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Dirbti ir kovoti
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 
proga, Londone, 1974 m. vasario 16 d.

Malonus pirmininke, gerbiami kunigai, 
mieli lietuviai.

Man yra labai malonu Jus visus pasvei
kinti Vasario 16 proga. Noriu Jums palin
kėti geros kloties, o ypač susilaukti tos die
nos, kai Vasario 16-tąją galėsime švęsti jo
kio liūdesio neaptemdytą, kaipo mūsų visų 
džiaugsmo šventę.

Liūdesio šešėlis prislegia mus, pagalvo
jus, kad pačioje Lietuvoje negalima šios 
šventės viešai minėti, nes ten okupantai 
draudžia tai daryti. Mat, rusas okupantas 
yra pasiryžęs sunaikinti visa, kas tik pri
mena Lietuvos nepriklausomybės laikus. 
Dėl to, kol Lietuva yra rusų pavergta, 
prieš tas jų pastangas privalo priešintis vi
si geros valios lietuviai.

Šiandien, minėdami Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, savo mintimis jungiamės 
su rusų priespaudą kenčiančia Lietuva. Vi
si žinome, kad dabartinė būklė yra sunki 
ir liūdna. Prisiminkime tačiau, kad istori
jos tėkmėje tokių sunkių laikotarpių mū
sų tauta pergyveno ne kartą, o ji vis dėlto 
nežuvo. Kovos su Kryžiuočių Ordinu buvo 
labai sunkios ir kai kam atrodė beviltiš
kos, bet Lietuva priešinosi ir laimėjo. Dar 
beviltiškesnė būklė atrodė, kai rusai, carų 
okupacijos laikais, buvo uždraudę lietuvių 
spaudą. Taičau ir šią nelygią kovą lietuviai 
laimėjo. O laimėjo todėl, kad jie buvo pa
kankamai atkaklūs kovoti, nors ir beviltiš
kiausioje padėtyje. Reikia tikėtis, kad tas 
kietas lietuvio atkaklumas atlaikys ir da
bartinius sunkius mėginimus. Ir, lygiai 
taip, kaip 1918 metais, Lietuva, nutraukusi 
vergijos pančius, vėl kelsis nepriklauso
mam gyvenimui. Betgi nebūkime naivūs ir 
nemanykime, kad laisvę kas nors kitas 
mums iškovos ir padovanos. Prisiminkime, 
kad ir lietuviškas priežodis sako: kas dir
ba, tam ir Dievas padeda. Tad pirmoj eilėj 
dirbkime ir kovokime patys, o tada galėsi
me tikėtis ir kitų paramos. Kiekvienam lie
tuviui, kur jis begyventų, dera įsijungti į 
bendrą lietuvišką darbą ir tuo paremti ko
vą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Pasaulyje dar tebevyksta labai kompli
kuotos varžybos. Tų varžybų išdavos nu
spręs ne tik Lietuvos, bet ir visos žmonijos 
likimą. Jeigu teisingumo ir padorumo prin
cipai laimės — laimėsime ir mes. Tad ne
veiki nusiminti. Visokias abejones girdėjo 
ir mūsų pirmtakūnai, betgi jie, nieko ne
paisydami, dirbo. Ir jų pastangos nebuvo 
veltui — Lietuva 1918 metais prisikėlė...

Tai žinodami ir turėdami aiškų tikslą, 
drąsiai ženkime savo tėvų ir protėvių pra
mintu keliu. O tas didis tautos tikslas, kaip 
skaistus idealas, tevadovauja mūsų min
tims ir mūsų darbams ir tejungia jis mus 
visus į veiklią ir pajėgią lietuvių bendruo
menę.

ADV. BUTKUS KGB FILME
Vasario 12 d. per BBC 2 televiziją buvo 

rodomas filmas apie Sovietų saugumo 
įstaigą KGB. Medžiaga filmui daugumoje 
buvo surinkta Vakaruose, pasinaudojant 
samizdato leidiniais.

Be kitų liudininkų, filme dalyvavo ir 
adv. Z. Butkus, praėjusiais metais su šei
ma pabėgęs į JAV. Jis papasakojo apie 
Lietuvoje pagarsėjusią kun. Zdebskio by
lą, kurioje adv. Z. Butkus dalyvavo kaip 
teisėjas.

Liudininkas N. Chochlov'as, daugiau 
kaip 10 metų dirbęs KGB departamente 
Nr. 13 (žudynių skyrius), papasakojo apie 
to departamento veiklą Berijos laikais.

Filmas buvo grynai dokumentinio pobū
džio — liudininkai pasakojo tik tai, ką sa
vo akimis buvo matę. Dauguma jų pripaži
no, kad paskutiniu metu yra sumažėję fi
ziniai kankinimai, nes vartojamos psicho
loginės ir medicinos priemonės suimtųjų 
valiai palaužti.

aTa
JULEI NAVACKIENEI 

mirus, jos mylimam vyrui
ALEKSUI NAVACKUI, 
gilią užuojautą reiškia

L. V. S. RAMOVĖS Manchesterio
skyr. v-ba ir nariai.

ata
A. NAVACKUI mirus, 

jo žmonai ir šeimai 

gilią užuojautą reiškia

Snabaičiai ir Navickai

KUBA KRYŽKELĖJ
Nors L. Brežnevas buvo labai iškilmin

gai sutiktas Havanoje, bet nuotaika buvo 
labai skirtinga nuo 1962 m., kai sovietinių 
atominių patrankų vamzdžiai Kuboje bu
vo nugręžt! į JAV. Šiuo metu dr. Castro 
yra likęs beveik vienintelis diktatorius 
Amerikos žemyne po to, kai Allende buvo 
nuverstas Čilėje. Tuo tarpu Sov. Sąjungai 
tas menkos vertės diktatorius kaštuoja po 
150 mil. svarų kasmet. Jo įtaka į kaimynus 
yra beveik neigiama. Ypačiai po to, kai dr. 
Castro prisipažino, kad kapitalistinis dar
bininkas tą patį darbą cukraus fabrike 
greičiau ir geriau padarydavo.

Taičau svarbiausias dalykas, kad JAV, 
su kuria Sov. Sąjunga nuolat gerina san
tykius, yra čia pat pašonėj. Todėl kai kas 
spėja, kad Brežnevo vizitas į Kubą buvo 
ne dr. Castro pagrąsinti, bet patarti jam, 
kaip suartėti su JAV, neprarandant revo
liucinio diktatoriaus autoriteto.

STEFAN BATORY NUOTYKIAI

Lenkų prabanginis 14.287 t keleivinis 
laivas ,,Stefan Batory“ yra daugiausiai po
litinių pabėgėlių į Vakarus atgabenęs lai
vas pasaulyje.

Be 81 pabėgusių praėjusią savaitę, lai
vas 1966 m. „neteko“ 22 keleivių Kopenha
goje ir Oslo. 1969 m. 69 keleiviai vėl nebe, 
grįžo į laivą Norvegijoje. Dar prieš tai, 
1962 m. 20 lenkų pasiliko Greenwiche Ang
lijoje ir 11 Kopenhagoje.

Tuo tarpu iš Vakarų į Rytus „S. Batory“ 
patarnavimais pasinaudojo tik vienas as
muo — Rytų Vokietijos gyventojas G. Eis- 
ler, nuteistas JAV už politinę veiklą.

BUNDESTAG — VIEŠA INSTITUCIJA
V. Vokietijos parlamentas •—Bundestag 

yra žymiai labiau populiarus krašte, negu 
Anglijos parlamentas. Prie jo yra sudaryta 
speciali propagandos įstaiga, vadovaujama 
Bundestago prezidentės A. Renger. Tos 
įstaigos tikslas — sukelti žmonių susido
mėjimą politika ir parlamento darbu. Vi
daus ir užsienio žurnalistai gali gauti kas
dien išleidžiamus biuletenius apie tai, kas 
vyksta Bundestage.

Gal pati didžiausia naujovė, kad Bun
destago posėdžiai yra perduodami per tele
viziją. Ir čia nėra jokių suvaržymų. Kiek
vienu metu TV stotis gali perduoti žiūro
vams parlamento debatus, jeigu tik mano
ma, kad jie sudomins publiką.

Šis klausimas buvo jau keletą kartų kel
tas ir Anglijos parlamente, bet vis dar ati
dedamas. Kai kas galvoja, kad parlamen
tas ir atstovai prarastų savo orumą, jei 
publika per TV pamatytų svarbias disku
sijas, kuriose dalyvauja tik keliolika par
lamento narių...

MINDCZENTY KNYGA
Vatikano kalbėtojas prof. Frederico Als- 

sandrini nurodo, kad kard. Mindczenty bu
vęs priverstas atsistatydinti ne tik dėl 
Vengrijos vyriausybės spaudimo, bet ir dėl 
kitų priežasčių.

Pirmoji priežastis esanti jo amžius (dau
giau kaip 80 metų). Popiežius pageidaująs, 
kad visi vyskupai, sulaukę 75 m. pasi
trauktų iš savo postų.

Antroji priežastis — kard. Mindczenty 
knyga, kurią jis -numato išleisti ateinan
čiais metais. Toje knygoje būsiąs puola
mas komunizmas ir nurodoma žala dėl Va
tikano daromų nuolaidų. Vatikanas bijosi, 
kad toji knyga galėsianti pagadinti jo ge
rėjančius santykius su Vengrijos vyriau
sybe.

KEIČIA RŪKYMO PAPROČIUS
Britų Sveikatos ministerija paskelbė, 

kad paskelbus cigarečių klasifikaciją, vis 
daugiau rūkytojų pereina prie tokių ciga
rečių rūšių, kurios turi mažiausia smalos 
ir nikotino. Pačios švelniausios ir nepavo- 
jingiausios cigaretės yra Embassy Ultra 
Mild, Player's Mild de Luxe, Player's Mild 
Milford, Silk Cut Extra Mild, Bristol, Pic
cadilly Mild, Player's No. 6 Extra Mild, 
Silk Cut King Size, Player's Special Mild.

Pačios stipriausios ir pavojingiausios — 
Gallahers de Luxe Medium, Churchmans 
No. 1, Player's No. 3, Gauloises Caporal 
Plain, Gold Flake, Capstan Full strenght.

PIGIAUSI ANGLIAKASIAI
Associated Press surinko visos Europos 

angliakasių atlyginimo statistiką. Ji rodo, 
kad britų angliakasiai yra blogiausiai ap
mokami. Geriausiai savo angliakasius ap
moka V. Vokietija. Po jų eina Belgija, Is
panija. Prancūzija. Pigiausia anglis yra 
Belgijoje. Anglija yra antroje vietoje.

KINIJOJ NERAMU
Kinijos „Peoples Daily“ pasirodė straips

nis su didžiule antgalve „Without destruc
tion there can be no construction" (Nesu
naikinus, negalima pradėti statyti). Jame 
smerkiamas pradedąs atgyti Konfucijaus 
kultas, lėktuve žuvęs Lin Piao, bet už vis 
labiausiai politiniai revizionieriai. Jais va
dinami visi tie, kurie reiškia nors mažiau
sias simpatijas rusams ir bolševizmui. Ne
glostomi ir draugaujantieji su užsienie
čiais. Spėjama, kad Kinijoje gali vėl pasi
kartoti 1966-69 m. „Kultūrinė Revoliuci
ja“, pareikalavusi daugybės aukų. Tame 
laikotarpyje buvo sunaikinta ir D. Britani
jos ambasada.

NAUJAS AUKLĖJIMAS
Londono Švietimo komiteto diskusijose 

paaiškėjo, kad daugelyje mokyklų vyksta 
savotiškas „smegenų perplovimas“. Kai
riųjų grupių mokytojai esą aiškina moki
niams apie dabartinės visuomenės „supu
vimą“ ir reikalą ją perorganizuoti. Mokyk
lų drausmė esanti labai pašlijusi, nes kai 
kurie mokytojai sąmoningai ja nesirūpiną.

HEINRICH BOELL

V. Vokietijos rašytojas Heinrich Boell, 
priglaudęs Solženytsiną, yra senas jo drau
gas. Jis yra keletą kartų lankęsis Sovietų 
Sąjungoje ir ją neblogai pažįsta. Jis taip 
pat yra laimėjęs Nobelio literatūros pre
miją 1972 m. Jo raštai Anglijoje yra gana 
populiarūs.

H. Boell ne tik rašo, bet ir verčia. Iš ang
lų kalbos jis yra išvertęs Brendan ir Ber
nard Shaw raštus.

Privatiškame gyvenime yra labai kuklus 
ir nesirūpina savo išorine išvaizda. Laimė
jęs Nobelio premiją, jis pasidarė labai po
puliarus. Kad žmonės jo neatpažintų gat
vėje ir nekalbintų, Boell užsiaugino ūsus.

Praėjusiais metais jis lankėsi Anglijoj. 
Ta proga Brunei universitetas jam suteikė 
technologijos daktaro laipsnį.

KONFERENCIJA LUZERNE
Š. m. kovo 1-3 d. d. Luzerne, Šveicari

joje, šaukiama Europos žmogaus teisių ir 
apsisprendimo konferencija. Jos tikslas at
kreipti dėmesį į Europos laisvei gresiantį 
pavojų i'š totalitarinių režimų ir sukelti ju
dėjimą už Europos apsijungimą laisvėje. 
Konferencija taip pat pasisakys dėl Žene
voje posėdžiaujančios Europos „saugumo“ 
konferencijos, kurios pagalba Maskva sie
kia, kad laisvasis pasaulis pripažintų jos 
hegemoniją rytų ir centro Europoje.

Luzemo konferencijos darbai koncent
ruojami keliomis kryptimis. Pirmas posė
dis skirtas žmogaus teisių įgyvendinimui 
Europoje. Antroji tema: Tautų apsispren
dimo teisės realizavimas. Ši tema bus na
grinėjama šeštadienį, kovo 2 d., prieš pie
tus. Iš viso tuo klausimu numatyti keturi 
referentai. Dr. A. Gerutis skaitys paskaitą 
apie tautų apsisprendimo teisės pažeidimą 
iš Sovietų Sąjungos pusės Baltijos valsty
bėse. Popietinis posėdis paskirtas Europos 
saugumui. Kovo 3 d., sekmadienį, darbų 
programą sudaro klausimas, kaip nugalėti 
Europos suskaldymą.

Iš viso numatyta 18 referatų. Kaip pa
skaitininkai pakviesti žymūs įvairių tautų 
mokslininkai, parlamentarai, publicistai ir 
kt. Dr. A. Gerutis skaitys referatą visų 
trijų baltų tautų vardu.

Luzemo konferencijai sudarytas patro- 
nato komitetas, kurin įeina Europos par
lamento (Strasburge) pirmininkas ir vice
pirmininkas, Vakarų Vokietijos parlamen
to vicepirmininkas, Turkijos senatorius, 
Briuselio europinės politinės akademijos 
gen. sekretorius ir kt.

MUŠTI IŠDAVIKĄ...
Maskvos TV perdavė pasikalbėjimą su 

penkiais automobilių fabriko darbininkais, 
kurie pasmerkė „išdaviką“ Solženytsiną. 
Vienas iš jų, iškėlęs kumščius, sušuko: „Jei 
man būtų leista, aš jį sutvarkyčiau vyriš
kai...“ Bet tada buvo išjungtas garsas ir 
žiūrovai nebegalėjo girdėti, kaip jis būtų 
tvarkęs...

Sovietų spaudoje spausdinami įvairių 
profesijų žmonių laiškai, smerkią Solže
nytsiną. Net metropolitas Serafimas Kru- 
tiskis pareiškė savo pasipiktinimą! Balta
rusijos rašytojas, Lenino premijos laurea
tas, Ivan Melež pareiškė: „Išdavikas mirš
ta ne tada, kai natūrali mirtis ateina, bet 
kai jis išduoda savo kraštą, kuriame gimė 
ir užaugo, ir žmones, su kuriais jis gyve
no“.

Sveikinimas
Vasario 17 d. Ciuriche susirinkę bendro 

nepriklausomybės paskelbimo minėjimo 
Šveicarijoje gyvenantieji lietuviai, estai ir 
latviai pasiuntė tam mieste prieglobstį su
radusiam Nobelio premijos laureatui Alek
sandrui Solženicynui, išsiųstam iš Sovietų 
Sąjungos, tokią telegramą:

Baltų tautų nariai, jų tarpe keli buvę 
tremtiniai iš Gulago archipelago, susirin
kę Ciuriche paminėti Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos nepriklausomybės paskelbimo me
tinę sukaktį, sveikina Tamstą kaip drąsų 
kovotoją už žmogaus teises ir už sovietų 
imperializmo pavergtųjų tautų laisvą ap
sisprendimą.

Telegramą paskelbė oficiozinė šveicarų 
telegramų agentūra ir ji buvo atspausdin
ta daugelyje šveicarų laikraščių.

♦»*
Šveicarų spauda, komentuodama Nobe

lio premijos laureato A.Solženicyno ištrė
mimą ir atsiradimą Šveicarijoje, kreipia 
dėmesį į maskvinės trėmimų politikos 
prieštaravimus. Ligi šiolei buvo ištremti ir 
išpilietinti tiktai rusų tautybės opozicio
nieriai, tuo tarpu kai nerusiškų tautų 
„nonkonformistai“ laikomi kalėjimuose 
bei tremiami į darbo stovyklas. „Neue 
Zuercher Zeitung“ išvedė, kad Maskva bi
janti išsiųsti į užsienius žinomesnius neru- 
siškus opozicionierius, nes aplink juos ga
lįs susitelkti Sovietijos engiamų tautų se
paratistinis judėjimas. Tuo tarpu komunis
tų partija esanti taip giliai įdiegusi rusuo
se didrusiškąjį šovinizmą, jog eventualinė 
rusų opozicionierių priešsovietinė veikla 
užsienyje nesusilauksianti pačioje Rusijo
je tinkamo atgarsio.

šias šveicarų spaudos prielaidas visiškai 
patvirtina Maskvos elgsena lietuvių tautos 
atžvilgiu. Jau nekalbant apie nepaprastai 
žiaurų partizaninio judėjimo nuslopinimą, 
masines deportacijas ir kitokias represijas, 
keli pavyzdžiai iš netolimos praeities pirštu 
prikišamai įrodo, kad didrusių Kremliaus 
valdovai taiko nevienodą saiką rusams ir 
nerusams. Tuo tarpu kai A. Solženicynas, 
apkaltintas pasibaisėtinais tėvynės išdavi
mo nusikaltimais, išsiųstas užsienin, lietu
vis Simas Kudirka nuteistas tik už mėgini.

Seįifiįnlos DIENOS
— Spaudos žiniomis, Solženytsinui pri

klausantis honoraras už jo Vakaruose iš
leistas knygas gali siekti 2 milijonus sva
rų.

— Sovietų min. pirmininkas Kosyginas 
pranešė spaudos atstovams, kad Solže- 
nytsino žmonai nebus daroma kliūčių iš
vykti.

— Žvejų laivas „Gaul“, kuris turėjo mo
derniškiausias susižinojimo priemones, 
dingo prie Norvegijos krantų be žinios. 
Lėktuvai, aprūpinti specialiais įtaisais po
vandeniniams laivams sekti, nepastebėjo 
jokių „Gaul“ pėdsakų.

— šešios didžiausios naftos bendrovės 
1972 m. turėjo 241 mil. svarų pelno, iš ku
rio nei vieno peno neišskaityta mokes
čiams.

— Žinomas jaunas Sovietų poetas Jev- 
tušenko pasiuntė Brežnevui protesto laiš
ką dėl Solženytsino ištrėmimo. Numatytas 
jo poezijos vakaras ir koncertas atšauktas.

— Solženytsinas praėjusį sekmadienį da
lyvavo pamaldose benediktinų vienuolyne, 
Einsienelne, Šveicarijoje.

— Rusų emigrantai-ortodoksai laimėjo 
teisme bylą, kurioje reikalavo grąžinti 
jiems priklausančias žemes ir šventoves Iz
raely. Žydai tą turtą yra atidavę Sov. Są
jungai. Jo vertė siekia milijonus svarų.

— Solženytsinas susitiko i'š Rusijos emi
gravusį žydą D. Paniną, su kuriuo kartu 
praleido 5 metus darbo stovykloje.

— Pirmą kartą per 215 metų Dubline bu
vo sustreikavę Guinness alaus bravoro me
chanikai (fitters).

— Brazil Brown (Kenley) mirė nuo A vi
tamino pertekliaus kepenyse. Jis gerdavo 
po 8 pintus morkų sunkos kasdien.

— Rusų intelektualai, vadovaujami dr. 
Sacharovo, reikalauja, kad Solženytsinas 
galėtų gyventi Sov. Sąjungoje ir kad jo 
raštai būtų leidžiami visiems skaityti.

— JAV karo ekspertai pranešė, kad Iz
raelio kareivių pašautieji rusų tankai turi 
specialius prietaisus apsaugai nuo biologi
nio dr cheminio karo.

— Tarptautinio masto architektas John 
Poulson ir aukštas Škotijos tarnautojas 
Pottinger nuteisti po 5 metus už kyšius ir 
apgaudinėjimą.

— Graikijos karaliaus Konstantino va
saros rezidencija prie Atėnų nusavinta ir 
paversta tautiniu parku. Jo plotas — 10,435 
akrai.

— A. Paton, apkaltintas už viešbučio 
gaisrą Leningrade, nubaustas dvejus me
tus darbo stovyklos ir 23.000 svarų. Gais
ras kilęs nuo degtuko kibirkšties.

— 23 Estijos vokiečiai buvo areštuoti

Solženycinui
mą pasitraukti iš Sovietijos 10 metų sun
kiųjų darbų. Mūsų tautietis dar ir šian
dien, po trijų metų po nepavykusio bandy
mo, tebelaikomas žmogžudiškoje Mordvi- 
nijos priverčiamųjų darbų stovykloje...

Be abejojimo, mes linkime didžiajam ko
votojui už Maskvos mindžiojamas žmogaus 
teises laisvo gyvenimo Vakarų Europoje. 
Bet kodėl sovietai laiko Mordvinijoje mū
sų Simą?

Simas Kudirka nėra vienintelis mūsų 
tautietis, turįs pakelti vergo dalią Sovieti- 
joje.

A. G.

INFLIACIJOS GALIA
Jeigu infliacija nebus sustabdyta, tai, 

pagal „Economist'o“ apskaičiavimus, per 
penkis metus visų prekių kainos padvigu
bės, po 20 metų jos bus 16 kartų aukštes
nės, negu dabar, o po 50 metų svaro vertė 
bus tik viena dešimtoji peno, Kitaip sa
kant, jis bus visiškai bevertis.

ŠVEICARŲ SPAUDA APIE SNIEČKŲ
Ryšium su Lietuvos komunistų partijos 

pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 
mirtimi, žymus šveicarų dienraštis „Neue 
Zuercher Zeitung“ paskelbė A. G. parašu 
ilgoką nekrologą. Jame A. Sniečkus apibū
dintas kaip Maskvos įrankis Lietuvoje. 
Pranešime nurodoma, kad raudonoji armi
ja Hitlerio-Stalino pakto užuovėjoje užėmė 
Lietuvą, A. Sniečkus perleido savaime ne
gausią Lietuvos komunistų partiją Mask
vos organams ir kaip saugumo policijos 
viršininkas veikliai prisidėjo prie Lietuvos 
sovietizacijos. Teroro sąlygomis „išrinkta
sis liaudies seimas“ su vienu vieninteliu 
kandidatų sąrašu įvykdė Maskvos kėslus. 
Toliau nurodoma į bolševikinio veikėjo M. 
Suslovo pragaištingą vaidmenį Lietuvos 
susovietinime, kai raudonoji armija 1944 
m. ‘antrą kartą okupavo Lietuvą. Praneši
mo pabaigoje pastebima, kad A. Sniečkaus 
motina ir giminės ieškojo prieglobsčio Va
karuose, kai raudonoji armija 1944 m. vėl 
mė brautis į Lietuvą.

Maskvoje. Kartu areštuoti 2 JAV žurna
listai. Jie visi bandę demonstruoti, reika
laudami leidimo išvykti iš Sov. Sąjungos.

— Persijos-Irako pasienyje įvyko gink
luoti susirėmimai. Tarp tų valstybių vyks
ta teritoriniai ginčai. Be to, Persija kaltina 
Iraką, norint nuversti šachą ir įkurti so
cialistinę respubliką.

— Izraelio min. pirmininkė Meir oficia
liai gauna algos 166 svarus per mėnesį. Ji 
dirba 18 valandų per dieną.

— Teatro ir filmų artistė Vanessa Red
grave kandidatuoja į parlamentą kaip troc- 
kistų partijos atstovė. Toji partija (Wor
ker's Revoliutionary Party) iš viso turi 9 
kandidatus.

— Britų karo laivynas ir kariuomenė ne
gauna reikalaujamo skaičiaus kandidatų, 
bet norinčių būti lakūnais kandidatų ne
trūksta.

— Britų komunistų partijos vadas John 
Gollan pareiškė, kad jis nesutinka su prie
vartos metodais, kuriuos Sovietai vartoja 
prieš Solženytsiną ar kitus disidentus.

— JAV ir Europos Bendruomenės kraš
tai, išskyrus Prancūziją, pasirašė susitari
mą veikti iš vien, apsirūpinant nafta ir ki
tais energijos ištekliais. Prancūzijos išsi
skyrimas įnešė trinties į visą Bendruome
nę.

— Automobilių kainos Anglijoje pakel
tos 9%.

— V. Vokietijos viešųjų tarnybų darbi
ninkai gavo 11% algos padidinimą ir nu
traukė streiką.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
'V;! • 

Kęstutis Paulius Žygas
DVI KULTŪROS

(Paskaita, skaityta Vasario 16 minėjime, 
Londone)

Vasario 16-tos Šventė daugiaprasmiška. 
Ją galim suprasti kaip istorinį įvykį, ženk
linantį valstybės atkūrimą po šimtmečių 
snūdurio Lenkijos ir Rusijos junge. Taip 
pat galim Vasario 16-tą vertinti kaip poli
tinį įvykį — t. y. Nepriklausomybės pa
skelbimą. Bet galim į šią datą žvelgti ir 
kaip į tautinį įvykį, kuriuo lietuvių tauta 
paskelbė savo pasiryžimą tobulinti savo sa
varankiškumą bei skirtumus nuo kaimyni
nių tautų. Šis tautinis identitetas neįmano
mas be tautos kultūros ir kūrybos.

Apie tai ir noriu šiandien pakalbėti.
Mano dėmesį šia proga traukia faktas, 

kaip lietuviams pasisekė per 20 metų pa
statyti savo kultūrą ant tvirto pagrindo. 
Atsiminkim, kad caro laikais Lietuva buvo 
paskutinė Rusijos imperijos provincija. 
Tik paskaitykim keliautojų įspūdžius apie 
Kauną, parašytus prieš ir po pirmojo pa
saulinio karo. Kaunas tada buvo vargin
gas, atsilikęs, apleistas provincijos miestu
kas.

Per 20 nepriklausomybės metų Kaunas 
savo provinciališkumą panaikino. Veikė 
Universitetas, Meno Mokykla, Opera, mu
ziejai, radijo stotis, baletas. Tai dideli at- 
siekimai, kurių niekas negalės nuvertinti. 
Jais visuomet galėsime didžiuotis.

Tačiau kartais jais gal net per daug di- 
džioujamės. Žinau gerai Amerikos lietuvių 
gyvenimą, tai imsiu savo pavyzdžius iš te
nai.

Amerikos lietuviai nepaprastai didžiuo
jasi savo kultūringumu. Laiko save euro
piečiais, kurie, savaime aišku, kultūringes
ni už amerikiečius. Be to, lietuviai skaito 
„Draugo“ kultūrinį priedą. Kultūrinio pra
našumo jausmui yra šiokio tokio pagrindo, 
nes lietuvių kultūrinis elitas atsidūrė Ame
rikos darbininkų tarpe, kurie tikrai mažai 
nusimano ar rūpinasi apie kultūrinius rei
kalus.

Nieko nežinančiam imponuoja, kad fab
riko bendradarbis DP yra matęs Gulbių 
Ežerą, klausęs La Traviata, Carmen, Aida, 
Madame butterfly operų, skaitęs Dickensą. 
Victor Hugo, Tolstojų bei Dostojievskį. Čia 
tipiški pasigyrimai. Dar užmiršau paminė
ti, kad lietuviai žino, jog Bethovenas, 
Barhms ir Wagneris yra kompozitoriai, 
nors dažnas, išgirdęs jų muziką, negalėtų 
atspėti, kuris kompozitorius ką sukūrė.

Tai tipiški pasigyrimai, sakau tipiški, 
nes esu juos dažnai girdėjęs ne tik vyres
niųjų, bet ir savo ibendramečių tarpe. Ką 
gi šie pasigyrimai reiškia? Jie įrodo abso
liučiai , vidutinišką, grynai gimnazistišką 
vadovėlių kultūros supratimą. Minėti var
dai be išimties yra 19-tojo šimtmečio var
dai („household names“). Išvada būtų, kad 
lietuviai, bendrai paėmus, dar neperžengė 
20-tojo šimtmečio slenksčio.

Tai yra ypačiai keista, kad šio šimtmečio 
trys ketvirčiai jau yra praėję, o pusę to 
laikotarpio išeivija gyveno demokratiško
se šalyse, kur kultūrinės vertybės prieina
mos kaip niekad istorijoje. Manytume, kad

Kiiijrasoj
„Argentinos Lietuvių Balsas“ (Nr. 1451) 

L. Ryšelio straipsnyje svarsto, ar verta ant 
numirusiųjų kapo dėti brangiai kaštuo
jančius vainikus.

„Dabar kyla klausimas — kam tas vai
nikas reikalingas? Nabašnikui ar gimi
nėms? Nabašnikud — tikrai ne! Jo kūnui 
jis yra nereikalingas; jo sielai — dar ma
žiau! Šiuo momentu jo sielai yra reikalin
gas pagarbus užsilaikymas prie jo karsto ir 
bendrai šermenyse, ir jo sielai daug dau
giau naudos bus giliai susikaupus nuošir
džiai sukalbėti tris kartus trumpą, gražią 
ir reikšmingą maldelę „Amžiną atilsį...“

Tiesą pasakius, tie vainikai yra siunčia
mi mirusio giminėms užuojautos formoj ir 
tų vainikų skaičius sudaro šiokią-tokią gar
bę naba'šniko giminėms: mat, skaito, kuo 
daugiau vainikų, tuo daugiau buvo vertas 
nabašnikas.

Vainikas pašarvavimo vietoj išbūna per 
naktį, paskiau su grabu nuvežamas į kapi
nes, sukraunama stirta ant kapo, o kitą 
dieną nuima, sukrauna tūkstančius pezų 
kainavusius vainikus į sąšlavų sunkveži
mį ir išveža... ir tuom baigiasi nabašniki- 
nio vainiko likimas.

Ar ne laikas pradėti galvoti apie tuos iš
mestus tūkstančių tūkstančius prakaitu už
dirbtus pezus? Vien tik Argentinos Lietu
vių Centras, einant paskelbta apyskaita, 
1972 metais išmokėjo 112.000 pezų už įni
rusiems nariams pasiųstus vainikus. Kiek 
gero darbo buvo galima padaryti už tuos 
pinigus!

Vietinių laikraščių nekrologų skyriuje 
tankiai galima užtikti pranešimų, kad ne
siųstų gėlių, kaip ir tai buvo paskelbta mi
rus A. L. Balso Redaktoriui K. Norkui, 
arba nurodo, kokiam tikslui aukoti vaini
ko vertės pinigų sumą.“ 

lietuviai galėjo išnaudoti išeivijos sąlygas 
ir padidinti savo patirtį. Anaiptol, sėdim 
savimi patenkinti ir dedamės, kad esame 
kultūringesni už krašto gyventojus, kurie 
mus malonėjo pas save priimti. Tai mūsų 
iliuzija, tai savęs apgavimas, paprasta tin
ginystė. Išeivija, neišnaudojusi savo 30 me
tų viešnagės Vakaruose, neturi kuo di
džiuotis ar save apgaudinėti.

Kai kas pasakys, kad lietuviai neskait
linga tauta, o iš mažų tautų maža ko galim 
ir tikėtis. Atsakyčiau šiam teiginiui olandų 
pavyzdžiu. Jie taip pat maža tauta. Bet am
žių bėgyje, vien tapybos srityje jie davė 
van Gogh, Mondrian, van Doesburg, Esch
er. Tai įrodo, ką maža tauta gali pasiekti 
normaliose sąlygose, jeigu ji stengiasi.

Mes ne tik maža tauta, bet, kas blogiau
sia, po antro pasaulinio karo tautos kul
tūrinis elitas emigravo, nutilo, buvo nutil
dyti, mirė ar buvo nužudyti. Lietuvoje Sta
lino laikais mažai ką buvo įmanoma kurti, 
o išeivijoje tuo metu visi bandė įsikurti ir 
savo gyvenimą iš naujo pradėti.

Bet visa tai jau yra praeityje. Šiandien 
Lietuvoje jau priaugo naujų talentų, išei
vijoje kiek mažiau, bet užtat čia tebegyve
na ir tebekuria ne maža dalis nepriklauso
mos lietuvos kultūrinio elito. Tokiu būdu 
šiandien ir vystosi dvi kultūrinės srovės: 
Lietuvoje visi stengiasi kurti socialistinę- 
komunistinę kultūrą, o čia kiekvienas kū
rėjas seka savo įsitikinimus ir sąžinę. Nėra 
perspektyvų, kad šitokia padėtis greitai 
pasibaigs, kad nenatūralus tautos padali
nimas į dvi dalis bus galutinai užbaigtas. 
Išeivių lietuvių kultūros kūrybos dabarti
nės sąlygos tikrai nepavydėtinos. Ką mums 
šioje padėty daryti? Kaip joje elgtis?

Man atrodo, kad nėra kitos išeities, kaip 
pilnai išnaudoti išeivijos padėtį, t. y. kuo 
daugiau pasimokyti Vakaruose, įžengti, 
kad ir pavėluotai, į šį šimtmetį. Vakaruose 
mes ypač daug galim išmokti apie kritinius 
standartus, kultūros įvertinimo kriterijus, 
apie kultūrinio lygio ir kokybės pakėlimą.

Mes, kaip publika, negalim parapijiškai 
džiaugtis ir tenkintis viskuo, kas mūsų tar
pe sukuriama; mes privalom savo kūrėjus 
vertinti griežčiausiais ir aukščiausiais 
mums prieinamais standartais. Tik taip 
tikrai išnaudosim išeivijos padėtį. Tik taip 
padėsim mūsų kūrėjams, nes be suįdomin
tos ir kritiškos publikos, rimta kūryba sun
ki, jeigu iš viso įmanoma. Be kritiškos ap
linkos, mūsų kūrėjai nesistengs pasikelti į 
aukščiausią jiem įmanomą kūrybą. O mū
sų tarpe yra nemažai brandžių kūrėjų, ku
rie savo paskutinio žodžio, toli gražu, dar 
nėra tarę. Jiems kaip tik galim padėti, bū
dami kritiški jų kūrybos sekėjai.

Aš tikiu, kad išeivija sugebės išlaikyti 
aukštą 'kultūrinį lygį dar bent du dešimt
mečius. Tai aiškėja peržvelgus išeivijos 
kūrėjų amžių. Nemaža tame laikotarpyje 
bus galima pasiekti, ypač jeigu atsiminsi
me ir laikysime pavyzdžiu tai, kas buvo 
pasiekta 20 metų nepriklausomybės laiko
tarpyje. Tas laikotarpis įrodo, ko galima 
pasiekti, jeigu stengiamasi; o jeigu neban
dysime išnaudoti esamos padėties savo 
naudai, tai sugrįšime į provinciališkumą. 
panašų į tą, kuris vyravo carų laikais.

„Draugas“ Nr. 2 rašo apie lietuviško ir 
nelietuviško laikraščio skirtumus.

„Ne retai nusiskundžiama, kad lietuviš
kasis laikraštis negali aplenkit amerikie
tiškų, kad lietuviškas laikraštis pasensta, 
ligi jis pasiekia skaitytojus, kad lietuvišką 
laikraštį aplenkia televizija. Bet tai labai 
nerealūs teigimai, nes tik lietuviškame 
laikraštyje rasi, ką veikia lietuviai, kas 
baigė mokslą, kas pasiekė ko nors viename 
ar kitame darbe, kas ką surengė, minėjo ir 
kas mirė. Ne amerikiečių laikraščiai, bet 
savi laikraščiai pranešė apie mūsų miru
sius aukštuosius asmenis. Jeigu koks ame
rikiečių laikraštis ir paminėjo, tai labai 
trumpai ir neryškiai. Lietuviškojo laikraš
čio neskaitąs vienas šviesuolis tesužinojo, 
kad mirė poetas Radauskas tik po pusme
čio.

Ne pasaulinėms sensacijoms skelbti lie
tuviškas laikraštis skirtas, bet lietuviškai 
informacijai, lietuviškai sensacijai lietuviš
koji spauda skirta, lietuviškų įvykių apra
šymui ir lietuviško gyvenimo pavaizdavi
mui. Jeigu vietos miestų ar priemiesčių 
laikraščiai skelbia tik vietos žinias, trum
pai tepaminėdami pasaulines, tai lietuviš
koji spauda gal net dar per daug mind pa
saulinius įvykius. Jos paskirtis yra rašyti 
visa, kas atsitinka lietuviškame pasauly
je.“

ŽVĖRIŲ SURAŠYMAS

Vasario 15 d. Lietuvoje kasmet vyksta 
laukinių žvėrių ir kurapkų surašymas. Su
rašymo duomenys padeda reguliuoti žvė
rių skaičių Lietuvos miškuose. „Valstiečių 
laikraštis“ aprašo bent septynis surašymo 
metodus.

PRAEITYJE PASIDAIRIUS LIETUVOJE
SKOTUOS LIETUVIŲ JAUNIMAS 

1938 M.

Įdomiai perskaičiau Škotijos lietuvių 
jaunimo laikraštį „Mūsų Veidas“ Nr. 2, iš
leistą 1938 m. vasario 26 d. Tai lietuvių ir 
anglų kalba atspausdintas laikraštis, ku. 
riame dalinai nušviesta Škotijos lietuvių 
jaunimo veikla: kaip tas jaunimas organi
zavosi, ką nuveikė. Štai keletas ištraukų.

1937 m. Škotijoj buvo suruošta pirmoji 
Lietuvių Dramos šventė. Dalyvavo Glasgo- 
wo, Bellshill, Blantyre ir Carpino jaunimo 
kuopos. Pirmąją vietą laimėjo Bellshill 
kuopa ir gavo pereinamąją taurę. Tokį dra
minį pasirodymą norėta suruošti ir 1938 
m. Carpine, Lourdo svetainėje. Tam pasi
rodymui Škotijos jaunimas ryžtingai ruo
šėsi. Bellshill jaunimas stengėsi išlaikyti 
laimėtąją taurę, o kitos kuopos tikėjosi ją 
sau laimėti.

Žvilgterėję į kolonijų veiklos aprašymą, 
matome, kad 1897 m. Glasgowe buvo įsteig
ta Šv. Kazimiero parapijinė draugija. Tai 
buvo pirmasis Škotijos lietuvių žingsnis į 
organizacinę veiklą. 1912 m. kun. Vasi
liausko pastangomis buvo įsteigta blaivy
bės draugija. 1930 m. kun. M. Krupavičius 
įsteigė Škotijos lietuvių katalikių moterų 
draugiją. Taip pat tais metais V. Uždavi
nys įsteigė Vilniui Vaduoti sąjungą. 1934 
m. kun. J. Gutauskas įsteigė Škotijos lie
tuvių jaunimo sąjungą. Veikė choras, ar
tistų mėgėjų ratelis, futbolo komanda, sta
lo teniso sekcija ir kt.

Blantyre Jaunimo sąjunga įsteigta 1935 
m. Jos steigėjai: A. Prisevičius, V. Varan- 
ka ir J. Kizlikas. Įsigijo svetainę ir suruo
šė lietuvių kalbos vakarinius kursus, ku
riuos pravedė mok. J. Stepanauškas. Džiau
gėsi, kad dramos konkurse buvo pagirtas 
jų gabumas ir teisingas lietuvių kalbos iš
tarimas. Veikė bažnytinis choras.

Carpino jaunimas ruošė subuvimus su 
vaidinimais, kalbomis ir šokiais. Vėliau 
suruošė Dramos šventę, kurioje jaunimo 
kuopos varžėsi dėl pereinamosios taurės.

Įdomus J. Sarafinaitės straipsnis: — 
„Lietuvių korai Škotijoje". Autorė rašo: 
— „Kur tik rasi lietuvį, ten rasi ir dainą“. 
Tai ir Škotijos lietuviai didesnėse koloni
jose pradėjo steigti savo chorus.

Glasgowo choras turi 30 narių, ruošia

Encyclopaedia Britannica XV
Viena žinomiausių pasaulyje enciklope

dijų yra Encyclopaedia Britannica. Iki šiol 
jos buvo išleista 14 laidų, o paskutiniom 
dienom pasirodė nauja — penkioliktoji, 
kuri savo turiniu ir sutvarkymu skiriasi 
nuo visų iki šiol leistųjų enciklopedijų.

Pirmoji Encyclopaedia Britannica buvo 
išleista Edinburghe 1768 m. Ji buvo gana 
kukli — vos trys tomai. Pvz., Kinijai ap
rašyti buvo skirta penkios eilutės, Japoni
jai — dvi, o moteriškei apibūdinti — tik 
trys žodžiai...

Nuo 1901 metų enciklopedijos leidimą 
perėmė amerikiečiai. Paskutiniosios pen
kioliktos laidos organizatorius ir leidėjas 
yra dr. Mortimer Adlerts, ruošęs šią laidą 
per ištisus 15 metų.

Penkioliktoji E. B. laida turi 30 tomų, 
33.000 puslapių, 43 milijonus žodžių. Jos 
kaina 249 svarai (odos viršeliais 500 sva
rų).

Enciklopedija yra sudaryta nauju, iki 
šiol nepraktikuotu metodu. Ji yra padalyta 
į tris dalis: propaedia, micropaedia ir mac- 
ropaedia.

Didžiausia dalis, macropaedia, yra 19 to
mų. čia ekspertai aprašo tik stambius ob
jektus: valstybes, karus, didžiuosius žmo
nes ir t. t. Iš viso čia yra 4.200 atskirų 
straipsnių.

Antroji dalis, mieropaedia, turi 100.000 
trumpų aprašymų (ilgiausias 750 žodžių), 
kurių tikslas yra pagelbėti greitai surasti 
tam tikras žinias. Pvz., ilgame straipsnyje 
apie Napoleoną, skaitytojas nori surasti tik 
vieną faktą — Tilžės taikos sutarties pasi
rašymą ant Nemuno. Tada jis atsiverčia 

SU LIETUVIAIS PASAULYJE i

„VARPAS“ NR. 12

Europą ką tik pasiekęs žurnalas „Var
pas“ (Nr. 12, 1973) iš tikrųjų yra 192 pus
lapių nemažo formato knyga, gražiai išleis
ta ir dailiai iliustruota.

Sunku keliais sakiniais apibūdinti „Var
po“ turinį. Jame užgriebiama tiek daug 
sričių, nagrinėjama tiek daug problemų, 
kad norint visas jas paminėti, prisieitų ra
šyti atskirą studiją. Jau vien tik autorių 
vardai — S. Lozoraitis (jun.), A. Rinkūnas, 
J. Audėnas, dr. K. Karvelis, P. Čepėnas, L. 
Dovydėnas, dr. J. Pajaujis (miręs), A. Ku- 
čys ir daugelis kitų, rodo, kad žurnalas va
ro tiesų ir platų kultūrinį barą, nesisteng
damas aplenkti pakelyje sutiktų kliūčių.

Šaila rimtų studijų, žurnale randame K. 
Grigaitytės eilėraščių, L. Dovydėno lengvo 
žanro apybraižą, R. Spalio „Amžinojo lie
tuvio“ recenziją ir labai plačią redakto
riaus A. Kučio spaudos apžvalgą.

Gal galima su viena ar kita žurnale reiš
kiama mintimi ar idėja nesutikti, bet ne
galima tylomis praeiti, neįvertinus to dide
lio kultūrinio darbo, kurį atlieka spaudai

koncertus ir vaidinimus. Veikia ir vaikų 
choras, turintis apie 40 narių. Abudu cho
rai sutartinai atliko programą 1937 m., mi
nint šv. Kazimiero parapijinės draugijos 
40 m. sukaktį.

Bellshill-Mosend choras irgi ruošia įvai
rius parengimus. Nusiskundžia, kad choras 
sumažėjo, nes daugelis choristų, ryšium su 
pasikeitusiomis darbo sąlygomis, turėjo iš
vykti į Angliją.

Carpino choras turi 25 narius. Dainuoja 
4 balsais. Chorą įsteigė ir jį diriguoja J. 
Sarafinaitė. Turi teniso stalą ir ruošia įvai
rias pramogėles. Nusiskundžia, kad choras 
mokymosi reikalams neturi jokio muzikos 
instrumento.

Edinburgh toli atsiskyręs nuo centrinių 
kolonijų, tai ir choras mažai turi galimy
bių dažniau pasirodyti. Dar yra mažesni 
chorai Burnbanke ir Blantyre, ir vaikų 
choras Craigneuke.

Numatytas suruošti stalo teniso turny
ras. Teisėjais pakviesti: Grakauskas — 
Glasgow, Maliūnas — Blantyre, M. Pač- 
kauskas — Carpin, U. Tamošaitytė — 
Bellshill. Laimėjusis gaus dovaną — „Kun. 
Tulabos Skydą“,

Užbaigai dar įdomu nors dalinai paci
tuoti kun. J. Gutausko pasisakymą, ką 
draugija duoda jaunimui.

„...Pirmiausia draugijos nariai pasidaro 
geri draugai. Jie kartu pasikalba, pasi
linksmina, padainuoja. Draugijos nariai 
dažnai pasidaro ištikimais draugais visam 
gyvenimui. Draugijoje puiki proga lavinti 
būdą (karakterį). Ten išmokstama valdy
ti piktumą, laikytis tvankos“.

„Draugijoj galima lavinti ir visokį mū
sų gabumai. Mūsų jaunimas savo kuopelė
se yra daugiau pramokęs lietuvių kalbos. 
Pramoksta rašyti, kalbėti, tarti. Kuopelės 
nariai gali lavinti savo artistinius gabu
mus, ruošiant vaidinimus, koncertus, da
lyvaujant korė. Ypač gražu būti koro na
riu. Nieks žmogui tiek džiaugsmo nesutei
kia, kaip gražiai sugiedota giesmė, daina. 
Kas gali todėl sakyti: ką man draugija 
duos? To, ką duoda draugija, už pinigus 
nenusipirksi“.

Tikrai gražios kun. J. Gutausko pareikš
tos mintys, 'kurios yra reikšmingos ir šian
dieną.

V. Vytenietis

micropaedią, kur Napoleono aprašymas su
skirstytas pagal alfabetiškus įvykius.

Be šitų paaiškinamųjų aprašymų, mic- 
ropaedia dar turi 98.000 trumpesnių objek
tų. Tokiu būdu ji gali būti naudojama ir 
kaip atskira enciklopedija. Iš viso micro- 
paedia turi 10 tomų.

Trečioji dalis, propaedia, yra viename 
tome padaryta sistematiška visos enciklo
pedijos santrauka. Ji yra tarsi turinys ar 
vadovas, padedąs susirasti reikalingų pla
tesnių žinių pačioje enciklopedijoje.

Šitoks neįprastas enciklopedijos suskirs
tymas pareikalavo žymiai daugiau darbo, 
kuriam atlikti reikėjo keturių tūkstančių 
įvairių sričių specialistų, sutelktų iš viso 
pasaulio.

Kai kam atrodė, kad enciklopedija bus 
perdaug komplikuota, sunku bus ja naudo
tis ir niekas nenorės pirkti. Buvo metas, 
kad dėl tos priežasties visas paruošimo 
darbas vos nenutrūko. Tačiau M. J. Ad- 
ler'is aiškina, kad tai yra pati moderniš
kiausia enciklopedija, 'kurios turinys be
veik neišsemiamas. Esą iki šimtmečio pa
baigos nauja enciklopedijos laida nebebu
sianti reikalinga.

Pažymėtina betgi, kad vos tik enciklope
dijai pasirodžius, leidėjai jau gavo laiškų, 
nurodančių jos padarytus netikslumus. 
Ypačiai suriku buvę išvengti matematikos 
klaidų.

Pirmojo naujosios enciklopedijos leidimo 
atspausta 130.000 rinkinių (po 30 tomų 
kiekvienas). Manoma, kad jie bus išpirkti 
per trumpą laiką.

ji

atsidavę žmonės, išleisdami tokio masto 
leidinį.

Žurnalas iliustruotas V. Krištolaitytės. 
P. Dagio, M. Ivanausko ir V. Vaitkūno dai
lės darbais. Leidžia Varpininkų Filisterių 
Draugija. Redaktorius Antanas Kučys.

A. SMETONOS MIRTIES SUKAKTIS

JAV Lietuvių Tautinė Sąjunga Klevelan- 
de surengė buv. prezidento A. Smetonos 30 
metų mirties minėjimą. Bažnyčioje buvo 
atlaikytos pamaldos, o kapinių mauzolie
juje, kur A. Smetona palaidotas, padėtas 
vainikas ir pasakytos kalbos.

Lietuvių Namų salėje specialiai suruoš
toje akademijoje kalbėjo Jonas Mockus, E. 
Čekienė ir A. Augustinavičienė. Iš magne
tofono juostos paskaityta A. Smetonos kal
ba, kurią įrašė ir išsaugojo „Margutis“.

STEIGIAMOS JAUNIMO SĄJUNGOS

Klevelande per Kalėdų atostogas suva
žiavęs lietuvių jaunimas nutarė steigti Ka
nados ir JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungas. 
Tos sąjungos derinsis prie esamų kraštų 
LB veiklos ir struktūros.

KAUNO ROTUŠĖ — VEDYBŲ RŪMAI
1974 m. išvakarėse buv. Kauno Rotušė

je, žinomoje „Baltosios gulbės“ vardu, bu
vo iškilmingai atidarytas pats gražiausias 
Lietuvoje civilinės metrikacijos skyrius. 
Įvairiems reikalams amžių bėgyje tarna
vusi Rotušė dabar virto vedybų rūmais. 
Pirmoji tuose rūmuose sutuokta pora bu
vo Rita Kazakevičiūtė ir Antanas Bara
nauskas.

„...Dega, žiba, ugnelėmis plazda brangūs 
sietynai iškilmių salėje. Sako, šitame kriš
tolo žvaigždyne — tūkstantis ir vienas lik
torius. Tūkstantis ir vienas laimės žibin
tas! Devyniolika laiptelių veda prie simbo
linio laimės židinio. Aidi neregimi varpe
liai. Tai orus, frakuotas ceremonmeisteris 
tilindžiuoja tradicine skambančia lazda. 
Palydint vargonų muzikos garsams, iškil
mingai sukeičiami aukso žiedai. Jaunieji 
pasuka prie aukuro, kur uždega šeimyni
nės laimės žiburį.“

Šitaip spauda aprašo vedybų iškilmes 
naujajame civilinės metrikacijos skyriuje.

VYSK. J. LABUKUI 80 METŲ
Vasario 1 d. Lietuvos vyskupui Juozui 

Matulaičiui-Labukui sukako 80 metų am
žiaus. Ta -proga „Gimtasis kraštas“ išspaus
dino apie vyskupą labai palankų straipsnį 
ir įsidėjo jo atvaizdą. Be kita ko jame ra
šoma:

„Paskyręs savo gyvenimą bažnyčiai, nu
ėjęs kelią nuo vikaro iki vyskupo, J. Labu
kas nemaža nuveikė bažnytiniame Lietu
vos gyvenime, įrašė ryškų puslapį Lietu
vos katalikų bažnyčios istorijoje.

Vyskupas dr. J. Labukas bažnytiniais 
reikalais dažnai vyksta į Romą, jis aktyviai 
dalyvavo Vatikano II susirinkimo darbe. 
Besilankydamas svetimuose kraštuose, jis 
stengiasi teisingai nušviesti Lietuvos kata
likų bažnyčios padėtį, paneigdamas prasi
manymus, šmeižtus apie religijos persekio
jimą Lietuvoje."

SUNKIOS DIENOS
Šitaip Anglijos padėtį apibūdina „Vals

tiečių laikraštis“. Ir dėl to kalta esanti ka
pitalistinė visuomenė.

„Kaip matome, Anglijoje šiuo metu su
sidarė sunki padėtis. Ją bus bandoma pa
gerinti parlamento rinkimų pagalba. Ta
čiau didelių vilčių jie niekam nekelia, nes 
šalį prie ekonominio chaoso atvedė ne vien 
dabartinės konservatorių vyriausybės 
trumparegystė. Dėl to kaltas visas kapita
listinės visuomenės prieštaravimų kom
pleksas.“

ŠALTAS VASARIS
Utenos rajone šiais metais buvo iki 43 

laipsnių C šalčio. Tokio šalto vasario jau 
seniai nebuvo buvę. Sniego ir pūgų taip 
pat netrūksta.

J. MIKUCKIO ATSIMINIMAI
Lietuvoje leidžiami iš Vakarų sugrįžusio, 

bet jau mirusio poeto Juozo Mikuckio atsi
minimai, pavadinti „Šioje ir anoje pusėje“.

„Gimtasis kraštas“ pradėjo spausdinti 
tos knygos ištraukas, iš kurių aiškėja, kad 
J. Mikuckis dirbo Sovietų žvalgyboje.

Prieš jam grįžtant į Lietuvą, „Nida“ bu
vo išleidusi jo poezijos rinkinį „Derliaus 
vainikas“.

IŠRASTAS „STULPALIPIS“
V. Gulbinas padarė dviratį, kuris važi

nėja ne horizontaliai, bet vertikaliai. Juo 
galima įkopti į visokio dydžio stulpus bei 
kolonas. „Stulpalipius“ pradės gaminti ir 
vartoti visoje Sov. Sąjungoje.

PUODŽIUS J, PAULAUSKAS
Mirė Jonas Paulauskas, puodžių puo

džius, vienas žymiausių šiuolaikinės lietu
vių liaudies keramikos meistrų. Neseniai 
jis atšventė amžiaus 70-metį, ta proga bu
vo suruošęs savo ir savo „puodžių šeimos“ 
kūrinių parodą Šiaulių „Aušros“ muzieju
je; meistras buvo kupinas kūrybinių suma
nymų, ketino padadyti „ąsočių ąsotį“ kuris 
apvainikuotų visą jo prasmingą gyveni
mą...

J. Paulauskas buvo nepaprastai darbš
tus, nuo ryto iki vakaro nesiskyrė su mo
liu. O naktimis, anot jo paties, vis apgalvo
davęs naujus darbus. Per ilgą amžių liau
dies meistras su savo „puodžių šeimyna" 
padarė daugybę darbų, kurie pabuvojo de
šimtyse respublikinių ir sąjunginių paro
dų, daugelyje ekspozicijų užsienyje. Jo kū
rinius pamatysi muziejuose, jie puošia vi
suomeninius interjerus, tačiau daugiausia 
pasklido žmonėse, įaugdami į kasdieninę 
buitį ir aplinką.

(Lit. ir Menas)

KRIŠTOLINIAI INDAI
Panevėžyje „Ekrano“ fabrikas pradėjo 

gaminti krištolinius indus — daugiausia 
vazas. Praėjusiais metais jų pagaminta už 
750.000 rublių. Pagrindinė gamybos me. 
džiaga yra Anykščių kvarcinis smėlis. Dar
bas yra sunkus, reikalaująs techninio pa
siruošimo ir patyrimo. Krištolinių indų ga
mybą numatoma šiais metais padvigubinti.
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REIKIA PERSITVARKYTI
P. B. VARKALA

Lietuvių Sodyba

skundžiamės savo neturtu. Kaip visi gerai 
žinome, per paskutinius keletą metų nekil
nojamo turto kainos pašoko, kaip anglai 
sako, „į dangų“. Dabar Londono lietuvių 
namai yra verti apie £150.000, o už sody
bą būtų galima gauti tarp £120.000 ir 
£150.000. Tokiu būdu, konservatyviai ver
tinant, mes turime apie £270.000 vertės 
turto. Čia, žinoma, neįskaityta spaustuvės 
mašinos, baldai ir t. t.

Kokį gi pelną mums šis didžiulis kapita
las duoda? Paanalizavus b-vės paskutinių 
keturių metų balansus ir palyginus finan. 
sinius rezultatus su 1960 metų balansu, 
gaunasi labai liūdnas vaizdas. Tad palygin
kime tuos davinius kaip jie pateikti balan
se:

Artėjant metiniam DBLS atstovų suva
žiavimui, šio krašto lietuviai vėl aktyviau 
diskutuoja lietuviškojo gyvenimo proble
mas ir sielojasi dėl mūsų organizacijų 
ateities. Lietuvių skaičius dėl emigracijos 
labai sumažėjo, daugelis darbingų veikėjų 
nuseno, o pavaduotojų, naujų jėgų, ypa
tingai jaunosios kartos tarpe, sunku suras
ti. Mes čia gyvename išsisklaidę, mažomis 
kolonijomis, tad išlaikyti jaunimą lietuviš
koje dvasioje yra daug sunkiau nei Ameri
koje, kur kai kuriose kolonijose yra susi
būrę tūkstančiai lietuvių. Didžioji dalis 
jaunimo mažai besilanko mūsų susirinki
muose ir retai dalyvauja mūsų visuomeni
niame gyvenime. Todėl iki šiol mes nesu
gebėjome išauginti bent mažo būrelio jau
nimo su akademinėmis kvalifikacijomis, 
pasiruošusio dirbti lietuvišką darbą. Kas 
bus už 10-20 metų? Kas tada sudarys 
DBLS valdomuosius organus, kas vadovaus 
namų b-vei, kas atstovaus mums pasaulio 
lietuvių ir tarptautinėje bendruomenėje?

Praėjusią vasarą DBLS Centro Valdybos 
pakviestas, kaip komerciškai patyręs eko
nomistas, sutikau padaryti Lietuvių Namų 
B-vės turto bei veiklos analizę, pastudijuo
ti turimus išteklius ir pareikšti nuomonę, 
ar tie ištekliai racionaliai panaudojami lie
tuviškiems reikalams.

Kaip daugumas gerai prisimename, Lie
tuvių Namų B-vė buvo įsteigta DBLS pa
stangomis 1950 metais. Jos kapitalas buvo 
sudarytas mūsų aukomis bei pirktomis ak
cijomis. šios bendrovės tikslas buvo suda
ryti tvirtas materialines sąlygas lietuviš
kam veikimui šiame krašte. Tam tikslui 
siekti, buvo įsigyti namai Londone, kuriuo
se susitalpino DBLS centro administracija, 
laikraščio redakcija (vėliau ir spaustuvė), 
kultūrinis centras ir lietuvių klubas. Pir
mieji namai (Holland Parke) buvo parduo
ti ir įsigyti dabartiniai. Daug dėmesio ir 
finansinių išteklių buvo įdėta į spaustuvę, 
kuri, nežiūrint sunkių sąlygų, leidžia laik
raštį ir lietuviškas knygas. Mes visi esame 
dėkingi tiems darbuotojams, kurie įdėjo ir 
tebededa daug darbo ir triūso į šį kultūrin
gą darbą. Ten taip ipat yra Namų b-vės ir 
DBLS centras, kuriam, be administracinių 
ir organizacinių darbų, dar tenka atstovau
ti lietuviams įvairiuose tarptautiniuose 
sambūriuose ir palaikyti ryšius su mūsų 
tautiečiais užjūryje. Čia irgi darbas ne
lengvas ir sąlygos nėra geriausios. Turime 
ir barą, kuris kartu su kambarių nuoma, 
kaip balansai rodo, yra pats didžiausias 
b-vės pajamų ir pelno šaltinis. Deja, šių 
namų negalima pavadinti Anglijos lietuvių 
kultūriniu ir reprezantiniu centru. Atvy
kusieji, tiek šio krašto ir užjūrio lietuviai, Į 
tiek mūsų jaunimas, be baro neturi kur , 
kitur pasidėti. Savo laiku buvo paruoštas ' 
kultūrinis kambarys-biblioteka, kuriame 
specialiai pagamintose spintose buvo išsta- Į 
tyti liaudies meno pavyzdžiai ir t. t. Buvo 
numatyta įruošti gražią salę ir priėmimo 
kambarį. Deja, liaudies menas pūva rūsy
je, o spintos naudojamos raštinės reika
lams. Jeigu nori apsilankyti namuose ir pa
sidžiaugti lietuviška kultūra — eik į barą. 
Ar tuo būdu mes viliojome savo jaunimą, 
ar taip ruošiame mūsų pavaduotojus?

Mano pirmutinis uždavinys buvo paieš
koti būdų, kaip sukultūrinti Londono lie
tuvių namus, kuriuose be patogios salės vi
sokiems parengimams (paskaitoms, susi
rinkimams, parodoms, suvažiavimams, jau
nimo sambūriams, šokiams ir t. t.), turėtu
me patogų kambarį-salioną, kuriame su
tilptų biblioteka-skaitykla ir, gal būt, lie
kanos liaudies meno pavyzdžių. Taipogi 
būtų patobulintos DBLS ir b-vės centro bei 
redakcijos patalpos. Visi šitie dalykai tu
rėtų būti tokio lygio, kad mes be gėdos ga
lėtume priimti visokius svečius, tiek mūsų 
brolius iš užjūrio, tiek svetimtaučius. O 
pats svarbiausias tikslas būtų prisivilioti 
mūsų jaunimą, kuris čia surastų kultūrin
gą atmosferą ir geras sąlygas veikimui. Jis 
tada gal pradėtų didžiuotis savo lietuviška 
kilme ir savo tėvų nuveiktais darbais. To
kiu būdu gal mums pavyktų pritraukti 
naujų jėgų, kurios perimtų iš mūsų lietu
viškąjį palikimą.

Tam yra reikalingi materialiniai resur
sai. Jų mes turime, tik tinkamai neišnau- 
dojame. Mes sėdime ant aukso maišo ir

Skaičiai kalba garsiau nei žodžiai. Čia 
aiškiai matosi, kad per paskutinius 14 me
tų mes nepadarėme jokios finansinės pa
žangos. Gi reikia nepamiršti, kad britų va
liutos pirkimo galia per tą laiką sumažėjo 
daugiau negu per pusę. Ypatingai liūdna 
yra sodybos finansinė padėtis.

Kaip anksčiau minėjau, lietuvių namų 
išlaikymas ir jų patobulinimas mums yra 
labai svarbus. Todėl pirmiausia teko ieš
koti finansinių išteklių šitam reikalui. Ka
dangi b-vė finansinių rezervų neturėjo, te
ko pagalvoti, kur kitur būtų galima suras
ti reikalingą kapitalą. Tuo laiku (rugpiū- 
čio mėn. 1973 m.) Londone buvo didelė pa
klausa ir aukštos kainos už modemiškus 
butus. Pasitarus su specialistais-architek- 
tais, jiems buvo pavesta paruošti provizo
rini planą, pagal kurį, palikus spaustuvę, 
kur ji dabar yra, virš jos įruošti modemiš
ką salę su virtuve ir baru. Kitam aukšte 
virš salės architektų buvo numatyta DBLS 
įstaiga ir vienas didelis butas. Kiti aukštai 
buvo pasiūlyta paversti atskirais butais. Iš 
viso buvo numatyta 9 butai nuo 3 iki 5 
kambarių su virtuvėmis, voniomis ir elekt-

L. Namai (pelnas)
1960

1970
1971
1972
1973

£3780

£5214
£5199
£7084
£8704

1960
Sodyba (pelnas)

£473

1970 £1920
1971 £1545
1972 £2131
1973 £848

1960
Spaustuvė (nuostolis)

£592

1970 £928
1971 £1738
1972 £1483
1973 £1280

1960
Bendrovės (grynas pelnas)

£1373

1970 £1977
1971 £1246
1972 £3413
1973 £3764

riniu liftu į visus aukštus. Visas įruošimas 
buvo numatytas aukšto lygio. Tai būtų 
kaštavę apie £200.000. Miesto savivaldybė 
tam labai pritarė ir žadėjo finansinę para
mą. Pardavus tuos 9 butus ilgos nuomos 
(leasehold) teisėmis, buvo tikimasi gauti 
apie £250.000. Tačiau kol tas provizorinis 
planas praėjo visas stadijas, kraštas pa
skendo ekonominėje krizėje ir todėl projek
tas pasidarė nebesvarstytinas.

Teko paruošti kitą planą, kurio įvykdy
mas būtų lengvesnis ir praktiškesnis. Pa
gal šį planą salė palikta, kaip ir ankčiau, 
virš spaustuvės, tačiau padidinta ir pato
bulinta. Virš salės numatyta du kambariai 
DBLS ir redakcijos reikalams. Tame pat 
aukšte vienas didelis kambarys būtų pa
skirtas lietuviškam salionui-bibliotekai.

i Taip pat čia būtų įruoštas patogus namų 
vedėjo butas. Antrame aukšte, kur dabar 
salė, būtų įruošta trys moderniški butai ir 
vienas atskiras kambarys. Šitas visas 
aukštas būtų išnuomojamas. Kiti aukštai 
pasiliktų kaip ir buvę, bet būtų moderni
zuoti ir geriau apibaldinti. šitam visam 
darbui atlikti reikėtų apie £30.000. Pagal 
mano apskaičiavimus, modernizuoto pir
mojo aukšto nuoma duotų b-vei ne mažiau 
kaip £4500 pajamų per metus. Atskaičius 
dabar gaunamą trijų žmonių, kuriuos rei
kėtų perkelti į kitus aukštus, nuomą, dar 
liktų bent 3000 svarų. Naujas modernizuo
tas salės patalpas būtų galima panaudoti 
tam tikromis dienomis ‘komerciniams rei
kalams, pvz., vestuvių priėmimams, susi
rinkimams ir pan. Gi toji salė lietuviams 
kiekvieną dieną taip pat nebus reikalinga. 
Iš jos taip pat galima tikėtis bent £2000 
per metus papildomų pajamų. Tad iš viso 
galima laukti bent £5000 daugiau pajamų, 
negu dabar.

Kadangi rezervų neturime, paskolą už
traukti būtų labai brangu ir neprotinga, 
tad peržiūrėjęs visus turimus finansinius 
šaltinius bei jų pelningumą ir naudingumą 
lietuviškiems reikalams, atsakymą radau 
sodyboje.

Gal prisiminsime, kai savo atsišaukimu 

Lietuvių Namai

1954 m. palio 20 d. tuometinė b-vės valdy
ba į mus kreipėsi, prašydama aukoti ar 
pirkti akcijas įsigyti „prieglaudą-vasarvie- 
tę" Headley Park. Tos vietos tikslai buvo 
taip apibūdinti:

„Seneliai ir sveikatą taisantieji ten gy
vens visą laiką. Vasaros mėnesiais ten 
atostogautų lietuviai — ideališkesnės 
vietos atostogoms negalėtų būti. Vai
kai ir jaunimas gyventų lietuviškoj at
mosferoj. Atostoginiais mėnesiais ten 
būtų organizuojamos programos, žai
dimai bei rungtynės... TEN BŪTŲ 
MUSŲ MAŽA LIETUVA. Mūsų ap
skaičiavimu tokia prieglauda-vasar- 
vietė ekonomiškai apsimokėtų...“

Taip galvojo mūsų vadovybė beveik 
prieš 20 metų. Sodybą įsigijome ir turėjo
me ten sąskrydžių, skautų stovyklų, atosto
gaujančių lietuvių, turėjome ten ir nuola
tiniai gyvenančių pensininkų-seneiių. Ta
čiau per paskutinius keletą metų vis ma
žiau mes ten pardėjom lankytis, pensinin
kai iš ten beveik pabėgo, skautai ne visa
da ruošia stovyklas. Tik kitataučių dėka 
sodyba vos vos finansiškai išsilaiko.

Apie sodybą jau buvo daug kalbėta ir ra
šyta mūsų spaudoje. Man atrodo, kad di
delė dalis DBLS narių akcininkų nebeįžiū
ri sodyboje lietuviams jokios naudos. Pen
sininkai iš ten bėga, nes vieta toli nuo dak
tarų, ligoninių, krautuvių ir t. t. Seneliams 
reikia pėstiems eiti beveik visą mylią iki 
autobuso per lietų ir sniegą. O jie ten gy
vena ne veltui —- iš gaunamos pensijos 
jiems lieka tik kišenpinigiai. Tad kam toji 
sodyba tarnauja? Ar man, laiks nuo laiko 
ten nuvykus pamedžioti? Ar vienam kitam 
londoniškiui kartais savaitgalį praleisti? 
Ar mažam būreliui, kurie keletą savaičių 
vasaros metu paatostogauja. Argi tam mes 
tada (1954) sunkiai uždirbtus pinigus dė
jome?

Nors sodybos finansinė padėtis matosi iš 
balansų, tačiau jos mažėjantis pelningu
mas dar daugiau paryškėja iš žemiau pa
duotų apyskaitos davinių.

Nuoma ir maistas
1970 m. Pajamos £6,904, išlaidos £2,543, 

pelno procentas — 167%.
1973 m. Pajamos £12,954, išlaidos £6,241. 

pelno procentas — 108%.

Baras
1970 m. Pajamos £6,265, išlaidos £3,718, 

pelno procentas — 69%.
1973 m. Pajamos £14,536, išlaidos £9,702, 

pelno procentas — 50%.
Kaip matosi, tiek nuomos ir maisto, tiek 

baro pelningumas smarkiai sumažėjo. 
(Pelningumo procentas apskaičiuojamas 
šitaip: jeigu pirksite dalyką už £100 ir par
duosite už £150, pelningumas bus 50%).

Dabartiniai sodybos vedėjai mano, kad 
sodybos pelningumas padidėtų, įdėjus ka
pitalo patalpų modernizavimui. Jie yra pa
ruošę sąmatą, kuri šiais metais sodybos 
modernizavimui pareikalautų £15.000. Aš 
labai abejoju, ar tokią sumą išleidus, sody
ba pradėtų rodyti padorų pelną. Aš taipgi 
abejoju, ar tos sumos pakaktų, ar nebūtų 
kitais metais vėl daugiau pinigų pareika
lauta. Tam reikalui reikėtų užtraukti pa
skolą. Girdi, bravoras siūlo tam tikrą su
mą mažais procentais. Tai yra tik iliuzija. 
Bravoras atsiims savo komercines palūka
nas (kurios Šiandien yra ne mažiau 15%), 
suvaržydamas klubo teises kitur pirktis 
gėrimus, o gal ir aukštesnėmis kainomis. 
Jau ir dabar sodybos baro pelningumas 
yra 24% mažesnis, negu Londono namų ba
ro. Tad turint viską galvoje, mes visi turė
tume sutikti, jog sodyba nei tautiškai, nei 
politiškai, nei komerciškai dabar neduoda 
mums naudos. Tolimesnis jos laikymas bū
tų rėmimas kitataučių ir skriaudimas lie
tuviškų reikalų.

Kas mano, kad sodyba ateity gali turėti 
tam tikrą išsivystymo (development) ver
tę, ir kad išparceliavus, būtų galima gau
ti aukštesnę kainą. Tuo klausimu, mano 
iniciatyva, buvo pasiteirauta vietos savi
valdybėje (County Council). Deja, katego
riškai atsakyta, kad tokiam reikalui leidi
mas nebūtų duotas. Taipogi reikėtų ne
pamiršti, kad DBLS nėra komercinė orga
nizacija ir neturi specialistų užsiimti to
kiais spekuliaciniais bizniais. Man atrodo, 
kad šituo klausimu nevertėtų gaišinti lai
ko ir eikvoti energijos. Todėl reikia sodybą 
nedelsi? nt parduoti.

Kad už sodybą dabar (vasario mėn.) bū
tų galima gauti tarp £120.000 ir £150.000, 
man tvirtino vieni iš didžiausių pietų Ang
lijos pardavimo agentų (Estate Agents).

Ką mes turėtume daryti su gautais pini
gais? Atsakymas nėra sunkus. Išleidus, sa
kysime, £30.000 Londono namų moderni
zavimui, siūlyčiau įsigyti tuojau kitus na
mus, kur nors vidurinėje Anglijoje. Tie na
mai turėtų būti arti miesto (ar mieste) ne
toli daktarų, ligoninių, krautuvių ir t. t. 
Ten būtų galima apgyvendinti norinčius 
persikelti pensininkus ir įruošti klubą, ku
riame apylinkės lietuviai galėtų apsilanky
ti ir pabendrauti. Man atrodo, kad Leming- 
ton Spa ar Cheltenham (abu miestai yra 
sveikatos kurortai — gražiose vietose) ga
lėtų šiam reikalui tikti. Jie nėra toli nuo 
lietuvių gyvenamų centrų ir ne per toli 
nuo Londono ar Š. Anglijos lietuvių kolo
nijų. Pasitikrindamas, vienur kitur pasi
teiravau ir, pavyzdžiui, iš Cheltenham'o 
gavau pasiūlymą namo, kuris turi 21 kam
barį, 4 vonias, 2 virtuves, centralinį šildy
mą ir už jį prašo £42.000. Netenka abejoti, 
kad išleidus £50.000, būtų galima turėti 
tinkamą namą, kuris būtų labai naudingas 
ne vien tik pensininkams, bet ir bendramI 
lietuvybės reikalui. Toks namas, protingai 

tvarkant, turėtų duoti pelno.
Todėl pardavus sodybą, turėtume pakan

kamai lėšų modernizuoti Londono lietuvių 
namus, nupirkti namus vid. Anglijoje, ir 
dar liktų graži suma kitokiems lietuviš
kiems reikalams. Kiek liktų — tuo tarpu 
sunku pasakyti, nes dar neaišku, ar reikėtų 
mokėti valstybinius mokesčius (Capital 
Gains Tax), ar ne.

Per paskutinį DBLS Tarybos suvažiavi- 
mą buvo kalbėta apie Britanijos Lietuvių 
Fondo įkūrimą. Tai jau senas dalykas, ku
ris, dar man būnant valdyboje, buvo svars
tomas. Dabar šitas reikalas turėtų būti be 
atidėliojimų išspręstas. Tačiau tą reikalą 
reikia atlikti protingai, pasitarus su tos 
srities specialistais-advokatais. Tas fondas 
turėtų prisitaikinti prie šio krašto labda
ringų organizacijų įstatymų, nes kasmet 
jo apyskaitą reikėtų duoti „Charity Com
missioners“, o taip pat prie „Trustees 
Act 1925“ ir panašių įstatymų.

Racionaliai panaudojus b-vės pelną ir 
naujai papildytą kapitalą (dabar gi sau
giai galima gauti 14-15% palūkanų), mes 
turėtume pakankamai lėšų lietuviškai kul
tūrinei ir politinei veiklai. Turint geras pa
jamas, galėtume mokėti tinkamas algas 
b-vės ir spaustuvės tarnautojams. Aš ma
nau, kad turint pakankamai tinkamų žmo
nių, mūsų spaustuvė galėtų daryti pelną. 
Turint tokį kapitalą, būtų gėda kas metai 
didinti laikraščio prenumeratą ir tuo būdu 
mažinti skaitytojų skaičių. Gal net reikėtų 
laikraštį padidinti, įvedant anglišką sky
rių, specialiai lietuviškai sunkiai kalban
čiam mūsų jaunimui. Naujasis Fondas tu- 
retų paremti mūsų gabesnį jaunimą, skir
damas stipendijas akademiniam auklėji
mui. Tokie jaunuoliai, pabaigę studijas, 
turėtų tam tikrą laiką pasidarbuoti lietu
viškiems reikalams. Daug ką būtų galima 
padaryti, protingai tvarkant mūsų finan
sus. Dar norėčiau pridurti, kad tvarkant 
didesnes sumas, mūsų atsakingieji organai 
turėtų pasitarti su finansiniuose reikaluo
se patyrusiais ir nusimanančiais specialis
tais.

Reikia tikėtis, kad ateinantis suvažiavi
mas padarys teisingus ir logiškus sprendi
mus (sodybai), be asmeniškų ambicijų ar 
interesų.
Vasaris, 1974 m.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
1974 METAIS ADELAIDĖJE

Australijos lietuviai kas antri metai ruo
šia LIETUVIŲ DIENAS. Sekančios LIETU
VIŲ DIENOS įvyks 1974 metais gruodžio 
mėnesį 26-31 dienomis, Pietų Australijos 
sostinėje ADELAIDĖJE.

LIETUVIŲ DIENŲ metu vyksta šie pa
rengimai: DAILĖS PARODA, FOTO 
PARODA, LITERATŪROS VAKARAS, 
TEATRO SPEKTAKLIS, TAUTINIŲ ŠO
KIŲ KONCERTAS, JAUNIMO KONCER
TAS, DAINŲ ŠVENTĖ ir NAUJŲJŲ ME
TŲ SUTIKIMO BALIUS. Taip pat tuo me
tu vyksta AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS ATSTOVŲ, 
STUDENTŲ ir kitų organizacijų suvažia
vimai.

Tai yra viena iš didžiausių Australijos 
lietuvių švenčių. Ji atgaivina ir suteikia 
jėgų ne tik išlikti ištikimais savai tautai, 
bet ir tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės.

LIETUVIŲ DIENOS sutraukia lietuvius 
ne tik iš Australijos vietovių, bet sulaukia
me svečių ir iš kitų kraštų. Jie visi yra 
brangūs ir mieli ir jų laukiame sekančiose 
LIETUVIŲ DIENOSE.

Adelaidės lietuviai yra pasiruošę visus 
priimti ir parūpinti apsigyvenimą LIETU
VIŲ DIENŲ metu.

Dėl smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis į LIETUVIŲ DIENŲ Komiteto pir
mininką šiuo adresu:

V. BALTUTIS, 1 Belinda Street, EVAN
DALE, 5069, SOUTH AUSTRALIA.

Iki pasimatymo LIETUVIŲ DIENOSE 
Australijoje!

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

GALVOSŪKIS
Nr. 28

Gulsčiai: 1. Užtikrinti. 6. Kartėlis gerk
lėje. 7. Lietuvos upė. 9. Ilgas plaukas ant 
katino snukio. 10. Laikraščio vardas Lietu
voj. 11. Šienavimo laikas.

Statmenai: 2. Karinės organizacijos var
das. 3. Karo priemonė. 4. Savanaudis. 5. 
Karališkas titulas. 8. Italijos kurortas. 10. 
Prieveiksmis, reiškiąs patvirtinimą.

GALVOSŪKIO NR. 27 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Algimantas. 6. Azija. 7. Aud

ra. 9. Ėsti. 10. Ledai. 11. Laikraštis.
Statmenai: 2. Mama. 3. Avilys. 4. Šalti

nis. 5. Kanarėlė. 8. Danija. 10. Lova.
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SUVAŽIAVIMAS
DBLS-gos XXVI metinis suvažiavimas 

ir Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų su
sirinkimas šaukiamas 1974 m. kovo 23-24 
d.d. Lietuvių Namuose, Londone.
DBLS suvažiavimas prasidės kovo 23 d. 

13 vai., o akcininkų susirinkimas tą pačią 
dieną 17 vai.

Su šiuo numeriu siunčiama L. Namų 
bendrovės apyskaita. DBLS skyriams iš
siuntinėtas specialus aplinkraštis.

Smulkesnę suvažiavimo programą pa
skelbsime vėliau.

Kadangi šitame suvažiavime bus svars
tomi aktualūs DBLS ir L. Namų b-vės rei
kalai, tai skyrių bei organizacijų atstovus 
ir bendrovės akcininkus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

DBLS ir L. Namų b-vės 
Centro Valdyba

LATVIAI APIE VASARIO 16
Latvių laikraštis „Londonas Aviže“ Va

sario 16 d. proga įsidėjo straipsnį apie Lie
tuvą. Ta proga buvo paminėta Lietuvos 
himno 75 m. sukaktis ir papasakota jo atsi
radimo istorija.

Po savaitės tas pats laikraštis vėl iš
spausdino išsamų straipsnį apie Pabaltijo 
valstybių atsiradimo istoriją, kurį parašė 
P. Jelgavietis. Šis straipsnis rašytas Esti
jos nepriklausomybės šventės proga, bet 
jame liečiamas visų trijų valstybių liki
mas. Autorius baigia linkėjimais lietuvių 
ir estų kalbose.

LONDONAS
WESTMINSTERIO VYSKUPAS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Šv. Kazimiero, Lietuvių bažnyčios Lon
done globėjo, šventės proga, kovo 3 d., ap
silankys vysk. Viktoras Guazzelli, kardino
lo J. Heenan pagalbininkas.

Pamaldos prasidės 11 vai. eucharistine 
procesija. Po to seks vyskupo sutikimas, 
šv. Mišios ir vyskupo pamokslas pamaldų 
metu.

Kviečiami Londono ir apylinkės lietuviai 
gausiai dalyvauti ir tuo pačiu pagerbti gar
bingąjį svečią.

Kun. J. Sakevičius, MIC, 
Bažnyčios rektorius

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS 
„AIDAS“ KONCERTUOS LONDONE IR 

MANCHESTERYJE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Ben

druomenės Krašto Valdyba pakvietė Ha
miltono Mergaičių chorą „Aidas“ apsilan
kyti D. Britanijoje ir duoti du koncertus. 
Londone koncertas bus rugpiūčio mėn. 17 
d. Commonwealth Institute, Kensington 
High Street, London, W. 8.

Manchesteryje koncertą rengia Katalikų 
Bendrijos Manchesterio Taryba, pavesta 
Manchesterio lietuvių koordinacinio komi
teto. Koncertas bus sekmadienį, rugpiūčio 
mėn. 18 dieną Ukrainiečių Centro salėje.

„Aido“ choras yra įdomus keliais atve
jais. Pirmiausia, kad jį sudaro tik mer
gaitės ir gana jaunos, 15-21 metų amžiaus. 
Antra — chorą pajėgė suorganizuoti ir iš
laiko ne taip labai didelė lietuvių koloni
ja. Trečia — „Aidas“ nors ir jaunas, bet 
jau turi gerą repertuarą ir yra pajėgus 
duoti rimtus koncertus. Chore yra daugiau 
kaip 60 chorisčių. „Aidui“ vadovauja mu
zikas, solistas Vaclovas Verikaitis.

„Aidas“ dalyvavo paskutinėje dainų 
šventėje, koncertavo New Yorke, Hartfor
de, Chicagoje, Detroite, Clevelande, Phila- 
delfijoje, 18-toje Kanados Lietuvių Dieno
je, Montrealyje ir Kanados Lietuvių Die
noje St. Catharines. Žinoma, neskaitant 
paties Hamiltono. Choras atstovavo lietu
viams karalienės Elzbietos II lankymosi 
metu Kanadoje 1973 metais.

Iš Didžiosios Britanijos „Aidas“ vyks 
koncertuoti į Vakarų Vokietiją, Šveicariją 
ir Italiją.

Ateityje plačiau supažindinsime su cho
ro vedėju, muziku ir solistu, Vaclovu Veri- 
kaičiu ir jo vadovaujamu „Aidu“.

Bendruomenės Krašto Valdyba kviečia 
visus lietuvius dalyvauti koncertuose, kur 
kam patogiau.

S. Kasparas,
D. B. L. B-nės Krašto Valdybos p-kas

NOTTINQHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
š .m. kovo 2 d. šeštadienį, ukrainiečių klu
bo salėje, ruošia tradicinį

Užgavėnių Blynų Balių.
Dalyvavimas: vyrams — 1.50 sv., mote

rims — 1.00 sv.
Pradžia 6,30 vai.
Prašoma registruotis iš anksto. Apsimo

kama užsirašant.
Registruotis pas bet 'kurią draugijos Val

dybos narę.
Kviečiame visus dalyvauti. Vėliau bus 

galima pasišokti iki vėlyvos nakties.
N. L. M. D. Valdyba

DISKUSIJOS
LAS Nottinghamo skyrius š. m. kovo 9 

d. Lietuvių klube rengia
diskusijas.

Tema: „Kaip lietuvis gyvena tremtyje?“ 
Diskusijas praves dr. St. Kuzminskas. 
Pagrindiniai diskusijų dalyviai bus kun. 

A. Geryba E. Vainorienė. K. Bivainis ir J. 
Gintila.

Pradžia 7.30 vai.
įėjimas laisvas.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
MIRĖ ALEKSAS NAVACKAS

Š. m. vasario 4 d. Crumpsall ligoninėje 
mirė A. Navackas, 56 m. amžiaus. Palaido
tas Mostono R. K. kapinėse, lietuvių ka
puose. Pomirtines apeigas atliko kun. V. 
Kamaitis.

Aleksas gimė 1918. IV. 10. Rokiškėnas. 
Ūkininkas. Iš Lietuvos į Vokietiją išvyko 
1944 m. Į Anglijos salą atvyko 1947 m. ir 
apsigyveno Škotijoje, Bellshill. Vedė Ško
tijos lietuvaitę. Atsikėlė į Rochdalę ir čia 
gyveno ilgą laiką. Susilaukė dviejų sūnų 
ir dviejų dukterų. Į Manchesterį persikėlė 
1962 m. ir čia gyveno iki mirties.

Aleksas buvo susipratęs lietuvis. Palaikė 
lietuvišką veiklą, savo vaikus augino lie
tuviškoje dvasioje, visa šeima kalba lietu
viškai. Buvo draugiškas ir vaišingas, todėl 
visų gerbiamas ir mylimas. Priklausė 
DBLS-gai, L. V. S. RAMOVĖS Mancheste
rio skyriui, M.L. S. klubui.

Laidotuvių diena pasitaikė lietinga. Į ka
pines atsilankė jo artimieji, draugai ir pa
žįstami, viso 63 asmenys. Organizacijos ir 
pavieniai asmenys sunešė daug vainikų ir 
gėlių.

Kun. V. Kamaitis, palydint Aleksą amži
nybėn, apibūdino jį kaip ramų, sąžiningą 
ir gerą patriotą lietuvį. Jis liet, kapuose 
užpildė 42-ją vietą.

Liko liūdinti žmona Julė, vienas sūnus 
Kanadoje, 'kitas Vokietijoje anglų kariuo
menėje ir dvi jaunametės dukterys, o taip 
pat giminių Lietuvoje.

Po laidotuvių velionio žmona M. L. S. 
klube surengė arbatėlę laidotuvių daly
viams, kurios metu apie velionį kalbėjo 
L .V. S. RAMOVĖS Manchesterio skyriaus 
pirm. K. Murauskas, Skautų ir Sekm. mo
kyklos Tėvų k-to pirm. V. Kupstys ir mok. 
D. Damauskas.

Tegu Tau, Aleksai, būna lengva Tave 
priglaudusi šios salos žemelė. 

Ta pačia įproga Julė Navickaitė dėkoja 
visiems už dalyvavimą vyro laidotuvėse, 
už pareikštą jai užuojautą bei paramą. 
Ypatingą padėką reiškia kun. V. Namai
čiui, M. L. S. klubui, ramovėnams ir jų 
pirm. K. Murauskui.

A. P-kis

DERBY
PASISEKĘS MINĖJIMAS

Š. m. vasario mėn. 9 d. DBLS Derby Sky
rius surengė pasisekusį Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą.

Į šį minėjimą atvyko DBLS Centro V-bos 
pirm. J. Alkis, DBLS Tarybos pirm. A. Bu- 
čys, Leicester!© sk. pirm. K. Paukštys, Sto- 
ke-on-Trent sk. pirm. P. Dudėnas ir kt. 
Be to, buvo ekskursijos iš Bradfordo, Sto- 
ke-on-Trent bei atskirai atvykę asmenys 
iš kitų apylinkių, neskaitant pačių derbiš- 
kių. Minėjime dalyvavo apie 250 asmenų.

Atvykusius svečius prie durų pasitiko 
mūsų taut, drabužiais apsirengusios mažo
sios mergaitės ir kiekvienam prisegė tauti
nes vėliavėles.

Atidarydamas minėjimą, sk. pirm. J. Le- 
vinskas trumpai priminė dienos reikšmę 
ir pakvietė į prezidiumą lietuvių bei kita
taučių aukštuosius asmenis. Pagrindinę 
kalbą pasakė DBLS Centro V-bos pirm. J. 
Alkis, kuris lietuvių ir anglų kalbomis su
pažindino su mūsų tautos tragedija. Tai 
gana įdomi paskaita, susilaukusi kitatau
čių susidomėjimo. Taip pat sveikinimo kal
bas pasakė A. Bučys, K. Paukštys bei uk
rainiečių ir jugoslavų atstovai.

Oficialioji dalis užbaigia Tautos Himnu
Toliau sekė meninė programa, kurią pa

ruošė ir pravedė skyriaus meninių pajėgų 
vadovas P. Popika (angliškai pranėšinėjo 
R. Popikienė). Programoje pasirodė vietos 
jaunasis ir vyresnysis jaunimas. Jaunylius 
parengė ir jiem vadovavo mūsų jaunoji ir 
darbščioji organizatorė Zita Popikaitė. Pir
miausia visa grupelė, kurią sudarė Zita 
Popikaitė, Anita, Irena ir Elenutė Bendi- 
kaitės ir Janutė ir Onutė Zokaitės, padai
navo dvi gražias lietuviškas daineles. To
liau J. Sližys padeklamavo eilėraštį, pritai
kintą žuvusiems kariams. Po to Z. Popikai
tė elektroniniais vargonais pagrojo keletą 
lietuviškų bei tarptautinių kūrinių. Prog
ramoje pasirodė ir K. Strakšienė, padekla
muodama savo naują kūrinį „Žuvusiems 
kariams“. Jaunosios J. ir O. Zokaitės pa
dainavo dvi lietuviškas daineles. Galiau

siai pasirodė jau seniai bematytas, šiuo 
metu naujai atgijęs Derbio vyrų sekstetas, 
kuris puikiai sudainavo tris lietuviškas 
daineles.

Meninę dalį užbaigdami, programos da
lyviai kartu su visais svečiais sudainavo 
„Lietuva Brangi“.

Skyriaus pirm., atsidėkodamas progra
mos dalyviams, mūsų mažosioms mergai
tėms įteikė gėlių, o visiems kitiems tarė 
nuoširdų ačiū.

Toliau sekė pasilinksminimas, grojant 
ukrainiečių kapelai. Šokių metu vyko gra
ži ir turtinga loterija.

Be to, buvo suruošta puiki lietuviškoji 
paroda, kuriai eksponatus surinko P. Popi
ka ir J. Maslauskas. Ten galima buvo pa
matyti lietuviško meno, tapybos, rankdar
bių, drožinių bei skautiškos spaudos daly
kų. Parodoje buvo išstatyta ir keletas 
dail. P Bugailiškio paveikslų. Parodėlę 
puošė gerai žinomo F. Ramonio skoningai 
paruoštas užrašas „Lietuvių tapybos, tau
todailės darbų ir skautiškosios spaudos pa
roda“.

Baigiant norisi nuoširdžiai padėkoti J. 
Alkiui už gražią paskaitą, mūsų mieliems 
bradfordiškiams, Stoke-on-Trent tautie
čiams bei ekskursijų vadovams, taip pat 
visiems tiems, kurie darbu, eksponatais, 
aukomis ar šiaip kuom prisidėjo prie šio 
vakaro parengimo ir jo pasisekimo ir ga
liausiai visiems tautiečiams, atsilankiu
siems į minėjimą.

Savaitės pradžioje, vietos angliškoje 
spaudoje buvo įdėta nuotrauka su priera
šu apie lietuvių suorganizuotą nepriklau
somybės minėjimą.

J. Levinskas

ŠVEICARIJA
ATVYKO IS LIETUVOS

Sausio mėn. į Šveicariją iš sovietinės 
Lietuvos atvažiavo p. VI. Steponavičius ir 
apsigyveno Suhr miestelyje, Aargau kan
tone, pas sūnų, medicinos daktarą Jurgį 
Steponavičių-Stephan.

V. Steponavičius 1941 m. birželio 15 d. 
kartu su žmona buvo sovietų saugumo or
ganų deportuotas į Altajaus kraštą, Sibire, 
o po kiek laiko išvežtas į Jakutiją, Lenos 
upės žiotyse prie Ledinuotojo vandenyno, 
kur buvo priverstas dirbti žuvininkystės 
kolchoze. Žiauriausiomis sąlygomis 18 me
tų išlaikytas speigų sukaustytame krašte, 
V. Steponavičius 1960 metais gavo leidimą 
grįžti į Altajaus kraštą, kur išbuvo 3 me
tus. Tiktai 1963 metais jis galėjo grįžti j 
Lietuvą. Apsigyveno pas gimines Telšiuo
se. 1972 metais mirė jo žmona, irgi išken- 
tėjusi daugiau kaip 20 metų klaikios trem
ties gyvenimo.

Karo pabaigoje kaip pabėgėlis Šveicari
joje atsiradęs sūnus Jurgis, čia baigęs me
dicinos mokslus ir įsigijęs praktikos teises, 
visą laiką rėmė tėvus gausiais siuntiniais. 
Jis taip pat stengėsi gauti leidimą, kad tė
vams būtų leista apsigyventi pas jį Šveica
rijoje, tačiau okupacinės įstaigos du pra
šymus atmetė. Tiktai po to, kai po žmonos 
mirties V. Steponavičius liko vienas, jam 
pagaliau buvo duotas leidimas išvažiuoti iš 
Lietuvos. Tokiu būdu š. m. sausio mėn. jis 
galėjo atvažiuoti pas sūnų ir čia nuolat ap
sigyventi.

V. Steponavičiui sukako 83 metai am
žiaus, bet naujasis Šveicarijos lietuvis dar 
guvus tiek dvasiškai, tiek fiziškai.

V. Steponavičius dalyvavo Ciuriche bal
tų nepriklausomybės sukakties minėjime, 
kur jį, kaip Gulago archipelago ilgametę 
auką, nufilmavo Šveicarijos televizija.

BALTAI IŠVIEN

Vasario 16 minėjimas įvyko Zueriche va
sario 17 d. Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė šventę pradėjo pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. prof. dr. J. Juraitis, pa
sakydamas pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų ŠLB Akademikerhaus salė
je susirinko aptarti savo einamųjų reikalų. 
Bendruomenė nusprendė už nuopelnus su
teikti p. I. Stasiulienei garbės nario titulą, 
o jos tautinių šokių grupei garbės diplomą. 
Taip pat buvo nutarta pagal išgales remti 
tautinių šokių grupę. Reikia pažymti, kad 
p. dr. I. Pečiulionytė asmeniškai grupei 
daug padeda pinigais. Bendruomenė taip 
pat įsipareigojo paremti šią vasarą Švei
carijoje įvykstančią lietuvių studijų savai
tę. Pagrindiniai studijų savaitės organiza
toriai yra dr. A. Gerutis ir kun. prof. dr. 
J. Juraitis. Vėliau buvo nutarta pasiūlyti 
tą pačią dieną įvykstančiame visų pabal- 
tiečių subuvime nusiųsti mūsų Bendruo
menės suredaguotą pasveikinimo telegra
mą rašytojui Solženycinui.

Susirinkimas perrinko tą pačią valdybą: 
pirm. dr. P. Radvila, sekr. ir iždininkė p. 
Linderienė. Susirinkime taip pat dalyvavo 
Leituvos diplomatijos narys dr. A. Geru
tis. Sueigai pasibaigus, visa ŠLB nuvyko i 
pabaltiečių pobūvį Kongresshause. Šį suor
ganizavo estų draugijos Šveicarijoje pir
mininkė p. O. Fleig. Pasibaigus pietums, 
O. Fleig pasakė pagrindinę prakalbą.

Sugiedojus visų trijų tautų himnus, pra
sidėjo meninė dalis, šią išpildė estė sopra
nas Eva Wilson, visomis trimis kalbomis 
padainuodama po kelias dainas. Stasiulie- 
nės iš šveicarų jaunimo sudaryta lietuvių 
tautinių šokių grupė pašoko daug lietuviš
kų liaudies šokių. Thomas Jakaitis kon
certine fleita pagrojo tris veikalėlius. Vi
sa programa praėjo pakilioje nuotaikoje.

Reikia pastebėti, kad O. Fleig dėka, di
džioji Zuericho spauda ir televizija į baitų 
sąskrydį atkreip gana didelį dėmesį. Neue

SKAUTIŠKUOJU KELIU

RĖMĖJO IR DRAUGO NETEKUS

Netikėta mirtis mums atėmė draugą-rė- 
mėją, lietuvių skautų bičiulį Mr. T. Room, 
sulaukusio vos 66 metų amžiaus.

Kas buvo Tomas? „Derby Evening Tele
graph“ pavadino jį „Stewart of Derby“. 
Tikrai Tomas buvo Derby skautybės šulas, 
išskautavęs 56 metus. Būdamas 10 metų, 
įstojo į skautų eiles. Ėjo visas skautiškas 
pareigas. 1931 metais baigė „Miško Ženk
lo“ kursus. Aplankė šešias Jamborees. Bu
vo apdovanotas Medal of Merit ir 1963 me
tais gavo „Silver Acorn“. Tai vienas aukš
čiausių anglų skautiškų žymeniu.

Kas rišo Tomą su lietuviais? Susipaži
nome su juo 1951 metais, kada anglų skau
tai Derby statė veikalą „Great Oak“. Tuo 
laiku Tomas buvo Rover's Commissioner 
(Vyčiai). Nuo to laiko draugystė su juo 
darėsi vis tampresnė. Kur tik lietuviai 
skautai dalyvavo, jis neatsakė jiems savo

T. Room su lietuviais skautais

DAR APIE STOVYKLĄ

Pakartotinai pranešama, kad š .m. Ang
lijos Rajono vasaros tradicinė 25-ji skautų 
stovykla įvyksta liepos 27 — rugpiūčio 3 
d. d. Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Bcrdon, Hants.

Kviečiami visi skautai ir skautės kuo 
anksčiau registruotis pas vadovus-ves, 
ypač Midlande. Autobusas liepos 27 d. šeš
tadienį 9 vai. ryto iš Manchesterio Lietu
vių Klubo išvažiuos į Derby, Burtoną ir 
Sodybą.

Autobusas 45 vietų. Skautai prašomi 
skubiai registruotis, nes nepripildžius au
tobuso, bus priimami tėveliai ir rėmėjai, 
vykstą į Sodybą atostogauti kartu su skau
tais.

Prašom paskubėti.
Su skautiškais linkėjimais.
Budėkime.

v. s. J. Maslauskas,
LSB Anglijos-Vokietijos Raj. Vadeiva

VOKIETIJA
Muenchenas

Muenchene, š. m. sausio 11d. užsieniečių 
pabėgėlių namuose įvyko PABALTIEČIŲ 
VAKARAS. Jį suruošė Haus der Begeg- 
nung kuratorija, Pabaltiečių draugija Vo
kietijoje, estų, latvių bei lietuvių grupės ir 
vokiečių - pabaltiečių Landsmannschafit'as 
Muenchene.

Muenchene gyvenąs Rumunijos vokietis 
Johann URWICH skaitė dvi valandas su 
viršum užtrukusią paskaitą: „Pabaltiečiai 
kovoje už žmogiškąsias teises sovietinėse 
stovyklose“. 6-rius metus (1950-56) iška
lėjęs tose stovyklose, ilgiausiai Vorkutoje, 
kur, anot paskaitininko, „12 mėnesių žie
ma, o visą kitą laiką vasara...“, jis turėjo 
galimybę iš labai arti pažinti pabaltiečius 
kalinius, kurių ten proporcingai buvę 
daug.

Pavaizdavęs gyvenimo sąlygas ir darbą 
30-50 laipsnių šaltyje, J. Urwich daugiau
sia pasakoja apie politinę kalinių veiklą, 
jų pogrindį, organizuotą nedarbo streiką ir 
t .t. Pabaltiečiai, ypač lietuviai, visur va
dovavę. Nemažai buvę lietuvių kalinių gy
dytojų, kurie daug pagelbėdavę. Bet ypač 
lietuviai kunigai stiprinę kritusią moralę. 
Iš pradžių pabaltiečiai buvę taip palaužti, 
jog sąmoningai save naikinę: gėrę skystą 
muilą ir nepriimdavę iš namų gaunamu 
turtingų, kad ir retų, siuntinių. Sako, kad 
siuntiniai iš Pabaltijo būdavę patys ver
tingiausi. Tik kun. Šeškevičius ir kun.

Zuercher Zeitung ištisai atspausdino mū
sų Solženycinui adresuotą telegramą, Ta- 
ges Anzeiger „Baltų likimas neužmirštas“ 
antrašte aprašė sueigą, Die Tat straipsnyje 
„Baltai reikalauja savo teisių“ apibrėžė vi
sų trijų valstybių nelemtą padėtį, plačiai 
skaitomas Blick paminėjo, kad „Baltai- 
tremtiniai sveikina Solženyciną“. Šveicari
jos televizija parodė iš minėjimo nuotrau
kų. Sąskrydyje dalyvavo buvęs Zuericho 
burmistras dr. E. Landolt, kuris asmenišku 
laišku p. Stasiulienei padėkojo už nepri
lygstamo lygio lietuvių liaudies šokių pa
demonstravimą.

J. J. 

pagalbos. Kiekviena proga aplankė lietu
vių skautų susibūrimus. Visuomet teirau
davosi, kaip mums sekasi ir kuo gali padė
ti. Nebuvo nei vienos stovyklos, kur Tomo 
indai ar palapinės nebūtų buvę panaudo
tos. Paskambinai jam — ir pagalba vietoje.

Derbio miesto skautų vadovybė jo 50 
metų skautavimo sukaktį atšventė labai iš
kilmingai. Toje šventėje dalyvavo lietuvių 
skautų ir jų tėvų atstovai: J. Damaševičius, 
A. Gudliauskas, paukštytė Gudliauskaitė 
ir Skautas s. B. Zinkus. Atsidėkodami, lie
tuviai įteikė barometrą su įrašu. 1964 me
tais Lietuvių Skautų Brolijos buvo apdo
vanotas ordinu „Už Nuopelnus“ su rėmėjų 
kaspinu.

Dar šiais metais vasario 3 d. kartu daly
vavome 20th St. AUGUSTINE'S naujo 
buklo atidaryme. Ir šia proga nepamiršo 
pasiteirauti, kaip sekasi lietuvių skautams 
ir pažadėjo pagalbą mūsų ateinančios va
saros stovyklai.

Liūdime, netekę tikro Skauto ir draugo.
B. Zinkus

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR MUGĖ
Sesės ir broliai skautai, jau artinasi Lie

tuvos ir lietuviškos Skautijos Globėjo 
Šv. Kazimiero šventė.

Sutvarkykime uniformas ir ruoškimės 
viso Anglijos Rajono Iškilmingai Sueigai 
ir Kaziuko Mugei, kuri įvyks Manchesterio 
Lietuvių Soc. klube, šeštadienį, kovo 9 d., 
6 vai. p. p. Kviečiu visus Anglijos Rajono 
skautus-es surinkti savo darbelius, arba 
dabar smarkiai padirbėti, kad mūsų mugė 
būtų turtinga.

Taip pat kreipiuosi į Tėvelius ir Rėmė
jus, padarykite „Spring cleaning“, atide
dami ką nors mūsų mugei-bazarui! Dova
nėles ir aukas priims bet kuris skautas-ė, 
vadovas-ė. Aukos ir mugės pelnas skiriama 
1974 m. vasaros stovyklai. Būsime visiems 
dėkingi už globą ir paramą.

Tad Rajonas — pabuskime! Visais ke
liais, takeliais rinkimės į šv. Kazimiero 
šventę. Kvečiame Tėvelius ir visus Rėmė
jus!

Rajono Vadeivė

Vunderlikus (?) pajėgė atkalbėti savo tau
tiečius nuo savižudybės, stiprindami jų 
viltį. Per gydytojus ir net čekistus kaliniai 
palaikė glaudų ryšį tarp visų stovyklų Si
bire. Būdami labai solidarūs, jie kovojo 
drąsiai dėl savo teisių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — kovo 3 d., 12.30 v.
MANCHESTER — vasario 24 d., 11 vai.
KETTERINGE — kovo 3 d., 12 vai., St. Ed

ward's.
NOTTINGHAME — kovo 3 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
GLOUCESTERYJE — kovo 9 d., 14 vai., 

St. Peteris, London Rd.
STROUDE — kovo 10 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAME — kovo 10 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje.
HUDDERSFIELDE — kovo 10 d., 1 vai. 

p. p., St. Joseph bažn.
BRADFORDE — kovo 17 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — kovo 24 d., 1 vai. p. p., St. 

Columba's bažn.

LIETUVIŲ SODYBA

KAUBOJŲ BALIUS
šeštadienį, kovo 9 d. Lietuvių Sodyboje 

ruošiamas KAUBOJŲ BALIUS — ŠOKIAI.
Gros visų mėgstama Country & Western 

band „Freight Express“ (polkos, valsai ir 
kt.).

Kaubojų maistas ir drabužiai (kas jų ne
turi, rengiasi kaip patinka).

Pradžia 9 v. v. — Iv. ryto.
Bilietų kaina 1.50 sv. Galima užsisakyti 

iš anksto L. Sodyboje, tel. Bordon 2810.
Visi kviečiami atvykti į šį nepaprastą 

kaubojų subuvimą.
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