiklą krašte. Pvz„ 
„Daily Telegraph“ dienraštyje Gordon 
Creighton rašo, kad „šiuo metu krašte yra 
mažiausia milijonas komunistų ar jų rė
mėjų, kurių dalis užima postus Raudonojo
je Armijoje ar KGB.“ Tas paits autorius 
teigia, kad paskutiniame parlamente buvę 
apie 70 užsimaskavusių komunistų. Esą 
oficialioji komunistų partija sąmoningai 
nedidina narių skaičiaus, kad galėtų už
liūliuoti krašto piliečius. Pagal slaptą 1958 
m. Chruščiovo nurodymą, komunistai turį 
užsimaskuoti kitose partijose, jei nori pa
imti valdžią į savo rankas.

PANEIGIA PAŠALPĄ
Britų komunistų partijos narys, AEU 

prof-sąjungų atstovas Les Dixon, lankyda
masis su ekskursija Sov. Sąjungoje, per 
Maskvos radiją padėkojo Sov. Sąjungos 
komunistams už piniginę pašalpą anglia
kasiams 1972 m. streiko metu. Esą tokių 
pašalpų buvę ir daugiau.

Angliakasių prof, sąjungų gen. sekreto
rius Lawrence Dely pareiškė, kad jokios 
pašalpos angliakasiai 1972 m. iš Sov. Są
jungos nėra gavę. Jis žinąs tik vieną atve
jį, kai britų laivų statybų prof, sąjungos 
gavo iš sovietinių šaltinių piniginę para
mą. Tos paramos dydis niekada nebuvęs 
paskelbtas.

Septynios DIENOS
grafijas ir dokumentus, turinčius ryšį su 
Solženytsinu.

— Buvęs Čekoslovakijos komunistų va
das, artimas Dubčeko draugas J. Smrkows- 
ky (62 m.) mirė Prahoje. Po rusų invazi
jos jis buvo pašalintas iš partijos.

— Japonijos ministeriui pirm. Tanaka 
vizituojant Indoneziją, studentai kėlė kru
vinas riaušes gatvėse.

— Sąryšy su Londono aerodromo gink
luota apsauga, JAV buvo paplitęs gandas, 
kad D. Britanija yra kariško perversmo 
išvakarėse. Tie gandai buvo paneigti par
lamente.

— „Literary Gazette“, Sovietų rašytojų 
profsąjungos organas, palygino Solženytsi
ną su šliužu, kuris „bijo dienos, šviesos, 
nes tada biauriai atrodo“.

— Leningrado Kirovo baletas nebeat- 
vyksta į JAV. Manoma, kad pagrindinė 
priežastis — šokėjų Panovų byla.

— JAV vicekonsulas Leningrade D. 
Schorer buvo įsivėlęs su rusais į peštynes 
miesto gatvėje. Dabar grįžo į JAV.

— Sausio 19 d. Europos bendrosios rin
kos priešininkai žygiavo su žibintais Lon
dono gatvėmis ir įteikė protestą min. pir
mininkui.

— Kinija ištrėmė penkis Sovietų diplo
matus, įtartus šnipinėjimu.
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ATSIMINIMU NOUTRUPOS
T. Vidugiris

Mūsų svetur gyvenantieji mokslininkai 
lituanistai vis stengiasi tęsti savo specia
lybės darbą nors laisvalaikiu, naudodamie. 
si vien tokia medžiaga, kuri jiems prieina
ma (juk daugelio lituanistinių sričių pa
grindiniai medžiagos šaltiniai yra Lietuvo
je). Deja, dar yra čia ir kitas kabliukas: 
kur tokius dalykus išspausdinti? Populia
rių laikraščių skaitytojams toli gražu re
tam kuriam tebūtų įdomūs moksliniai ty
rinėjimai, o tas pats pasakytina ir apie 
bendrinius žurnalus. Mokslininkams reika
lingi specialūs žurnalai, kuriuose būtų 
spausdinami jų darbai.

Lituanistikos Institutas prieš keletą me
tų pradėjo leisti tokį žurnalą, kurio praei
tų metų pabaigoje išėjo jau III tomas. Tai 
„Lituanistikos darbai“.

Šį naujausiąjį 308 puslapių tomą yra re
dagavęs prof. dr. Vincas Maciūnas. Tomas 
išleistas su Lietuvių Fondo parama (pana
šius žurnalus Lietuvoje leisdavo universi
teto atitinkamų fakultetų skyriai valsty
bės iždo skiriamais pinigais). Žurnale 
spausdinamoji medžiaga įvairi, įdomi, nors 
ir ne visos lituanistikos sritys šįkart atsto
vaujamos: Istorikai turi savo žurnalą, tai 
gal dėl to jie bent šįkart niekuo nepasi
reiškia.

Pati pagrindinė ir žurnale pirmąja 
spausdinama darbščioj© mūsų vyresniosios 
kartos kalbininko prof. Prano Skardžiaus 
studija apie lietuvių vandenvardžius su — 
nt (apie tokius, kaip Birbintė, Dabinta, El- 
bentas, Miežinta ir t. t.). Ši 64 puslapių 
studija, kaip pats jos autorius sakosi, yra 
bandymas pasvarstyti šių darinių vartose
ną, jų darybą, kilmę ir reikšmę. Kai van
denvardžių tyrinėjimas tėra mažai kitų 
mokslininkų tebesta tema, tai ši studija — 
gražus mūsų erudito mokslininko indėlis.

Pr. Skardžiaus dar spausdinamos trys 
recenzijos (P. Joniko studijos „Lietuvių 
bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis 
antrojoje XIX a. pusėje“, J. Kazlausko 
„Lietuvių kalbos istorinė gramatika: kir
čiavimas, daiktavardis, veiksmažodis“ ir 
„Baltistika, VII“).

V. Maciūnas spausdina dvidešimt septy
nis Žemaitės laiškus. Nemaža jos laiškų 
buvo Lietuvoje išspausdinta jos raštų se
rijoje ir žurnaluose. V. Maciūno pateikia
mieji ligi šiol niekur nebuvo spausdinti. 
Tie laiškai rašyti J. Šauliui, E. Vileišienei, 
o daugumas jų — U. Jokūbauskaitei. Kai 
laiškai aprūpinti įvadu ir smulkiais paaiš
kinimais, tai jie pasidarė jau nebe vien tik 
laiškai, bet ir gražus lietuvių kultūros is
torijos gabalas, kuriame susiduriame su 
daugeliu žmonių ir įvykių. Kas laiške tė
ra tik kokio nors reikalo užuomina, net, 
rodos, gal ir nereikalinga, V. Maciūnas sa
vo aiškinimuose skaitytojui nušviečia tai 
kitų faktų ir įvykių perspektyvoje, tuo bū
du ir visos smulkmenos nušvinta visa ga
ma spalvų.

Be kita ko, V. Maciūnas, dirbdamas Pen
silvanijos universiteto bibliotekoje, į kurią 
pateko didžiulis dr. J. Šaulio rankraštinis 

archyvas, yra surinkęs nemaža žymiųjų ir 
žymesniųjų lietuvių laiškų ir kitokios me
džiagos ir toje bibliotekoje sudaręs nuolat 
vis papildomą lietuviškų knygų skyrių. 
Nors visokios lietuviškos rankraštinės me
džiagos vieta būtų Vilniuje, bet, nematy
dami galimybių, kad tokia medžiaga ten 
nebus panaudota propagandai, kai kurie 
užsienio lietuviai pradeda savo archyvus 
nukreipti į Pensilvanijos universitetą Fi
ladelfijoje.

Beje, po Žemaitės laiškų „Lituanistikos 
darbuose“ spausdinamas dr. P. Joniko 
straipsnis apie Žemaitę ir bendrinę kalbą. 
Vadinas, čia pat pluoštas laiškų, čia pat 
kalbininko straipsnis, pagilinąs Žemaitės 
temą.

Toliau turime dar ketvertą laiškų kito 
žymaus žmogaus — kalbininko Kazimiero 
Būgos. Juos spaudai yra parengęs kalbi
ninkas Petras Jonikas.

Tas praeities palikimas nė tuo dar nesi
baigia leidinyje. Bronius Vaškelis, kaip 
matyti ir iš kitos spaudos („Akiračiai“), 
yra susidomėjęs poeto Jurgio Baltrušaičio 
gyvenimu ir palikimu. „Lituanistikos dar
bų“ šiame tome jis pateikia turtingais pa
aiškinimais aprūpintų keletą jo laiškų. 
Taigi per laiškus ir jų parengėjų spaudai 
pastabas-aiškinimus metamas geras žiups
nis šviesos tome net į tris mūsų žymius 
žmones, jų aplinką ir rūpesčius.

Be jau minėtosios P. Skardžiaus studi
jos, dar turime keletą kitų. P. Jonikas ra
šo apie Lietuvos studentų pavardes XV- 
XVIII amž. Europos universitetuose. Na
grinėdamas tas pavardes, tegu ir nedidelė
je studijoje, mokslininkas suranda ir iš
kelia nemaža įdomių dalykų pavardžių ir, 
tur būt, bendrinei istorijai. Ankstyvesniais 
amžiais svetur studijuoti išvykę studentai 
teturėjo tik vardą, o vėlesniais jau ir pa
vardes.

P. Rėklaitis rašo apie Lietuvos lietuviš
kosios kartografijos pradžią: 1898-1917.

A. Gustaitis

LIAUDIŠKAI

Kas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? 
Kas ten gailiai suokia? Ar ne volungė? 
Kas ten atsidūsta? Ar mergelė laukia, 
Akeles įrėmus, rymoja lange?

Ne, ne volungėlė mūs vargų pagaili.
Nekukuos gegutė žiemą vakare.
Tai tik motinėlė už tėvelio kailį, 
Su kitu pabėgus, krykštauja bare.

Tai ne mergužėlė gelsvą liną verpia, 
Tai ne lelijėlė dūzgina stakles, — 
Ūbauja berneliai, barzdomis apkerpę, 
Kol tą lelijėlę su rūta sules.

Ne raiba antelė ežerėly irias,
Ne palši jauteliai baubia pabartais, — 
Tai narsus brolelis, po stalu numiręs, 
Kenčia, kol tėvynėn jo dvasia pareis.

Kas gi yra ta (kartografija? Žemėlapiai.
Trejetas studijų spausdinama viena 

tarptautinių kalbų — anglų. Tai kalbinin
ko W. R. Schmalstieg straipsnis „Severai 
Studies on Old Prussian“, R. Šilbajorio 
„Some Structural Principles in the Thea
ter of Kostas Ostrauskas“ ir J. P. Slavėno 
„Lithuanian-German Friction Over Klai- 
pėda-Memel in the Early 1930‘s“. Kaip 
vien studijų pavadinimai rodo, visų trijų 
pasirinktosios temos įdomios, bet, matyt, 
norėtos padaryti ko labiausiai prieinamo
mis tarptautiniam pasauliui, o ne lietuviui 
skaitytojui. O ir apskritai tokio pobūdžio 
leidiniai mėgsta būti dvikalbiai ar daugia
kalbiai, tada jie darosi labiau laukiami 
įvairių kraštų mokslininkų.

Recenzijų skyriuje V. Gidžiūnas, O. F. 
M., dar rašo apie Vatikane surastų ir da
bar išleistų su Lietuva susijusių dokumen
tų rinkinį „Relationes Status Diocesium in 
Magno Ducatu Lituaniae“, J. Gimbutas 
apie Gustav Raenk knygą, gvildenančią se
nąją Estijos dvarų statybą ir apie J. Jur
ginio „Alytaus ekonomijos dvarų pastatai 
1649 metais“, L. Dambriūnas apie Lietu
voje leidžiamąjį didįjį lietuvių kalbos žo
dyną ir apie Pr. Skardžiaus „Ankstyvesnė 
ir dabartinė lietuvių bendrinės kalbos var
toseną“ ir P. Jonikas apie W. R. Schmal
stieg ir A. Klimo lietuviškai anglišką ling
vistinių terminų žodyną.

Paminimi ir mirusieji Lituanistikos Ins
tituto nariai: J. J. Bačiūnas (apie jį rašo 
J. Puzinas), K. Avižonį (J. Puzinas), P. 
Pauliukonį (J. Jakštas), K. Karpių (J. Pu
zinas), Z. Ivinskį (J. Jakštas), K. Račkaus
ką (D. Krivickas), V. Viliamą (B. Saldu- 
kienė) ir A. Salį (L. Dambriūnas). Pasiro
do, mirtis pastaruoju metu išskynė, žiūrė
kite, nemaža lituanistų.

K. Abr.

PROF. Z. IVINSKIO MOKSLINIS 
PALIKIMAS

Lietuviškosios spaudos žiniomis, prof, 
dr. Z. Ivinskio mokslinį palikimą už 10.000 
dol. nupirko mecenatai Kazys Alminas ir 
N. N. (seniau buvo minimas Lietuvių fon
das) ir jį perdavė Lietuvių Mokslo Akade
mijai. Tą palikimą sudaro:

1. Biblioteka 1820 tomų knygų,
2. Atspaudai ir foto kopijos archyvinių 

rankraščių, straipsnių iš 'knygų bei žurna
lų (536 vienetai),

3. Rankraštynas — paties Ivinskio pa
rašytos studijos ir straipsniai (spausdinti 
ir nespausdinti) bei jo surinkta istorinė 
medžiaga (528 vienetai),

4. Bonnos universitete per kelis semest
rus skaitytų paskaitų tekstai, mašinėle ra
šyti, vokiečių kalba, keli tūkstančiai pus
lapių,

5. Žurnalų komplektai bei atskiri nume
riai (168 pavadinimai),

6. Įvairūs biuleteniai ir brošiūros (156 
vienetai),

7. Archyvinės-dokumentinės medžiagos 
mikrofilmos (apie 5.000),

8. Lietuvos žemėlapiai 20 vienetų,
9. Korespondencija — gauti laiškai ir iš

siųstų laiškų kopijos.
Visas šitas turtas iš Bonnos bus parga

bentas į Romą.

KARDINOLO RATTI*) SUTIKIMAS

Sėkmingai baigęs kautynes su bermon
tininkais, 4-.s p. Lietuvos karaliaus Min
daugo pulkas 1920 m. sausio mėn. pradžio
je buvo perkeltas iš Šiaulių į lenkų fron
tą Kaišiadorių apylinkėse.

Šiuo metu lenkų fronte buvo nei karas, 
nei taika. Retkarčiais lenkai puldinėdavo 
mūsų sargybas. Tuo pačiu metu per „fron
tą“ vyko nepastovus, bet nemažas civilių 
gyventojų judėjimas.

4 p. p. 1-ji kuopa užėmė Kietaviškės- 
Kazimieriškės barą. Kuopos baro ribose 
buvo geležinkelis Kaunas-Vilnius ir vieš
kelis — žiežmariai-Vievis-Vilnius. Vievio 
miestelis ir geležink. stotis buvo lenkų 
rankose. Geležinkeliu ir vieškeliu vyko 
nors ir nepastovus, bet nemažas abipusis 
judėjimas.

Ėjau 1-mos kuopos viršilos pareigas. 
Kuopos vadu buvo kar. Petrovas, nemokąs 
lietuviškai. Dėl to jis vengė kontaktų su 
civiliais gyventojais ir visą judėjimą į Vil
nių ir iš Vilniaus pavedė tvarkyti man.

Leidimus vykti į Vilnių ir atgal duoda
vo divizijos štabas, o vilniečiams vykti į 
Lietuvą duodavo Vilniaus Lietuvių Komi
tetas.

Prisimenu kelius stambesnius vienetus, 
kuriuos praleidau geležinkeliu. Vienas iš 
jų buvo apie 60 didžiojo karo tremtinių, 
grįžtančių iš Rusijos per Vilnių. Taip pat 
teko praleisti į Vilnių traukinį, pakrautą 
grūdais. Grūdai buvo siunčiami Vilniaus 
Lietuvių Komitetui ir skirti moksleiviams 
ir vaikams, esantiems lietuvių prieglaudo
se maitinti. Po kelių dienų tas pats trau
kinys grįžo iš Vilniaus, pakrautas druska.

Sausio mėn. pabaigoje (dienos nepame
nu) gavau įsakymą traukiniu vykti į Vie
vio stotį, ten paimti kardinolą Ratti ir jo 
palydovus, ir praleisti juos pro mūsų lau
ko sargybas.

Paskirtą valandą su dviem kareiviais 
palydovais buvau prie geležinkelio perva
žos, kur buvo mūsų lauko sargyba. Tuojau 
atvyko ir prie pervažos sustojo traukinys. 
Jo išvaizda buvo pasibaisėtina. Garvežys 
buvo be „tenderio“, visas aplipęs smala 

SU LIETUVIAIS
PREMIJA J. KAZICKAITEI

New Yorko žurnalisčių klubas devyniom 
žurnalistėm paskyrė premijas už žurnalis
tinius laimėjimus 1973 m. Premijuotų žur
nalisčių tarpe yra ir Jūratė Kazickaitė, 
dirbanti „Associated Press“ žinių agentū
roje. Premiją ji gavo už geriausią rašinį iš 
šeimos gyvenimo, atskleidžiantį vienos 
Westbrook šeimininkės sugebėjimą šeimos 
išlaidas suderinti su nupigintu doleriu.

MUZ. BR. BUDRICNUI PASKIRTA ' 
RPEMIJA

Fratemitas Lithuanica, gydytojų korpo
racija buvo paskirus! 500 dol. premiją 
tam, kas sukurs muziką tos pačios korpo
racijos premijuotam Birutės Pūkelevičiū- 
tės eilėraščiui apie tragiškąjį birželį. Dai
nos konkursui buvo atsiųsti 6 kūriniai. Ju-

ir purvais, vagonas aprūkęs, šiukšlinas. 
Tokius traukinius geležinkeliečiai naudo
jo darbininkams vežioti į remonto darbus. 
Gėda buvo tokiu traukiniu važiuoti pasi
tikti svečius kitataučius, bet nebuvo ką 
daryti — įsakymą turėjau vykdyti.

Vievio stotyje mūsų traukinys sustojo 
prie perono, atokiau nuo stoties namo. Pe
rone ties stoties namu buvo išrikiuota len
kų kariuomenės garbės sargyba. Prie jos 
būriavosi lenkų karininkai, kunigai ir vi
suomenės atstovai, susirinkę iškilmingai 
palydėti kardinolą.

Man su palydovais išlipus iš traukinio, 
lenkų dėmesys nukrypo į mus ir mūsų 
traukinį. Pasigirdo linksmi šūkavimai ir 
garsus juokas. Lenkai tyčiojosi iš mūsų ir 
mūsų traukinio. Į lenkų laikyseną atsaky
ti buvo neįmanoma. Nejaukią padėtį nu
traukė įriedėjęs į stotį lenkų traukinys. 
Tai buvo galingas garvežys ir švitruojąs 
langų stiklais salon-vagonas.

Iš traukinio išlipo kardinolas, du jo pa
lydovai kunigai ir civilis patarnautojas. 
Kardinolas pasisveikino su lenkų garbės 
sargyba ir pradėjo pokalbį su susirinku
siais. Tuo metu prie manęs priėjo kardino
lo palydovas kunigas ir paklausė lietuviš
kai, ar mes pasiruošę priimti kardinolą į 
savo traukinį. Atsakiau teigiamai. Kardi
nolas su palydovais atėjo į mūsų traukinį. 
Niekas iš lenkų einančio pas mus kardino
lo nepalydėjo.

Praeidamas pro mane ir mano palydo
vus, kardinolas net nepažiūrėjo. Aš, būda
mas priešo valdomame plote, jo taip pat 
nesveikinau.

Atsistojau su palydovais stabdžių aikš
telėje. Mašininkui daviau ženklą važiuoti. 
Prie mūsų sargybos traukinys vėl sustojo. 
Iššokęs iš traukinio, greitai surikiavau sa
vo palydovus ir sukomandavau: „Raimiai, 
pagarba!“

Pro mus praeinančio vagono murziną 
langą mačiau, kad kardinolas mus žegno
jo. Nežinau, ar tai buvo laiminimas, ar 
„kalčių atleidimas“.

*) Kardinolas Ratti vėliau buvo popie
žius Pijus XI.

PASAULYJE
ry komisiją sudarė: pirm. L. Budreckas, 
sekretorius — dr. V. Paprockas, nariai: M. 
Cibas, V. Mamaitis, Vyt. Strolia.

Geriausiu kūriniu rasta Tėvynės birže
lio slapyvardžiu pasirašyta daina. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad autorius yra Bro
nius Budriūn.as. Jam ir atitenka korpora
cijos 500 dol. premija.

PASIKEITĖ LAIKRAŠTIS
Kanadoje leidžiamoji „Nepriklausoma 

Lietuva“ nuo 1947 m. pradžios pakeitė sa
vo formatą ir antraštę. Dabar „N. Lietuva“ 
yra maždaug tokios pat formos kaip „Tė
viškės Žiburiai“. Antraštė, padaryta dail. 
R. Bukausko, gana patraukli. Laikraščio 
spausdinimo būdas ir turinys nėra pasi
keitę. Pakeitimai padaryti sąryšy su nu
statytais popieriaus standartų reikalavi
mais.

ANT DUNDANČIO KRANTO
ROMUALDAS LANKAUSKAS

Trys vyrai juodomis jūrininkų uni
formomis nusileido trapu., palietė ko
jomis svetimo milžiniško uosto žemę, 
pasuko vartų link ir paskui, lyg susita
rę, grįžtelėjo atgal: prigludęs prie kran
tinės stūksojo baltas, gražus, didžiulis 
jų laivas, kuriame liko kapitonas ir ki
ti jų draugai. Laive, apsivilkę kombin- 
zonais, jau triūsė jį pastačiusios firmos 
darbininkai, — malonūs, draugiški, 
darbštūs ir labai tvarkingi žmonės, šito 
baisaus rudens audrų nukamuoto ir ap
lamdyto metalino ligonio gydytojai. Jie 
dirbo, negaišdami veltui nė minutės. 
Viskas buvo numatyta, apgalvota, pa
ruošta, ir jie tylomis, nešūkaudami, ne- 
vėpsodami ir nesikeikdami mikliai 
tvarkė laivą.

Pavakarė buvo ūkanota, kvepėjo lai
vų dūmais ir jūros vandeniu; oras buvo 
pilnas žuvėdrų klyksmo, daugybės uos
to garsų, kimaus vilkikų riksmo, bet 
tie garsai pamažu silpnėjo ir nyko, 
jiems tolstant nuo krantinės. Jie pa
traukė į miestą truputį susijaudinę, 
smalsūs, dairydamiesi į šalis, į begali
nes reklamas, siūlančias įvairiausių da
lykų, — nuo viskio, cigarečių iki nau
jausios miarkės automobilių ir benzi
no.

Miestas buvo nepažįstamas ir pa

slaptingas; nepažįstami ir paslaptingi 
buvo žmonės, skubantys pro šalį pės
čiomis arba pralekiantys automobiliais. 
Jie ėjo pro barus, dancingus, naktinius 
klubus, dideles ir mažas krautuves, 
kioskus su laikraščiais ir iliustruotais 
žurnalais, mirgančiais gražių moterų 
fotografijomis. Čia buvo įvairiausių au
tomatų, prekiaujančių cigaretėmis, 
kramtoma guma ir kitu kuo.

Viskas už pinigus. Pinigas gelbėjo, 
rengė, valgydino, padėjo numalšinti 
troškulį ir teikė džiaugsmų. Nepapras
tą pinigo galią šitame mieste, kur stūk
sojo seni aprūkę namai, kur tviskėjo 
metalu ir stiklu nauji dangoraižiai, ju
to visi. Pingas buvo visagalis imperato
rius, reikalaujantis, kad jam atnašautų 
aukas. Ir žmonės tai darė. Jau tūkstan
čius metų truko šita ceremonija.

Jie žingsniavo lėtai, sukdami iš vie
nos gatvės į kitą, sustodami čia prie 
skoningai ir viliojančiai įrengtos vitri
nos, čia prie kino su didžiulėmis rekla
momis ir kadrais iš filmo. Vyrai seno
kai nebuvo matę naujų filmų (laive 
žiūrėdavo tuos pačius po keletą kartų), 
ir pagunda užsukti į kiną buvo labai 
didelė. Seansas kaip tik turėjo prasidė
ti. Nusipirkę bilietus, jie įėjo į pustuš
tę salę ir išsėdėjo joje pusantros valan
dos.

Jiems išėjus iš kino, rūkas jau buvo 
pavirtęs nesmarkiu lietumi. Blizgėjo 
šlapias, reklamų atspindžiais išmargin
tas asfaltas ir krautuvių vitrinos su 
daugybe daiktų, su parengtais mane
kenais, kurie atrodė lyg gyvi (betrūko, 
kad manekenai sujudėtų ir prakalbėtų), 
ir tūkstančiai žiburių, automobilių švie
sų žibėjo ir tvyksčiojo ūžiančiame, 
dundančiame, vakarinių sutemų ap
gaubtame mieste.

Prie prašmatnios kavinės durų styp
sojo ilgaplaukis basas hipis išblyškusiu 
veidu, persijuosęs petį nikeliuota dušo 
žarna; jo švarkas buvo išmargintas fan
tastiniais piešiniais. Rankose jis laikė 
tarškynę, energingai, ją tarškino, norė
damas atkreipti praeivių dėmesį, ir da
lino kažkokius lapelius. Netoli jo ant 
krautuvės laiptelių sėdėjo porelė. Jau
nas vyrukas ir jauna mergina rūkė ci
garetes, protarpiais pasibučiuodami. Ir 
visa tai čia buvo taip įprasta, kasdieniš
ka, kad niekam nekėlė nė menkiausios 
nuostabos. Net pusnuogis žmogus su 
juodu cilinderiu ant galvos vargu ar 
būtų ką nors nustebinęs. Miestas seniai 
prie visko pripratęs. Tai buvo gyveni
mas. Tai buvo antroji dvidešimtojo 
amžiaus pusė dideliame Vakarų mieste, 
kuriame laikraščiai rašė apie aukšto
sios visuomenės skandalus, požeminius 
ir antžeminius vandenilinės bombos 
sprogdinimus, karą Vietname, kosmo
nautus, biržas, seksą, demonstracijas, 
pasikėsinimus ir daugelį kitų reikšmin
gų ir nereikšmingų įvykių.

Trys vyrai juodomis jūrininkų uni

formomis stabtelėjo prie alaus baro. 
Laive jūreiviai valgė sūroką žuvį, ir da
bar juos kankino troškulys. Jie pravėrė 
stiklines baro duris.

— Drei Flaschen Bier, — tarė Mi
kas Jurgaitis, jiems susėdus prie baro.

— Helles oder dunkles? — paklausė 
besišypsantis barmanas.

— Kokį, vyrai, gersim, šviesų ar juo
dą?

— Pirma išgerkim šviesaus; paskui 
paragausim kito. Ką mums reiškia? Ar 
ne? — Bocmanas Valiulis patogiai įsi
taisė ant aukštokos kėdės.

— Gerai, — pritarė pirmasis kapito
no padėjėjas. — Tegu atkemša pra
džiai šviesų.

Jurgaitis atsigręžė į barmaną ir pa
sakė, kad atkimštų šviesaus. Barmanas 
žaibiškai tai ir padarė. Jis pastatė ant 
apskritų kartonėlių tris nedidelius 
grakščius buteliukus su žibančiomis 
etiketėmis. Už jo nugaros ant sienos 
kabojo reklaminis plakatėlis (du puto
jančio gelsvo alaus stiklai ant garvežiu
ko tempiamų platformų) su užrašu: 
„Bier 1st etwas Gutes“.

Vyrai ragavo alų.
— Gardus. Ir su putele, — Valiulis 

nusišluostė plaštaka drėgnus vešlius 
ūsus.

— Tikrai kad geras. — Mikas kimšo 
pypkę. — Alaus kraštas. Nieko nuosta
baus. Bet ir daniškas ne blogesnis. Ko
penhagoje prieš keletą metų stipriai 
daniško patraukiau. Prie sūrio velniš
kai tinka. Jie, mat, birzgalo gaminti ne
gali.

— Kodėl? — Vaineikis, pirmasis ka
pitono padėjėjas, sukinėjo prieš šviesą 
stiklą su putojančiu alum.

— Dėl labai paprastos priežasties: 
subankrutuotų. Kas pirks netikusį, jei 
yra geresnio?

— Gal ir tavo teisybė, — tarė Vai
neikis. — Smagu šitoj smuklėj pasėdė
ti, kad ir baisiai prirūkyta. Palubėj nors 
kirvį kabink. Aš truputį pavargau. Juk 
ilgokai bastėmės po miestą. Malonu, 
kad nereikia niekur skubėti. Inkarą iš- 
metėm, ir tegu ta firma sau. remontuo
ja mūsų laivelį.

— Nieko sau laivelis, — nusijuokė 
Valiulis. — Septyniolika tūkstančių to
nų.

— Tu neteisingai pasakei, — Mikas 
kreipėsi į Vaneikį. — Tur būt neskaitei 
Josepho Conrado „Jūrų veidrodžio“?

— Neskaičiau. O kas ten yra?
— Pacituosiu tokį gabaliuką: „...žur

nalistas vartoja posakį „mesti inkarą“. 
Tuo tarpu inkaras niekada „nemeta
mas“, ir elgtis taip laisvai su techniš
kais terminais — tai nusikaltimas prieš 
kalbos aiškumą, tikslumą ir grožį“.

— Vadinas, aš lyg ir koks nusikal
tėlis, — šyptelėjo Vaineikis. — Ką da
bar man, vargšui, daryti?

— Neužsigauk, — tarė Mikas. Aš 
tarp kitko tai pasakiau. Knyga gera, 
parašyta žmogaus, kuris beveik visą sa
vo amžių plaukiojo jūromis. Klaipėdoj 
pirkau. Kai grįšim namo, galėsiu duoti 
tau paskaityti.

(Bus daugiau)
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Gintaro žmogutis
L. Stepanauskas

Kai Prerove išeini į paplūdimį, užlieja 
keisčiausi jausmai — pakrantė šiame VDR 
žvejų kaime panaši į Palangą. Ritasi į 
krantą takios pat putotos Baltijos bangos. 
Ir smėlis visai toks pat: smulkutėlis, lakus; 
stiprių vėjų pustomas, jis daro vietovę pa
našią į dykumą. Kopos, nepalyginamai ma
žesnės negu Palangoje (o apie Kuršių neri
ją netenka ir kalbėti), stropiausiai apsau
gotos įvairiais ženklais, atitvėrimais. ža
vėkis, bet neardyk jų grožybės!.. Paplūdi
myje sustatyta daug vokiečių kurortams 
būdingų „kėdžių“. Ne, čia ne gimtasis pa
jūris: čia juk nėra gintaro... Ir koks buvo 
mano nustebimas, kai, išėjęs į Prerovo kai
mo gatvelę, jau pirmame suvenyrų kioske 
pamačiau gintaro žmogutį. Padarytas jis 
iš medžio šakos, „apaugęs“ kanapiniais 
plaukais, dažniausiai ilgoka nosimi ir ką 
nors veikiančiomis vielos rankelėmis (pa
vyzdžiui, mušančiomis būgną arba grojan
čiomis savotiškais muzikos instrumentais), 
su žvitriomis gintaro akutėmis. Mėginau 
suvokti ryšį su panašiais vokiečių, olandų, 
danų ir kitų kaimynų folkloristiniais per
sonažais. Žinau, kad, pavyzdžiui, tiuringie- 
čiaii (tai ir mums gerai pažįstami erfurtie- 
čiai) savo miškingose vietose turi miško 
kirtėjų mėgstamą žmogutį — savotišką ge
rąją dvasią iš medžio šaknų. Wurzelman- 
n‘u, tai yra, „šaknininku“ pavadino miš
kininkai savo mažą talkininką. Ką besakyti 
apie Brokeno kalno „Raganą anit šluotos“. 
Ją savo kūryboje pagerbė Gėtė, Heinė, 
daug kitų menininkų... Sako, dainai, nor
vegai turi kažką panašaus. Bet ką reiškia 
Bernsteinmann — gintaro žmogutis? Iš ko
kių folkloristinių ar meno šaknų jisai iš
augo? Pardavėja tegalėjo paaiškinti, kad 
žmogelis iš senovinio miško, kad jį perka 
vasarotojai „su skoniu“. Perka daug, ne
žiūrint didokos kainos: suvenyras gero 
liaudies meistro rankų darbo... Patarė eiti 
į vietos muziejų, kuriame „daug senų eks
ponatų“.

Prerovo žvejų kaimas yra ant Baltijos 
jūros kra/nto, toje vietoje, kur Cingsto — 
Darso — Fišlando nerija paiti plačiausia. 
It koksai medžio šakos gumbas — bene 
septynių kilometrų pločio, šio pusiasalio 
ilgis — maždaug pusšimtis kilometrų. Kai 
kuriose vietose jis siaurėja iki poros šimtų 
metrų. Anksčiau žvejų kaimelius per aud
ras be pasigailėjimo užpildavo, o kartais ir 
nušluodavo jūros bangos. Jau senokai sto
vi pylimai, kurie įrodė savo atsparumą per 
tragiškai stiprias 1967 metų spalio ir 1968 
metų sausio mėnesių audras. Kaimas šiek 
tiek primena Nidą. Kai kur pagražintais 
stogais, dažytais gėlių ornamentais iš me
džio papuoštomis durimis... Pusiasalis tu
ri dar vieną grožybę: įvairiausios augmeni
jos išmargintus miškelius. Vaizdingi kark
lai ir alksniai, Skaistūs berželiai, tamsios 
pušelės, pagaliau prie „marių“ galybė mel
dų... Beje, mariomis pavadinau įvairiai iš
karpytas įlankas nerijos užutekyje, čia su
pasi burlaiviai, plaukioja barkasai... šimt
mečiais nuo pasaulio atskirti čia gyveno 
žvejai, kartais virsdavę piratais arba kon
trabandininkais. O amžiai padarė atšiaurų 
žmonių charakterį. Pavyzdžiui, čia ilgai 
šeimininkavo švedai, kėsinosi kitokio plau
ko atėjūnai. Maždaug nuo aštuntojo praei
tojo amžiaus dešimtmečio Prerovas ėmė 
virsti poilsiautojų karalyste. Darso ir Fiš
lando „tėviškės muziejuje“ surinkti seno
sios žvejų kultūros paminklai, įvairiausi 
praeities liudininkai. Čia pamačiau ir... 
gintarą! Ištisas kalnelis supiltas. Pasirodo, 
kad iki šiai dienai gintarą išmeta jūra šio 
pusiasalio krante, labai toli nuo Lietuvos 
pamario. Tai atsitinka, kai ilgiau pučia 
stiprūs šiaurės rytų vėjai, žvejų nameliuo
se gali pamatyti pavasario ir rudens audrų 
išmestų gana didelių gintaro gabalų, kurie 
saugomi kaip brangūs suvenyrai. Muzie
jaus direktorė ir mokslininkė vadovė Ele
na Traušys kilusi iš Kuršių nerijos. Ši arti 
penkiasdešimties metų moteris pasako įsi
mintiną sakinį: žvejo vaikas gali kur nori 
išvykti iš savo tėviškės, netgi visam laikui, 
bet prie jūros jis būtinai sugrįš, štai ir 
Preilos žvejo duktė Elena Traušys grįžo 
„prie tos pačios jūros“. Muziejaus duryse 
pasirodė žilagalvis jos tėvas. „Matai, šitas 
žmogus iš Lietuvos!..“ — pasakė duktė vo
kiškai. Gryniausia klaipėdiškių tarme Fri- 
cas Pinkis ištarė sveikinimo žodžius. Jis 
kalbėjo taip švariai ir gražiai lietuviškai, 
kad, rodėsi, vakar iš Lietuvos atvykęs. O 
prabėgo beveik trisdešimt metų. Apie gin
tarą ir gintaro žmogutį su manim pakalbė
ti atėjo šis buvęs ilgametis Preilos kaimo 
seniūnas, bene šešiolika metų ėjęs tas pa
reigas. Dar pasiūlė: jei norėčiau, galėtume 
kalbėtis netgi vadinama Neringos kuršių 
kalba. Deja! Čia jau man stigo žinių...

„Nėra nieko gražesnio už Kuršių neri
ją!“ — kaip kirviu kerta žvejys... Šypsau
si, žiūriu į raukšlėmis išvagotą jo veidą. 
Paskui jis mėgina atsakyti į mano klausi
mą dėl gintaro žmogučio... Ne, Fricas ar 
Pričkus (kaip sakytų Donelaitis) nežino, 
iš kur ir kaip atsirado tas gintaro žmogė
nas. Bet tai „savas, žvejiškas žmogeliu
kas“. Žvejai turėjo daug pasakų, legendų, 
jei norite, savų burtų... Į jūrą plauki, į 
nežinią, todėl seniau ir kito pasaulio pa
galbos prireikdavo... Fricas Pinkis prisi
mena, kad buvo ir tokių pasakų, kurios 
mėgino atspėti, „iš kur tasai gintaras at. 
sinado“.

Senukas pasirodė visai ne archaiškas. 

Jis čia pat plačiai papasakojo, kad, va, 
„mūsų apskrities mieste Ribnice-Damgar- 
tene“ yra liaudies įmonė, kuri daro papuo
šalus. Ji vadinama „VEB OstseeschmuCk“ 
(lietuviškai: „Baltijos papuošalai"), mote
rims grožybes daro iš aukso, sidabro, vi
sokių brangių akmenų, bet daugiausia iš 
gintaro. Patsai Ribnicas-Damgartenas yra 
labiausiai apsaugotoje „marių“ kranto vie
toje, vadinamos „Ribnico jūros“ rytiniame 
gale. Ten per karą ir anksčiau buvo kaž
kokia ginklų gamykla. Liko griuvėsiai... 
Ant buvusios karo gamyklos pamatų išdy
go svarbiausia Vokietijos Demokratinės 
Respublikos gintaro papuošalų įmonė. Ji 
darbą pradėjo 1948 metais...

Smalsaus seno žvejo žinios buvo teisin
gos. Liaudies gamykla „Ostseeschmuck“ 
pasaulio papuošalų rinkoje užima svarbią 
vietą, garsi ir gintaro papuošalais. Dabar 
dirbama pramoniniu būdu. Ten, kur pa
puošalų krautuvėse išvysime firminį ženk
lą žuvytę (įstatymais saugomą) — galime 
tikėti gera kokybe. Dirba 200 žmonių ko
lektyvas. Daug inžinierių, mokslininkų. 
Septyniasdešimt procentų specialistų dar
bininkų turi šiai pramonės šakai būtiną 
išsilavinimą. Įmonėje yra mokykla, į ku
rią norinčių įstoti nestinga... Gamykla au
ga. 1964 metais Leipcigo mugėje pasirodė 
„nauja“ medžiaga — poligintaras. Iš jo pa
gaminti papuošalai susilaukė didelės pa
klausos. Tatai daugiausia gintaro gabalė
liai ir atliekos, sulydyti (panaudojant spe
cialią sakų masę) į naujas formas. Mat, 
gintaro vis sunkiau gauti. Prerovo, Arens- 
hofo, Vustrovo, Cingsto ir kitose žvejų kai
mų pakrantėse randamas gintaras nesuda
ro net vieno procento bendroje gamyboje. 
Žaliavą siunčia Tarybų Sąjungos Kalinin
grado sritis specialiose dėžėse, į kurias tel
pa po 50 kilogramų gabalų nuo 4 cm iki 
vaiko galvos didumo. Tuomet gintaras 
skaldomas, šlifuojamas, kiekvienas jo ga
baliukas studijuojamas. Nors dabar ginta
ras neturi tos aukso kainos, kaip, sakysi
me, septynioliktajame amžiuje, aštuonio
liktojo amžiaus pradžioje, bet, anot Ribni- 
co-Damgąrteno papuošalų kūrėjų, jį gali
ma paversti auksu. Įtikinamas pavyzdys: 
svarbiausiose pasaulio rinkose parduota 
(nuo 1960 metų) 3,6 milijonai papuošalų 
— maždaug 3 tūkstančiai įvairių modelių, 
šalys pirkėjos: Švedija, Danija, Norvegija, 
Olandija, JAV, Japonija, Kanada, VFR... 
Pareikalavimas toks didelis, kad per pas
kutinius penkerius metus gamybos apimtis 
patrigubėjo.

Gal todėl nuo 1971 metų antrosios pusės 
rinkoje pasirodė „gintaro“ gaminiai ne iš 
gintaro! Liaudies gamyklos „Baltijos pa
puošalai“ mokslininkai sukūrė grynai sin
tetinę medžiagą —■ „izogintarą“ (gaiikiškai 
isos — lygus, tolygus, prilygstantis). Tik
tai su specialiais prietaisais galima nusta
tyti, ar tai tikras gintaras, ar jo padirbi- 
nys.

Važiuodamas su Fricu Pinkiu per Prero
vo žvejų kaimą, galvojau (o senukas dar 
nuoširdžiau ir karščiau tvirtino!), kad v’S 
tiktai tikri gintaro mėgėjai labiausiai ver
tina pačios gamtos prieš milijonus metų 
sukurtą sakų auksą.

Tą pačią dieną, telefonu pasitarusi su ži
novais ir prekybininkais, muziejaus direk
torė Elena Traušys suteikė naujų žinių 
apie „gintaro žmogelį iš senovinio miško“

Manęs laukė naujas susitikimas.
Patraukiau į nuošalią, medžiuose pa

skendusią Prerovo gatvelę, kur stovi vi
la, pavadinta „Vogelwarte“. Mūsiškai: 
„paukščių sekykla“. Gal anksčiau namas 
buvo naudojamas pagal paskirtį, kaip mū
sų Ventės rage. Apie tai byloja aukštas 
bokštas... Dabar čia gyvenamasis namas, 
gintaro dirbinių meistro Eriko Šteinorto 
dirbtuvė.

Pagyvenęs žmogus, išvaizda panašus į 
žinomą vokiečių rašytoją Gerhardą Haupt- 
maną, kieme kerta žolę.

— Laba diena! —■ pasveikinu ir atsargiai 
klausiu, ar čia gyvena gintaro meistras...

— O ko jums iš jo reikia? — gana at
šiauriai klausia žmogus, pasirėmęs ant dal
gio, aiškiai rodydamas, kad netrukdomas 
nori tęsti savo darbą.

— Gal būt, jūs ir būsite Erikas Šteinor- 
tas? — jau ryžtingai paklausiu, pasitikė
damas žurnalisto nuojauta.

—■ Taip. Ko jūs pageidaujate?!

Vienu veiku iškloju visą reikalą: einu 
„gintaro žmogučio“ pėdsakais. Norėčiau 
šiek tiek išgirsti apie tradiciją. Visi žino, 
bet niekas negali paaiškinti... Pasakau, 
kad esu lietuvis. Nuo Baltijos jūros kran
to. Meistro savigarbą sušildo ir tasai fak- 
tas, kad iš kelionmaišio išsiimu net keletą 
gintaro žmogučių. Tai juk jo rankų ir šir
dies kūryba!..

Prasideda draugiškiausias pašnekesys. 
Bet jis tuoj nutraukiamas. Atsidaro lan
gas. Moteris meistrą kviečia prie telefo
no... Šeimininkas geraširdiškai nusišypso 
ir garsiai prašo žmoną „uždaryti langą“, 
tuojau pat ateiti. O man paaiškina:

— Matote, ateina daug prašytų ir nepra
šytų lankytojų. Mes neturime perdaug lai
ko. Telefonas —■ sutartas ženklas. Žmona, 
taip sakant, gelbsti... Jei lankytojas reika
lingas, svarbus, sakau: uždaryk langą, 
ateik.

Dar XVII — XVIII a. vokiečių gintaro 
meistrų darbais galima pasigėrėti Drezde
no galerijos „Žaliųjų skliautų“ skyriuje. 
Tatai žvakidės, įvairūs indai, taurės, šach
matų lentos ir figūros, skulptūrinės figū
ros... Ypač pagarsėjo beveik legendarinis 
Karaliaučiaus to meto gintaro meistras 
Georgas Šreiberis... Dabar mokslininkai 
domisi gintaro eksploatacija. Reikėtų, kad 
daugiau atsirastų šiam dalykui atsidėjusių 
meno žinovų! Jie, aišku, turėtų atsirasti 
tikrosiose gintaro šalyse...

Erikas Šteinortas visą gyvenimą pašven
tė gintarui. Jis nuolat domisi jo istorija, li
teratūra šia tema. Jam taip pat žinomi pa
langiškiai...

Vyro pasakojimą gausiai papildo žmona. 
Erikas Šteinortas gimė ir augo Prerove, 
vietinio locmano šeimoje, o jo gyvenimo 
draugę karo audra — dar visai jauną — 
čia atnešė iš buvusiųjų Rytprūsių. Ginta
ras iš karto suartino su preroviečiu.

Beje, Erikas Šteinortas iš pradžių tapo 
techniniu braižytoju. Vėliau netgi kon
struktoriumi. Į karą išeiti nereikėjo dėl in
validumo. Pirmaisiais pokario metais jau 
kartu su jauna žmona pasirodė Leipcigo 
mugėje su savo kūriniais iš gintaro. Tai 
buvo papuošalai... Ir štai iš paties Eriko 
Šteinorto ir jo žmonos lūpų sužinau, kad 
gintarinis žmogutis gimė šiuose namuose. 
Tai buvo, berods, 1965-66 metais. Šteinor- 
tai mėgdavo vaikščioti pusiasalio miškuo
se! („Atvirai sakant, su gamta bendrauja
me daugiau, negu su žmonėmis!“) Gamta, 
kurią taip myli šie jos bičiuliai meninin
kai, pakuždėjo, kad reikia sukurti perso
nažą, kuris sujungtų pagrindinius gintaro 
kranto elementus: vandenį, medį, patį gin
tarą... Gintarinius žmogučius poilsiautojai

„Dirva“ (Nr. 92-1973) įsidėjo Kazio Ya- 
kučio straipsnį apie didį ir gražų Andriaus 
Kuprevičiaus, to „Dean of Lithuanian pia
nists" koncertą 1200 vietų turinčioje Town 
Hali salėje. Bet jo klausėsi tik „kelių šim
tų žmonių publika“. Dėl to K. Yakutis ra
šo:

„Ar tas publikos trūkumas šiam dide
liam kultūriniam įvykiui pranašauja, kad 
mūsų naujai pastatytas Kultūros Židinys 
jau yra tik negyvas paminklas, tik plytos 
ir cementas, užmirštas ir nelankomas; be 
publikos, kuri dalintųsi mūsų didžiųjų me
nininkų kūryba, menininkų, kurių mintys 
kiekvienoje formoje turėtų inspiruoti re
nesansą mūsų sielose? Šie žodžiai taikomi 
lietuviams bet kur, ne tik New Yorke.

Jei mūsų inteligentija gali atsakyti į 
mano klausimus, prašau juos parašyti 
man. Bet prašau, rašykite be pretenzijų ir 
be pasiteisinimų (ir gal palenktom iš gė
dos galvom).“

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 1) Al. Gi- 
mantas rašo apie šventovių likimą Lietu
voje.

„Padažnėję šventovių uždarymai ar jų 
panaudojimas kitokiems reikalams sovie- 
tinamoje Lietuvoje sukelia daug kartėlio ir 
nepasitenkinimo išeivijoje. Net ir tie, ku
rie yra indiferentiški religijai, abejoja tos

LIETUVOJE
N. METAI VILNIUJE

Eglutės

Naujuosius metus — šią labiausiai lau
kiamą datą, kaip visuomet, stengėmės pa
žymėti šventiškai, įdomiai, turiningai, ruo
šėmės tam iš anksto. Deja, ir šįsyk, kaip 
sakoma, medaus statinė neapsiėjo be 
šaukšto deguto.

Bemaž kiekvienuose namuose suaugu
siųjų ir mažųjų džiaugsmui šventės išva
karėse puošiamos eglutės. Tradicinė di- 
dižioji eglė sužėri Gedimino aikštėje. O 
pastaraisiais metais po Vilniaus dangumi 
vis gausiau pridygsta ir „vietinės reikš
mės“ eglių. Jos, žinoma, gražios, skarotos, 
bet jų apipavidalinimas sostinei garbės ne
daro. Visur tas pat vaizdas: aplink pa
puoštą eglę — „štakietų“ tvora, už kurios 
stovi gan natūralistinė Senio Šalčio iškam
ša, žvelgianti nejaukiu žvilgsniu. Kai kur 
eglė apstatyta faneros lapais su, švelniai 
tariant, ne itin vertingais paveikslais. Čia 
būtinai stovi ir vadinamasis „pasakų na
melis“, kuris mažyliui veikiau primintų 
garažą ar sandėliuką. Vienur būdelės lan
gai apdairiai užklijuoti popierium .kitur 
pro langą žiūri guminis pripučiamas tig
ras ar koks kitas pigus, neišvaizdus žais
las. Taigi, užuot paruošus mažiesiems gra
žų naujametį siurprizą, kasmet išstatoma 
vis ta pati balaganinė butaforija. Tik Ge
dimino aikštėje naujametinė eglė šįsyk bu
vo apipavidalinta skoningiau, išradingiau 
(čia pridėjo ranką miesto vyriausiasis dai

Kalbiniai nutikimai
Atvykau su šeima į Čikagą 1952 metais. 

Kiek apsidairiusi, einu daržovių krautu
vėm Paprašau Beet roots (Anglijoje taip 
vadinami burokėliai). Krautuvininkas žiū
ri ir nesupranta, kas tai per ddiktas. Tada 
parodau jam čia pat esančius burokėlius 
dar su visais lapais. Krautuvininkas sako:

— O, burokų, burokų...
Maniau, kad jis yra lietuvis. Bet pasiro

dė graikas, tik gyvenąs lietuvių rajone.
Prireikė vaikui vežimėlio. Anglijoje jį 

vadina pram. Nuėjau krautuvėn to pram'o 
nusipirkti. Nesupranta. Parodžiau, o jis 
man sako:

— It‘s a baby buggy.
Taigi gyvenu angliškai kalbančiame 

krašte, o negaliu susikalbėti. Pasirodo, 
„pram“ čia yra aukštosios mokyklos (High 
school) abiturientų išleistuvės. Tada jie 
sako — High School pram.

Turėjau nesusipratimų Čikagoje ir su 
žydais. Nuėjau su savo 4 metų dukryte 
nusipirkti silkių. Dėdė patarė būtinai eiti 
į vieno žydo krautuvę. Belaukiant patar
navimo, dukrytė pradėjo nekantrauti ir sa
ko:

— Tas žydas taip lėtai dirba!
O šis atrėžė lietuviškai:
— Žydas, žydas, kas jums tas žydas. Tu 

pati dar nieko neišmanai...

išvežiojo po visus VDR miestus. Nukeliavo 
„žmogutis“ ir į Ameriką, net į Australiją. 
Nuo 1966 metų šis suvenyras — pagrindi
nis dviejų gintaro menininkų „gaminys“. 
Patentuotas ir specialios meninės komisi
jos Berlyne patvirtintas. Ir kiekvienas — 
truputį kitoks, nes pati gamta savo pirštą 
prideda. Skaičius? Šiuo metu jau artėja 
prie dešimties tūkstančių ribos!

„Kultūros Barai“

rasofe
pradėtos akcijos tikslumu ir reikalingu
mu.

Galima sutikti su faktu, kad tikinčiųjų 
skaičius, gal teisingiau viešai praktikuo
jančių, yra sumažėjęs, žinome, kad oku
puotame krašte jaučiamas vis didesnis ku
nigų trūkumas, puikiai suprantame ir vi
sas tas priežastis, prie to privedusias. Bet 
ir tokiu atveju sunku suprasti religinių pa
statų pavertimą galerijomis, muziejais, 
sandėliais, pramogų vietomis.“

Autorius pripažįsta, kad nesant kitos iš
eities. gera yra ir tai, kad šventovės bent 
remontuojamos ir apsaugojamos nuo suny
kimo. Bet vis dėlto, jo manymu, įrengti 
bažnyčioje antireliginį muziejų ar santech- 
nikinių reikmenų sandėlį yra gero tono 
stoka.

„Ar kartais vietiniai autoritetai nepersi
stengia? Juk ateistinė propaganda galima 
ir be tikinčiųjų užgauliojimo. Bet tam rei
kia žymiai daugiau supratimo, dvasinės 
kultūros ir inteligencijos. Nenuostabu, kad 
Lietuvos spaudoje tiek daug pasisakymų 
ar net kritikos (su neslepiama nuostaba), 
kad visa antireliginė akcija ir toliau lieka 
mažai paveiki, nepatraukli. Tiek daug pa
stangų ir tokie nereikšmingi rezultatai. Re
liginiai įsitikinimai neįmanomi iškart už
rakinti, kaip šventovių durys...“ 

lininkas A. Purys), o jos seserys ir vėl li
ko namų valdybų saviveiklai.

Atvirutės
Baigiantis 1973-iesiems, „Minties“ lei

dykla išleido nemaža gražių, akiai mielų 
naujametinių atvirukų — tik, deja, ir vėl 
buvo nelengva jų nusipirkti... Apdaires
nieji apsirūpino atvirukais gerokai iš 
anksto, o Naujųjų metų išvakarėse knygy
nuose ir kioskuose gulėjo tik tokie, kuriuos 
net nebe patogu siųsti.

Jei jūsų bičiulių tarpe yra dailininkas 
grafikas, jis, tur būt, jus pradžiugino savo 
paties sukurtu ir atspausdintu originaliu 
sveikinimu. Tikriausiai apgailestavote, 
kad šitokių sveikinimų negalite pasiųsti 
savo draugams? O juk turime gražų būrį 
grafikų, kurie, susitarę su Dailės fondo 
parduotuvėmis, galėtų pasiūlyti pirkėjams 
iki valios originalių, nestandartinių svei
kinimų. Jie, tiesa, brangiau kainuotų, už
tat, pasveikindami bičiulį, kartu pradžiu
gintumėte jį ir dovanėle — originalia gra
fikos miniatiūra...

„Lit, ir menas“

T. VAIČIŪNIENEI 75 METAI
Žinomai Lietuvos teatro artistei Teofilei 

Vaičiūnienei sausio 10 d. sukako 75 metai 
amžiaus. Teatre pradėjo dirbti 1920 m.

„Literatūra ir menas“ šitaip ją apibūdi
na:

„Sukaktuvininkė sukūrė per 200 vaidme
nų, dalyvavo daugiau kaip 3000 spektak
lių. Nuostabu, kad, berods, nebuvo nė vie
no neigiamo vaidmens. Netgi patys tamsie
ji jos kuriamų personažų bruožai būdavo 
kažkaip praskaidrinti. Tokia išskirtinė jos 
šviesaus talento žymė.“

Viena jauna ponia pasakojo, kaip jai ki
toje krautuvėje žydas vietoje raudonų bul
vių pardavęs baltas. Ji pavadinusi jį ne
gražiu vardu, manydama, kad nesupranta 
lietuviškai. O šis ramiai atsakęs:

Ak, ponia, aš esu iš Šiaulių...
A. šuopienė

GALVOSŪKIS
Nr. 24

Gulsčiai: Liguistai jautrus kuriam nors 
išoriniam paerzinimui. 6. Paskutinė grai
kų abėcėlės raidė. 7. Elektros lempučių fir
ma. 9. Pietų vaisius. 10. Kasdienis mais
tas. 11. Drabužis.

Statmenai: 2. Javų rikė. 3. Vandeniniai 
augalai. 4. Dangaus ženklas. 5. Kometos 
vardas. 8. Laivų lenktynės. 10. Krauti.

GALVOSŪKIO NR. 23 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Sužadėtinė. 6. Riekė. 7. Lem

pa. 9. Liga. 10. Lakta. 11. Žagarėliai.
Statmenai: 2. Dėdė. 3. Niežai. 4. Rieta

vas. 5. Prelatas. 8. Marija. 10. Ližė.
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AUKOS

Atsilygndami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
klubo 'knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo: J. Lingė — 1.75 sv., P. Gabrys —
1.14 sv.; St. Vyšniauskas — 0.95 sv..: J. 
Randelis, P. Juška, B. Simukonis, Br. Zin- 
kus, A. Stankevičius — po 0.75 sv.; P. Bur- 
kevičius — 0.50 srv.; V. Čekauskienė —■ 0.40 
sv.; D. Jelinskas, J. Bakaitis, J. Vadoklis, 
I. -Juška, J. Jonkaitis, M. Juknevičius, V. 
Juknelis, S. Staika, F. Šilingas, J. Venskū- 
nas, A. Česnauskas — po 0.25 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:

N. W. — 10.00 sv.; D. Jelinskas — 5.00 
sv.; A. Masiulionis — 3.00 sv.; S. štarka — 
2.00 sv.; J. Jonkaitis — 1.00 sv.

J. Lukėnas paaukojo 5.00 sv. DBLS 
Centrinio skyriaus bibliotekai paremti.

LONDONAS
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Minėjimą rengia D. B. Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdyba š. m. vasario
16 dieną.

Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victoria Park Road, Lon
don, E9.

Minėjimo pradžia ir programa bus pa
skelbta vėliau.

• ••
Nepriklausomybės šventės pamaldos Lie

tuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje bus vasa
rio mėn. 17 d., 11 vai. ryto.

METINIS LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario mėn. 10 d. (sekmadienį) 
16.00 vai. Londono Sporto ir Socialinio klu
bo salėje 345A Victoria Park Road, E9 
kviečiamas metinis Londono lietuvių para
pijos susirinkimas. Bus pranešta, kaip pa
rapija pragyveno 1973 metus, renkama pa
rapijos taryba, aptariami kiti parapijos 
reikalai.

VASARIO 16 PAMALDOS

Lietuvos Atstovas V. Balickas užprašė 
Šv. Mišias už Lietuvą, kurios bus Vasario
17 d. (sekmadienį) 11.00 vai. Lietuvių 
Švento Kazimiero bažnyčioje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd. E2.

KLUBO SEKRETORIAUS SEKMADIENIS
Sporto ir Socialinio klubo sekretoriaus 

Justo Černiaus gimtadienio vakaras buvo 
linksmas ir nuotaikingas. Klubo pirminin
kas S. Kasparas pasveikino jį, pakviesda
mas visus vakaro dalyvius sugiedoti Il
giausių Metų. Londono choristai įteikė gy
vų gėlių puokštę. Justas Černius padėkojo 
visiems už gausų dalyvavimą.

Tą patį vakarą gimtadienius atšventė R. 
Namajuška (21 m.) ir A. Putinienė. Jiems 
taip pat sugiedota Ilgiausių Metų.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 10 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
W11 įvyks L. L. M. „Dainavos“ Sambūrio 
susirinkimas.

Visas nares prašome būtinai dalyvauti.
Valdyba

MIRĖ P. PUTINAS
Sausio 7 d. mirė Pranas Putinas. Velio

nis buvo gimęs 1918 m. rugsėjo mėn. 22 
d., Sintautuose.

A. a. Pranas Putinas atvyko į Angliją 
1947 metais. Ilgus metus dirbo Anglijoj 
plačiai žinomoje šiltadaržių įmonėje neto
li Londono, Tumford, Broxboume, Hert
ford. Čia jis ir mirė.

Palaidotas katalikų kapinėse, Leytonsto- 
ne, Londone, lietuviams skirtoje vietoje.

A. a. Pranas Putinas buvo susipratęs lie
tuvis, rėmė lietuvišką spaudą ir kitus lie
tuviškus reikalus.

BALIUS BUVO GERAS
Tradicinis spaudos balius Lietuvių Na

muose šiais metais tikrai gražiai pasisekė. 
Nors svečių atvyko daug, bet nebuvo įpras
to ir įkyrėjusio susigrūdimo. Specialiai 
tam vakarui skirtas dar vienas gražus 
kambarys, sudarė sąlygas svečiams jau
kiau ir patogiau praleisti laiką.

Naujai pertvarkytas ir padidintas bufe
tas buvo antroji sveikintina naujovė. Tuo 
labiau, kad už jo stovėjo gastronomijos 
specialistai S. ir P. Ruseckai.

B. Namajuškienės išplatinta ir A. Prans- 
kūno pravesta loterija taip pat gražiai pa
sisekė. Orkestras buvo ne „plėšiantis lu
bų“, bet moderniškas. S. Bosikio pastango
mis lietuviškais leidiniais papuoštoje salė
je šokėjai linksminosi iki ankstybo ryto.

Publika buvo mišri. Lietuvių ir anglų 
svečių buvo atvykę iš Luton, Slough, Head- 
ley Park ir kt. vietų.

LE1QH
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyr. šaukia metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks 1974 m. vasario 
mėn. 9 d. 7 vai. v. Railway Hotely, East 
Bond st., Leigh.

Narius ir prijaučiančius prašom gausiai 
dalyvauti.

Sk. Valdyba

CORBY
MIRĖ ZENONAS BARTAŠIUS

Sausio 8 d. Corby mirė Zenonas Barta- 
šius, sulaukęs vos 46 m. amžiaus. Jo mir
tis buvo staigi ir netikėta. Važiuodamas su 
sūnum, pasijuto nevisai gerai ir, norėda
mas pristabdyti mašiną, krito ir nebeatsi- 
kėlė. Velionis paliko liūdinčią žmoną in 
tris vaikus. Kilimo buvo nuo Telšių. Ar 
turėjo Lietuvoje giminių, nežinoma, tik 
Belgijoj gyvena jo brolis. Prieš kelioliką 
metų gyvento Kettoringe, vėliau atsikėlė 
gyventi į Corby, kur ir baigė savo jauną 
amželį.

Gyvendamas Corby, su lietuviais ryšių 
nepalaikęs, vedęs kitatautę ir net pakeitęs 
tikybą. Sausio 15 d. velionies palaikai bu
vo sudeginti vietos krematoriume. Laido
tuvėse dalyvavo apie 50 žmonių, bet iš lie
tuvių tik penketas atsilankė.

J. Liobė

NOTTINQHAMAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems lietu
viams, suorganizavusiems ir dalyvavu
siems mūsų auksinio vedybų jubiliejaus 
iškilmėse.

Dėkojame kun. S. Matuliui už specialiai 
atnašautas Mišias ir kun. Gerybai už viso
keriopą talką.

Nottinghamo Liet, moterų draugijai už 
suruoštas vaišes, dr. S. Kuzminskui už kal
bą ir organizacijų vardu įteiktą dovaną, 
Z. Jurui, E. Vainorienei, P. Makūnui, K. 
Bivainiui, J. Zokui už kalbas ir sveikini
mus ir visiems svečiams, dalyvavusiems 
mūsų iškilmėse, sveikinusiems ir įteiku
siems dovanas. O taip pat draugams, ku
rie savo sveikinimus prisiuntė raštu.

Visiems jums tariame nuoširdų, lietu
višką ačiū.

Teofilė ir Jonas Bakaičiai

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nottinghamo DBLS skyrius vasario 9 d. 
6.30 vai., šeštadienį, ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) ruošia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Programoje paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks solistė Birutė Valterienė. Taip 
pat prisideda ir vietos mininės pajėgos.

Po programos — šokiai, loterija ir alutis 
su puta. Gros geras orkestras.

Kviečiame tautiečius iš arti ir toli apsi
lankyti mūsų šventėje.

Programa prasidės punktualiai nurody
tu laiku.

Skyriaus Valdyba

DERBY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Š. m. vasario mėn. 9 d. DBLS-gos Derby 
Skyrius rengia didesnio masto iškilmingą 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
sukakties

MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks erdvioj „Grand Stand“ 
viešbučio salėje Nottingham Rd., Derby, 
6.30 vai. vakaro. Programoje DBLS-gos 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

VOKIETIJA
TRUMPAI

— Julius ir Ona Gucaičiai praėjusių me
tų gale iškilmingai atšventė sidabrinį ve
dybų jubiliejų. Jų pagerbti susirinko dide
lis draugų ir kaimynų būrys. Gucaičiai at
vyko į Vokietiją tik prieš 10 metų, bet jau 
spėjo gražiai įsikurti.

— Kun. V. Šarka, V. šternienei ir E. Ok- 
manaitei padedant, savo bute suruošė gra
žias Kūčias viengungiams.

— Vasario 16 minėjimas Hamburge 
ruošiamas vasario 16 d. Programa įvyks 
Haus Hamburg-Eimsbuettel, Doormans- 
weg 12. Minėjimas ruošiamas kartu su kai
mynais iš Bremeno ir Luebecko.

— Lebenstedte Vasario 16 minėjimas bus 
vasario 17 d. Adresas — Realschule, Sal- 
derschestr. 5.

BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 v.
WOLVERHAMPTONE — vasario 3 d., 11 

vai., Convent of Mercy. St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — vasario 3 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 10 d., 12 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

ECCLES — vasario 10 d„ 12.15 val.
LEICESTERYJE — vasario 10 d.. 12 val., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — vasario 10 d.. 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
| DERBYJE — vasario 17 d., 11 vai., Con

vent of Mercy, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — vasario' 17 d„ 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
BIRMINGHAME — vasario 24 d., 11 vai., 

St. John's Convent, 19 Park Rd., Mo
seley, B. 13.

NOTTINGHAME — vasario 24 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

pirm. J. Alkio paskaita, kitų tautybių at
stovų sveikinimai ir kt. Po oficialiosios da
lies bus įdomi ir graži meninė programa, 
kuri neskelbiama iki minėjimo vakaro. 
Tačiau galima pasakyti, kad ji bus tikrai 
įdomi. Po to, vėliau bus šokiai ir pasilinks
minimas iki vėlaus vakaro.

Be to, bus surengta graži ir vertinga lie
tuvių meno ir skautiškos spaudos parodė
lė, su daug ir įvairių eksponatų.

Į minėjimą taip pat atvyks vietos spau
dos ir visuomenės asmenys.

Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir to
li, maloniai kviečiame gausiai į minėjimą 
atvykti — esame tikri, kad neapsivilsite. 
Žinant derbiškių parengimus, galima už
tikrinti, kad linksmai praleisite vakarą 
derbiškių tarpe. Tad vasario 9 d. visi pas 
mus į Derby.

Sk. Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Coventrio skyriaus valdyba' vasa

rio 16 d. 6 vai. vak. Lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia bendrą Coventrio. Birminghamo ir 
Wolverhamptono skyrių
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 

Minėjimą.
Tos dienos proga paskaitą skaitys kun. 

A. Geryba. Meninę dalį — daina ir kanklė
mis, atliks E. Vainorienės grupė.

Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 
orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir 'kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti.

Programos pradžia 7 vai. vak. Prašom 
nesivėluoti.

Skyriaus Valdyba

OLDHAM
MIRĖ A. ŽIGAS

Sausio 2 d. po sunkios ir ilgos ligos mirė 
Aleksas Žigas. Palaidotas Oldhamo kapuo
se.

A. a. Aleksas buvo gimęs 1904 m. gegu
žės 6 d. Pikelionių k., Stakliškių vlsč., Aly
taus apskr.

Gyvendamas Lietuvoje, buvo veiklus 
šaulys ir geras ūkininkas.

Sovietams okupavus Lietuvą, jis kartu 
su broliu Jurgiu, Vyčio kryžiaus kavalie
rium. pasitraukė į Vakarus. Jurgis pakelė
je žuvo.

Atvykęs į Angliją, apsigyveno Oldhame 
ir dirbo tekstilės pramonėje. Priklausė 
Manchesterio lietuvių klubui, skaitė lietu
viškąją spaudą.

Liko liūdinti žmona Liudvika ir dukra 
su šeima Lietuvoje.

J. I.

ROCHDALE
IŠRINKTA DBLS SKYRIAUS VALDYBA

Sausio 230 d. ukrainiečių klube įvyko 
DBLS Rochdalės skyriaus metinis susirin
kimas. Išrinkta nauja Skyriaus valdyba: D. 
Banaitis — pirmininkas, V Kavaliauskas 
— sekretorius, E. Sasnauskienė — kasinin
kė, S. Aleknavičius — kandidatas.

Į revizijos komisiją išrinkti: Motuzą, 
Sasnauskas ir Stepanavičius.

Praėjusiais metais valdyba glaudžiai 
bendradarbiavo su kitomis lietuvių koloni
jomis ir DBLS skyriais bei organizacijo
mis. Lankyti ligoniai. Suruoštas kartu su 
Manchesterio skyriumi šaunus skyrių 
veiklos 25 metų minėjimas.

Sėkmės naujai valdybai.
V. M.

ŠKOTIJA
MIRĖ J. NAVICKAS

Škotijoj, Kinlochleven, sausio 14 d. Port 
William ligoninėje mirė Jurgis Navickas, 
60 m. amžiaus.

Į Škotiją atvyko 1947 metais. Visą laiką 
dirbo Kinlochleven Aluminijaus fabrike ir 
gyveno fabriko hostelyje. Vietinių škotų 
buvo labai mėgiamas ir gerbiamas. Ir 
mums, visiems Škotijos lietuviams, jis bu
vo gerai žinomas draugas ir svečias. Daž
nai iš šiaurės kalnų atvykdavo į Glasgovą 
ir Bellshill į mūsų vakarus bei minėjimus. 
Pas daugelį šeimų jis buvo atsilankęs, ir 
mes gailimės, netekę nuoširdaus ir gero 
tautiečio.

Kilęs buvo iš Kauno apskrities. Šiais me
tais rengėsi aplankyti Lietuvą, kur yra li
kusi jo šeima. Deja, jo noras neišsipildė. 
Didelis draugų ir vietinių škotų būrys, su
sirinkę palydėjo velionį į kapus. Jo fabri
ko vedėjas rūpinosi laidotuvėmis. Vietos 
„Sunday Post“ įsidėjo apie velionį gražų 
aprašymą.

Kinlochleven jau yra palaidoti keli lie
tuviai, šalia jų atsirado ir Jurgio kapas.

Priglaudė jį kalnuota Škotijos žemė, su 
kuria jis buvo susigyvenęs ir pamėgęs.

A. Jovaras

PRIIMAMI PENSININKAI

Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 
Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame hotelyje atidaro senelių namus.

Namas yra prie jūros, gražioje vietoje. 
Centralinis šildymas. Puiki vieta apsigy
venti pensininkams. Dėl kainos susitaria
ma laiškais ar telefonu.

Rašyti: O. Vegnerienė, „Oshava“ priv. 
Hotel, Alpine Rd., Ventnor, Isle of Wight. 
Tel. Ventnor 852 148.

Laiškas iš Amerikos
Leonas Venckus

Mielieji Prieteliai:
Tebūna man atleista, jeigu kam švenčių 

proga ir neparašiau, nes nepataisoma kal
tė paprastai išlyginama atleidimu. Manau, 
kad Mea culpa šį kartą tinka abiem pusėm. 
Tad žiūrėdamas ne atgal, bet pirmyn, lin
kiu, kad 1974 metai būtų Jums sveiki, ma
lonūs ir sėkmingi.

Apie gyvenimą mūsų padangėje, turbūt, 
žinote iš savo laikraščių geriau, kaip mes. 
Buvo ir mums nesmagi naujiena, sužino
jus, kad žydų reikalai amerikonų dūšiai 
artimesni, kaip nuosavi marškiniai jo pa
ties kūnui. Rizikavome net galimu karu, 
galbūt, trečiu, pasauliniu. Už tai ir diržus 
teko suveržti stiprokai, visokius sunkumus 
atsiradusius niekais nuleidžiame. Jeigu 
termostatus reikia nusukti, galima šilčiau 
apsirengti. Nėra benzino — mažiau ir lė
čiau važiuojame, mažiau susisiekimo ne
laimių. Nėra blogo, kas neišeitų į gera. Tik 
viena didesnė ir daugelio jaučiama bėda — 
tai šimtai tūkstančių bedarbių. Nedaug 
apie tai rašoma, bet žmonių pirkimo galia 
žymiai sumažėjo. Ne maisto, bet namų 
apyvokos, baldų ir pan. krautuvėse tai jau
čiama. Kurie ir dirba — su pirkimu atsar
gūs, nes nežinia, kaip ilgai bedirbsi. O kie
no čia kaltė? Ne mums žinoti. Amerikiečių 
laikraščiai visas bėdas bei kaltes suverčia 
arabams. Mūsiškė, lietuvių spauda tokias 
žinias, su mažomis išimtimis, papūgiškai 
kartoja. Yra ir dypukų, kurie užmiršta, 
kad arabai panašiai jaučia kaip lietuviai, 
likę be tėvynės. Mes šiandien jau įsikūrę. 
Anie ir po 27 metų vis dar tebegyvena 
kompaktinėse palapinių stovyklose. Anie 
suseno, suvyto, bet jų vaikai tęsia kovą. 
Mes susenome, kai kas nutuko ir pavargo. 
Amen.

Chicagoje gyvenančių Anglijos lietuvių 
grupė pereitų metų pabaigoje padidėjo dar 
viena šeima: atvyko Juozas ir Amanda Be- 
nečiai. Eradforde jie paliko jaunavedį sū
nų Arūną su dailia marčia Cathy. Bet tie, 
norėdami pamatyti savo tėvų „Naująją Tė
vynę“, per Kalėdas ir Naujuosius Metus 
aplankė juos Chicagoje. Benečiai, vos at
važiavę Chicagon. miesto vakarų pusėje, 
toli nuo juodžių, nusipirko gražią, beveik 
naują rezidenciją. Puikiai įsikūrė. Juozas 
turi lengvą, švarų darbą kosmetikos fabri
ke. Amanda mokosi moterims plaukus dai
linti. Kursas ilgas ir nuodugnus, reikalau
jąs išlaikyti Illinois valstybės egzaminus. 
Išlaikiusi, gaus „Beautician“ diplomą ir 
galės verstis savarankiškai. Sėkmės.

Nežinia, ar įkurtuvių, ar sūnaus bei mar
čios apsilankymo, ar, pagaliau, abiejų ir 
dar kitokių įvykių proga — Benečiai šešta
dienį prieš Naujuosius Metus savo namuo
se surengė labai šaunų balių. Sukvietė ne 
tik artimiausius kaimynus amerikonus, bet 
ir apie 40 savo draugų „anglikonų“. Visi 
buvo nustebinti stalų turtingumu ir šeimi
ninkų vaišingumu. Svečiai, jiems atsidėko
dami, įteikė dovanų ir sugiedojo Ilgiausių 
Metų.

Labiausiai stebėjosi kaimynai amerikie
čiai. Jiems nesuprantama, kaip žmonės, at
vykę iš tokio,, anot amerikiečių spaudos, 
nusigyvenusio, atsilikusio ir beveik bank. 
Tūtuojančio krašto, kaip Britanija, vis dėl
to pajėgė iš karto nusipirkti ir namą, ir 
baldus, ir automobilį. Juk Amerikoje dar 
nespėjo tiek uždirbti. Tai, turbūt, ir Angli
joje nėra jau taip blogai, kaip kad rašo
ma. O kokios, žiūrėk, vaišės. My Gosh. 
Atėjęs į amerikonų parengimą, kad ir ves
tuves, jeigu tik su kaimynu prie stalo kiek 
„pasirokuosi“ — žiūrėk, kad nepaliktom 
nevalgęs. Nespėjai kaip reikiant pradėti 
valgyti, padavėjos jau traukia lėkštę iš pa
nosės ir neša šalin.

Lietuviai — kitas reikalas. Jie iš prigim
ties vaišingi. Po šaltų užkandžių, pakeitę 
lėkštes, dar atneša šiltą vakarienę. Ne va
karienę, bet stiprius , sočius, gausius pie
tus. Su jautiena, su viščiukais, antim, ku
geliu, dešrelėmis, kopūstais, daržovėm ir 
kitom gėrybėm. Aišku, kad po to kava, py
ragaičiai, tortai ir visokie neišvardinti ska
numynai! Gėrimai taip pat pagal kiekvie
no skonį. Nemėgsti whiskey — gerk V. C, 
Canadian Club, gal konjako Remy Martin, 
gal Asbach Uralt. O gal nori vodkos ar 
Scotch whiskey? Valgyk ir gerk, brol, kiek 
tik nori ir ko tik „laikini“, nors iki rytelio. 
Tad nestebėtina, kad kaimynų amerikiečių 
nuomonės nesiskyrė nuo lietuvių: tokius 
draugus bei kaimynus turėti — vienas ma
lonumas. You are more than welcome in

our neighborhood. You Lithuanians are 
GREAT.

Kokios būtų lietuvių vaišės be dainos! 
Tad netrūko dainos ir Benečių baliuje, tuo 
labiau, kad Jonas Aukščiūnas, Vladas Pa- 
liulionis, „biedno grafo sūnus“ VI. Poli- 
kauskas ir L. Venckus — neblogi choristai. 
Jie pasikeisdami užtraukia kokią dainą — 
tuojau pat likusieji pritaria. Amerikonams 
rodosi, kad čia visi vieno choro dalyviai, 
nes kaipgi galėtų būti, kad visi moka dai
nuoti? Ir kraipo jie galvas, sužinoję, kad 
lietuvis, nuo vaikų lopšelio pradėjęs lavin
ti balsą, nenustoja dainavęs iki grabo len
tos. Kada noriu verkiu, kai noriu — dai
nuoju...

Kaip žinia, Chicagoje prieš eilę metų ša
lia Anglijos lietuvių klubo atsirado naujas, 
Britanijos lietuvių klubas. Gyvendami 
Anglijoje, visi buvo mažiau ar daugiau su
sidraugavę, vieni kitus „į kūmus“ vadinda
vo, žodžiu, buvo prieteliai, draugai, bičiu
liai. Tie patys žmonės atvykę Chicagon, 
dėl organizacinių skirtumų susiskaldę į 2 
klubus ir nuo to laiko jų draugystės ryšiai 
susilpnėjo, nebe tokie nuoširdūs, kaip 
anksčiau. Iš Anglijos vėliau atvykusieji, 
kaip Benečiai, to skilimo nepergyveno, net 
nežino, dėl ko jis įvyko. Tad jie į savo ba
lių sukvietė savo senus pažįstamus bei 
draugus, nesigilindami ir nebodami, kas 
kokiam klubui priklauso. Netikėtas „opo
nentų“ susitikimas privačiuose namuose 
buvo sveikintina proga atnaujinti senas 
pažintis su kadaise buvusiais artimais 
draugais. Puiki to vakaro nuotaika įrodė, 
kad taip ir įvyko. Juk tarp mūsų nėra jo
kių asmeninių priešingumų. Atvirkšičai — 
yra mūsų tarpe labai gerų, pagrįstų nuo
monių bei pageidavimų, kad abiems klu
bams susijungus į vieną, pranyktų ir or
ganizaciniai skirtumai. Padidėtų, sustiprė
tų „anglikonų“ bendra veikla ir visiems 
būtų daug maloniau vėl tęsti draugiškumo 
ryšius, kurių vis tiek pamiršti negalime. 
Gana tos domeikiškos nesantaikos. Tiems, 
kurie dar abejingi, galima pasakyti, kad 
pavyzdys rodomas Zarasiškių Klubo Val
dyboje. Joje puikiai bendradarbiauja Pet
ras Blekys ir A. Lakas iš Anglijos klubo su
K. Rožansku iš Britanijos klubo.

Kalbant ar rašant apie Čikagos lietuvius, 
negalima aplenkti Anglijos lietuvių klubo, 
į kurį susislpietė daugumas „anglikonų“. 
1973 m. rudenį jame buvo priskaitoma apie 
190 asmenų. Dalis jų vėliau buvo nubrauk
ti dėl nario mokesčio neaipsimokėjimo. 
Praeitais 1973-čiais metais klubas turėjo * 
parengimus: Užgavėnių balių Jaunimo 
Centre, Motinos dienos minėjimą Vyčių sa
lėje, Vasarotojų linksmavakarį Union Pler„ 
Michigano valstybėje, ir Tradicinį Klubo 
rudens balių Tautiniuose Namuose Čikago
je. Kiek per tuos pirmuosius 3 parengimus 
gauta pelno, tiek ir išdalinta įvairioms lie
tuviškoms labdaroms. Paskutinysis paren
gimas naujoje vietoje jau nebedavė pelno, 
tad ateinantiems metams atsargos nepadi
dėjo. Bet juodai dienai dar liko keli dole
riai.

Šių metų valdyba žada apsiriboti tik tri
mis parengimais, išmetant pikniką arba 
vasarotojų linksmavakarį kitoje valstybė
je. Laukiama progos pasireikšti vėl kultū
rinėje srityje, kaip tai buvo praeityje su 
literatūros vakaru ir dailės paroda, kur 
klubas sudarė progas pasireikšti lietu
viams rašytojams bei dailininkams, gyve
nantiems Anglijoje.

1974 m. Anglijos lietuvių klubo valdybą 
sudaro: J. Šidlauskas, L. Venckus, J. Jo- 
kubka, VI. Paliulionis, Alg. Dauginas, L. 
Apanavičius, Stefa Kaulėnienė, Br. Kuras 
ir St. Vilutis. Revizijos komisijon išrinkti 
Stasys Juozapavičius, Vladas Palubeokas 
ir Simas Jokūbaitis. Pareigė pasiskirstyme 
Justinas Šidlauskas sutiko pasilikti pirmi
ninku. Galimas dalykas, kad vėl bus iš
judintas prieš kelis metus iškeltas užsitę
sęs Alg. Kaulėno monografijos išleidimo 
klausimas.

Laikas turi savo įtaką visiems. Nors ir 
nevienodai, bet vis tiek neišvengiamai žils- 
tame, senstame, greičiau pavargstame. Ne
žiūrint kur kas rengiama, svečių jau ma
žiau beatsilanko. Praėjo laikai, kai „angli
konai“ 2-3 savaites prieš savo metinį ba
lių ar prieš Užgavėnių balių apgailestau
davo Drauge ar Naujienose, kad j jų pa
rengimą daugiau bilietų nebeliko. Bepigu 
buvo taip skelbti, nes Balys ir Onutė Se
bastijonai tuomet vieni išplatindavo apie 
100 bilietų, o Justinas ir Stefanija Šidlaus
kai netoli nuo jų teatsitikdavo. Dabar, jei 
nori turėti svečių „savo“ parengime, turi 
pasižadėti vykti į „jų“ organizacijos pa
rengimą. Nes beveik nerasi Čikagoje lietu
vio, kuris kur nors nepriklausytų. Daugu
mas net kelioms draugijoms ar organiza
cijoms priklauso. Dažnai atsitinka, kad bi
lietų platintojai pasikeičia ne pinigais, bet 
bilietais.

Anglijos lietuvių klubo Užgavėnių bar 
liūs Jaunimo Centre įvyks š. m. vasario 
mėn. 23 d. Ypatingai mielai kviečiame Jus, 
mielieji prieteliai š Manchesterio, Eccies, 
iš Nottinghamo, Bradfordo, Leeds, Škoti
jos ir kitų vietų, vienu žodžiu, iš tolimos, 
bet mums „anglikonams“ vis dar labai ar
timos Anglijos. Būsite mūsų brangūs sve
teliai. Laukiame.
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