
Palydime be gailesčio
Dar vieni metai, nė kieno neapverkti ir 

neapraudoti, nulingavo į praeitį. Pasauli
nio garso žurnalistas ir rašytojas Alastai- 
re Cooke ta proga prasitarė, kad per šias 
praėjusias šventes linkėjimai „Linksmų 
Kalėdų“ atrodė beveik kaip pasityčioji
mas, kaip aidas iš kapinių...

Ir tikrai to džiaugsmo ir linksmybių 
per ką tik pasibaigusius metus buvo ne
daug. Daugelyje Azijos ir Afrikos valsty
bių išsijuosusi šienavo bado šmėkla, o Va
karai išgyveno dar niekada negirdėtą in
fliaciją ir krizę, kuri be atodairos persikė
lė ir ą 1975-tuosius metus. Ji grasina jei ne 
visišku sunaikinimu, tai dideliais sunku
mais, galinčiais pakeisti Europos per am
žius nusistovėjusią politinę ir socialinę 
struktūrą.

Iš devynių Bendrosios Rinkos Europos 
kraštų sunkiausius laįkus išgyvena D. Bri
tanija. Ūkio pažangumo ir gyvenimo lygio 
lentelėje ji atsistojo beveik apačioje, ne
užsileisdama tik Italijai.

Vidutiniškai prekių kainos D. Britanijo
je kyla po 1% per mėnesį, o kai kurių, pvz, 
benzino, cukraus, net žymiai daugiau. Pre
kybos balansas taikos metu per visą šimt
metį nėra buvęs toks nuostolingas, kaip 
praėjusiais metais. Pesimistai pranašauja, 
kad dar tik pradžia. Tikrieji sunkumai 
prasidės, kai dėl per didelių gamybos kaš
tų anglų prekės neteks pasaulinių rinkų, 
dėl tų pačių priežasčių pragyvenimas kraš
te pabrangs ir atsiras begalės .bedarbių.

Kovai su infliacija siūlomi du keliai. 
Pirmasis kelias, kurio iki šiol griebiasi D. 
Britanijos pasiturintieji piliečiai, yra — 
naudokis proga ir griebk, ką gali. Ką šian
dien gali nupirkti už vieną svarą, rytoj 
jau reikės mokėti du. Ir nebijok pasisko
linti, jeigu įtik gali. Nenuostabu, kad net 
atsakingi parlamento nariai, kandidatai į 
politinių partijų vadus, viešai pataria su
darinėti atsargas „juodai dienai", o kapi
talistai ir didelių įmonių savininkai tyliai 
perkelia savo kapitalus į kitus, mažiau kri
zės paliestus, kraštus. Iš tikrųjų tai nėra 
kovos priemonė tikra to žodžio prasme, o 
tik jos išnaudojimas saviems galams. Po 
pirmojo pasaulinio karo su Vokietijoje 
siautusia infliacija buvo bandoma kovoti 
panašiomis priemonėmis. Tačiau infliacija 
paklupdė kraštą ant kelių ir privedė prie 
socialinių ir politinių reformų, pasibaigu
sių nacionalsocialistinėmis Hitlerio avan
tiūromis.

Šiandien ūkiškai žlungančios Europos iš
skėstomis rankomis laukia kita jau žymiai 
labiau išbandyta ir pajėgi sistema, tikėda
ma, kad j jos sterblę viena po kitos nukris 
Europos valstybės ir pasiprašys pervysto- 
mos naujais marksistiniais vystyklėliais.

Antrasis būdas kovoti su infliacija ir 
krize yra — suveržti diržus. Tai pareika
lautų stabilizuoti atlyginimus ir prekių 
kainas, padidinti gamybą ir eksportą, at
sisakyti prabanginių prekių, suvaržyti ka
pitalo išvežimą ir kt. O visa, kas atlieka, 
taupyti ir dar kartą taupyti. Suprantama, 
kad gyvenimo lygis, pavartojus tokias prie
mones, nebekiltų. Tačiau protingai tas 
priemones pritaikant, per keletą metų pi
nigo vertė būtų atstatyta.

Šią priemonę jau pradėjo vartoti Vokie
tija, kuri ekonominėje skalėje stovi pir
moje vietoje Europoje. Vokiečiai yra tau
piausia tauta pasaulyje. Praėjusiais me
tais vidutiniškai kiekvienas gyventojas 
14% savo uždarbio padėjo į banką. Pinigų 
taupymas jau atsiliepė ir į vidaus preky
bą. Pvz. praėjusiais metais parduota 30% 
mažiau automobilių, negu 1973 metais. Tas 
pats atsitiko ir su kitomis prekėmis. Žino
ma, šiuo atsitikimu nedarbas pasidaro ne
išvengiamas — sumažėjus darbininkų 
skaičiui fabrikuose, pailgėja eilės bedar
bių įstaigose. Pirmoje eilėje čia nukenčia 
kitataučiai, „Gastarbeiteriai". Ar būtų 
įmanoma tokias priemones pavartoti Ang
lijoje — sunku pasakyti, nes darbdavių ir 
darbininkų santykiai čia yra tvarkomi vi
sai kitokiais pagrindais.

Pagaliau yra trečioji, tragiškiausia prie
monė sunkumams pašalinti — karas. Kad 
ir kažin kaip atrodytų neprotinga, vis dėl
to atsiranda žmonių, kurie neatsisakytų 
desperatiškoje padėtyje šia priemone pa
sinaudoti. Žengdami į Naujuosius Metus, 
tikėkime, kad pasaulis nebus atiduotas j 
bepročių rankas.

Lucanus
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SOLŽENICYNAS NORI GRĮŽTI

Stockholme Solženicynas turėjo keturias 
valandas trukusią spaudos konferenciją, 
kurios metu pasisakė norįs grįžti atgal į 
gimtąjį kraštą. Nors jis sakosi turįs pui
kias darbo sąlygas, bet visą laiką jaučiąs 
norą gyventi Rusijoje. Jis sakosi nepajė
giąs atsakyti į visus jam siunčiamus laiš
kus, perskaityti visų dovanojamų knygų 
ir pasimatyti su visais, norinčiais jį aplan
kyti žmonėmis. „Kai aš gyvenau didelia
me pavojuje Sovietų Sąjungoje, nei vienas 
nedrįso manęs aplankyti. Atvykus čia, 
kiekvienas nori mane pamatyti."

Apie gandus, kad sovietai sutinką jį įsi
leisti atgal, Solženicynas pareiškė: „Jeigu 
Sovietų valdžia norėtų, kad aš sugrįžčiau, 
tai leistų spausdinti mano raštus“. Dabar 
esą priešingai — KGB tardo ir persekioja 
net tuos žmones, kurie kartu su Solženicy
nu sėdėjo kalėjime. Vakarai esą užmiršę 
įkalintuosius Sov. Sąjungoje.

Apie galimą revoliuciją jis pasisakė nei
giamai. Revoliucijos nieko gero neduodan
čios. išskiriant kraujo praliejimą. Sovie
tuose esanti reikalinga „moralinė revoliu
cija“.

Nelengva esą sovietams apginti savo 
„pseudosocializmą". Jie pradėjo už visus 
nepasisekimus kaltę versti Stalinui ir be 
atvangos garbinti Leniną. Dabar esą ban
doma įrodyti, kad tik Marksas skelbęs gry
nąjį komunizmą.

Baigdamas Solženicynas įspėjo Vakarų 
žurnalistus dėl elgesio su atvykusiais disi
dentais. Esą jie pasikalba telefonu ir, ne
galvodami apie pavojų disidentui, skelbia, 
kas jiems patinka.

ĮSAKYMAS IŠ VILNIAUS

„The Scotsman“ (lapkr. 29 d.) įsidėjo 
žinutę, kaip Maskvoje buvo areštuotas, 
bet vėliau, po kratos, paleistas Amnesty 
International organizatorius A. Tverdo- 
chlebovas. Policija padarė jo bute kratą 
ir atėmė visus dokumentus, rašomąją ma
šinėlę ir magnetofonini aparatą.

Žinią apie areštą į Vakarus telefonu per
davusi A. Sacharovo žmona. Ji nurodžiu
si, kad įsakymas Tverdochlebovą areštuo
ti atėjęs iš Vilniaus, ryšium su pogrindžio 
žurnalu „Vestnik“, kuris esąs platinamas 
Lietuvoje.

Prašo pagalbos
KUN. V. ŠARKOS LAIŠKAS 

LTSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO PIRMININKUI 

MOTIEJUI ŠUMAUSKUI

DIDŽIAI GERBIAMAS TAMSTA 
PIRMININKE,

Jus visada prisimenu apie Kalėdas ir 
Naujus Metus, šiandien vėl rašau Jums la
bai svarbiu ir aktualiu klausimu.

Gruodžio mėnesį Bažnyčia pradėjo nau
jus bažnytinius metus. Šventasis Tėvas — 
Popiežius Paulius VI — paskelbė juos Ju
biliejiniais metais. Jis ragina visus žmones 
dvasiniai atsinaujinti, susitaikant su Die
vu, artimu ir pačiu savimi. Mes privalome 
vieni kitiems atleisti, dovanoti, vieni už 
kitus melstis bei konkrečiai pagelbėti.

Aš myliu Lietuvą, už ją meldžiuosi ir čia 
Vokietijoje Jai tarnauju, tarnaudamas 
kiekvienam broliui ir seserei.

Šiuomi maloniai kreipiuosi į Jus, kaip 
aukščiausiąjį Lietuvoje pareigūną, prašy
damas pagalbos ir paslaugos tikintiems lie
tuviams:

1. leisti ir duoti galimybę Lietuvoje 
spausdinti lietuvišką periodinį religinio 
turinio dienraštį, žurnalą, kalendorių.

Skelbiame spaudos 
platinimo vajuj

Dabar yra geriausias laikas atnaujinti 
„Europos Lietuvio“ prenemeratą, o kas 
dar neskaito — užsisakyti.
Kviečiame visus geros valios lietuvius į 
talką. Tegu nelieka nei vieno lietuvio be 
savosios spaudos. Užsisakykite patys ir 
paraginkite draugus.
„E. Lietuvio“ kaina .£5.50; pensininkams 
£4.00. Kituose kraštuose kainos taip pat 
nepasikeitusios.

PRANAŠAUJA KARĄ
JAV karo vadovybė esanti įsitikinusi, 

kad naujas karas šį pavasarį Vid. Rytuose 
yra neišvengiamas. Todėl esąs ruošiamas 
planas apsaugoti Vakarus nuo naftos trū
kumo. Nors oficialiai Krašto gynybos mi
nisterija paneigia gandus, kad JAV kariuo
menė kištųsi į žydų-arabų karą, bet įsiki
šimas galįs būti neišvengiamas naftos tie
kimui apsaugoti. Karo ekspertai, pasak 
spaudos, galvoja, kad taikiu būdu žydų- 
arabų santykių klausimas yra neišspren
džiamas. Jau dabar esą ruošiami specialūs 
daliniai, kurie turėtų užimti arabų naftos 
šaltinius. Turima galvoje ir galimas So
vietų Sąjungos įsikišimas, kuris Vid. Rytų 
karą padarytų visuotiniu.

HUSSEIN PESIMISTAS
Jordano karalius Hussein, pasikalbėjime 

su „Guardian" (gruodžio 17 d.) atstovu, 
pareiškė, kad jis nenumato jokių priemo
nių, galinčių privesti prie taikaus žydų- 
arabų ginčo išsprendimo. Jeigu neįvyksią 
kas nors netikėto, karas esąs neišvengia
mas.

KREMATORIUMŲ NEBUVO...
R. Harwood „The Times“ dienraštyje 

(gruodžio 17 d.) įrodinėja, kad vokiečių 
koncentracijos stovyklose nebuvę dujų ka
merų. Institut fuer Zeitgeschichte Muen- 
chene neturįs apie jų buvimą jokių auten
tiškų dokumentų. Visos dujų kamerų nuo
traukos esančios sovietų gamybos. Čia bū
tų galima sutikti gal tik su tokia nuomone, 
kad dujų kameros buvo ne vien tik žy
dams. Jose buvo žudomi ir kitų tautybių 
žmonės, įskaitant lietuvius.

ŠEŠI NAUJI ŠVENTIEJI
Gruodžio 12 d. popiežius Paulius VI spe

cialioje kardinolų konsistorijoje pranešė, 
kad per Šventuosius Metus (1975) bus vie
šai paskelbti šeši nauji šventieji. Kartu 
jis pranešė ir iškilmingas paskelbimo da
tas. Popiežius išvardijo šiuos busimuosius 
šventuosius: vienuolė E. A. Bailey Seton 
(JAV), Oliver «Plunket (Airijos vysku
pas), J. Batista de la Concepcion (ispa
nas), V. M. Lopez Vicuna (ispanė), Juan 
Macias (peruvietis) ir Giustino de Jaco
bis (italas).

Jeigu šis sąrašas nebus papildytas, tai 
ir ateinančiais metais lietuviai nesusi
lauks savo šventojo.

giesmynus, knygas;
2. leisti ir duoti galimybę per Vilniaus 

Radiją ir Televiziją reguliariai sekmadie
niais ir šventadieniais transliuoti lietuviš
kas pamaldas su giesmėmis žr pamokslu;

3. leisti ir duoti galimybę per Vilniaus 
Radiją ir Televiziją geriausiam Lietuvos 
chorui ar kuriam nors meno kolektyvui 
pristatyti lietuvišką giesmę tikinčiam lie
tuviui Tėvynėje ir užsienyje;

4. pagaminti pakankamą kiekį lietuviš
kų muzikos plokštelių ir magnetofono 
juostų su lietuviška religine muzika bei 
giesmėmis. Čia turėtų būti gera kokybė, 
kad galima būtų jas užsisakyti užsienio 
•lietuviams!

5. pakankamai atspausdinti geriausios 
rūšies popieriuje religinių paveikslų bei 
atvirukų: lietuvių religinio meno, o taip 
pat ir Lietuvos Madonų: Aušros Vartų, 
Trakų, Šiluvos, Pažaislio, Kalvarijos Die
vo Motinos paveikslų ir atvirukų;

6. leisti ir suteikti galimybę lietuvišką 
religinę spaudą, muzikos plokšteles, mag
netofono juostas, paveikslus, atvirukus, 
paveikslėlius bei visą kitą kaip religinį 
meną platinti visuose Lietuvos ir užsienio 
knygynuose — parduotuvėse.

Tai yra tikrai rimti ir aktualūs mano ir 
visų lietuvių tikinčiųjų prašymai. Jūs ga
lite ir turite šiuos mūsų prašymus išpildy
ti, nes Jūs esate aukščiausiose pareigose ir 
kaip toks privalote žiūrėti, kad Lietuvos 
piliečiai nebūtų skriaudžiami — diskrimi
nuojami.

Jūs turėjote progos pastebėti, kad lietu
viai katalikai buvo diskriminuojami savo 
Tėvynėje, toje gražioje ir taikioje Lietu
voje. Laikas Jums užstoti pažemintuosius 
ir nuskriaustuosius! Jums nevalia toleruo
ti tų klaidų ir skriaudų, kurias patiria mū
sų tautos tikintieji dabar, kaip anais caro 
laikais spaudos draudimo metais (1863- 
1904)! šiemet jau 30 metų, kai Lietuvoje 
uždrausta religinė ir tautinė spauda! Ko
dėl ir šiandien lietuvis tikintis turi savo 
Tėvynėje kentėti priespaudą?

Šiuomi maloniai prašau Jus mano ir vi
sų lietuvių tikinčiųjų prašymą patenkinti.

Su nuo širdžiausiais lietuviškais Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų Metų linkėjimais —

Kun. Vaclovas šarka, Dekanas

Pravdino slapyvarde.
Partijos gen. sekretorius L. Brežnevas 

gauna per metus 1U.U0O rublių (apie 7 kar
tus daugiau už vidutinį darbininką). Kita 
tiek jis uždirba iš specialių Kremliaus fon
dų. Be to, jis naudojasi apmokamomis 
atostogomis, specialiomis krautuvėmis, 
restoranais, ligoninėmis ir kt.

Panašias algas ir privilegijas turi ir ki
ti partijos sekretoriai ir centr. komiteto 
skyriaus viršininkai. Tokių esą apie 900. 
Žemesniųjų centr. komiteto tarnautojų, 
kurie vadinami „instruktoriais", esą apie 
2.400. Šitųjų galia taip pat esanti labai di
delė.

A. Pravdino nuomone, Sovietų valdžia 
pamažu pereina į liguistai galios ir didy
bės ištroškusių žmonių rankas.

Paskutiniuoju metu esą madoje partijos 
pareigūnams įsigyti akademinius laips
nius, kurie apsaugoja nuo skurdo ir tuo 
atveju, jei prarandama valdžios malonė.

KOMUNISTŲ PRIEŠAS NIL 1
Šimto metų gimimo sukakties proga „Li- 

teraturnaja Gazeta" įsidėjo prof. V. Tru- 
chanovskio straipsnį apie Churchilį. Jame 
sakoma, kad Churchilis buvęs didžiausias 
komunizmo priešas, jau spalio revoliuci
jos laikais organizavęs karišką intervenci
ją-

Prof. Truchanovskis pripažįsta, kad 
Churchilis buvo apdovanotas kalbėtojas, 
nepailstantis darbininkas ir geras admi
nistratorius. Tačiau savo energiją ir laiką 
jis tuščiai eikvojęs, norėdamas apsaugoti 
praėjusius dalykus ir užmerkdamas akis 
prieš tuos, kuriems priklauso ateitis.

Churchilis buvęs įsitikinęs imperialistas 
ir kolonistas. Jis galvojęs, kad Dievo ar li
kimo buvę skirta D. Britanijai sukurti ko- 
lonialinę imperiją ir, išnaudojant 500 mi
lijonų žmonių, susikrauti didelius turtus.

DARBININKŲ TAUTA
Sir Catherwood, buvęs Ekon. Tarybos 

pirmininkas, pareiškė, kad Anglijoje šiuo 
metu perdaug nukrypo dėmesys į darbi
ninkų atlyginimus. Artėjama prie padė
ties, kai kiekvienas norės būti darbininku. 
O jeigu kraštas pradės galvoti, kad darbi
ninkas yra pats svarbiausias elementas vi
suomenėje, tai jis nustos lygsvaros ir pa
sidarys paprastu darbininkų kraštu. Ki
taip sakant, anot sir Catherwood, Anglijai 
graso pavojus pasidaryti Europos tarnu.

Septų^ios DIENOS
— Žinomas sovietų autorius Marchenko, 

kurio knyga „Mano liudijimas" plačiai iš
garsėjo Vakaruose, viešai atsisakė Sovietų 
pilietybės.

— Netoli Jericho atkastos Erodo rūmų 
(167-37 m. pr. Kr.) liekanos.

— Per praėjusius metus algos D. Brita
nijoje pakilo 26.4%.

— Anglų-lenkų konservatorių draugijos 
pirmininku vėl išrinktas lordas Carring
ton. Draugija turi 1.500 narių.

— Nuo balandžio 1 d. bus galima siųsti 
be muito siuntinius į Bendrosios Rinkos 
kraštus iki 20 svarų vertės.

— Libijos vadas pik. Gaddafi pasisakė 
davęs IRA organizacijai 5 mil. svarų „ko
vai už nepriklausomybę" paremti.

— JAV Kongreso priimtą naująjį įstaty
mą, lengvinantį prekybą su Sov. Sąjunga, 
.,Pravda" pavadino pergale prieš detantės 
priešus ir tuos, kurie kišasi į svetimos 
valstybės vidaus reikalus.

— Vokietijoje neseniai pasimirė Kurt 
Hahn, Hitlerio kritikas, areštuotas antrą 
dieną jam perėmus valdžią. Vėliau jis 
įsteigė Gordonstoun mokyklą Škotijoje, 
kurią lankė Edinburgho kunigaikštis Pily
pas ir princas Charles.

— Maskvos radijas pasmerkė beprasmes 
žudynes Ulsteryje, bet nepareiškė jokios 
nuomonės apie IRA organizaciją.

— Kinija reikalauja, kad Sov. Sąjunga, 
prieš atnaujinant gerus santykius, suma
žintų savo pasienio kariuomenę 10 kartų 
ir pripažintų, kad kili kurios kinų žemės 
buvo neteisingai užgrobtos.

— Kalėdų antrą dieną Mao-Tse-tungas 
kažkur slaptoje vietoje atšventė savo 81 
m. sukaktį. Jo paties parėdymu, ta proga 
nebuvo jokių iškilmių ar priėmimų.

— Per Kalėdas nepaprasto stiprumo 
audros sunaikino šiaurinės Australijos 
sostinę — Darvino miestą.

— Karalius Faisalas paskyrė 3 mil. sva
rų pastatyti pirmajai muzulmonų mečetei 
Romoje.

— Lady Monckton pranešė, kad Angli
jos psichiatrinėse ligoninėse yra apie 1.300 
lenkų pacientų, kurie karo metu kovojo 
Sąjungininkų pusėje.

— Jugoslavas M. Mihajlov teisiamas už 
Vakaruose paleistą gandą, kad po Tito 
mirties didžiausią pavojų Jugoslavijai su
darytų Sov. Sąjunga.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

nuošiiklžiai Sveikiname pasaulyje paskli
dusius lietuvius ir linkime laimingos bei 
gražios ateities. Kviečiame pamiršti skir
tumus ir vieningai jungtis į darbą mūsų 
didiesiems tikslams.

Užgimęs Išganytojas teatneša laisvę mū
sų pavergtai Tėvynei ir tegrįžta į pasaulį 
tiesa, ramybė ir taika. O Naujieji Metai 
tebūna našesni mūsų darbais, tesuartina 
jie mus arčiau prie vienas kito, tampres
niais ryšiais tesuriša mus su priespaudą 
kenčiančia tauta bei broliais Sibiro trem
tyje.
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

VALDYBA

REFERENDUMAI

Darbiečių vyriausybei pažadėjus atsi
klausti visos tautos dėl pasilikimo E. Ben
druomenėje, britų spaudoje pasirodė siū
lymų referendumą panaudoti ir kitiems 
klausimams spręsti. Iki šiol minimi du to
kie klausimai — mirties bausmės grąžini
mas ir monarchijos panaikinimas.

LENKŲ PROTESTAS

Penkiolika lenkų rašytojų, įskaitant ke
letą režimo šalininkų, įteikė savo min. pir
mininkui Jaroszewiecz'iui raštą, kuriame 
prašo kreiptis į Maskvą, kad būtų pagerin
tos Sov. Sąjungoje gyvenančių lenkų sąly
gos ir leista jiems lankytis Lenkijoje. Tarp 
kitko ten rašoma: „Mes norime, kad mūsų 
tautiečiams Sov. Sąjungoje būtų leista 
laisvai pasisakyti ir veikti ypačiai kultū
ros, švietimo ir religijos srityje“.

Sov. Sąjungoje dabar gyvena apie 1.5 
mil. lenkų. Kai kurių šeimynos yra išskir
tos ir iki šiol negauna leidimo gyventi kar
tu.

Lenkų rašytojai įteikė savo laišką Euro
pos saugumo konferencijai besibaigiant, 
kad Sov. Sąjunga ir pasaulis pamatytų, 
kad net pačioje socialistinėje orbitoje gy
ventojai neturi pagrindinių žmogaus tei
sių.

„DARBO RESPUBLIKA“

Gruodžio 7 d. Essenc buvo suvaidinta 
Solženicyno „Darbo respublika“. Tai yra 
dramatizuota iškarpa iš jp veikalo „Viena 
diena Ivano Denisovičiaus gyvenime“. 
Prieš vaidinimui prasidedant, į teatrą bu
vo įsibrovę demonstrantai, kurie norėjo 
veikalo pastatymą sutrukdyti.

— Pasaulinio garso JAV žurnalistas 
Walter Lipman'as mirė New Yorke, sulau
kęs 85 metų amžiaus.

— Švedija pasiuntė 100.000 tonų grūdų 
badaujantiems kraštams. Jų vertė — 10 
mil. svarų.

—- Egipto prezidentas pareiškė, kad Vid. 
Rytai sėdi ant parako statinės. Sprogimas 
gali įvykti bet kuriuo metu.

— Sov. Sąjungoje paleista iš kalėjimo 60 
baptistų.

— Izraelio imigracijos ministeris Š. Ro
sen pareiškė, kad 18% iš Sov. Sąjungos 
emigruojančių žydų nubyra pakelėje. Ben
dras emigrantų skaičius 1974 m. sumažėjo.

— Sovietai skundžiasi, kad Rytų Euro
pos kraštai eksportuoja į Sov. Sąjungą 
blogos kokybės gaminius. Pirmos rūšies 
prekės esančios parduodamos Vakaruose.

— R. katalikų informacijos įstaiga išlei
do studiją apie numatomas reformas Ang
lijoj ir Valijoj. Be kita ko, numatoma vie
toj dabar esančių 19 vyskupijų padaryti 
37.

— Naujasis Austrijos ambasadorius K. 
Enderl per karą gyveno Anglijoje, dirbo 
mašinistu metalo fabrike ir priklausė prof, 
sąjungoms.

— Vienas arabų princas Las Vegoje per 
vieną naktį pralošė 400,000 svarų.
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Pasaulio lietuviu archyvas
Apie Pasaulio lietuvių archyvą turėtų 

žinoti kiekvienas lietuvis, o dar labiau 
kiekviena lietuviška organizacija. „Drau
go" (1974 m. spalio 26 d.) kultūrinis prie
das įsidėjo pasikalbėjimą su to archyvo 
direktorium Česlovu Grincevičium, kurio 
ištraukas patiekiame ir savo skaitytojams. 
Jas paskaitę, gal labiau vertinsime visa, 
kas lietuviška, nors iš pažiūros atrodytų ir 
dėmesio nekreiptinos smulkmenos.

Pirmasis Pasaulio lietuvių archyvo kū
rėjas yra Vincentas Liulevičius, pradėjęs 
šį darbą dar Vokietijoje 1946 m. Persikė
lęs į JAV, jis per 27 metus su tuo adchy- 
vu, vis jį didindamas ir tobulindamas, 
kraustėsi iš vietos į vietą, kol pagaliau ga
vo pastovias ir tinkamas patalpas jėzuitų 
įkurtame Jaunimo Centre Chicagoje.

Pasaulio lietuvių archyve dabar yra du 
pagrindiniai skyriai: archyvas tikra to žo
džio prasme ir biblioteka.

„Archyviniame skyriuje surinkta me
džiaga iš buvusių stovyklų gyvenimo; ren
kama ir saugojama ir dabar veikiančių ar 
veikusių organizacijų protokolai, susiraši
nėjimai, sąrašai, apyskaitos ir visa kita 
medžiaga. Bibliotekoje norime surinkti 
kiekvieną lietuvišką arba apie Lietuvą ar 
lietuvius parašytą ar atspausdintą žodį — 
knygą, brošiūrą, periodiką. Ir tokie, vadi
nami smulkūs „nereikšmingi“ lapeliai, 
kaip programas, kvietimai, kurie šiuo me
tu gal nevertinami, bet jei išliks, ateities 
kartoms bus didelis turtas.

Atskiram skyrely komplektuojame nuo
traukas, lietuviškus atvirukus. Jau turime 
pradžią ir lietuvių rašytojų muziejui, ren
kame rankraščius arba kitokią medžiagą, 
liečiančią rašytojus. Dr. V. Sruogienė PLA 
patikėjo nemaža medžiagos apie savo vyrą 
Balį Sruogą. Saugojame rankraščius Vin
co Ramono, yra kai kas iš Kazio Bradūno, 
nemaža laiškų Vinco Krėvės ir kitų rašy
tojų.

Atskirai reikia paminėti po mirties pa
veldėtas prof. Kazio Pakšto ir prel. Myko
lo Krupavičiaus bibliotekas, kurios ir sau
gojamos kaip atskiri vienetai. Ilgai gulėjo 
nepajudintas 1956 m. mirusio Juozo Būgos 
tautosakinis archyvas. Nebuvo nei priemo
nių jį tvarkyti, nei tam atsidėjusio, kvali
fikuoto asmens. Laimingu atveju, tuo pa
likimu susirūpino Elena Bradūnaitė ir su 
savo universiteto profesorių pritarimu Bū
gos įrašus juostelėse bei archajinėse vie
lose baigia tvarkyti.“

Bibliografinį skyrių tvarko ir metraštį 
redaguoja Povilas Gaučys.

„Tik bėda, kad didelė dalis knygų leidė
jų „atprato“ siuntinėti jam leidinius, to
kiu būdu negalime ir mes komplektuoti 
bibliotekos. Nieko nepadeda nei jo, nei 
mūsų prašymai, rašinėjimai tiems leidė
jams, kad paskirtų nors vieną egz. knygos 
ar periodikos. Čia ypač sunki ir nemaloni 
padėtis P. Gaučo. Jo redaguojamas metraš
tis turi būti pilnas, o kaip galima jį turė
ti pilną, jei to leidinio jis negali savo ran

S. Miglinas 

Kelionė aplinka. 
U^^dietiiva
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ZARASŲ KRAŠTAS

Reta kur rasti tokį įvairų gamtovaizdį, kaip 
Zarasų apskrityje. Čia kiekviena žemės pėda atsklei
džia vis naujus vaizdus, šiame nedideliame žemės 
plote telkšo apie 300 ežerų, mėlynuojančių tarp 150 
atskirų vardų miškų ir 240 kalnų kalnelių. Iš viso 
keliautojui sunku pasakyti, ar Lietuvos Šveicarijos 
žemėse yra kiek lygumos: — atrodo, kad ji sudary
ta iš kalnų, pakalnių ir įkalnių. Mažyčio kalniūkš- 
čio zarasiškiai nevadina jokiu kalneliu ir dažniau
siai net jam vardo neteika. Tik didesnieji kalnai, iš
kilę viršum eilės mažesnių kalnelių, turi savo var
dus. štai čia Didysis kalnas, ten, tolėliau: Raganų 
kalnas, Mergakalnis, Paskardžių kalnas, Stačiakal- 
nis, Malūnkalnis, Paraistinis, Kapužės piliakalnis ir 
t. t. Kuria Zarasų apskrities linkme bekeliautum, 
visur tarp tamsiai žaliuojančių girių (čia daugiausia 
auga spygliuočiai: pušys ir eglės), užkopusių ant kal
nelių ir nusileidusių į klonius, matysi telkšančius di
desnius ar mažesnius ežerus, apsuptus įvairiausio
mis senų žmonių supintomis legendomis. Taip pat 
ir apie daugybę kalnų kalnelių pinami pasakojimai, 
atskleidžia Zarasų žemės praeitį: kokios kojos ją 
mindė, kokie čia buvo karai, kokius laikus vietos 
žmonės išgyveno, švedkapiai, pilkapiai, milžinka
piai, piliakalniai, kurhanai ir karių kapai pasako, 
kad gilioje praeityje Zarasų žemėse ir vikingas bu
vo atsibastęs, ir turkas į nelaisvę buvo atvežtas (tai 
pasako išlikę turkų kapai), ir Napoleonas su savo 
armija peržygiavo, o sodietis vis vergavo, eidamas 
ponui žemės dirbti. Pagaliau ir jis pakėlė galvą. 
Prasidėjo visame krašte sukilimai, nerimas, šian
dien pakeleivui apie tuos laikus daug byloja kalne
liai ir piliakapiai, apipinti senelių pasakojimais.

Kiekvienas kalnelis, miško gojus ir prie jo ty

kose turėti. Ar gali gi žmogus pensininkas 
už savo pinigus užsisakyti visus periodi
nius leidinius ir pirkti visas knygas?

Yra tačiau ir labai malonių pavyzdžių. 
„Draugo“ administracija kiekvieno pus
mečio pabaigoje PLA paaukoja gražiai 
įrištą tomą. Vien įrišimas jiems kainuoja 
vieno tomo apie 60 dol. Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas Archyvui pri
siunčia ne po vieną, bet po kelis egz. kiek
vieno leidinio. Reguliariai siuntinėja Ni
dos leidykla iš Londono, Liet. Knygos klu
bas, lietuviai jėzuitai ir kt. Yra talkininkų 
iš šalies, pvz., Lietuvių moterų federacijos 
Chicagos klubas užsakė mums Encyclope
dia Lituanica.“

Didžiausias archyvo rūpestis šiuo metu 
esąs išsaugoti surinktą medžiagą ateities 
kartoms.

„Ieškome kur nors toliau už miesto la
bai patikimose rankose rasti saugų kam
pelį ir ten nedegamoj spintoj laikyti ne 
kasdien reikalingą, bet brangų ir nepakei
čiamą turtą, sakysim, rankraščius ar labai 
retus leidinius, dokumentus. Kitas rūpes
tis, kad ir esamose patalpose negalim kaip 
reikiant išsitekti, trūksta vietos patoges
nei skaityklai. Reikia, tikrai reikia daug 
ko: apstatymo ir minimalių baldų, kad at- 
rodytumėm kaip kultūringa įstaiga. Reikia 
gero multiplikavimo aparato, reikia ypač 
periodiką įrišti, mikrofilmuoti. Ir tas mie
las žmogus, kuris su nepaprastu atsidėji
mu visą laiką dabar dirba, tegauna arbat
pinigius. Iš kur tų pinigų gauti? Aš pats 
dvejus metus buvau LF pelno skirstymo 
komisijoj, žinau, kad rimtų, motyvuotų 
prašymų pinigų suma būdavo tris kartus 
didesnė nei pačių pinigų, o priekaištų LF 
adresu, žodinių, raštiškų ir spaudoje dar 
daugiau — dešimteriopai.“

Paklaustas, kokių pageidavimų’ turėtų 
lietuviškajai visuomenei, archyvo direkto
rius Č. Grincevičius pareiškė:

„Pirmoj eilėj noriu prašyti nenaikinti 
senų laikraščių ar knygų, valant ar tušti
nant garažus ir rūsius, knygas nemėtyti i 
nant garažus ir rūsius, knygų nemėtyti į 
šiukšlynų, bet patikėti mums. Atskiros ko
lonijos prašomos atsiųsti savo multipli
kuotas parengimų programas ar kitus 
spaudinius, organizacinio veikimo nuo
traukas. Gražų pavyzdį parodė tolimosios 
Australijos LB, surinkusi visus smulkius 
spaudinius, sudarė siuntą ir prisiuntė ar
chyvui.“

Pasaulio lietuvių archyvo adresas: Lie
tuvių Archyvas, 5620 S. Claremont, Chica
go, Ill. 60 636. USA.

VEIKALAS APIE ŠVĖKŠNĄ
švėkšniškių draugija Chicagoje išleido 

A. Rūgytės suredaguotą veikalą „Švėkš
na“. Knyga gausiai iliustruota. Joje ben
dradarbiauja visa eilė žinomų kalbos, is
torijos ir kt. specialistų. Leidinys kietais 
viršeliais, 536 psl., kaina 10 dol. Platina 
„Draugas“.

vuliuojąs ežeras ne tik mena senus laikus, bet didi
na krašto grožį. Visi jie kartu, kaip gero dailininko 
teptukas, nutapo gražų paveikslą, kuriam reikia pa
čios turtingiausios spalvos: čia saulėje tvaska eže
ras, ten vėjas gairina ant kalnelio žėrintį smėlį, o iš 
tamsaus Gražutės miško išėjęs pasižvalgyti berželių 
gojus.

Gražutės miškas
Gražutės miškas šį vardą gavo dėl savo grožio. 

Tai vienas iš didžiųjų visos Zarasų apskrities miškų. 
Juo didžiuojasi kiekvienas zarasiškis.

— Tamsta keliauji į Salaką? Tai būtinai vyk 
per Gražutės mišką. Per jį kelias geras, o miškas 
gražus, — panašiai keliautoją, pasiteiravus į kelio 
link Salako, nuteikia vietos gyventojas.

Iš tiesų ne be reikalo šiam miškui suteiktas 
toks vardas. Jį pateisina 3610 ha plote augą me
džiai, kurių tarpuose prisagstyta per dvidešimt eže
rų. Viename Gražutės miško pakraštyje, prie Degu
čių, dunkso apskritos formos pušimis apaugęs kal
nelis, vietos žmonių vadinamas piliakalniu. Iš lūpų 
į lūpas eina padavimas, kad šis piliakalnis atsiradęs 
dar tais laikais, kada po mūsų žemę vaikščioję mil
žinai. Toje gadynėje Degučių apylinkėje, prie da
bartinio Gražutės miško gyvenęs milžinas Samanius. 
Tasai milžinas vieną kartą sugalvojęs supilti kalne
lį. Paėmęs saują žemės — ir kalnelis. O toje vieto
je, iš kurios pasėmė saują žemės, atsivėręs ežeras, 
nūn vadinamas Samaniaus ežeru.

Kitame Gražutės miško pakraštyje, gana dide
liame įklonyje, tyvuliuoja nedidelis ežerėlis, vadina
mas Vėtralaužiu. Vėtralaužio vanduo beveik visa
da ramus, kaip veidrodis. Toks vardas šiam ežerui 
dėl to suteiktas, kad vėjai ir vėtros, atkeliavusios 
kalnais kalneliais, Vėtralaužio įklonyje nepajėgia 
blaškytis ir nurimsta.

Šiurpio ežeras
Veidrodžiais spindi ir kiti ežerai, esą Gražutės 

miške: Raguolis, Guolinikas, Gulbinės, Raitytis, 
Ažukalnis, Skaistinę, Ildekis, Ošynė, Klevinis, Se
niukas, Ažusamanis, Gražutis Šiurpis ir kiti. Sustosi
me prie Šiurpio. Kodėl šiurpis Gražutės miške? Jis 
yra arti kelio, vedančio į Salaką. Baime keliančiu 
vardu vadinamas dėl to, kad senais laikais, prie šio

ežero įvykdavę šiurpių dalykų. Tai važiuotojas, no
rėjęs pasigirdyti Kenoneje išuoskusius arimus, su 
vežimu nugarmėdavęs į dugną, tai žmogaus pavida
lą įgavęs velnias čia davęs uždegu pypKę, o kas duo
davęs ugnies, tas paklysdavęs.

Šiandien Šiurpio ežeras ramus ir apie jį piktos 
dvasios jau seniai nesimaišo. Tusiau kalnelių, su
pančių šiurpį, sustojusios pušys ir eglės žvalgosi į 
nepaprastai gilia mėlynė tvasKanų vandenį. Berže
lių gojai parodę daugiau grąsos — jie nusileidę į pa
čias pakalnes prie ežero. O juodalksniai, prisilaiky
dami berželių sakų, išdrįsę įbristi ežero pakrašlin ir 
žiūri į skaidriame vandenyje nuskendusius savo lie
menis. Saulė rieda pačiomis medžių viršūnėmis ir 
plačius spindulių pluoštus sėja mėlyname ežero pa
viršiuje, kuris akimirkomis sutvaska liepsnų jūro
mis.

Visas miškas tvaska gyvybe. Kažkur tolyje ge
nys kukšena sausą šaką, vaikams ieškodamas mais
to. Čia pat, netoliese, smulkutėmis berželių šakomis 
šokinėja nykštukas ir retkarčiais, dingęs po jauno 
berželio lapu, suskardena gražiu balseliu. Su tyliu 
medžių ošimu ataidi įvairiausių gamų kiti aidai. 
Štai liauna voveraitė — girios papuošalas — liuoksi 
lieknu ir tiesiu kaip styga pušies liemeniu. Tuo tar
pu pačiame ežero pakraštyje kažkas suplazda ir 
pasigirsta gegutės balsas, kuris aidi visu mišku. Vi
si Gražutės įkloniai sėte prisėti žibučų žiedų — bal
tų kaip purpuras ir mėlynų kaip aukštumų toliai.

Netoli nuo šiurpio ežero, prie pat kelio, vidu
ryje miško tarp pušaičių rymo aukštas kryžius, ap
suptas tik iš žemės išsikalusių kryžių. Tai pasauli
nio karo kapai, kuriuose ilsisi šiame miške nustoju
siomis plakti širdimis rusų ir vokiečių kariai. Kele
tas palaidota nežinomų karių. Kitų antkapių kry
žiuose išrašytos pavardės. Pažvelgus į tuos miško 
glūdumos apsuptus kapus, nejučiomis kyla klausi
mas: — ar dėl Gražutės miško grožio čia jie susiti
ko toli nuo vasarojais viliojančių laukų ir susirado 
sau kapus, kurių nežino nė vienas artimesnis?

Praeis kiek laiko, tie kryžiai pradės svirti prie 
žemės, o pravažiuoją keliu vėl pins naujas legendas 
apie siuos kapus, kaip ir apie daugelį mūsų žemėje 
vykusių praeities karus menančių vietų.

(Bus daugiau)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PHAESTO DISKO KALBA

Gerbiamasis Redaktoriau,
noriu parašyti kelis žodžius apie gerb. 

kun. K. A. Matulaičio, MIC, straipsnį „Ne
paprastas radinys“ („E. L.“, gruodžio 3 
d.). Nesu istorikas, bet mėgstu skaityti 
žmonijos, o ypatingai Viduržemio jūros ba
seino istoriją. Prisimenu, kartą kun. K. A. 
Matulaitis rašė „Europos Lietuvyje“, kad 
jam pasisekę perskaityti hititų raštą, ir 
kad anie žmonės kalbėję lietuviškai. Atro
do, kad hititai buvo vadinamosios indoeu
ropiečių kilmės tauta, bet tai dar nereiš
kia, kad jie kalbėjo lietuviškai. Lietuvių 
kalba yra tik viena tarmė indoeuropiečių 
kalbų grupėje. Ji galutinai susiformavo 
Nemuno ir Neries slėniuose dabartinio 
tūkstantmečio pradžioje.

Anot A. Granto, Phaesto disko kalba yra 
lietuviška, mums beveik suprantama, nors 
tas diskas yra 3700 metų senumo. Pirmiau
sia neįtikėtina, kad bet kuri kalba per tiek 
amžių nepasikeistų. Net viduramžių anglų 
kalba jau yra sunkiai suprantama mums. 
Antra — graikų protėviai (achajai) atsi
kraustė į Graikijos pusiasalį apie 1900 me
tų prieš mūsų erą. Minoinė civilizacija su
griuvo apie 1500 pr. m. erą ir Mikėnų val
dovai užvaldė Kretos salą. Iš to amžiaus 
yra žinomos taip vadinamos „Knossos ir 
Pylos plokštelės" ir „Linear B script“, ku
rių kalba, anot Michael‘io Vent'rio yra ar
chaiška graikų kalba, 500 metų senesnė už 
Homerą, bet vistiek graikų.

Achajai ir vėliau dorianai buvo indoeu
ropiečių grupės žmonės, bet ne lietuviai. O 
Kretos salos žmonės, kurių kalboje gali 
būti Phaestos diskas, gyveno toje saloje 
mažiausia 4,000 metų prieš mūsų erą, t. y. 
dar prieš ateinant graikų protėviams į Pa- 
leponesą.

Nenoriu ir negaliu įrodyti to, ko nežinau. 
Bet skaityti kiekvieną nežinomą raštą lie
tuvišku yra tikra nesąmonė. Einant šiuo
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LTSR BPK 12 str. tvirtina, kad visi pi
liečiai yra lygūs prieš įstatymą, o kasdie
niniame gyvenime matome ką kitą. Iš ti
kinčiųjų — šiuo atveju katalikų — atima
mos rašomos mašinėlės, religinio turinio 
knygos ir rankraščiai, jų butuose daromos 
kratos. Tuo tarpu ateistai viso šito nežino, 
turi progos laisvai skleisti savo pažiūras, 
jų paslaugoms valsybinės masinės infor
macijos priemonės — spauda, radijas, tele
vizija, kinas ir teatras.

Katalikai už senas religines knygas arba 
naujas, spausdintas mašinėle, yra šauki- 
nėjami į Saugumo komitetą, tardomi, gąs
dinami arba vargsta kalėjimuose. Per 30 
Lietuvoje tarybinės santvarkos metų ka
talikai neturėjo ir neturi nei vieno laik
raščio ar žurnalo, negali atsispausdinti nei 
vieno katekizmo.

Jei prieš įstatymus visi lygūs, kaip tei
gia tarybinės teisės šaltiniai, tai kodėl 
mums, katalikams, taikomos ne įstatymų 
normos, bet ateistų — saugumiečių arba 
kitų valdžios pareigūnų — nuomonės, pa
žiūros ar žodinės instrukcijos.

Spaudoje ir per radiją nuolatos įrodinė
jama, kad visiems tarybiniams piliečiams 
suteiktos didžiausios teisės bei laisvės. 
Mes, katalikai, drąsiai tvirtiname, kad ne 
tik neturime žodžio ir spaudos laisvės, bet, 
priešingai, neturime ir elementarinių žmo
gaus teisių. Kunigai — Antanas Šeškevi
čius, Juozas Zdebskis, Prosperas Bubnys 
— buvo nuteisti vien už tai, kad jie drįso, 
eidami savo tiesiogines pareigas, paaiškin
ti vaikams katalikų tikėjimo pagrindus — 
katekizmą, o Jonas Stašaitis, Petras Plam
pa, Paulius Petronis ir V. Jaugelis areštuo
ti ir laikomi kalėjime vien už tai, kad drį
so gaminti maldaknyges.

S. KUDIRKA — GARBĖS PILIETIS
JAV ir Kanados lietuvių spauda labai 

plačiai ii- jausmingai aprašė S. Kudirkos 
apsilankymą Chicagoje. Į Chicagą Kudirkų 
šeimą atlydėjo VLIKo pirmininkas dr. K. 
J .Valiūnas ir Gražina Paegle. Iš vieno 
aerodromo į kitą jie buvo pervežti specia
liais malūnsparniais. Čia juos pasitiko lie
tuvių jaunimas, spaudos bei TV atstovai 
ir didelė žmonių minia. Spaudos konferen
cijoje kalbėjo dr. K. Bobelis, inž. Br. Nai
nys, senatorius Hanrakan. Chicagos mies- 
nys, senatorius Hanrahan. Chicagos mies
to burmistras Daiey paskelbė S. Kudirką

keliu, žymieji archeologai jau seniai būtų 
perskaitę visus nežinomus raštus, įskaitant 
Velykų salos „rongo— rongo“.

Lietuvių kalba nėra „seniausioji kalba
moji kalba", kaip teigia kun. Matulaitis. 
Berods, baskų kalba yra seniausia Europo
je. Tai liekana akmens amžiaus kalbos, iš 
dalies .gimininga kinų ir Quechua (Pietų 
Amerikoje) kalboms.

Dr. Johnstone mini pasikalbėjimą su 
vienu galų (Gaelic) kalba kalbančiu kuni
gu, kuris teigė, kad gališkai kalbėjo Ado
mas ir Ieva. Gal būt, lietuviškumo gynėjai 
sakys, kad Adomas kalbėjo lietuvišai — 
kodėl gi ne? Bet istorija yra painus daly
kas, ir, norint surasti tiesą, į ją reikia žiū
rėti objektyviai.

P. Severs

PASAULYJE
Chicagos miesto garbės piliečiu. Kudirka 
padėkojo už išlaisvinimą ir atsakinėjo į 
spaudos atstovų paklausimus.

S. Kudirka su šeima dalyvavo jų garbei 
surengtose iškilmingose pamaldose, kurias 
laikė vyskupas Brizgys. Per pamaldas bu
vo giedamos lietuvių tautinės giesmės ir 
himnas. Prieš pamaldas prie lietuvių šven
tovės buvo iškeltos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. šaulių sargybai ir miniai apsupus, 
Lietuvos vėliavą iškėlė S. Kudirka.

Vakare Marijos Aukšt. Mokykloje įvyko 
speciali akademija S. Kudirkai pagerbti.

JAV sudarytas specialus fondas S. Ku
dirkos šeimai paremti. Jo adresas: Simas 
Kudirka Fund, Nr. 1530 26-7, Liberty Fe
deral Savings and Loan Association, 202 
N. Brood St., Philadelphia, Pa. 19102.

BRAŽINSKAI NEGAVO VIZOS
Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimu, 

Valstybės Departamento imigracijos direk
toriaus Louis Weisner įstaigoje Vašingtone 
lapkričio 13 d. buvo sprendžiamas Prano 
ir Algirdo Bražinskų įsileidimo klausimas, 
dalyvaujant Lietuvos atstovui J. Kajec- 
kui, dr. S Bačkiui, A. Gureckui, dr. J. Ge
niui ir E. Šumanui. Be L. Weisner, ameri
kiečiams atstovavo imigracijos direktorius 
Chris Pappas ir Baltijos skyriaus vedėjas 
W.m. Shepherd iš Valstybės Departamen
to. Prašymas duoti nuolatinę ateivių vizą 
P. A. Bražinskams buvo atmestas. Apelia
ciniu keliu dabar galima prašyti vizos P. 
A. Bražinskų apsilankymui JAV.

PREMIJA JAUNIMUI
Ohio Liettuvių Gydytojų Draugija savo 

šiemetinę $1.000 premiją paskyrė Cleve- 
lando jaunimo komitetui. Už šias lėšas bus 
įrengtas jaunimo kultūrinis bei informaci
nis centras Clevelando Lietuvių Namuose. 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos dabar
tinę valdybą sudaro: pirm. dr. D. Degesys, 
vicepirm. dr. J. Balčiūnas, ižd. dr. A. Aže- 
lis, sekr. dr. V. Stankus ir narys dr. J. 
Stankaitis.

MIRĖ DR. B. MATULIONIS
Gruodžio 1 d. JAV mirė dr. pulk. B. Ma

tulionis. Jis buvo Karo ligoninės direkto
rius, visuomenininkas ir plunksnos darbi
ninkas.

NEPRALEISTINA PROGA
Visi turime savo gyvenime progų ką 

nors iškilmingai paminėti. Tokius minėji
mus ruošiame patys ar kiti mums ruošia.

Pats paprasčiausias, o vis tik malonus, 
yra kasmetinis mūsų vardadienio minėji
mas (Anglijoj gimtadienio). Džiaugiamės, 
vaišiname savo draugus ir ariamuosius, 
kad vėl laimingai praleidome metus ir, lyg 
pajaunėję, pradedame kitus. Nė nepajun- 
tame, kad kiekvieni prabėgę metai vargais 
ir rūpesčiais palenkė pečius ir nubraukė 
vieną mūsų gyvenimo žingsnį, kurio dau
giau nebežengsime.

Didesnės reikšmės minėjimus vadiname 
jubiliejais. Tik ne visi turime progos jų 
sulaukti ir jais pasidžiaugti. Tai mūsų ve
dybų sidabriniai ar auksiniai jubiliejai, 
arba kokio nors darbo ilgesnės sukaktys. 
Tada yra proga daug ką su džiaugsmu ar 
liūdesiu prisiminti, pamatyti klaidas ir 
laimėjimus, kartu ir proga, jei dar gali
ma, pakreipti gyvenimą linksmesne ir lai
mingesne kryptimi.

***
Esame krikščionys. Priklausome savo 

Bažnyčiai. Krikštas neišdildomai įrašė 
mus į jos narių skaičių. Ir toji mūsų Baž
nyčia turi savo jubiliejus, kurie betarpiš
kai į jų minėjimą ir mus įjungia. Kalendo
rius kasmet registruoja įvairias sukaktas 
iš Bažnyčios Steigėjo, Jėzaus Kristaus, jo 
Motinos Marijos bei šventųjų gyvenimo. 
Tie įvykiai mus džiugina, didina mūsų 
dvasinę laimę.

Kas dvidešimt penkeri metai visame 
krikščioniškame pasaulyje yra minimi Ju
biliejiniai žmonijos atpirkimo Metai. Po
piežiaus Pauliaus VI jie pavadinti Šven
taisiais Metais. Tai yra ne vienos dienos, 
savaitės ar mėnesio šventė, bet ištisų me
tų džiaugsmo ir dvasinės laimės šventė, 
apimanti visą pasaulį. Kiekvienas tikinty
sis turi jausti, kad gyvena ne paprastus, 
bet šventus metus. Tad ir mūsų kasdieni
nis gyvenimas turi būti skirtingas: šven- 
tesnis su Dievu, meilesnis ir šiltesnis su 
artimu, aktyvesnis, linksmesnis ir laimin
gesnis mums patiems, negu buvo kiti me
tai.

Popiežius Paulius VI, skelbdamas Jubi
liejinius Metus, pasakė: „šventaisiais Me
tais turime kiekvienas atsinaujinti savyje, 
nes sielos gelmėse glūdi tiek gėrio, tiek 
blogio pradai... Antras pagrindinis užda
vinys yra krikščionių susitaikymas..."

Taigi, mums paduotos dvi lazdos, kurio
mis pasiramsčiuodami, turime eiti nauju 
atsinaujinimo ir susitaikymo keliu. Ilgas 
kelias. Eisime ištisus metus.

...
Atsiųsk, Viešpatie, savo dvasią, ir at

naujinsi žemės veidą.
A. J. S.
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. Laiškas iš Clarks Summit, Pa.
Liudas Dovydėnas

„Europos Lietuvio" skaitytojai gali di-
I ožiuotis, — jie turi Stasį Kuznunssą. Ne

dera jsirėžus įrodinėti, kad „Laiškai iš 
, Nottingnamo" yra geri laiškai. Tokius laiš

kus patys geriausi dievai atneša ant kris
talines lėkštės, auksiniais krašteliais ir 
apvadėliais.

Miela skaityti „Europos Lietuvi", ir tai 
ne komplikuota, bet tiest tikrove. Gavęs 
EL su Stasio Kuzminskio laišku iš Nolting- 
hamo, juntu savaitraštį dvigubai papilnė
jus. Bus ne didelė paslaptis atverta, jeigu 
pasakysiu, jog „Laiškus iš Nottinghamo“ 
USA skaitytojai iš lėto, pasimąstydami 
skaito ir vertina.

Š. m. spalio 22 d. „Europos Lietuvyje" 
radome laiške iš Nottinghamo du žodžiu 
„smegenų krizė". Aš necituosiu to išsa
maus laiško, nes... kas neskaitė to laiško, 
tam citatos nedaug čionai padės. Ta proga 
pasakysiu, kad ir JAV kontinente aiškiai 
įžiūrima infliacija, recesija, bet apie „sme
genų krizę" čia privengiama kalbėti, rašy
ti. O ir Amerikoje, ypatingai Amerikoje, 
„smegenų krizė" bujoja, žydi.

Kai kalbame apie pasaulinę ekonominę, 
finansinę krizę, atvirai pasakysiu, JAV 
nepaprastai daug prisidėjo prie pačių di
džiausių savo ir pasaulinių ūkinių, politi
nių bėdų. Ir nebijokim pasakyti, Amerikos 
ne tik smegenis, bet ir visą žmogų yra 
apėmusi visokeriopa krizė.

Tai, štai, aukštai girnas pakėlus, pradė
kim malimą.

Pirmasis Amerikos smegenų sutrikimas 
buvo ir tebėra Watergate. Nieko dėtas pats 
Watergate, vertėjo tą reikalą pakedenti, 
bet ne porą metų. Artėjo infliacija, recesi
ja, Kremlius apmovė JAV grūdų biznyje, 
kriminailai augo ir auga, o mes iš ryto — 
Watergate, pusdienį — Watergate, gulant 
lovon — Watergate. Kalbamą, kad vaikai, 
katekizmo mokinami, atsakydavę „Visaga
lis, amžinasis Watergate".

Kodėl taip užsisėdo ant Watergate — il
ga istorija. Trumpa; laikraščiai, TV, radi
jas surado aukso kasyklas Watergate. Taip 
įsiūbavo amerikiečio vaizduotę, žinių troš
kulį, kad tu, žmogau, nebegalėjai atsilai- 

. kyti, nesidomėjęs Watergate. Ir mūsų tur
tingoji, darbščioji Amerika atėjo i inflia- 
cjios, recesijos džiungles. Džiunglės visu 
akiplotu, galim vadinti smegenų krize. Ir 
krizė žygiuoja.

Atėjo naujas prezidentas Kordas. Jis, 
žmogus geras ir — per geras, atsargiai ra
mina amerikiečius, girdi, tai pramonės 
atoslūgis tik iki pavasario. O kai ateis pa
vasaris, galima bus kalbėti, kad iki rudens 
tęsis atoslūgis. Ne infliacija, ne recesija. 
Ford'as tų žodžių bijo iš tolo. Sutelkė pre
zidentas Kordas bandą ekonominių, finan
sinių patarėjų. Juokdariai sako, kad 76%, 
piliečių tiki, kad Amerika eina į depresiją, 
o 24% tiki, kad tai „ekonominis persitvar
kymas“. (Tie 24% sudaro prezidento pa
tarėjus). Toks gudrus prezidento patarė
jas, žymus New Yorko bankininkas Green
span paskelbė, kad didžiausios recesijos 
aukos'yra biržos brokeriai. O brokeriai su
darą 0,2% gyventojų. Kai toks mažas pro
centas amerikiečių nukenčia nuo recesijos, 
ar verta galvą sukti dėl ekonomijos finan
sų?

Pagrokim ant laibųjų dūdų.
Amerikoje yra žmogaus krizė. Gobšu

mas, savanaudiškumas, patologiškas dole
rio gaudymas, nesiskaitymas su jokiomis 
priemonėmis. Tai yra daugiau negu recesi
ja, depresija. Prie progos pasakytina, 
Amerikos krizė yra daug gilesnė, daug 
rimtesnė, nei kam gali atrodyti. Ir tai at
silieps į visą laisvąjį pasaulį, pagaliau, pa
talkininkaus Maskvos imperializmui, prisi
dengusiam komunizmo marškiniais.

Kalbama apie naftos krizę. Yra tokia 
krizė. Bet kas ją padarė, tarykim — sukū
rė? Čia, Amerikoje, jau ne vienas įsitiki
no, kad JAV didžiausios naftos bendrovės, 
matydamos ateityje arabų užsimojimą — 
nusavinti naftos šulinius, rafinerijaš, su
kišo barzdas ir pagurkles apie stalą ir su
tarė: trigubai pakelti naftos kainas. Gal 
tai gandas? O gal ir ne. Kyla klausimas, 
ar Amerikos —■ pasaulinės naftos bendro
vės nenumatė, ko gali įsigeisti naftos lau
kų savininkai? Jeigu nenumatė, tai... ko
kios galvos vadovauja Amerikos naftos 
pramonei? Jeigu numatė, tai — kodėl ne
padidino naftos gamybos, kodėl neieško, 
nepumpuoja daugiau pačioj JAV? Stovi 
skalūno kalnai, milijardai naftos statinių 
po kalnais, visas JAV jūrų pakraštys ir 
jūra saugo milijardus statinių naftos. O 
kur Aliaska, Pietų Amerika? Yra dar sau
lės energija, yra atominės, neišmatuoja
mos energijos šaltiniai. Kodėl JAV laukė, 
kol atsiklaups prie arabo kojų, kol puls 
prie Sibiro platybių, kur gamybai iš pačių 
primityviausių gamtos sąlygų pasiekti aly
vą, dujas būtina investuoti milijardai.

O cinikai, o gal ir nuoširdūs amerikie
čiai, kaskart garsiau kalba: naftos, dujų 
bendroves apsėdo uždarbio karštligė. Ga
benti iš Afrikos naftai bendrovės sukūrė 
milžiniškus tanklaivius, kurie būtų nepa
naudoti, jeigu pačioj JAV teritorijoj pum
puotum alyvą. Toliau. JAV valdžia mokė
jo milžiniškus mokesčius naftos, dujų ben
drovėms už iš užsienio atgabenamą alyvą. 
Prie naftos šulinių apsigyveno tūkstančiai 
amerikiečių pirklių, specialistų, kurie ga
vo milžiniškus atlyginmus už savo „var
gus“... po Afrikos saule.

Toliau dar gražiau kalba amerikietis. 
Automobilių pramonė per 50 metų nieko 
neišrado mašinai pagerinti, kaip tik su 
daugiau cilinderių motorą, ir kasmet mo
terų madų sekimu, visaip gražino automo

Lietuva 1916 m.
m

GANDAI APIE „NEPRIGULMYBĘ“

1916 m. gruodžio mėn. 11 d. „Išeivių 
Draugas" straipsnyje „Lietuviai ir Nepri- 
gulmybė" rašė: „Vargiai atrasi tautą, kuri 
negeistų neprigulmybės. Ir kožnas žmogus 
prigulmingu būti nenori. Todėl pilnai su
prantame ir pritariame lietuvių svajonei 
apie neprigulmybę. Bet iki tos svajonės 
įvykimo per toli dar mums, kad leisti į 
dangų džiaugsmingus šauksmus, kaip pa
stebėta Amerikos lietuvių spaudoj. Ypač, 
kad tam džiaugsmui jokio pamato rimtes
nio nesimato, bet matosi daug humbugo, 
išpūsto muilo burbulo. Pažymėti reikia, 
kad Lietuvai neprigulmybę žada tai caras, 
tai kaizeris, tai turkų sultonas — ir vis tai 
daro per Šveicariją! Kitų kelių pažadėji
mams nėra. Caras kviečia pas save Yčą ir 
žada Lietuvai autonomiją, bet pats Yčas 
apie tą... dasižino tik per atgarsius iš Švei
carijos. Kaizerio sūnus ar ne sūnus karū- 
navojamas Vilniuje — vėl apie tą težino 
Šveicarija! Beja, tik Išeivių Draugas apie 
tas karūnacijas susiprato visai nutylėti, 
kaipo apie šveicarų fantazijos žaislą, o at
kartojo net anglų rimti dienraščiai!

Tikėti į kaizerio ar caro norus suteikti 
Lietuvai neprigulmybę — tai reiškia, su
lig anglų priežodžio, gyventi „kvailių ro
juje“, apgaudinėti patiems save. Mums dar 
suprantama, kad net klaidžios žinios sve
timtaučių spaudoj gali atnešti Lietuvai 
naudą ją išgarsinant, bet kas naudos, jei 
klaidingos žinios brukamos lietuviams pa
tiems."

T. V.

bilio body-kevalą, kad patrauktų pirkėjo 
akį. Amerikos automobilių pramonė dirba 
ranka rankon su naftos bendrovėmis: pa
gamino milžiniškus cadiliac'us, continen
tal, chrysler'ius, gerte geriančius benziną. 
Automobilių pramonė, kasmet didindama 
automobilius, plėsdama pardavimą, sunai
kino geležinkelius, miestuose — tramvajų, 
autobusų susisiekimą.

Amerika pergyveno išpūstos gerovės per 
ilgus ir nerūpestingus metus. Išaugo per
daug uždirbančių klasė. Jie keliauja po 
pasaulį prabangiais laivais, lėktuvais; 
jiems pristatė milžiniškų motelių, viešbu
čių, kur ta dirbtinos gerovės klasė ištisus 
metus rūpinasi, kaip praleisti laiką ir pi
nigą. Namuose jų garažuose stovi trys-ke- 
turi benziną geriantys automobiliai, rezi
dencijos prie jūrų, ežerų stovi tuščios iš
tisus metus, laukdamos, kada savininkas 
ras laiko duris praverti.

Dirbtinoji gerovė gimdė kitą stebuklą: 
bendrovių išbujojimą su akcijų-stock'ų pa
galba. Buvo kuriamos ir tebekuriamos 
bendrovės su skolintais pinigais — biržoj 
parduotomis akcijomis. Ir taip apyvartoje 
ir pralobusio amerikiečio kišenėje, seife, 
atsirado perdaug akcijų, o rinkoje — per
daug dolerių. Dabar tos akcijos nukrito 
40-60%. Ir dar krinta. Bet kodėl jos krinta
— vengiama atvirai kalbėti. Tai ne Water
gate. Laikraščiai, TV, radijas vengia kal
bėti, rašyti, nes tai gali pakenkti skelbi
mams... Kalbama apie psichologines, kon
junktūrines sąlygas, didelės ekonomistų 
galvos dm- didesnius išaiškinimus išranda, 
kurie, kaip pilkos katės rūke, nieko ryš
kaus neparodo eiliniam, kenčiančiam ame
rikiečiui!

Alyvos, dujų, benzino bendrovių pelnas 
pašoko 300-400 procentų. Kodėl? Buvo 
įkurtos komisijos ant komisijų, kad ištir
tų, kodėl toks pelnas? Slinko savaitės, mė
nesiai. Ir vis tyrė ir tiria. Paaiškėjo, kad
— nieko nepaaiškėjo. Pavyzdžiai patrau
kia. Naftos, dujų bendroves pasekė cuk
raus bendrovės: atėjus rudens sezonui, kai 
šeimininkės griebėsi virti uogienes, dėtis 
vaisių atsargai su cukrumi, staiga cukrus 
pašoko 300-350%. Kodėl? Buvo vėl sukur
tos komisijos ištirti kainų kilimą. Ir kas? 
Cukraus bendrovės pradėjo po vieną, du 
centu mažinti cukraus kainas... O per sa
vaitę pakeldavo po 20-30 centų už svarą. 
Dabar komisijos išpūtė krūtinę: matote, iš
sigando bendrovės mūsų tyrimų, kontro
lės! Kaina krinta! O eilinis amerikietis iš 
kažin kur sužinojo, kad cukraus bendrovės 
ir tyrimo komisijos sėdi už apvaliojo sta
lo ir... cukraus kaina pašoko 300%, o nu- 
muškime 5-7%. Ir ožka sveika, ir kopūstas 
žaliuoja. Tai tik keli bruoželiai iš milži
niškos dekoracijos, už kurios slapstosi tas 
amerikietis, kurį suminėjau pradžioje. Pel
no karštligės apsėstas, be jokių skrupulų, 
be jokio žmoniškumo, kuris dabar kartoja 
„business is business“ ir kalba apie inflia
ciją, recesiją, krizes, kaip iš kažkurio pa
saulio, kažin kokios nesuvaldomos jėgos 
vaisius. Ir taip. Ir ne. Daugiau — ne.

Visur yra žmogaus valia, troškimai, po
litika, pelnas, moralė, sukčiavimas, sava
naudiškumas. Ypatingai gerai klesti po 
infliacijų, recesijų sparnais. Užteks!

Kitą kartą, jeigu turėsim laiko, parašy
siu apie kitus amerikiečių nusidavimus ir 
šį bei tą.

Priimkit šį laišką kaip žmogaus, toli 
nuo visokių šaltinių ir gudrybių nutolusio, 
pasipasakojimą.

Su tikra pagarba,

LIETUVOJE
KAIP GAUNAMOS PENSIJOS?

„Kažkaip atsitiktinai viena mokytoją 
man papasakojo, kaip vieno Kėdainių ra
jono kolūkio pirmininkas jos pažįstamai 
invalidei septynerius metus trukdė gauti 
pensiją — nesutiko pasirašyti reikiamų 
dokumentų. Moteris gimusi ir augusi ku
mečio šeimoje, kumečiavusi visą gyvenimą 
ir dirbusi kolūkyje nuo pat įsikūrimo iki 
tol, kol gydytojai pripažino ją antros eilės 
invalide. Neturėdama sveikatos, daugiau 
dirbti nėjo. Už tai ją pirmininkas ir „bau
dė“. Mokytoja, visai pašalinis žmogus, tu
rėjo padėti — kvietėsi talkon teisininką, 
kuris, peržiūrėjęs dokumentus, pagrasino 
atiduosiąs pirmininką prokuratūrai. Galop 
tas nusileido. Vieniša moteris taip džiaugė
si gavusi pirmąją pensiją, kad puolė bu
čiuoti jaunai laiškininkei rankų už atneš
tus pinigus, kurie jai seniai ir teisėtai pri
klausė. „Ne, aš džiaugiuosi ne todėl, kad 
čia kokia vertybė, o kad laimėjo teisybė."

Tai iškarpa iš ilgo straipsnio „Švytury", 
kurio autorius nurodo daugybę atsitikimų, 
kai kolūkio darbininkai negali gauti pen
sijų, arba tas gavimas yra trukdomas.

Vadinamųjų kapitalistinių kraštų gy
ventojai, kurie tvarkingai yra mokėję sa
vo įnašus, atėjus laikui, gauna pensijas be 
jokių darbdavių liudijimų, darbadienių 
skaičiavimų ir kt. Ir tos pensijos visų vie
nodos — generolas ir fabriko darbininkas 
gauna vienodas senatvės pensijas. Kodėl 
tokia socialinė neteisybė Lietuvoje?

BRUNDZA VĖL LAIMĖJO

Prieš kelias savaites vilnietis Stasys 
Brundza kartu su A. Karamyševu laimėjo 
automobilių varžybose „Europos turas — 
74“ pirmąją vietą. Dabar Sov. Sąjungos 
panašiose varžybose Rygoje S. Brundza su 
A. Brumu vėl laimėjo pirmąją vietą. Jie 
važiavo Moskovičius — 412 automobiliu.

MOKOSI KALBŲ
Prie Vilniaus S. Nėries vid. mokyklos 

veikia dvimečiai užsienio kalbų kursai. Pa
sitaiko kursantų, kurie įmanomai pra
moksta visas čia dėstomas kalbas.

Šiais metais čia veikia dvidešimt anglų, 
keturios vokiečių, trys prancūzų ir viena 
lenkų grupė. Kaip matyti, pati populia
riausia yra anglų kalba. Apgailestaujama, 
kad kursų nelanko jaunieji rašytojai ir 
žurnalistai.

ALBINGOS MUZIEJUS
Žemaitijoje, 4 km. nuo Endriejavo, yra 

Albingos kaimas, kuriame, karui prasidė
jus (23. 6. 1941), vokiečiai sušaudė 42 gy
ventojus. Jų tarpe, MLTE duomenimis, bu
vusios kelios aktyvių komunistų šeimos.

Po karo gretimame Žvaginių piliakalny
je 1960 m. buvo pastatytas sušaudytųjų at
minimui obeliskas. Dabar to kaino papė- 
lėje statomas memorialinis Albingos mu
ziejus.

VLADIMIROVAS VAŠINGTONE
Buvęs J. Tautų bibliotekos vedėjas, da

bar Vilniaus universiteto docentas L. Vla
dimirovas dalyvavo tarptautiniame biblio
tekininkų draugijos suvažiavime, L. Vladi
mirovas vadovavo bibliotekininkystės mo
kyklų sekcijai ir skaitė paskaitą. Dar iš 
Vilniaus suvažiavime dalyvavo biblioteki
ninkai doc. K. Sinkevičius ir J. Žvirblis.

UŽ BAUSMĘ...
Straipsnyje apie ateistinės propagandos 

reikalą ir pasisekimus „Tiesa“ (Nr. 275) 
paduoda tokį vaizdelį:

„Nusižengė komunistas. Partinis susi
rinkimas pareiškė jam partinę bausmę. Jis 
jau, aišku, susikompromitavęs draugų, vi
so kolektyvo akyse.

Tačiau praeina tik kelios dienos, ir, jį 
pasišaukęs, partinės organizacijos sekreto
rius sako:

— Už bausmę būsi ateistinio darbo or
ganizatorium!

Tas, pats netikėdamas savo ausimis, ste
bisi:

—■ Aš?.. Kaip čia dabar?.. Juk...
— Kol neištaisysi darbo, taip ir negal

vok apie partinės bausmės nuėmimą. Aiš
ku?! — ir visa kalba baigta.“

ILGIAUSIAS TILTAS
Lapkričio mėn. baigtas statyti ilgiausias 

Lietuvoje Rusnės tiltas. Jo ilgis 338 m. Til
tas jungia Rusnės salą su sausuma.

RAŠTAS SAU, GYVENIMAS SAU
„Mokslas ir menas“ (Nr. 49) cituoja Vil

niaus miesto socialinio skyriaus skelbimą, 
kurio turinio, tur būt, ir patys rašytojai 
nesupranta. Tokių citatų galima užtikti ir 
kituose laikraščiuose, ypač „Šluotoje", ku
ri kartais gana vykusiai iŠ „kanceliari
nės" lietuvių kalbos pasišaipo. Kyla klau
simas, kodėl taip yra? Lietuvos rašytojų 
kalba graži, žodinga, be priekaištų. Tokia 
pat gryna kalba ir daugumos laikraščių 
bei žurnalų. Nenorom peršasi mintis, kad 
Lietuvos mokyklose į gimtąją kalbą nebe
kreipiama dėmesio. Mokėti lietuviškai pri
valo tik rašytojai, žurnalistai, lituanistikos 
studentai. O įstaigų tarnautojams ji, atro
do, nebeprivaloma. O gal įstaigose lietu
viai nebepasiekia tokių postų, kad galėtų 
viešus skelbimus rašyti... Minėtasis žur
nalas klausia, argi taip sunku esą pasitar
ti su kalbininkais ar bent kiek apie kalbą 
nusimanančiais žmonėmis. Atrodo, kad to
kių nusimanančių kai kuriose Lietuvos 
įstaigose jau reikia su žiburiu ieškoti.

GOBELENŲ PARODA
Į Vilnių buvo iš Rygos perkelta gobele

nų paroda „Sąjunginis gobelenas 2“. Joje 
rodomi paskutiniųjų trijų metų patys nau
jausi darbai. Gobelenas yra paveiksluotas 
kilimas, daugiausia vartojamas sienų puo
šimui arba vidaus dekoracijoms. Išeivijoje 
gobelenų didžiausia žinovė ir gamintoja 
yra dailininkė A. Tamošaitienė, gyvenan
ti Kanadoje.

Parodos proga apie Lietuvos gobeleną ir 
jo istoriją papasakojo prof. Balčikonis 
(Lit. ir menas, Nr. 48). Pasirodo, kad go
beleno tradicijos Lietuvoje siekia praėju
sius šimtmečius. Yra žinoma, kad sieniniai 
kilimai buvo audžiami Radvilų dirbtuvėse 
(jų pavyzdžių yra išlikę muziejuose). Da
bartinio lietuvių gobeleno istorija prasidė
jo 1940 m., kada prie Kaimo Taikomosios 
dekoratyvinės dailės instituto buvo įsteig
ta tekstilės katedra. Čia, šalia kitų audimo 
technikų, buvo audžiami ir daromi projek
tai gobelenams, tačiau aktyvesnis gobeleno 
fomavimasis prasidėjo apie septintojo de
šimtmečio vidurį, jo augimas sutapo su 
pasauliniu gobeleno pakilimu.

Lietuvos dailininkai gobelenui naudoja 
natūralias medžiagas — liną, vilną, džutą.

A. KUČINGIO KONCERTAS
Lietuvos operos veteranas Antanas Ku

čingis buvo suruošęs Vilniuje dainų kon
certą. Repertuare buvo tik lietuviškos vy
resniųjų ir jaunesniųjų kompozitorių dai
nos. Pažymėtina, kad A. Kučingis jau yra 
atšventęs 75 m. amžiaus ir 50 m. muziki
nės veiklos sukaktį.

GYVENVIETĖ TAIGOJE
Prie Baikalo-Amūro magistralės, kuri 

perkerta Sibiro taigą, Lietuvos specialis
tams pavesta suprojektuoti naują gyven
vietę. Toji gyvenvietė bus už 6.000 km. nuo 
Lietuvos, kur dabar yra tik mažas Uoja- 
nos kaimelis.

AVĖ VITA
Naujieji operos ir baleto teatro rūmai 

Vilniuje buvo atidaryti Vytauto Klovos 
opera „Avė Vita". Toji opera vaizduoja iš
karpas iš poeto Juliaus Janonio gyvenimo. 
Jos pastatyme dalyvavo geriausios Lietu
vos operos pajėgos: V. Noreika, G. Apana- 
vičiūtė, N. Ambrazaitytė, V. Daunoras ir 
kt.

LINŲ MUZIEJUS
Upytės bandymų stoties ūkyje, Stultiš- 

kių malūne įrengtas linų muziejus. Čia ga
lima pamatyti įvairiausias linų apdirbimo 
priemones ir lininius išdirbinius.

NUĖJO 11.000 KM.
Vienas Rygos gyventojas po širdies ata

kos nuėjo pėsčias per 8 mėnesius Iš Rygos 
į Vladivostoką. Atgal grįžo lėktuvu. Dabar 
jis esąs visiškai sveikas.

LENINO PROFILIS
Ankaros (Turkija) radijo žinių skaityto

jo užpakaly stovi globusas, kuriame mato 
si šiaur. Amerikos kontūrai. Klausytojai 
pradėjo kreiptis į radijo stotį, aiškindami, 
kad tas žemėlapis primena Lenino profilį. 
Jie sako, kad tai sąmoninga uždraustos 
komunistų partijos propaganda... Globu
sas paimtas Ištirti.

S. Kudirkos kalba
S. Kudirkai su šeima besilankant Chica- 

goje, ten buvo suruošta jo pagerbimo aka
demija. Neįmanoma atpasakoti visų kalbė
tojų ir sveikintojų žodžius. Čia perduoda
ma tiktai Simo Kudirkos kalba, kaip ją at
pasakojo „Draugas“ (Nr. 271).

Savo ilgesnėje kalboje, pasakytoje Chi- 
cagos lietuvių visuomenei, S. Kudirka 
nuoširdžiai dėkojo savo ir šeimos vardu 
lietuviams už malonų sutikimą ir priėmi
mą. Kalbėdamas kaip pavergtųjų atstovas, 
pabrėžė kalbąs vardu tų, kurie šiuo metu 
kenčia kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose, vardu tų, kurie dar yra gyvi ir 
kovoja, pagaliau jaučiąs teisę kalbėti ir 
vardu tų, kurie žuvo kovoje ar kalinimo — 
kankinimo vietose.

Simas sveikino išeivijoje gyvenančius 
lietuvius, linkėdamas jiems laimės ir pra
šydamas Aukščiausiojo pagalbos. Jis iškė
lė išeivių ilgą, prasmingą, neatlaidžią ir 
didvyrišką kovą, kurios tikslas išlaisvinti 
Lietuvą. Bet Lietuvos išlaisvinimas, Simo 
žodžiais, glaudžiai rišasi su Pabaltijo Rytų 
Europos kraštų ir pačios Rusijos iš bolše
vikų jungo išlaisvinimu. Lietuviai nori, 
kad ir rusų tauta atgautų laisvę, gyventų 
taikiai ir ateityje nebeglemžtų savo ramių 
kaimynų.

— Ar gali būti kas Šlykštesnio už bolše
vikų melą? — klausė Simas. Visąs Sovie
tų Sąjungos gyvenimas yra apdengtas di
džiule melo, klastos ir apgaulės skraiste.

Kalbėdamas apie save, Simas sakė nuo 
1944 ligi 1974 metų gerai pažinęs priešbol- 
ševikinį pogrindį ir išreiškė viltį, kad jis 
kiek vėliau turės galimybę spaudoj ar po
kalbių forma atskleisti tikrąjį Sovietų Są
jungos gyvenimą.

Simas apgailestavo, kad jis, atvykęs i Šį 
kraštą, pajutęs lietuvių tarpe vienybės 
stoką. Jis, iškėlęs į viršų, parodė nepri
klausomos Lietuvos dešimties litų sidabri
nę monetą, kurios vienoje pusėje yra Lie
tuvos vytis, kitoje — Vytautas Didysis. 
Tai mūsų praeities^ iš kurios turime stip
rybės semtis, simboliai. Tačiau, pastebėjo 
Simas, „šios monetos krašte yra įgraviruo- 
tas be galo svarbus ir reikšmingas įrašas: 
„Tautas jėga vienybėje“. Tai Šventi žo
džiai, kurių visi lietuviai, taigi ir išeiviai, 
neturi pamiršti. Toliau Simas tęsė: „Tad 
būkime vieningi, junkimės su pavergtomis 
tautomis, įtraukime į Sąjungą Ameriką ir 
kitus, laisvę mylinčius kraštus — drauge 
su jais kovokime ir melskimės Dievui, kad 
šio krašto vadai nepadarytų lemtingų klai
dų, kad nesuklystų ir toliau liktų ištikimi 
laisvės principams, stengdamiesi išlaikyti 
nepriklausoma šalį, kurioje nėra XX am
žiaus pabaigos baudžiavos — kolchozų, su
ėmimų ir darbo žmogaus uždarbio konfis
kacijos.

Toliau Simas kvietė visus būti budriais 
ir ištvermingais. „Kiekvienas lietuvis turi

MIRĖ P. RIMKUS
Praėjusių metų rudenį mirė plačiai ži

nomas smulkiųjų ūkio šakų — daržovių ir 
sodų populiarintojas, buvęs „Naujosios So
dybos“ ir „Mūsų Sodų" redaktorius Pra
nas Rimkus (67 m.). Savo specialybės 
mokslus jis gilino Berlyne ir JAV. Parašė 
daugybę straipsnių ir brošiūrų sodų bei 
daržų klausimais. Prie savo namų jis buvo 
užveisęs gėlynus — mažą botanikos sodą, 
kuris džiugindavo kiekvieno praeivio akį.

Ar Weizmannas iš Lietuvos ?
Lapkričio 27 d. suėjo 100 metų nuo pir

mojo Izraelio prezidento Ch. Weizmanno 
gimimo. Manchesteryje, kur Weizmannas 
12 metų gyveno, buvo suruošta speciali pa
roda. Ta proga „Manchester Evening 
News" (27. II. 74) įsidėjo platų Weizmanno 
veiklos aprašymą. Be kita ko, ten rašoma, 
kaip 1906 m. D. Britanijos min. pirminin
kas A. Balfour rimtai pasiūlė žydams kur
tis Ugandoje. Weizmannas jo paklausęs: 
„Ar jūs sutiktumėt Londoną išmainyti i 
Paryžių?" „Bet mes Londoną turime“, at
sakė jam Balfouras. „Tas tiesa, o mes tu
rėjome Jeruzalę, kai Londono vietoje dar 
tebebuvo raistas".

Minėtas laikraštis, lygiai kaip ir L. En
ciklopedija, pažymi, kad Weizmannas bu
vo gimęs Rusijoje. Tačiau laikraštyje pa
sakojama apie Weizmanno darbą Manches- 
terio universiteto chemijos laboratorijoje 
(jis išrado sintetinį acetoną, vartojamą 
sprogstamoms medžiagoms gaminti). Ten 
jam buvęs pristatytas asistentas, toks di
delis futbolo entuziastas, kokio „Lietuvos 
mokslininkas iki tol nebuvo sutikęs“. Tas 
sakinys rodytų, kad Weizmannas buvo ki
lęs iš caro valdomos Lietuvos. Kas yra 
daugiau girdėjęs apie šio valstybės vyro, 
mokslininko ir pirmojo Izraelio preziden
to kilmę?

gerai pažinti savo tautos praeitį, istoriją, 
savo poetų-rašytojų raštus, mylėti savo 
tautą ir tautiečius, o asmeniškame gyveni
me vadovautis Dešimtimi Dievo įsakymų. 
Ypatingai nepamirškime tų, kurie gyvena 
savo tėvynėje. Padėkite jiems per radijo 
programas ir kitais būdais.“

Baigdamas savo kalbą, S. Kudirka pasa
kė: „Vakarų kraštai turi visomis išgalė
mis spausti sovietinius rusus, kad jie ati
darytų savo šalies sienas, atkeltų koncent
racijos stovyklų vartus ir įsileistų tarptau
tines komisijas, spaudos, radijo ir televizi
jos atstovus. Reikia reikalauti, kad būtų 
ištirti ir atkasti didieji baisūs kapai, ku
riuose palaidota daugybė milijonų nekal
tai nužudytų žmonių. Tegul Sovietai paro
do savo „taikingumą", leisdami apžiūrėti 
Baltijos jūros pakraščius, kurie dabar yra 
labai budriai saugomi ir kuriuose įrengtos 
karinės bazės ir atitinkami geležinės už
dangos įrengimai.“

— Štai tokia yra bolševikų tikrovė, ku
rią liudyti aš čia atvykau, — kalbėjo Si
mas Kudirka. Neturėdamas po ranka lie
tuviško vertimo, jis pacitavo rusiškai at
mintinus mūsų ir lenkų poeto Adomo Mic
kevičiaus žodžius, kuriais poetas pranašin
gai įspėjo saugotis kylančios ir augančios’ 
grobuoniškos Rusijos. — Taigi sekite įvy
kius, stebėkite, budėkite ir dirbkite. Die
vas tepadeda Jums! — baigė savo kalbą 
Simas Kudirka.
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DĖKOJAME
„Europos Lietuvio“ Redakcija ir Leidė

jai, pradedant naujus darbo metus, dėko
ja visiems laikraščio bendradarbiams, ko
respondentams, rėmėjams, platintojams ir 
skaitytojams. Be jūsų visų talkos laikraš
čio leidimas būtų neįmanomas. Tikimės, 
kad ir ateityje bendromis jėgomis įveiksi
me visas kliūtis ir sėkmingai tęsime lietu
viškosios spaudos darbą.

Redakcija ir Leidėjai

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo;
Iz. Klumbys — 2.50 sv., J. Tamulaitis — 

2.00 sv., J. Jakimavičius — 1.50 sv., P. 
Gabrys — 1.25 sv., M. Tuiytė ir B. Kuz- 
minskaitė — po 1.00 sv., J. Subačius — 
0.75 sv., A. Pupelis — 0.6'0 sv., J. Sližys, 
A. Šimkus, P. Vasis ir J. Maslauskas — 
po 0.50 sv., S. Valys — 0.25 sv.

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Visos pastangos pagreitinti laikraščio 

pristatymą nuėjo niekais. Todėl prašome 
gerbiamuosius skaitytojus ir organizacijas 
nesivėlinti prisiųsti pranešimus apie bū
simus parengimus ir korespondencijas 
kiek galima anksčiau, nes kitaip paskelb
tosios žinios gali būti pavėluotos.

Ta proga primename, kad „Europos Lie
tuvio“ ir Nidos Knygų Klubo atstovė Vo
kietijoje yra Živilė Vilčinskaitė, 58 Ha
gen/ Westf., Luetzowstrasse 59. Ji priima 
laikraščių ir knygų užsakymus ir persiun
čia pinigus.

Postschėkonto Nr. yra 640-28-461, Post- 
schekamt, Dortmund.

Nežiūrint pakilusių kainų ir infliacijos, 
„E. Lietuvio“ kaina lieka nepasikeitusi, 
t.y. DM35,00 metams.

BALTAI PIKETAVO

Australijos ministerio pirmininko G. 
Whitlam Londone lankymosi proga, gruo
džio 20 d., Britų Laisvos Europos Lygos 
remiami, baltai piketavo prie Australijos 
Namų Londone. įvairiais plakatais ir pro
klamacijomis jie reiškė protestą dėl Whit- 
lamo vyriausybės.Baltijos valstybių pripa
žinimo Sovietų Sąjungai. Daugelis praei
vių nuoširdžiai pritarė pabaltiečių žygiui 
ir nepagailėjo karčių žodžių Australijos 
premjerui. Pažymėtina, -kad kartu su bal
tų atstovais demonstravo ir pats Britų 
Laisvosios Europos Lygos pirmininkas Mr. 
D. A. Martin.

Britų spaudai ta proga išsiuntinėtas spe
cialus pranešimas. Spaudos agentūrų atsto
vai vietoje apklausinėjo piketuojančius 
žmones ir fotografavosi jų labai vykusiai 
padarytus plakatus.

UŽSAKĖ LAIKRAŠTĮ KAIMYNAMS
Pensininkas P. Karpavičius, gyvenąs 

Pontefrat, Yorks., užsisakydamas „Euro
pos Lietuvį“, kartu prisiuntė pinigus ir 
užsakė laikraštį dar vienam nepasiturin
čiam pensininkui. Taip pat naują skaityto
ją surado ir prenumeratą apmokėjo dr. 
J. Mockus iš Derby. Ačiū už paramą ir tal
ką.

KAS TURI „SANTARVĘ“?
DBLS Centrinio Skyriaus knygynui rei

kalingi žurnalo „Santravė“ komplektai ar
ba pavieniai numeriai.

Kas tokių turėtų, prašome perleisti 
Centrinio Skyriaus knygynui. Siųsti: C. S. 
knygynas, Ladbroke Gdn., London. W.11 
2PU.

Knygyno Vedėjas

bo paskirtame kambaryje improvizuoti 
garso studiją.

Šių darbų progresui tikrinti ir ateities 
darbams aptarti lietuviško filmo ir radijo 
vieneto organizacinė valdyba nutarė rink
tis Manchesterio Lietuvių Socialiniame 
Klube kiekvieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį, 3 vai. p. p.

Kadangi vien pasiryžimu ir gerais no
rais šių darbų pilnai įgyvendinti negalima, 
VI. Bernatavičius buvo įgaliotas kreiptis į 
lietuviškas organizacijas ir visuomenę ir 
prašyti jų finansinės paramos.

Lituviško filmo ir radijo vieneto organi
zacinę veiklą, be paties Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo, finansiškai remia 
DBLS-ga, Lietuvių Namų Bendrovė, Brad- 
fordo Lietuvių Klubas „Vytis“ ir eilė nuo
širdžių tautiečių.

Organizacinė lietuviško filmo ir radijo 
vieneto valdyba pareigomis pasiskirstė: 
VI. Bernatavičius — vieneto administrato
rius, N. Kutkutė — angliškos dalies redak
torė, VI. Dargis — lietuviškos dalies re
daktorius. J. Podvoiskis — garso inžinie
rius, J. Verbickas — filmo inžinierius, K. 
Steponavičius — bibliotekininkas.

Lietuviško filmo ir radijo vienetas Man- 
chesteryje, būdamas centrinėje geografi
nėje padėtyje ir sukaupęs filmo ir radijo 
mėgėjų ir specialistų branduolį, su Jūsų 
parama ir pritarimu tikisi naudingai tar
nauti šio krašto lietuvių visuomenei.

VA L.

KLUBO NARIU SUSIRINKIMAS
Š. m. sausio 5 d. 4 vai. p. p., šeštadienį, 

MLS klubo valdyba šaukia metinį visuoti
nį klubo narių susirinkimą, kuriame bus 
svarstomi svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
po to susirinkimas bus pravestas, nežiūrint 
susirinkusių narių skaičiaus.

Visi klubo nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti.

Klubo Valdyba

MIRĖ LIETUVIS
Sužinota, kad spalio 5 d. mirė SAKEVI- 

ČIUS, 58 m. amžiaus. Gyveno WALKDEN. 
Palaidotas vietos kapinėse.

Daugiau žinių apie jį nepavyko gauti.
A. P-kis

BRADFORDAS
KNYGOS BIBLIOTEKAI ĮTEIKTOS

Jau anksčiau buvo rašyta, kad Bradfor- 
do DBLS skyrius, Vik. Ignaičio pastango
mis, įteiks savo miesto centrinei bibliote
kai rinkinį anglų kalba parašytų knygų. 
Gruodžio 12 d. tos knygos buvo įteiktos. 
Jas įteikiant, dalyvavo Vik. Ignaitis, O. 
Adomonienė, A. Bučys ir St. Grybas. Kny
gas priėmė ir padėkojo bibliotekos direk
torius W. Davies su savo bibliotekos sky
rių vedėjais. Ta proga vietos laikraštis 
„Telegraph & Argus“ XII. 14 įsidėjo su
trumpintą Vik. Ignaičio pasikalbėjimą su 
to laikraščio korespondentu ir foto nuo
trauką.

Plačiau apie tai kitame numeryje.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Š. m. sausio mėn. 11 d., 6 vai., šeštadienį, 
ukrainiečių klube, 80, Molesworth Str., 
šaukiamas DBLS Rochdale skyriaus narių 
metinis susirinkimas.

Visus narius ir prijaučiančius prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba i

VOKIETIJA
PO VLB DARBUOTOJU SUVAŽIAVIMO

Kalnai minčių slenka pro akis, parvykus 
iš VLB suvažiavimo, kuris įvyko gruodžio 
6-8 dienomis Romuvoje/Huettenfelde. Dar 
yra daug žmonių, kurie kantriai veža sun
kų, vargo prikrautą, vežimą. Bet džiaugs
mas kyla širdyje, kad yra daug Valančių, 
Basanavičių, Kudirkų ir daugybė kitų mū
sų tautos žadintojų, kurie, galvas aukštai 
iškėlę, neša Lietuvos vėliavą į laisvųjų 
tautų tarpą, šitiems žmonėms nėra užtva
rų, nei spygliuotų vielų, nes jų pusėje vi
sas teisingasis pasaulis. Suvažiavime ne
buvo grūmojimų ar keršto minčų. čia kal
bėjo garbingos Lietuvos išblaškyti vaikai, 
kurie jaučia, kad padaryta skriauda turi 
būti atitaisyta ir laisvės artojas nori vėl 
arti laisvą tėvų žemę. Mintys, kurios čia 
buvo skleidžiamos ir diskutuojamos, buvo 
gilios, prasmingos.

Važiuodamas namo, galvojau: smagu,kad 
mes esame dar drūti, nes tik tvirtų žmonių 
valia atlaiko visus spaudimus, Tikiu, kad 
apie suvažiavimą bus daugiau ir nuosek
liau parašyta, bet šios kelios mintys kelia 
man džiaugsmų, ir dėl to norėčiau, kad 
jos būtų paskelbtos.

Nors oras buvo lietingas visas tris die
nas, bet nuotaikos buvo geros. Vakarais 
sutartinai skambėjo gražios ir jausmingos 
lietuviškos dainos. Suvažiavime buvo daug 
kalbama apie vienybę. Tik vienybėje yra 
galybė, nes kur ginčai — ten pralaimėji
mai. O mes turime laimėti ne kovą, bet 
taiką ir laisvę mūsų tėvynei Lietuvai. 
Ginklais mes hesiginkluojam, bet žodžiais, 
įstatymais ir teisingumu. Mes skelbiame 
visam pasauliui, kad skriaudos padarytos 
mūsų tautai ir prašome kaip galima grei
čiau jas atitaisyti.

Laikui bėgant, jau daug ką mes užmir
šome, bet niekuomet neužmiršome, kad 
esame lietuviai. Lietuva turi savo vietą 
Europoje, ji sena, garbinga tauta. Jos ne
laisvėje niekas negali laikyti. Garsiai šau
kime visur: pasaulis turi išgirsti ir pama
tyti. Skriaudos mūsų tautai turi būti ati
taisytos.

Kai susirinkimo pirmininkė A. Grinienė 
pranešė, kad suvažiavimas yra baigtas ir 
pakvietė sugiedoti tautos himną, gražiai 
ir garbingai suskambėjo „Lietuva, tėvyne 
mūsų...“

Važiuodamas namo, prieš akis mačiau 
liūdną Lietuvos veidą, kurį seniai užmiršo 
savanaudiškas pasaulis. Tačiau raminuosi 
viena galinga viltimi, kad pasaulyje nieko 
nėra amžina. Tikėkime, kad bus vieną kar- 

[ tą pavasaris, kuris prikels ne tik gamtą, 
' bet ir mūsų tėvynę laisvam, žydinčiam gy- 
j venimui.

M. M.
EVANGELIKŲ MOKINIŲ ADVENTO 

ŠVENTĖ
1974 m. gruodžio mėn. 14 d. trečiojo ad

vento išvakarėse po piet Vasario 16’ gimna
zijos evangelikai mokiniai, įvairių organi
zacijų atstovai ir eilė svečių susirinko 
gimnazijos valgykloje advento šventei. 
Giesme „Štai, ateina Viešpats tau!“ pradė
ta šventė. Baigus giedoti, kunigas diakonas 
Fricas Skėrys perskaitė advento maldą ir 
švento rašto ištrauką (Ps. 85, 10-11). Rem
damasis šia citata, kunigas diakonas pa
sakė adventišką pamokslą:

Kai Dievas nusprendė, paveiktas žmonių 
maldų, gelbėti jų sielas, susitiko gailestin
gumas ir taika su tiesa ir teisingumu. 
Kristaus artėjimu šios keturios dorybės 
sudarys sąjungą kovai už Dievo tikslus ir 
žmonių palaimintą gyvenimą. Ir palietęs 
kelias kitas švento rašto vietas, kurios šias 
tezes patvirtino, pamokslininkas baigė, 
kad, norėdamas būti adventiško Dievo ap
lankymo paliestas, žmogus turi branginti 
tiesą, ir jam teks gailestingumas, turi elg
tis teisingai, ir turės ramybę su Dievu ir 
su savo artimu. Sutrauktas patarimas ti
kintiesiems: „Tau tereikia būti gailestin
gu, laikytis tiesos, bijoti Dievo teisingumo 
ir mylėti taiką“. Tai reiškia, kad norma
lus gero žmogaus elgesys ypatingai adven
to laiku būtinas ir reikalingas.

Po pamokslo mokiniai ir svečiai vaiši
nosi kavute arba arbata ir gardžiais pyra
gais ir tortais. Prieš ir po valgio buvo su
kalbėtos stalo maldos. Pavalgius buvo su
giedota giesmė „O džiaugsminga“. Baigus 
giedoti, kunigas diakonas Fricas Skėrys 
visus pasveikino, ypatingai katalikų kape
lioną kun. Joną Dėdiną, VLB valdybos pir
mininką teis. Justiną Lukošių ir vicepir
mininką Jurgį Barasą. Pastarieji taip pat 
yra Vasario 16 gimnazijos kuratorijos val
dybos nariai. Meninę programą pradėjo 
gimnazijos II 'klasės mokinė Olga Sereikai
tė eilėraščiu „Gul šiandieną“. Devynių 
mergaičių chorelis, vadovaujamas VIII 
klasės mokinės Romy Piedaitės, sugiedojo 
giesmes „Prie prakartėlės“ ir „Šventa 
naktis“. Programą tęsė I klasės mokinė 
Gunduia Margytė, kuri padeklamavo eilė
raštį „Sužibo žvaigždutės", ir II klasės mo
kinė Karina Langytė, kuri pasakė eilėraš
tį „Kalėdos jau čia“. Vėl pasirodė mergai
čių būrelis su giesmėm „Betliejus nušvito“ 
ir „Sveikas. Jėzau“. Tada atsidarė durys 
ir įėjo Kalėdų senis (vok. Knecht Rup
recht). kuris, pasakęs vokišką eilėraštį 
„Drauss' vom Walde komm ich her“, atsi
sveikino iki sekančių metų ir vėl apleido 
salę. Advento šventė buvo užbaigta gies
me „Tyli naktis, šventa naktis". Sekė ku
nigo diakono Frico Skėrio žodis ir dar vie
na advento malda. Po to visi, kūniškai ir 
dvasiškai pasistiprinę, pakilia nuotaika iš
siskirstė.

Petras Veršelis

„LAISVĖS“ RADIJAS

„Laisvės“ (Liberty) radijui Muenchene 
JAV Kongresas yra paskyręs lėšas nuo 
1974 m. liepos 1 d. lietuvių skyriui atida
ryti. Tačiau iki šiol lietuviškos programos 
per „Laisvės" radiją vis dar netransliuoja
mos. Manoma, kad pagrindinė priežastis 
buvo tinkamų žmonių trūkumas. Kandi
datai šitam darbui turi gerai mokėti lietu
vių, rusų, anglų ir šiek tiek vokiečių kal
bas. Be to, reikalaujamas žurnalistinis pa
tyrimas, tinkamas balso tembras ir ne per 
senas amžius. Tuo tarpu sutartys tesuda
romos 'tik vieneriems metams, todėl ir tu
rintiems reikalaujamas kvalifikacijas yra 
sunku apsispręsti. Vokietijos vyriausybė 
pageidauja, kad į naujai atsirandančias 
vietas būtų samdomi Vokietijos gyvento
jai. bet jaunesniųjų tarpe neatsiranda pa
kankamai kvalifikuotų. Kadangi gerai lie
tuviškai, rusiškai ir neblogai angliškai mo
ka žydai arba su žydais susituokę lietuviai, 
kurie neseniai yra atvykę į Izraelį, tai kan
didatų ieškoma jų tarpe.

„Laisvės“ radijas lietuvių kalba prabils 
sausio 5 d. 19 vai. Vakarų Europos laiku. 
Ligi kovo 3 d. lietuviška programa tebus 
transliuojama kiekvieną sekmadienį Vid. 
Europos laiku 19 vai. 41 metro banga, 20- 
21 vai. 49 m banga, 22-23 vai. — 49 m ban
ga ir 22-24 vai. — 41 m banga. Nuo 1975 
m. kovo 3 d. lietuviškos transliacijos pra
sidės kasdien su pusvalandžio programa, 
su penkiais jos pakartojimais.

ELI

STUDIJŲ SAVAITĖ

„ELFB“ biuletenis praneša, kad Studijų 
savaitės Italijoje laikas pakeistas. Dabar 
ji būsianti organizuojama nuo rugpjūčio 3 
d. iki rugpjūčio 9 d.

Stasys Lozoraitis jun. sutikęs suorgani
zuoti savaitės -rengimo komisiją.

Generolo dvikova
„Lietuvis Žurnalistas“, neperiodinis Lie

tuvių žurnalistų Sąjungos organas, pasku
tiniame (5-me) numeryje duoda itin įdo
mios medžiagos. Jame rašo žurnalistų są
jungos pirmininkas J. Vaišnys, S. J., Bro
nys Raila, Vytautas Alantas, S. Pilka, VI. 
Butėnas, J. Janušaltis ir kt.

Dėmesio vertas yra V. Raslenio straips
nis „Pasakyta — neparašyta“, kuriame jis 
pasakoja senas, bet įdomias istorijas apie 
kai kuriuos nepriklausomos Lietuvos žur
nalistus. Tos istorijos, gal būt, buvo šnekė
tos ir peršnekėtos pačių žurnalistų tarpe, 
bet jos nebuvo skelbtos spaudoje. Todėl ir 
Vinco Raslenio straipsnis pavadintas „Pa
sakyta — neparašyta“ vardu.

Tame straipsnyje jis pasakoja atsimini
mus apie buv. „Lietuvos“ redaktorių Matą 
Bagdoną, nepaprasto pasisekimo susilau
kusį savamokslį Antanų Bružą ir buvusį 
vyr. „Lietuvos Aido" redaktorių Valenti
ną Gustainį.

Pastarasis, pasirodo, buvęs gana rimtas 
žurnalistas, nemėgęs pigių nuotykių ir sa
vo metu labai susidomėjęs eugenikos 
(žmonių veislės gerinimo) klausimais. V. 
Rastenis aprašo vieną jo nuotykį su nusi
pelniusiu, bet, gal būt, save kiek perverti
nančiu, karo muziejaus generolu Nagevi
čium. To aprašymo dalį čia ir pakartoja
me.

„Dar gerokai prieš tą Gustainio užsidegi
mą eugenikos populiarizacija, pasirodė 
„Aide“ Pivošos (Augustino Griciaus) hu
moreska (tada feljetonu vadinta), vardu 
„Eskulapai“. Už kai kuriuos atgaliarankiš- 
kumus buvo patraukti per dantį gydytojai 
(buvo galima suprasti, kad tai karo ligoni
nės gydytojai). Dėl to sprogo pasipiktini
mu karo sanatorijos viršininkas generolas 
Nagevičius, — nuolatinis redakcijų siau
bas, visada triukšmingai telefonu reaguo
davęs į kiekvieną spaudoj pasirodžiusį žo
delį, kaip nors „ne taip, kaip pridera“ pa
liečiantį generolą ar kurią iš jo vadovau
jamų institucijų (Karo muziejų, invalidus 
ar ligonines).

Kaip paprastai, generolas reikalavo 
„įžeidžiantį rašinį“ atšaukti, visus palies
tuosius viešai atsiprašyti ir autorių nu
bausti. Gustainis gal ir būtų bandęs tą 
„įžeidimą“ kaip nors užglostyti, bet visus ; 
generolo reikalavimus tenkinti nematė pa
grindo. Pasikalbėjimas pasibaigė generolo 
pagrasymu ginti karinės sanitarijos garbę 
„iki galo''.

Kitą popietę pasibeldžia Gustainio kabi
netan du rimti pulkininkai. Mandagiai at
stumia kvietimą sėstis ir iškilmingai stati 
ima dėstyti reikalą. Generolas Nagevičius 
esąs „Lietuvos Aido“ įžeistas ir šaukiąs 
redaktorių dvikovon! Pulkininkai (abu ge
ri Gustainio pažįstami) pasisakė esą gene
rolo sekundantai, įgalioti pareikšti iššūkį 
ir paaiškinti -redaktoriui, kad jis turįs irgi 
pasirinkti sekundantus, ir kad jis taip pat 
turįs teisę pasirinkti dvikovoj vartotinų 
ginklų rūšį.

Gustaičiui tai buvo komiška, stačiai gro
teskiška staigmena. Dar kartą pasiūlė pul
kininkams sėstis, tie nebeatsisakė, ir visi
ėmė bandyti aiškintis, ką čia dabar daryti 
su ta dvikova. Gustainis abejojo, ar*pasi- 
seks jam sekundantus susirasti: juk dvi- j 
kovos ir iš mados jau išėjusios, o ir įstaty
mai jas draudžia... Tai, sako, gal bus ge
riau. jei paprašysiu jus, ponai pulkininkai, 
perduot mano atsakymą tik dėl ginklų.

čia pulkininkai vėl pakyla, išsitempia 
formalioj pozoj, o Gustainis sako:

KAIP NUMESTI SVORĮ?

Deli Horn iš Wyandottes (Michigane) 
nori antrą kartą pavartoti nuo nutukimo 
specialų gydimą, kuris pasireiškia tuo, kad 
dantų gydytojas vielomis žandikaulius su
artina taip, kad pacientė, negalėdama išsi
žioti, tepriima tik skystą maistą per šiau
dą. Šitokiu būdu Deli Horn nuo 1973 m. 
gruodžio mėn. iki 1974 m. liepos mėnesio 
suliesėjo 63 svarais. Su likusiais 146 sva
rais ši 23 m. mergina buvo visai patenkin
ta. Bet ji pastebėjo, kad jos svoris vėl au
ga. Todėl ji vėl kreipėsi į dr. S- Kleff, kad 
jai antru kartu „užčiauptų" burną.

MANCHESTERIS
LIETUVIŠKO FILMO IR RADIJO 

VIENETAS

Gruodžio 15 d. Manchesterio Lietuvių 
Socialiniame Klube filmo ir radijo mėgė
jai ir specialistai buvo susirinkę pasitarti 
lietuviško filmo ir radijo reikalais ir su
daryti organizacinę valdybą.

VI. Dargis trumpai apibūdino filmo ir 
radijo kilmę ir jų reikšmę šio krašto lietu- 
ivškai visuomenei. Po to vykusiose disku
sijose buvo išryškinta filmo ir radijo vie
neto organizacinė struktūra bei dabarti
niai ir ateities tikslai. Būtent, pagrindiniai 
lietuviško filmo ir radijo vieneto tikslai 
yra: informuoti anglišką visuomenę apie 
Lietuvą, sudaryti filminę ir garsinę šio 
krašto lietuviškos veiklos dokumentaciją, 
ruoštis lietuviškoms radijo programoms, 
jeigu tokia galimybė atsirastų, ir palaikyti 
glaudžius ryšius su kitais filmo ir radijo 
junginiais šiame krašte ir svetur.

Be šių bendrų veiklos apribų buvo su
tarta pagal galimybes paremti radijo me
džiaga Bradfordo lietuvius BBC Radio 
Leeds programose; įrašyti į magnetines 
juostas ir nufilmuoti Manchesterio Klubo 
ruošiamą Vaikų Eglutę; kviesti šiam dar
bui pritariančius asmenis ir jų skaitymus 
įrašyti į magnetines juostas; sudaryti lie
tuviškos medžiagos, plokštelių ir magneti
nių juostų biblioteką ir tam reikalui Klu-

— Prašau pasakyt ponui generolui, kad 
aš. kaip ūkininko vaikas, nemoku nei kar
dais kapotis, nei pistoletais šaudytis. Jei 
man leista pasirinkti, tai siūlau — spragi
lais...

(Spragilai — javams kulti įrankiai. Ne
mačiusieji žiūrėkit Liet. Enc. XIII tomo 
309 psl.).

Pulkininkai turėjo stipriai prikąsta lū
pas. kad savo rimtoj pozoj nesuprunkštų 
juokais. Skubiai užsidėjo kepures, atsaliu- 
tavo redaktoriui ir išskubėjo. Apie dviko
vą Gustainis daugiau nieko nebegirdėjo. 
(Man ‘tą epizodą pasakojo pats Gustainis, 
o vėliau ir vienas iš tų pulkininkų, B. 
Štencelis, taigi faktas autentiškai paliūdy- 1 
tas iš dviejų šalių.).“

V. Gustainis 1941 m. ištremtas į Sibirą, 
kur 1948 m. ir mirė.

GLOUCESTERIS

Per vienerius (1972) metus mažoj Glou- 
cesterio kolonijoj mirė keturi tautiečiai: 
K. Stonaitis, P. Lučikauskas, J. Jonutaitė 
ir P. Butėnas.

Jie visi palaidoti vienoje eilėje Glouces- 
terio kapinėse. Rugsėjo 7 d. iškilmingai 
buvo pašventinti mirusiesiems pastatyti 
paminklai. Nuotraukoje — kun. S. Matu
lis, M. I. C„ dalyvaujant gausiam artimųjų 
būriui, šventina paminklus

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — sausio 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAME — sausio 6 d., Trijuose 

Karaliuose, 19 vai., Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — sausio 5 d., 14.30 

val„ St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — sausio 5 d., 18 vai., St. 

Elizabeth's.

KRIKŠČIONIS GYVENIME išleido nau
jai išverstą Lietuvoj PSALMYNĄ, kietais 
viršeliais. 264 psl., žavėtinai graži kalba. 
Kaina S2.50. imant nemažiau 10 egz. — po 
S2.00 egz.

Užsakymus siųsti: KRIKŠČIONIS GY
VENIME, I. C. C„ Putnam, Ct. 0G260 USA.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 25 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W1J 2PU

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.
Tel. 01-727 2470
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