
' LI EITI VIS
Nr. 2 (1242)

1974 m. palydint
Palikdami nuošaliai tarptautinius įvy

kius ir krizes, prabėgom žvilgterėkime į 
lietuviškosios išeivijos, o ypačiai Europos 
lietuvių veiklų praėjusiais metais.

Politiniame išeivijos gyvenime tragiškų 
lūžių nebuvo. Gal daugiausia nerimo su
kėlė ir išeiviją sujaudino Australijos vy
riausybės Lietuvos okupacijos pripažini
mas. Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencija dar nepasibaigė, todėl 
apie jos rezultatus galima tik spėlioti.

Vidaus politikoje (jeigu taip galima iš
sireikšti) išgyventos dvi malonios staig
menos: išlaisvinti Bražinskai ir paleistas 
iš Sibiro Simas Kudirka, kuriam net pa
vyko persikelti į JAV.

Kultūrinėj srity darbai slinko įprasta 
vaga. Išmokėtos tradicinės literatūros pre
mijos, leista ir toliau L. Enciklopedijos 
angliškoji laida, organizuotos parodos, sei
mai, simpoziumai, atidarytas Kultūros Ži
dinys. Kadangi išeivijos visokeriopos veik
los centras yra JAV, tai iš ten, laikui 
atėjus, sulauksime ir platesnės praėjusių
jų metų apžvalgos.

Prie bendrųjų neigiamųjų veiklos reiš
kinių priskirtinas JAV Lietuvių Bendruo
menės suskilimas ir dėl to kilę nesibaigtą 
ginčai. Tiek dėl LB, tiek dėl Lietuvių Fon
do spaudoje sukeltas erzelis nepalieka be 
atgarsio ir kituose kontinentuose.

Pagaliau pažymėtina, kad kiekvienais 
metais mirtis atsiima savo duoklę iš jau ir 
taip neskaitlingos išeivijos. Praėjusiais 
metais ji taip pat negailestingai šienavo, 
nusinešdama tokius nepamainomus veikė
jus, kaip prof. Ramūną-Paplauską, J. Bra
zaitį, dr. B. Matulionį, K. Gorodecką, J. 
Smetoną ir daugelį kitų.

Europos lietuvių veiklos fronte praėju
siais metais nebuvo ypatingų įvykių.

Vokietijoj dėmesio centre, be abejo, pa
siliko Vasario 16 gimnazija, ryžtingai te
bekovojant! už savo egzistenciją. Tradici
nis kultūrinis parengimas — Studijų Sa
vaitė buvo perleista suruošti nors ir ne
gausiems, bet labai energingiems Šveicari
jos lietuviams. Paskiri intelektualai (prof. 
A. Maceina, prof. J. Grinius) ir toliau ak
tyviai reiškėsi raštų srityje. Vokietijoje 
gyvenąs prof. dr. A. Rukša išvertė Vergili
jaus Bukolikas ir Georgikas, kurias šiais 
metais išleis Nidos Knygų Klubas. Išskir
tinai Vokietijoje pasižymėjo Alina Grinie- 

■ nė, laimėdama visuomenininko premiją 
(mecenatas kun. J. Prunskis).

Belgijos lietuvius išgarsino rašytojas E. 
Cinzas, laimėjęs už savo kūrybą literatū
ros premiją. Rašto dirvonuose gerokai pa
dirbėjo ir Antverpene gyvenanti Z. Teni 
sonaitė — Hellemans, kurios naujas poe
zijos rinkinys greitai pasirodys knygų pa
saulyje.

Italijos ir Prancūzijos lietuviai, daug ne- 
siskardendami, tęsė savo mokslinę, politi
nę ir visuomeninę veiklą (LKM Akademi
jos darbai, Eltos biuleteniai, Vatikano ra
dijas ir kt.). Vis didesnio dėmesio susilau
kia Saleziečių tvarkoma spaustuvė, kuri 
kia saleziečių tvarkoma spaustuvė, kuri 
atlieka spaudos darbus tikrai patraukliai 
ir be priekaištų.

Šveicarijoj visuomeniniame darbe ir raš
tijoje aktyviai reiškėsi dr. Gerutis ir prof.
J. Eretas.

Anglijos lietuviai, nors iš įprastinės va
gos ir neišsimušė, bet per praėjusius me
tus ir neapsnūdo. Buvo rengiami sąskry
džiai, skautų stovykla, gausiai minėtos 
tautinės šventės, atkviestas iš Kanados 
„Aido“ choras, su literatūrine kūryba bu
vo užsukęs rašytojas A. Landsbergis, o su 
scenos menu — aktorius Vitalis Žukaus
kas. Vienintelė lietuvių parapija Londone 
prie savo bažnyčios prisistatė salę, kurios 
pašventinti buvo atvykęs Europos lietuvių 
vyskupas A. Deksnys.

Lietuviškoji spaustuvė ir toliau plėtė sa
vo darbo barus. Praėjusiais metais ji pa
stoviai spausdino lietuvių ir latvių perio
dinius leidinius, Nidos Klubo knygas ir at
liko daug pašalinių darbų. Šiais metais 
ruošiasi atspausdinti Anglijos lietuviško
sios veiklos istoriją, kurią baigia paruošti
K. Barėnas.

Nidos Knygų Klubas praėjusiais metais 
išleido L. Dovydėno „Pašiurpo mano vel
nias“ ir B.. Railos „Paguoda“ du tomus. Be 
to dar atspausdinti du privatūs darbai: V. 
Mingėlos „Medinis Dievas“ ir M. Saulaity- 
tės „šeštoji diena“. Taip pat išleistas tra
dicinis nuplėšiamas sieninis kalendorius.

Nottinghame veikianti tėvų marijonų 
spaustuvė ir toliau leido „Šaltinį“, o taip 
pat išleido Obcarsko eilėraščių rinkinį ir 
sieninį kalendorių.

Prie kultūrinės veiklos priskirtinas ir 
Bradfordo DBLS skyriaus narių žygis ap
rūpinti vietinę biblioteką knygomis apie 
Lietuvą anglų kalba, o taip pat iniciatorių 
— mėgėjų grupės pastangas įsivesti lietu
višką radijo pusvalandį per provincijos 
BBC stotis.

Reikia paminėti, kad Škotijoje vis dar 
pasirodo, nors ir nereguliariai, „Išeivių 
Draugas“, praėjusiais metais atšventęs 60 
metų sukaktį. Taip pat yra malonu kon
statuoti, kad, nežiūrint natūralaus nuby- 
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S. Kudirka pasakoja
Vasario 16 gimnazijos direktorius V. 

Natkevičius, dalyvavęs prof. J. Brazaičio 
laidotuvėse, susitiko S. Kudirką ir pakvie
tė jį apsilankyti Europoje. Pasikalbėjime 
dalyvavęs R. Kezys patvirtinęs, kad jis 
tikrai atvyks su ekskursija birželio gale ir 
aplankys Vasario 16 gimnaziją.

Susitikimo proga S. Kudirka įkalbėjo 
Vasario 16 mokiniams į magnetinę juoste
lę apie Lietuvos istorijos, literatūros dės
tymą Lietuvos mokyklose ir apie jaunimo 
pasipriešinimą.

To pasikalbėjimo ištraukas, paskelbtas 
Europos Lietuvių Fronto Bičiulio biulete
nyje (Nr. 2, 1974), kiek sutrumpinę, čia ir 
pateikiame.

Kiekvienas okupantas, tironas stengiasi 
pirmiausia ištrinti iš žmonių sąmonės tau
tos praeitį. Išardo net kapus, ištrindami 
nuo antkapių užrašus. Juo gyvuliškesnis 
tironas, juo labiau jis naikina tautos pra
eitį.

Lietuvos istorijos yra išleisti trys tomai. 
Retai kuriame puslapyje nerasi Lenino ar 
Markso pastabų. Lietuva vaizduojama 
kaip neaiškios prigimties, kažkokia labai 
artima slavams gentis, kuri buvo atsiliku
si, neturėjo savo gero tikėjimo, kad netu
rėjo žmoniškų siekių, kovojo su Rusija, 
siekė ją užgrobti, nesuprato rusų tautos 
didžiadvasiškumo... Šiandien jaunuolis 
Lietuvoje pažįsta tik tai. ką leidžia Krem
liaus dogmatikas. O tas stengiasi kuo sku
biau ištrinti paskutinį lietuviškumo liku
tį. Lietuvis nuo seno dairęsis į Rusiją, į 
pravoslaviją, iš ten semdavęsis kultūros 
lobius. Simas pataria įsigyti dabartinę 
„Lietuvos istoriją" ir įsitikinti jos klasto
jimu.

Ir literatūros dėstymas yra skiepijimas 
rusiškos dvasios lietuvišku žodžiu.

Jaunimo pasipriešinimas okupantui vy
ko visą laiką. Tik pasibaigus aktyviam 
partizanų pasipriešinimui, kurį laiką buvo

J. Jurašas atvyko
Prieš kiek laiko JAV ir Kanados lietu

vių laikraščiai, pasiremdami Londone lei
džiamo „Index" žurnalo pateiktomis žinio
mis, buvo paskelbę žinią, kad prieš dvejus 
metus iš Kauno dramos teatro pašalintas 
to teatro direktorius, žymus aktorius ir re
žisierius Jonas Jurašas ruošiasi atvykti į 
Vakarus. Londone buvo gauta žinia, kad J. 
Jurašas laukiamas Vienoje dar prieš Kalė
das. Plačiau apie tai nebuvo skelbiama, 
nes norėta palaukti, kol jis tikrai atsiras 
Vakaruose.

Pagaliau gruodžio 30 d. sužinota, kad J. 
Jurašas kartu su savo šeima (žmona ir sū
numi) atvyko į Vieną. Tuo tarpu žadąs su
stoti Vokietijoje, bet tolimesnių jo planų 
nepavyko sužinoti.

1972 m. J. Jurašą ištiko menininko tra
gedija. Nepakeldamas kompartijos cenzū
ros, žalojančios jo veikalų pastatymus, rež. 
J. Jurašas tų metų rugpiūčio 16 d. paskel
bė protesto laišką, kuris 1973 m. pasiekė 
Vakarus ir buvo plačiai paminėtas lietu
vių spaudoje.

Rež. J. Jurašą labiausiai sukrėtė cenzo
rių kišimasis į jo ruošiamą Juozo Grušo 
„Barboros Radvilaitės" premjerą. Už šį 
protestų ir režisoriaus teisių gynimą J. Ju
rašas buvo pašalintas iš Kauno dramos 
teatro. Negalėdamas gauti kito darbo, J. 
Jurašas buvo priverstas tapti vieno skulp
toriaus talkininku — akmenų skaldytoju. 
Britų žurnalas „Index", supažindinęs skai
tytojus su šiais liūdnais faktais, paskelbė 
pilną į anglų kalbą išverstą J. Jurašo pro
testo laišką. J. Jurašo balsas buvo įjungtas 
į pasaulyje persekiojamų menininkų bei 
intelektualų chorą. „Draugo" kultūriniame 
priede rašoma, kad J. Jurašą, kaip svečią 
režisorių, ruošiasi kviesti Niujorko avan
gardinis teatras „La Mama“.

Pažymėtina, kad dar prieš savo laiško 
paskelbimą J. Jurašas jau buvo pastebė
tas užsienyje kaip nepaprastai gabus reži
sierius. Ypačiai po to, kai 1971 m. pastatė 
Makbetą Maskvos Sovremeniko garsiaja
me teatre.

J. Jurašo ir jo šeimos atvykimas yra 
maloni Naujųjų Metų staigmena viso pa
saulio, o ypačiai Europos, kur jis pirmiau
sia sustojo, lietuviams. Sveikiname ir lin
kime sėkmės naujose ateities darbų apy- 
stovose.

rėjimo (mirtys, emigracija), „Europos 
Lietuvis" per paskutiniuosius metus pasi
pildė naujais skaitytojais ir tokiu būdu 
prenumeratorių skaičius nesumažėjo. Vi
soje britų saloje dar veikia du lietuvių 
choraj — Škotijos, vadovaujamas P. Dzi- 
doliko, ir Londono — J. Černio.

Baigiant pažymėtina, kad L. Namų ben
drovė praėjusiais metais labai smarkiai 
užsimojo pagerinti L. Sodybą. Pagerinimo 
darbai dar nėra baigti. Jei visus užsimoji
mus pasiseks (gyvendinti, tai artimoje at
eityje turėsime pirmąjį Europoje grynai 
lietuvišką sporto ir socialinį klubą (Coun
try Club). 5

J. Vikis

Lietuvos > 
„„įminimi

chibliotcky

apėmęs lyg ir letarginis miegas ne tik Lie
tuvos, bet ir visos komunistinės imperijos 
jaunimą. Dabar jaunas žmogus piktinasi 
komunistiniu antižmogiškumu, nužmogini
mu. Jis neranda sau idealo. Priklus pirši
mas svetimos dvasios ir ideologijos darosi 
šlykštus, nepakenčiamas ne tik lietuviams, 
bet ir latviams, estams, ukrainiečiams, 
kaukaziečiams (tuo įsitikino koncentr. sto
vyklose). Jaunimas ieško išeities, ieško 
tikri) šaltinių tiesai pasisemti. Pasidarė 
įtartinas tas nuolatinis liaupsinimas ko
munizmo ir jaunimas pamažu įsitikino, 
kad tai melas. Kiekvieną dieną ir valandą, 
visais kanalais — per radijų, spaudą, tele
viziją. kiną varoma propaganda pasidarė 
atstumianti. nepakeliama. Stengiamasi 
rasti senų šaltinių, grobstoma Lietuvos 
Enciklopedija, kurios buvo išleisti 9 tomai, 
A. Maceinos „Tautinis ugdmas". Deja, po 
valymų tų knygų mažai belikę.

Pasėtas nepasitikėjimas vienų kitais, nes 
taip lengviau suskaldyti ir valdyti. Pasėta 
demoralizacija, brolio broliui atšalimas. 
Ir ant to viso statoma rusiškosios dvasios 
tvirtovė. Mūsų jaunimas stengiasi apsišva
rinti nuo rusinimo ir komunistinimo. Švie
čiasi per pogrindžio spaudą, kuri paskuti
niu metu neblogai paplitusi. Ir tai kelia 
siaubą bolševikiniam tironui. Jis stengiasi 
šią dvasią užslopinti nepaprastomis repre
sijomis, įsakymais, KGB organų šnipų vo- 
rą/inkliu.

Nepriklausomybės metais mes pamatė
me tautinį suklestėjimą greta religinio. 
Proto ir sąžinės piramidė darniai jungėsi 
ir padarė mūsų tautą stiprią, atsparią iki 
šių dienų.

Religija vaidina nepaprastai didelį vaid
menį. nes ji neleidžia užsnūsti sąžinei, o 
sąžinė padaro žmogų žmogišką, ištikimą, 
kilnų, morališkai aukštą. Visa tai kaip tik 
yra pavojinga bolševikiniam tironui. Jis 
Kat. Bažnyčioje mato savo pražūtį. Todėl 
ir stengiasi visom priemonėm išniekinti 
altorius, pakirsti mūsų Bažnyčios autori
tetą, apšmeižti dvasios vadus; remiasi vie
nu kitu atskalūnu.

„Reikia pabuvoti koncentracijos stovyk
lose, atsidurti akis j akį su kapu, akis į 
akį su bejausmiu, besąžinišku KGB —en
kavedistu, su nužmogintu bolševikinės Ru
sijos žmogumi, kad suvoktum tikrąją žmo
gaus vertę, kad galėtum palyginti su ka
talikiškoj dvasioj auklėtu žmogumi."

Simas pažino koncentr. stovykloje Me
čislovą Kybartą, kuriam po 24 m. stovykli
nio gyvenimo, iškeliavus visus Sibiro ke
lius, gulint mirties patale, kagėbistas lie
tuvis išgama, kapitonas Karpavičius pa
siūlė: „Jeigu tu prakeiksi savo praeitį, jei 
visa, ką čia iškentei, pripažinsi nebuvusiu, 
jei pasisakysi, kad buvai ne partizanas, o 
banditas, tai aš tave pristatysiu atleidimui 
iš lagerio ir tu galėsi pamatyti savo tėvy
nę“.

Kybartas jam atsakė: „Eik šalin, išga
ma, aš nenoriu matyti tavęs akyse. Mano 
brolių kraujas, mano tėvo kraujas ir ma
no štai gyvybė tegu būna paaukota ant 
tautos aukuro, laisvos Lietuvos aukuro. 
Aš pasirenku mirtį, bet ne tavo, išgama, 
man pakištą masalą.“

Taip jis ir mirė plaučių vėžiu, nepasie
kęs tėvynės, nors, pagal bolševikinius įsta
tymus, jis turėjo teisę grįžti į tėviškę.

„RAMUSIS DONAS“ NERAMUS
Prieš kiek laiko A. Solženicynas buvo 

paskelbęs, kad Nobelio premijų laimėjusio 
M. Šolochovo veikalas „Ramusis Donas“ 
nėra jo originali kūryba. šolochovas pasi
skolinęs nebaigtą rankraštį iš antibolševi- 
ko F. Kriukovo, mirusio 1920 m.

Dabar .,Izvestia“ dienraštyje pasirodė il
gas Anatolijaus Kalinino straipsnis, kuris 
giria Šolochovą ir kaltina Solženicyną už 
šmeižtus. Tačiau, nežiūrint visų Kalinino 
išvedžiojimų, vienas faktas pasilieka ne
aiškus — M. šolochovas, kuris yra gyvas 
ir sveikas, tyli. Jis pats metamojo kaltini
mo nei paneigia, nei patvirtina.

NUTEISTAS MIRTI
„The Daily Telegraph“ (gruodžio 13 d.) 

pranešė, kad žydų tautybės pilietis M. Le- 
viev Maskvoj nuteistas sušaudyti už pikt- 
naudojimą valstybės turto. Leviev buvo 
krautuvės vedėjas. 1971 m. su visa šeima 
pasiprašė leidimo emigruoti į Izraelį. Jo 
tėvai emigravo 1972 m„ o jis pats ruošėsi 
išvykti dabar. Išvažiavimo išvakarėse, 
perdavus krautuvę kitam vedėjui, jis bu
vęs suimtas ir nuteistas.

Mūsų bendradarbiui 
ROMUI RUNGAI, 

jo myliniai MAMYTEI Izabelei 
Šimonytei — Runčienei- 

žemvydienei mirus Lietuvoje, 
reiškia gilią užuojautą

L. Namų B-vės ir Nidos spaustuvės 
tarnautojai

VADOVĖLIS DISIDENTAMS
Du kalinami sovietų disidentai V. Bu- 

kovskis ir dr. S. Gluzman paruošė Mask
voje slaptai platinamą vadovėlį politiniams 
veikėjams, kuriems gresia pavojus patekti 
į psichiatrines ligonines. Pagrindinis pa
tarimas esąs toks: nebandykite būti sąži
ningi, atsakykite į klausimus taip, kaip 
daktarai nori, tada išgelbėsite kailį nuo be
protnamio.

SLAPTOS RADIJO STOTYS
„Quick" žurnalas (12. 12. 74) praneša, 

kad Sovietų Sąjungoje penkiose respubli
kose veikia slaptos radijo stotys. Jų pa- 
grindins tikslas esąs kovoti su rusifikaci
ja. Anot laikraščio, KGB dabar, šalia po
grindžio spaudos, turi kovoti ir su pogrin
džio siųstuvais.

„Komsomolskaja Pravda" žiniomis, vie
na tokia stotis ĮX)licijos jau išaiškinta Do
necke, Ukrainoje. Kitos stotys veikiančios 
Lietuvos, Azerbeidžano, Gruzijos ir Uzbe
kistano respublikose.

KEPTA ŽĄSIS IR GAIDYS
Vinnicoje teisiamas vaikų daktaras Ster- 

nas nebekaitinamas už vaikų nuodijimą, 
nes KGB negalėjo surasti įrodymui reika
lingų liudininkų. Dabar jam primetamas 
kyšių ėmimas. Iš viso dr. Šternas esąs ga
vęs kyšių 750 rublių, keptą žąsį, gaidį ir 
dešimt kiaušinių.

KRONIKOS KALTOS
KGB Maskvoje areštavo vadovaujantį 

kovotoją biologą Sergiejų Kovalevą. Jele
na Sacharova pranešė į Vakarus telefonu, 
kad Kovalevas areštuotas ryšium su Lie
tuvoje leidžiama slapta spauda. Paskutinė
mis žiniomis, Kovalevas iš Leforto kalėji
mo pervežtas į Vilnių, kur jis bus teisia
mas.

SURASTA LATVIŲ SPAUSTUVĖ
Norvegų misijos už geležinės uždangos 

žiniomis, Latvijoje, Litagnės vietovėje, 
KGB surado slaptą spaustuvę, kurioje bu
vo spausdinama protestantų religinė lite
ratūra. Iki šiol jau buvę atspausdinta ke
letas tūkstančių Biblijos, N. Testamento ir 
giesmynų. Spaudos techniškasis darbas 
buvęs be priekaištų. Suimti šeši žmonės.

Se/rfŲH/os DIENOS
— Australijos premjeras Whitlam tie

siai iš Londono buvo nuskridęs į audros 
sugriautą Darviną. Apie 90% visų namų 
sugriauta, 20.000 žmonių turės būti per
kelta kitur.

— Nežiūrint infliacijos ir krizės. V. Vo
kietijos prekybos balansas tikisi turėti 
8.770 mil. DM perteklių (1974 m.).

— Per gyventojų apklausinėjimus paaiš
kėjo, kad iš 14-kos kraštų tiktai penki ti
kisi 1975 metus būsiant geresniais, negu 
praėjusieji 1974 m.

— Vokiečių spaudos žiniomis, A. Sacha
rovas gavo grasinantį laišką, pasirašytą 
rusų krikščionių partijos centro komiteto, 
kuris Sov. Sąjungoje visiškai nežinomas.

■— Per neseniai įvykusį žemės drebėjimą 
Pakistane žuvo apie 10.000 žmonių.

— „Der Spiegei“ praneša, kad Vokietijos 
sviestas Anglijoje parducUamas 60% pi
giau, negu Vokietijoje. Skirtumą primoka 
Vokietijos vyriausybė.

— JAV Atominės Energijos Komisija 
pasigenda tūkstančių svari) branduolinės 
medžiagos, kuri galėtų būti panaudota pri
mityvių atom, bombų gamybai.

— šeši D. Britanijos darbiečių partijos 
parlamento nariai lanko palestiniečių pa
bėgėlių stovyklas Lebanone. Čia jie pasi
matys ir su Jasser Arafatu.

— New Yorke gyvena apie 1 mil. nelega
lių imigrantų — daugiausia iš Pietų Ame
rikos.

— Gruodžio 31 d. JAV pradėta laisvai 
pardavinėti auksą. Jo kaina staiga labai 
pakilo.

— Ugandos prezidentas Amin savo laiš
ke Sovietų Sąjungai, Kinijai ir kai ku
rioms tarptautinėms organizacijoms pa
siūlė atskirti Škotiją nuo Anglijos.

— Japonų kareivis Nakamura, kuris po 
karo išgyveno 30 metų Indonezijos džiung
lėse. gavo už visą tą laiką algą — 55.00 
svarus.

— Austrijos parlamentas priėmė įstaty
mą, legalizuojantį abortus.

—’ Abisinijoje suvalstybinti visi bankai.

XXIX metai

ČEKAI APELIUOJA
Per 1971 m. rinkimus Čekoslovakijoje 

buvo suimta keliolika opozicijos vadų, jų 
tarpe buvęs komunistų partijos centr. ko
miteto narys J. Sabata ir studentų vadas, 
socialistas J. Muller. Pirmasis nuteistas 
6į m„ antrasis — 5J m.

J. Sabata laiko save komunistu, bet ne
sutinka su dabartine komunizmo linija. J. 
Muller reikalavo, kad jaunoji socialistų 
karta universitete galėtų turėti savo atski
rą organizaciją, kurios idėja — nekomu- 
munistinis socializmas.

Dabar Londone sudarytas komitetas če
kų politiniams kaliniams gelbėti, į kurį 
įeina B. Russell’io Taikos Fondas, Čeko
slovakijos socialistų atstovas (užsiinyje) 
ir Sovietų iniciatorių grupė, kovojanti už 
žmogaus teises.

REIKIA PASU
Anglijoje yra apie 40 milijonų gyvento

jų, kurie neturi jokio asmens dokumento 
ar paso. Keliaujantieji į užsienį, gauna pa
sus, pristatydami dvi fotografijas ir užpil
dydami trumpas anketas. Pasirodo, kad 
tokius pasus lengva gauti ir svetimu var
du (nors fotografijos ir turi būti liudinin
kų pasirašytos), ir kai kas tokiomis gali
mybėmis pasinaudoja. Dabar planuojama 
pagriežtinti užsienio pasų išdavimo tvar
ką ir įvesti visiems pažymėjimus. Žinoma, 
jei parlamentas su tuo sutiks.

ANGLIAKASIAI PASAKĖ GANA
Angliakasių prof, sąjungų vicepreziden

tas, komunistas Mick McGahey persisten
gė. Jis atsisakė priimti vykdomosios tary
bos nutarimą dėl algų padidinimo derybų. 
Durhamo angliakasiai nutarė, kad McGa
hey bando pasidaryti diktatorium ir pa
prašė, kad jis būtų pašalintas iš Centr. 
prof, sąjungų vykdomosios tarybos.

VĖL KRATOS
Dr. Sacharovas telefonu pranešė, kad 

gruodžio 23 d. Maskvoje ir Lietuvoje KGB 
iškrėtė dešimties disidentų namus. Jie ieš
koję Lietuvoje leidžiamos Katalikų Kroni
kos. Kratos buvusios daromos fiziko Tver- 
dochlebovo, biologo Kovalevo, matemati
ko Šichanovičiaus, Malvos Landa ir kt. na
muose. Dr. Tverdochlebovas buvęs suim
tas ir tardomas, bet vėliau paleistas.

paskolų bendrovės ir draudimo įstaigos.
— Persijos šachas už 800.000 dolerių nu

pirko visas filmo „Trys veidai" kopijas. 
Tame filme dalyvauja jo buvusi žmona 
Soraya.

— Prie Sardinijos krantų nuskendo pre
kybinis sovietų laivas. Pasigendama devy
nių žmonių.

— Praėjusios Kalėdos buvo vienos šil
čiausių per paskutinį šimtmetį.

— Pasaulio Taikos Dienos pamoksle po
piežius Paulius VI pareiškė, kad pasaulio 
taikos barometras krypsta į blogą pusę.

— Praėjusiais metais D. Britanijoj strei
kams buvo sugaišta 14 mil. darbo dienų.

— Anglijos pensininkai nebegaus papi
ginto sviesto kortelių, nes jų išdavimas 
prašoko papiginimo vertę.

— Dr. Šternas Vinnicoje nuteistas 8 me
tus kalėti. Britų parlamento ir gydytojų 
atstovai pasiuntė protestus.

— šiaurės jūroje susidūrė sovietų ir 
amerikiečių atom, povandeniniai laivai. 
Smulkmenos neskelbiamos.
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l Parasfe/e.
GEROS KNYGOS VAIKAMS

Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tary
ba praėjusiais (1974) metais išleido dvi la
bai vertingas knygas mažiesiems ir lietu
vių įkalbos nepakankamai išmokusiems 
skaitytojams.

1. Lietuvių Kalbos Žodynas Mokyklai ir 
namams. Redagavo žinomi kalbininkai — 
Antanas Klimas ir Stasys Barzdukas. 
Iliustravo Zita Sodeikienė.

Tai nėra paprastas, bet aiškinamasis žo
dynas, kuriame parinktieji žodžiai ne tik 
paaiškinami kitais žodžiais ir sakiniais, 
bet didelė jų dalis ir paveikslais. Tokiu bū
du jaunas skaitytojas, nesuprasdamas ku
rio nors žodžio, atras jį išaiškintą šitame 
žodyne, pamatys norimąjį pažinti daiktą 
nupieštą ir, tur būt, jo daugiau nebeuž
mirš.

žodžius šitam žodynui parinko JAV ir 
Kanados lituanistinės mokyklos. į darbą 
buvo įtraukta daugiau kaip 15 mokyklų. 
Šitą mokyklų talką reikia ypačiai vertinti, 
nes jos, kasdien susidurdamos su praktiš
kuoju mokymu, geriausiai galėjo žinoti, 
kuriuos žodžius būtiniausia žodynui at
rinkti. Surinktąją medžiagą tvarkant, be 
jau minėtų redaktorių, talkininkavo J. 
Jankus, J. Miškinis. J. Kregždienė, dr. Z. 
Ašoklis. Knygą surinko saleziečių spaus
tuvė Romoje, o atspaude M. Morkūnas 
Chicagoje. Spausdinimo darbais rūpinosi 
Švietimo Tarybos narys J. Raslavičius, o 
meninį darbą prižiūrėjo saleziečių spaus
tuvės vedėjas V. Aleksandravičius. Leidi
mą parėmė Lietuvių Fondas.

Šis žodynas, nors ir apima tik būtiniau
sius lietuvių kalbos žodžius, bet yra taip 
gražiai paruoštas ir toks naudingas, kad 
be jo neturėtų apsieiti nei viena lietuvių 
šeima, turinti savo namuose prieauglio.

Mano žodynas. Autorius Richard Scarry. 
Tai jau, galima sakyti, beveik nebe žody
nas, o spalvotas kietais viršeliais albumas, 
turįs daugiau kaip 1.400 pavadinimų. 
Kiekvienas žodyne paminėtas daiktas turi 
spalvotą komiškai nupieštą paveiksliuką 
ir užrašus lietuvių ir anglų kalbomis. Ge
resnio lietuvių. kalbos vadovo mažiesiems 
pipirams, kurie namuose ar su draugais 
griebiasi angliškai, beveik negali būti.

Šitas mažųjų žodynas yra pritaikytas 
lietuviukams iš angliško žodyno. Lietuvių 
kalbai pritaikė ir išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Taryba. Leidimą 
parėmė Lietuvių Fondas. Spausdinimo tei
ses turi Western Publishing Company Inc.

Žodynas suskirstytas į 48 skyrius, su at
skirais pavadinimais, pvz., Žaislai, Krau
tuvėje, Mokykloje, Oras. Automobiliai ir 
t. t. Visa medžiaga taip įdomiai sutvarky
ta, kad net ir patys mažieji skaitytojai tu
rės ja iš karto susidomėti.

Labai gaila, kad nei vienos, nei antros 
knygos nenurodyta kaina. Taip pat nepa
žymėta, kas ir kur ją platina. Vienoje iš jų 
yra JAV Lietuvių Švietimo Tarybos adre
sas, kurį čia ir patiekiame — Lithuanian 

S. Miglinas

Kelionė aplink _ _
L^^—Lietuvą

1938 

ZARASŲ KRAŠTAS

Salakas

Salako miestelis yra didžiausias Zarasų apskri
tyje. Tačiau čia žemės yra bene prasčiausios, daž- 
nausiai trečios ketvirtos rūšies. Ir jų žmonės ne po 
daug turi. Visame valsčiuje valakininkų beveik nė
ra. O jei koks ir pasitaiko, lai kaimynai jį bagočiu- 
mi vadina ir taip atsiliepia:

— Jis turtingas žmogus — duoną kepa...
Iš tiesų ne kiekvienas salakiškis gali duoną kep

ti. Nors šios apylinkės nepaprastai gražios — miš
kingos, kalnuotos ir ežeringos, — tačiau rugys silp
nai dera. Apie kviečių sėjmą nė negalvok. Daugiau
sia salakiškiai sėja grikių.

— Grikiai šiek tiek geriau užsikarta mūsų že
mėse, — pasakoja vietos ūkininkai.

Taip pat žirniai kiek geriau dera už kitus javus, 
tad ir jų daugiau sėjama. Su duona — kaip Dievas 
duoda. Jei lietingesnė vasara — rugiai šiek tiek už
dera. Jei sausros — jie išplaukia mažai nuo žemės 
pakilę ir tuojau nudžiūsta, net sėklos negrąžindami. 
Čia žmonės dažniausia minta grikių koše ir žirniene 
— ir dėl jų varžydamiesi. Daug kur pamatysi mote
ris dirbančias žemės darbus. Jų vyrai išėję prie kitų 
darbų.

*♦»

Educational Council of the U. S. A. Inc. 
5620 So Claremont Avenue. Chicago, III. 
60 636.

P. S. „Tėviškės Žiburių“ administracija 
Kanadoje skelbiasi, kad pardavinėjanti 
Lietuvių kalbos žodyną po 6 dolerius ir 
Mano žodyną po 5 dol.

A. RANNIT — ČIURLIONIO IR 
DONELAIČIO GARSINTOJAS

Kas nėra girdėjęs estų poeto, meno isto- 
kiro ir kritiko Aleksio Rannit, neseniai at
šventusio 60 m. sukaktį, vardo? Išmokęs 
lietuvių kalbą ir vedęs lietuvaitę, jis pasi
darė vienas iš tų retų kitataučių, didelę sa
vo gyvenimo dalį paskyręs lietuvių kultū
rai garsinti. A. Rannit yra išvertęs daugy
bę lietuvių poetų eilėraščių, teatro veika
lų ir parašęs šimtus straipsnių lietuvių li
teratūros temomis.

Atvykęs į JAV, Kolumbijos universitete 
jis parašė disertaciją apie mūsų didįjį dai
lininką M. Čiurlionį, už kurią gavo magist
ro laipsnį. Vėliau suredagavo „Lįtuanus“ 
žurnalo numerį, specialiai skirtą Čiurlio
niui.

A. Rannit daugiau negu bet kuris lietu
vis yra garsinęs ii' mūsų poezijos pradi
ninką Donelaitį. Apie Donelaitį jis yra 
skaitęs paskaitas daugelyje JAV ir Euro
pos universitetų. Jo dėka šie du literatūros 
ir meno šulai pasidarė žymiai daugiau ži
nomi Vakarų pasaulyje. Už savo didelius 
nuopelnus mūsų kultūrai kelti A. Rannit 
nusipelno visų lietuvių pagarbos.

„LIETUVIŲ DIENOS“

„Lietuvių Dienos“, mėnesinis lietuvių 
kultūros ir visuomenės gyvenimo žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. 1947 m. spalio 
mėn. Redaguoja D. Mackalienė, leidėjas A. 
Skirius. Adresas: 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029. Atskiro nr. kaina $1, 
prenumerata metams $10.00.

Šių metų spalio mėn. Lietuvių Dienų 
žurnalo nr. pirmoje vietoje pamini dr. Kos
tą Jurgėlą, daugiau kaip 20 metų vadova
vusį Amerikos Balso lietuviškajam sky
riui. Žurnalo viršelį puošia dr. Jurgėlos fo
to nuotrauka, tekste spausdinama plati gy
venimo ir darbų apžvalga, gausiai iliust
ruota privataus gyvenimo ir darbo nuo
traukomis.

Taip pat šiame numeryje daug vietos 
skiriama Australijos lietuviams ir jų or
ganizacijoms, kurios nebuvo minėtos spe
cialiame Australijos numeryje. Literatūri
nėje dalyje M. Makricko romano tęsinys, 
Australijos liet, poetų kūryba, A. Pagra
mančio satyra.

Kultūrinėje dalyje apžvelgiama koncer
tai, festivaliai, vasaros savaitės ir kt.

Anglų k. dalyje daugiau vietos skiriama 
prisiminti pavasarį vykusiai Los Angeles 
Jaunimo ansamblio 25 m. sukakties šven
tei.

Salakiškiai yra ypač pamaldūs žmonės ir prisi
rišę prie savo krašto, prie gimtosios žemės. Jie per
gyveno visą eilę karų, švedų karas ir Napoleono žy
gis dar ir šiandien vietos gyventojų minimi. Vokie
čių okupacija ir kovos su raudonarmiečiais netur
tingus salakiškius visai nualino. Nepriklausomybės 
karuose keli šimtai salakiškių narsiai kovojo dėl 
Lietuvos laisvės. Po vokiečių okupacijos kurį laiką 
Salakas buvo lenkų okupuotas. Tuo metu salakiš
kiai parodė retą pavyzdį. Būdami svetimų valdžio
je, jie mokėjo mokesčius pavergėjams ir, save laiky
dami lietuviais, savo iniciatyva rinko mokesčius ir 
siuntė tik susikūrusios Lietuvos valdžiai.

Salakiškių pamaldumų liudija Salako bažnyčia. 
Ji pastatyta iš tašytų akmenų ir turi apie 80 metrų 
aukščio. Ši „nedegama“ bažnyčia baigta statyti prieš 
pat Pasaulinį karą toje vietoje, kur sudegė buvusi 
medinė bažnyčia. Salakiškiai šią bažnyčią, kuri kai
po akmens statinys Lietuvoje savo didumu yra vie
nintelė, sako:

— Ji buvo statoma pusaštuntų metų. Visi ak
menys iš valsčiaus tada buvo surinkti. Bet dabar jų 
vėl priaugo...

Apie patį Salako miestą pinamos įvairios le
gendos. Viena legenda sako, kad Salakas senovėje 
buvęs septynių mylių ilgio ir septynių mylių platu
mo ir turėjęs septynias bažnyčias ir septynis vienuo
lynus. tačiau per karus su švedais visas miestas bu
vęs paverstas pelenais. Dėl savo gamtos grožio pra
eityje Salakas buvęs medžioklės centru. Į jį suva
liuodavo medžioti didikai ne tik iš visos Lietuvos, 
bet ir iš kitų kraštų, kartu atsigabendavo ir sakalų.

Salakas stovi didžiulio Luodžio ežero pakraš
tyje. šis ežeras yra vienas iš didžiausių Zarasų aps
krityje, užima arti 1.000 ha. Luodyje gausu įvai
riausios žuvies, čia nemaža yra žvejų. Tačiau dau

Kalbininkas
Prieš 125 m. (1849. V. 6) Lembos km., 

Kvėdarnos vis., Tauragės aps. gimė Kazi
mieras Jaunius. Tai buvo žymus mūsų kal
bininkas ir svetimų kalbų tyrinėtojas. Dar 
mok'ydamasis Žemaičių kunigų seminari
joje, jau pasižymėjo kalbų mokslo gabu
mais. Vėliau apie 4 metus dar gilino studi
jas Petrapilio Dvasinėje akademijoje. Tai 
buvo Rusijoje vienintelė aukštoji katalikų 
teologų mokykla. Ją baigė teologijos ma
gistro laipsniu ir buvo paskirtas Žemaičių 
kunigų seminarijos profesoriumi. Čia dar
buodamasis. susipažino su kitų kraštų 
mokslininkais ir spręsdavo lyginamosios 
kalbotyros klausimus.

1893 m. buvo paskirtas Kazanės (Rusi
ja) klebonu. O kodėl jis buvo perkeltas į 
Kazanę? Apie tą įvykį dr. J. Januškevičius 
rašo taip:

„...Kai lietuviai sumanė sz, cz ženklus 
pakeisti š, č, kun. K. Jaunius, norėdamas 
ištirti, ar, tariant tuos garsus, lietuviai 
lenkia liežuvio galą prie gomurio ar že
myn (kad galėtų spręsti, ar tų raidžių 
ženklas viršuje turi būti dedamas rageliais 
aukštyn ar žemyn), jis patepė liežuvio ga
lą tušu ir, stovėdamas ties veidrodžiu, 
mankštino savo liežuvį, garsiai tardamas 
š. č. ž. Jo tarnas, atidaręs duris ir matyda
mas kun. K. Jaunių tą operaciją darant, 
pakvietė kai kuriuos seminarijos profeso
rius, kurie, tai matydami, nusprendė, kad 
K. Jaunius nustojo proto. Todėl jis buvo iš 
seminarijos nusiųstas į Kazanę, jau nebe 
Žemaičių, bet Mohilevo vyskupystėj esan
čią." („Tėviškės Garsas“, 1948 m.. Nr. 
113).

Kazanėje susipažino su vietinio univer
siteto .profesoriais ir gilino kalbotyros 
mokslo žinias. Vėliau Kazanės universite
tas jam suteikė lyginamosios kalbotyros 
garbės daktaro vardą. K. Jaunius mokėjo 
daug svetimų kalbų. Tai jam nesunku bu
vo spręsti įvairius lyginamosios kalbos 
klausimus. Kiekvienam lietuvių kalbos 
faktui jis rasdavo atitikmenų senosiose 
kalbose, kiekvienos šaknies kilmę jis iš
vesdavo iš anųjų kalbų, arba lietuvių kal
bos pagalba aiškindavo tų senųjų kalbų 
faktus. Bet nemėgo rašyti ir savo patyri
mus skelbti kitiems. Tai kilo susirūpini
mas, kaip būtų galima iš jo ką nors išgauti 
mokslo reikalams. Nutariama K. Būgą pa
skirti K. Jauniaus sekretoriumi ir jam pa
vedama užrašyti profesoriaus mokslinius 
sprendimus.

1899 m. K. Jaunius Petrapilio Dvasinėje 
akademijoje pradėjo dėstyti lotynų, grai
kų ir hebrajų kalbas. Pirmais mokslo me
tais dar jis paskaitas skaitydavo. Bet ant-

Ant. Račkauskas
PIRŠLIAI

Pyška staklės ir dūzgia rateliai.
Krinta snaigės už lango tyliai;
Kieme trypia bėrieji žirgeliai.
Iš toli atvažiavo piršliai.

Ir suskambo degtinės stikleliai,
Ir kalbėjo melagiai slapčia.
Gyrė jaunąjį — gyrė jo dvarą, 
Meiliais žodžiais viliojo tave.

Tu jų žodžiais meiliais patikėjai. 
Su jaunuoju žiedais sumainei.
Nuo močiutės tave iškalbėjo, 
Iš toli atvažiavę piršliai.

K. Jaunius
rais metais jau retai ateidavo į akademiją 
ir tik namuose tyrinėjo kalbotyros moks
lą. O kiek jis į tą kalbų mokslą buvo įsigi
linęs, tai ir vėl tenka pasinaudoti dr. J. 
Juškevičiaus straipsnio ištrauka:

„...Jis versdavosi dieną Ir naktį kalboty
ra. Jis į savo darbą dažnai taip įsigilinda
vo, kad kartais tris dienas ir naktis nuo 
vietos neatsistodavo ir nevalgydavo. Į sa
vo kambarį jis nieko neįsileisdavo, ir tik 
tarnas, atnešdamas valgį, savo raktu kam
barį atrakindavo ir, padėjęs indus ant sta
lo, vėl išeidavo, užrakindamas duris. Tyri
nėjimo raštelius K. Jaunius numesdavo 
ant grindų, o K. Būga, pasinaudodamas 
įeinančio tarno laiku, visus popiergalius 
surinkdavo. Ilgainiui tokių popiergalių su
sidarė centneriai, ir K. Būga pasinaudojo 
jais savo veikalui „Aistische Studien". 
(Ten pat).

Paskutiniaisiais metais K. Jaunius sten
gėsi įrodyti semitų ir indoeuropiečių kal
bų giminingumą. Bet šiuos tyrinėjimus nu
traukė staigi mirtis. Jo lietuvių kalbos 
gramatiką spaudai paruošė K. Būga ir iš
leido Petrapilio Mokslų Akademija. Tary
binė enciklopedija rašo, kad K. Būgos už
rašytas K. Jauniaus kalbinis palikimas 
(3.043 psl. rankraštis) saugomas Vilniaus 
universiteto bibliotekoje.

K. Jaunius mirė 1908 m. kovo 9 d. Pet
rapilyje. Spėjama, kad mirė vandens liga, 
kurį jį bedirbantį prie stalo amžinai at
skyrė iš gyvųjų tarpo. Tai buvo kalbų ge
nijus, ir labai gaila, kad mažai turime jo 
paliktų moksliškų užrašų.

V. Vytenictis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
NAUJAS LAIKRAŠTIS VENECUELOJE

Lapkričio 15 d. Venecueloje pasirodė 
Lietuvių Katalikų Komiteto leidžiamas ir 
Juozo Kukanauzos redaguojamas mėnesi- 
nia rotatoriumi spausdintas laikraštis 
„Gairė“. Savo įžanginiame žodyje redak
torius pažymi, kad Venecuelos lietuvių ko
lonija jau daugiau kaip 10 metų neturi 
periodinio leidinio, išskyrus kas metai ar 
pusantro išeinantį „Venecuelos Lietuvį". 
Tai spaudos spragai užkišti ir pradėta leis
ti „Gairė“. Įdomu, kad Venecuelos Liet. 
Katalikų Misija esanti pripažinta kaip 
diplomatinė institucija ir turi teisę laik
raštį siuntinėti be jokio pašto mokesčio.

Pirmame „Gairės“ numeryje, be leidėjų 
ir redakcijos pasisakymų, dar rašoma apie 
jaunimo stovyklą, dr. V. Dambravą ir duo
dama platoka kronika.

S. KUDIRKA DALYVAVO VAIŠĖSE
Brooklyne neseniai atšventė 40 m. ku

nigystės sukaktį buv. Greveno stovyklos 
klebonas kun. Antanas Račkauskas. J iš
kilmingas pamaldas ir po jų vykusias vai
šes atvyko ir visa S. Kudirkos šeima.

DU DIDELI LIETUVIŲ KALBOTYROS 
DARBAI

Žymus mūsų kalbininkas dr. Petras Jo
nikas. gyvenantis Chicagoje, šiuo metu in
tensyviai rašo lietuvių kalbos istoriją ir 
ruošia (redaguoja) mirusio prof. Antano 
Salio kalbotyriniųs raštus spaudai. Abu 
atlikti darbai bus reikšmingas indėlis li
tuanistinio mokslo aruodan išeivijos ir vi
sos tautos šios srities plotmėje.

gis jų, neturėdami pinigų žvejybai išsinuomoti nors 
dalį ežero, žūklavimą pakeitę meškeriojimu. Su 
meškere prisivilioja kokią žuvelę ir patenkinti, kad 
ja gali sriubą paįvairinti. Tik keletas vielos lietuvių 
yra tikra žodžio prasme žvejai. Ypač visoje Salako 
apylinkėje apšaukti geri žuvininkai ūkininkai bro
liai Rukšlelės, gyveną Grybiškių kaime, esančiame 
5 km už miestelio. RūkŠtelės, gražiai sutvarkę ūkį, 
kas melai nuomoja po kelis ežerus. Pas juos įrengti 
pavyzdingiausi tvenkiniai, kuriuose laiko žuvis.

Miestelyje dažnai pristinga žuvies, —- pasa
koja salakiškiai. — Nors ir gyvename prie didžiulio 
ežero, bet nežvejybos metu sunkiau žuvies gauti. 
Tik pas Rukšleles jos niekad nestinga. Jie dar prieš 
draudimą pakankamai prisigaudo, užregistruoja ir 
prileidžia tvenkinius. Nėra to laiko, kada Rukšlelės 
neturėtų žuvies.

Šiaip jau daugis Salako mažiau pasiturinčių gy
ventojų verčiasi tinklų mezgimu. Daugiausia tink
lus mezga moterys. Tai esąs moteriškas darbas. Vy
rai eina prie sunkesnių darbų. Tačiau ir vyrų sala
kiškių yra užsiimančių tinklų mezgimu. Tinklų mez
gėjų daugumas gyvena Salako bažnyčios rajone, čia 
stovi eilės nedidelių medinių namelių, kuriuose 
dažniausiai gyvena tinklų mezgėjai bei mezgėjos.

— Eik į kurį nori tų namelių, kiekviename rasi 
linkių mezgėją, — atsakys kiekvienas salakiškis, jei 
paklausi tinklininko.

Uždarbis tinklų mezgėjo nedidelis. Galima sa
kyti net labai mažas. Anksčiau tinklininkams geriau 
sekėsi. Jie mezgė tinklus, jie juos ir pardavė. Pasku
tiniu metu tinklų prekybą monopolizavo salakiškis 
Lapeika. Jis išsikabino atitinkamą iškabą ir per jo 
rankas eina visi salakiškių tinklininkų numegzti 
tinklai. Jis duoda medžiagą ir užsako reikiamus 
tinklus. Taip pat ir kainas už darbą tas pats žmogus 
nustato.

LIETUVIŲ MUZIEJAUS KŪRĖJO 
SUKAKTIS

Lietuvių kultūros muziejaus kūrėjas ir 
išlaikytojas Stanley Balzakas, jr. spalio 8 
d. sulaukė 50 m. sukakties. Studijas yra 
baigęs De Faul universitete magistro 
laipsniu. 1966 m. birž. 22 d. Chicagoje, prie 
savo automobilių prekybos įstaigos įkūrė 
Lietuvių Kultūros muziejų, kurio pagrindą 
sudarė dr. Račkaus rinkiniai: gintaro, Lie
tuvos monetų ir pašto ženklų, žemėlapių, 
etnografinių eksponatų, ginklų ir kitų se
nienų. Bibliotekoje apie 10,000 knygų ir 
žurnalų komplektų. Muziejuje ruošiamos 
meno ir kitokios parodos. Leidžiamas ir 
muziejaus neperiodinis leidinys „Museum 
Review". Muziejus yra išpopuliarintas ir 
amerikiečių visuomenėje.

PAMINĖTAS ARKIV. J. SKVIRECKAS

L. K. Mokslo Akademijos New Yorko ži
dinys Kultūros Židinio salėje buvo suruo- 
šęs arkivyskupo Juozapo Skvirecko 100 
metų gimimo sukakties minėjimą. Paskai
tą apie arkivyskupą skaitė kun. prof. St. 
Yla. Apie arkivyskupo išverstąjį Šv. Raš
tą kalbėjo kun. prof. A. Rubšys.

LIKVIDAVOSI „BALTIJA“

Vakarų Vokietijoje likvidavosi vyrų 
kvintetas „Baltija". Šis populiarus vyrų 
penketukas koncertuodavo ne tik Vokieti
joje. bet taip pat buvo nuvykęs ir į Šiau
rės Ameriką. Be to, išleido savo dainų 
plokštelę „Kokiais keliais keliaučiau", ku
ri jau esanti išparduota.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Kapačinskas — IŠEIVIO DALIA. 
1950-1973 metų atsiminimai.

Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys. 1974 m., 290 psl„ kietais virše
liais. kaina nenurodyta.

Kun. Augustinas Steigvilas — NERAMI 
ŠIRDIS. Trumpi dvasiniai apmąstymai. 
Religinio pobūdžio 86 psl. knyga. Atspaus
dinta „Laiko" spaustuvėje Argentinoje. 
1974 m. Kaina nenurodyta.

V. VERIKAITIS 50 M.

Gruodžio 31 d. solistui V. Verikaičiui su
kako 50 metų amžiaus. Anglijoje ir Euro
poje jis išgarsėjo praėjusią vasarą su „Ai
do" choru.

ATSINAUJINIMAS
Atsinaujinkite! Susitaikykite!
Du pageidavimai. Geri ir praktiški. Jau

nystė ir taika - kokie vertingi žemiškojo 
gyvenimo turtai. Poetas Putinas dejavo:

Gyvenimo laimės panūdus širdis
Nežino, kada naujas rytas prašvis.

Šventieji Jubiliejiniai Metai yra tas 
naujas rytas. Rytas — saulėtas, linksmas 
ir laimingas. Tik reikia mokėta ir suprasti, 
kaip tą rytą pasitikti ir kaip juo pasinau
doti.

Žmogus yra komplikuotas kūrinys. Dvi
lypis tvarinys. Jame kūnas ir siela, skir
tingų norų ir pomėgių, kuriuodu čia žemė
je vienas be kito negali gyventi. Kūnas be 
sielos — lavonas. Siela be kūno — ne šio 
pasaulio gyventoja. Tad ir atsinaujinimas 
turi liesti abi dalis: kūną ir sielą.

«»•
Metii skaičius žmogaus nesendina. Tik 

brandina. Tik prinokina būsimam, amži
nam gyvenimui. Gilaus amžiaus sulaukęs 
senelis gali taip pat linksmai juoktis ar 
šypsotis, kaip ir nekaltas kūdikis. Gali gy
vai žaisti, kaip ir vaikas. Gali kasdien to
liau mokytis iš savo ilgo patyrimo, kaip ir 
mokyklos mokinys. Gali, senatvės ligų 
varginamas, skausmų kamuojamas, jaustis 
laimingas, kad savo kentėjimais gali per 
Dievą padėti kitiems, kaip ir energingas 
jaunuolis aukoja savo darbus visuomenės 
labui.

Nesvarbu, kad kūnas netrukus virs dul
kėmis ar pelenais. Matuojant amžinybės 
matu, tai bus tik trumpas laukimo momen
tas. kol jo kūnas pasikeis dvasiniu kūnu. 
Tad labai svarbu seną kūną visuomet lai
kyti pripildytą jaunos dvasinės jėgos, pa
naudojant visas žemiškas ir dvasiškas 
priemones.

• ••
žvaigždėtą Palestinos naktį Jėzus kal

basi su barzduotu Nikodemu, žydų vyres
niuoju, ir jam sako:

— Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau tau, jei 
kas neatgims iš naujo, tas negali matyti 
Dievo karalystės.

— Kaip gali žmogus gimti, senas būda
mas? — klausia Nikodemas.

Jėzus atsako:
— Kas neatgims iš vandens ir šventosios 

Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo karalys
tę.

Iš vandens jau esame gimę per šv. krikš
tą. Ar esame gimę iš šv. Dvasios, tegalime 
kiekvienas atsakyti patys už save. Gimi
mas iš šv. Dvasios yra nuolatinis gyveni
mas su Dievu per tikėjimą. Gyvą tikėjimą, 
pasireiškiantį darbais, žodžiais ir minti
mis. Kitaip sakant, kasdieninį atnaujini
mą Dievo karalystės mumyse.

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo 
tikinčiųjų širdis ir uždek juose savo mei
lės ugnį.

A. J. S. j
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Pirmoji radijo programa
(Leeds BBC radijo atstovė E. Ambler 

gruodžio 12 d. kalbėjosi su V. Ignaiėiu) 
Pranešėja: Šiandien po piet mažos, bet 

veiklios, Bradfordo lietuvių bendruomenės 
atstovai Bradfordo Centrinei Bibliotekai 
įteiks knygas, kurios yra išverstos į anglų 
kalbų.

Knygas surinko ir jų perdavimu rūpina
si Viktoras Ignaitis, pensininkas, buvęs 
mokytojas, kuris į Bradfordą atvyko apie 
1950 metus.

Klausimas: Kas jus paskatino šį knygų 
rinkinį pradėti?

V. Ignaitis: Išėjęs pensijon ir turėdamas 
daugiau laisvo laiko, nutariau apsilankyti 
Bradfordo Centrinėje Bibliotekoje. Pir
miausia, žinoma, ieškojau knygų apie Lie
tuvą. Tačiau jas peržiūrėjęs, labai nusivy
liau, nes dauguma jų pateikė neteisingą 
vaizdą. Todėl nutariau sudaryti rimtą kny
gų rinkinį ir padovanoti bibliotekai, kad 
skaitytojai galėtų tiksliau pažinti Lietuvą 
ir lietuvius. Kaip matote, knygos yra įvai
rios: istoriniai, meniniai veikalai apie Lie
tuvą ir lietuvių kalbą. Lietuvių kalba dėl 
savo senumo ir savitumo yra ypatingai 
svarbi filologijos studentams.

Klausimas: Tarp literatūrinių ir ;x>liti- 
nių veikalų jūs įtraukėte ir virimo vado
vėlį bei 'knygas vaikams. Ar tai padarėte, 
norėdamas pritraukti didesnį skaitytojų 
būrį?

V. Ignaitis: O taip. Aš manau, kad visi, 
kurie norės — ras vertingo pasiskaitymo.

Klausimas: Ar šios knygos sudaro praei
ties ar dabartinės Lietuvos pilnų vaizdą?

V. Ignaitis: Gal daugiau praeities. Da
bartinė Lietuva yra Sovietų Sąjungos oku
puota. Todėl spausdinami istoriniai ir eko
nominiai faktai yra iškraipomi. O jeigu 
kai kurie bando aprašyti tiesą ar priešta

JAUNIMUI
Pasaulio Lietuvių Trečiojo Kongreso In

formacijos Tarnyba prisiuntė laišką, pra
šydama surasti Europos lietuvių jaunimo 
tarpe asmenis, kurie palaikytų ryšį su ta 
Tarnyba — perimtų siunčiamas informa
cijas ir pranešinėtų, ką jaunimas daro Eu
ropoje. Prašome atsiliepti jaunimo atsto
vus, kurie norėtų šio darbo imtis.

Tuo tarpu spausdiname porą jaunimui 
prisiųstų informacijų. Nepagailėsime vie
tos ir ateityje, jei tik jaunimas to pagei
daus. Red.

JAUNIMO KONGRESO DATOS
Pasaulio lietuvių jaunimo trečiasis kon

gresas (sutrump. III PLJK) įvyks 1975 m. 
gruodžio 20 — 1976 m. sausio 6 d. d. Pietų 
Amerikoje. Kongreso oficialus atidarymas 
numatytas Buenos Aires mieste gruodžio 
20-21 d. d., o stovykla taip pat ruošiama 
Argentinoje nuo gruodžio 22 d. iki 28 d. 
Stovyklai pasibaigus, trumpam bus persi
kelta į Urugvajaus sostinę Montevideo, 
kur gruodžio 28-29 d. d. numatyta ruošti

„Darbininkas" (Nr. 46, 1974), atvykus 
S .Kudirkai, įsidėjo vedamąjį, su kurio 
viena kita mintimi verta susipažinti.

„Tai daugiau panašu į sapną, ne į tikro
vę. Prieš porą mėnesių jis buvo sunkiau
siame Sovietų Sąjungos kalėjime, prira
kintas prie sunkaus darbo. Ir iš to praga
ro štai jį ištraukė į laisvę, ištraukė su visa 
šeima — žmona, dviem vaikais, motina. Ir 
kokios reikėjo tvirtos rankos, kad galėtum 
pasiekti tokius tolimus ir baisius kalėji
mus. Ir tai padaryta, sapnas paverstas 
realybe, visų dideliam džiaugsmui."

Prisiminus, kad net JAV prezidentas 
Fordas atėjo į S. Kudirkos vadavimo tal
ką, rašoma:

„Tai buvo visų lietuvių didelių pastan
gų ir kovos gražiausi metai. I kovą įsijun
gė visos organizacijos, rengė demonstraci
jas, rinko parašus, rašė peticijas, siuntė 
laiškus, informavo spaudą, televiziją. To
kie Lietuvos vyčiai kiek daug laiškų para
šė Kudirkos reikalu. Rašė mokyklų moki
niai, mokiniai net siuntinius siuntė. Tai 
visa cementavo mus. sujungė mus naujai 
kovai už Simą ir dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

Ar nėra tai pirmas kartas, kai į mūsų ko
vą įsijungė ir nemaža kitų tautų žmonių. 
Amerikiečių tarpe buvo sąjūdis už Simo 
laisvę. Štai pirmą kartą savo byloje mes 
turėjome tiek daug draugų iš kitų tautų 
tarpo.“

„Aidai“ (Nr. 8. 1974 m.) išspausdino A. 
Gurecko straipsnį „Dėl Rytprūsių atei
ties“, kuriame patiekiami įvairūs ir gana 
įdomūs Rytprūsių ateities variantai. Dė
mesio vertas yra šitoks autoriaus išvedžio
jimas:

„Niekas taip ryškiai neparodo rusų pa
siryžimo lietuvių tautą visiškai sunaikinti, 
kaip jų kolonijos Ryrptūsiuose įdiegimas. 
Ar Rusija liks komunistinė ar pasidarys 
demokratinė, ar ji bus valdoma komisarų, 
carų ar maršalų, ji kiek tik įmanydama 
stengsis susisiekti ir susijungti su savo ko
lonija Baltijos krante. Rusijai Lietuva se
niau buvo pakraščio žemė, kurią naudinga 
laikyti savo valdžioj, bet kurios galima be 
didėlio skausmo ir atsisakyti. Dar 1939 m. 
sovietams su vokiečiais dalinantis Baltijos 

rauti iškraipymams, tai jie yra uždaromi į 
kalėjimus arba siunčiami į Sibirą. Todėl 
yra neįmanoma pilną ir tikrą vaizdų susi
daryti apie dabartinę Lietuvą.

Klausimas: Ar visos knygos apie dabar
tinę Lietuvą yra parašytos autorių, gyve
nančių už,Lietuvos ribų?

V. ignaitis: Daugumas knygų autorių 
gyvena Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Klausimas: Jūs teigiate, kad ši malda
knygė yra ypatinga. Gal galite apie jų pla
čiau paaiškinti?

V. Ignaitis: Taip. Matote, 1940 metais 
Sovietams okupavus Lietuvą, daugelis lie
tuvių, įskaitant moteris ir vaikus, buvo 
deportuoti į Sibirą. Ten jie pasigedo mal
daknygės. šią rmfidaknygę ranka parašė 
trys jaunos lietuvaitės. Vėliau ji pakliuvo 
į Vakarus, kur buvo atspausdinta dauge
lyje kalbų. įskaitant anglų, šios malda
knygės viršuje galite matyti lietuviškai 
ranka rašyto originalo nuotrauką, o apa
čioje ■— angliškąjį vertimą.

Klausimas: Jūs šį knygų rinkinį sudarė
te, norėdamas, kad skaitytojai susidarytų 
geresnį vaizdą apie Lietuvą ir lietuvius. 
Ar galėtumėte trumpai apibūdinti, kaip 
jūs norėtumėte būti vertinami?

V. Ignaitis; Aš norėčiau, kad apie lietu
vius būtų žinoma, jog jie yra patriotai, ko
vojantieji už laisvę. Yra pasišventę katali
kai,; daugumoje ūkininkai, mylintieji savo 
šeimas.

Pasikalbėjimas baigtas A. Bražinsko 
daina „Nemunėli, Nemunėli", kurią išpil
dė Europoje viešėjęs Kanados lietuvaičių 
choras „Aidas", diriguojamas V, Verikai- 
čio. Choro dainas į magnetines juostas 
įrašė Lietuviško Filmo ir Radijo vienetas.

VA L.

talentų vakaras ir šokių šventė. Brazilijo
je Jaunimo Kongreso programa prasidės 
Naujųjų Metų sutikimu gruodžio 31 d. San 
Paulo mieste. Netoli miesto sausio 1-6 d. 
d. bus studijų savaitė, kuria ir baigsis ofi
cialioji Trečiojo Kongreso programa.

TALKA PIETŲ AMERIKAI
Ieškoma talkos šiaurės Amerikos lietu

vių jaunimo tarpe, padėti jaunimui Pietų 
Amerikoje su ruošos darbais Trečiajam 
Jaunimo kongresui. Reikalingi žmonės, 
kurie sutiktų ateinančią vasarą arba anks
tyvą rudenį vykti į Braziliją, Argentiną 
arba Urugvajų ir ten kelis mėnesius pasi
darbuotų jaunimo tarpe. Praėjusių vasarą 
Gabija Juozapavičiūtė iš Kanados buvo 
nuvykusi ilgesniam laikui ir darbavosi Sao 
Paulo ir Buenos Aires miestuose.

Susidomėję asmenys kviečiami kreiptis 
į Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ry
šių centrą: LWYA COMMUNICATION 
CENTER, 2242 West Marquette Rd., Chi
cago, Illinois 60629. USA.

kraštus ir Lenkijos valdomas žemes, Molo- 
tovo-Ribbentropo pirmuoju rugpjūčio 23 
dienos susitarimu visa Lietuva su Vil
niaus kraštu buvo palikta Vokietijos įta
kos sferai. Matyt, rusams ji tada dar buvo 
mažiau svarbi negu Latvija, Estija ir net 
Suomija, kurias ji išsireikalavo savo įta
kos sričiai. Dabar Lietuva yra pasidariusi 
neišvengiama kliūtimi skersai kelio tarp 
rusų akimis rusiškų žemių, tarp jų koloni
zuotos Karaliaučiaus srities, stipriai apru- 
sintos Gudijos ir, anapus jos, neaprėpiamų 
tikrosios Rusijos platybių. Jei rusai nebū
tų pasiryžę lietuvių tautą sunaikinti, jie 
niekad nebūtų įkūrę savo kolonijos toli 
nuo kitų tikrai rusiškų žemių, pavojingoj 
vietoj, apsuptą svetimų tautų, kurios, ma
tydamos joms iškilusią grėsmę, aišku, taip 
pat stengsis ją kaip nors pašalinti. Rytprū
sių rusai, jausdami savo padėties netikru
mą, visada bus pačiais aršiausiais lietuvių 
tautos ir jos laisvės priešais. Ateityje jie 
bus didžiausia kliūtimi, siekiant lietuvių 
ir rusų santykių taikingo išlyginimo ir ieš
kant kokio nors abiems tautoms priimtino 
sprendimo."

„Draugas“ (Nr. 247, 1974) įsidėjo dakta
ro J. Adomavičiaus straipsnį apie žmones 
...ir šunis, čia jis įrodinėja, kad šeimose, 
ypačiai kur esama mažų vaikų, nepatarti
na laikyti šunų. Suminėjęs apkandžiojimo 
ir užkrėtimo pavojų, jis rašo:

„Žmogus yra toks sutvėrimas, kad jis 
gali akis užmerkti tada, kai nenori ko ma
tyti. Motinos teršia autobuso-automobilio 
sėdynes vaikų bateliais, tarsi vaiko bato 
purvas joms būtų skanėstas — papuošalas. 
Taip jos kenkia sau ir kitam. Visi šunį; sa
vininkai šuns mėšlo nelaiko teršalu — jie 
leidžia savo šunims teršti gatves, parkus, 
pievas, šaligatvius. Tai baisus šunų savi
ninkų apsileidimas artimo meilės atžvil
giu. Statistika nurodo, kaip baisiai miestai 
būna šunų išmatomis užteršiami. New 
Yorko mieste yra pusė milijono šunų, pri
klausančių savininkams. Tie šunys kiek
vieną dieną New Yorko gatvėse palieka po 
150.000 svarų mėšlo ir po 90.000 galonų 
šlapimo. Ir žmonės kaip niekas nieko pa
kenčia tokį niekam nereikalingą teršimą."

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Žaliasis žaltys
l rankas pateko angių „The Yorkshire 

Post", kuriame duodamos ištraukos iš Lie
tuvoje leidžiamo laikraščio, kurio vardas 
kažkodėl nepaminėtas.

„Sunkvežimių garaže 83 vyrai, arba pu
sė visų šoferių, įskaitant patį garažo vedė
ją, praėjusiais metais dėl girtuokliavimo 
neteko teisių vairuoti sunkvežimį. Tačiau 
šoferiai dėl to nesijaudina, nes leidimus, 
esant vairuotojų trūkumui, greitai vėl at
gauna. Kai kurie iš jų prarado ir vėl atga
vo leidimus net penkis kartus per metus."

Toliau aprašomas vienas vairuotojas, 
kuris esąs blaivus tik vieną dieną savaitė
je — kai reikia važiuoti j miestą.

Girtuokliavimas esąs visuotinai priim
tas dalykas. Visose kaimų šventėse ir iš
kilmėse esą labai daug geriama, o derliaus 
suėmimo metu degtinė atvežama tiesiai į 
laukus.

„Kaimuose nėra kavinių", rašąs tas lie
tuviškas laikraštis, „todėl žmonės krautu
vėse perkasi buteliais ir čia pat pasige
ria."

Laikraštis nepatiekęs statistikos, kiek 
nelaimių įvyksta dėl „žaliojo žalčio“ (taip 
ten vadinama degtinė), bet nurodęs keletą 
būdingesnių pavyzdžių.

Vienas žmogus „pasiskolinęs“ iš kolūkio 
sunkvežimį ir su 15 draugų išvykęs pasi
važinėti. Pakeliui vienas girtas keleivis iš
krito ant kelio ir, niekieno nepastebėtas, 
buvo ten paliktas.

Kitas pilietis grįžęs traktorium kartu su 
savo žmona iš pasilinksminimo. Abu buvę 
girti. Žmona nukritusi nuo traktoriaus, o 
vyras ją suvažinėjęs...

Tragikomiški įvykiai, ir iš jų galėtume 
smagiai pasišaipyti, jeigu... Jeigu „žalia
sis žaltys“ nebūtų toks mielas svečias ir 
ant mūsų stalo.

Per šešias dienas
Mano kirpėjas yra labai inteligentiškas, 

pagyvenęs pilietis, kurio motina kilusi iš 
kažkurio Rytinės Lietuvos miestelio. Pra
leisdamas daugybę žmonių, jis prisiklauso 
visokiausių istorijų, kurias mielai pasako

Populiarus, bet ar visada naudingas?
Kaip žinia, žmogus su medum gauna 

jam būtiną kasdieninį maisto medžiagų 
racioną, į kurį įeina atitinkamas kiekis 
baltymų, riebalų, angliavandenių, vitami
nų ir mikroelementų. Kiek kokių medžia
gų turi gauti organizmas, — mokslininkų 
seniai apskaičiuota. Čia atsižvelgiama į 
žmogaus amžių, į jo sveikatą, į darbo po
būdį, taip pat į klimatines sąlygas, kurio
mis žmogus gyvena ir dirba. Kad ir koks 
būtų tas kasdieninis dienos racionas, di
džiausią jo dalį (vidutiniškai 430-630 g) 
sudaro angliavandeniai, ir tai visiškai su
prantama — juk angliavandeniai ir yra 
pagrindinis organizmo energijos šaltinis.

Kaip žmogus papildo savo angliavande
nių atsargas? Valgydamas turtingą jais 
maistą. Pavyzdžiui, cukrų, saldumynus, 
kruopas, bulves, duoną, pyragą, uogas, vai
sius, medų... Apie medų, apie jo reikšmę 
žmogaus sveikatai pastaraisiais metais 
daug kalbama ir net rašoma spaudoje. Ši
tų straipsnių autoriai medų paprastai ke
lia į padanges, priskirdami jam kažkokią 
magišką gydymo galią, vaizduodami jį ko
ne panacėja nuo visų susirgimų (dargi ir 
nuo cukraligės!). Ar tai pagrįsta?

Pirmiausia reikia sutikti, kad medus — 
žmogui naudingas ir koloringas produktas. 
Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad 100 g me
daus duoda 318 kolorijų (pagal kai ku
riuos autorius, net 335 kalorijas). Tai ne
mažai, nors yra maisto produktų, 'kurie 
kur kas kaloringesni. Tai cukrus (410 
kai.), chalva (545 kai.), šokoladas (570 
kai.). Bet medus turi dar ir 'kitų gerų sa
vybių. Jame yra kalio, magnio, fosforo, 
kalcio ir geležies. Tai labai naudingi ir 
reikalingi mikroelementai. Seniai pastebė
ta, kad jie didina organizmo atsparumą 
įvairioms ligoms.

Meduje gausu gliukozės ir fruktozės. 
Šius angliavandenius organizmas įsisavina 
labai lengvai, tad tikslmga ir naudinga, be 
cukraus, uogų, vaisių ir miltinių produk
tų (duonos, pyrago), valgyti ir medų. Bet 
tai anaiptol nereiškia, kad galima pamiršti 
saiką. 75 procentus medaus sudaro cukrus. 
Piktnaudžiauti juo nepatartina, nes gali 
sutrikti angliavandenių apykaita, gresian
ti cukralige (diabetu). Nors ja susergama 
dėl įvairių priežasčių, nevalia pamiršti, 
kad kalčiausi dėl to dažnai būna saldumy
nai. Įvairių šalių mokslininkų duomenimis 
cukraligė neatsitiktinai paplitusi kondite
rijos pramonės darbuotojų tarpe.

Nuo cukraligės žmogų gina kasa, gami
nanti hormoną insuliną. Insulinas kepenų, 
raumenų ir kt. audiniams padeda fiksuoti 
su maistu gaunamą ir į kraują prasisiur- 
biantį cukraus perteklių. Šitaip cukraus) 
koncentracija kraujuje išlieka pastovi. 
Įsivaizduokime, kas įvyktų, jei tik kasos 
funkcija sutriktų ir kraujuje pristigtų in
sulino? Iš karto sutriktų cukraus atsidėji
mas audiniuose ir kraujuje jo susikauptų 
žymiai daugiau, negu reikia, ir žmogus su
sirgtų cukralige. Taigi valgydami daug 
saldumynų, pamažu išsekiname kasą, su- 
trikdome insulino gamybą. Ypač pavojin
ga saldumynais (taip pat ir medum) per
sivalgyti pagyvenusiems žmonėms, kurių 
kasą maitinančios kraujagyslės neretai bū

ja, jei klientas yra nusiteikęs klausyti. Ne
vengia jis ir politikos.

Paskutinį kartą kalba išėjo apie teroris
tų bombas, nes vakarykščiai viena buvo 
įmesta į buv. min. pirmininko E. Heatho 
butą. Kirpėjas buvo labai pasipiktinęs ir 
kiek jaudinosi.

— Nemoka britų valdžia tvarkytis, — 
pareiškė jis. — Atiduodu savo kirpyklą, 
jei Šiaur. Airiją perleidus sovietams, per 
šešias dienas teroras nesiliautų.

Visiems buvo aišku, ką jis turėjo galvo
je.

— Kodėl britų vyriausybė negali to pa
ties padaryti? — paklausė vienas klientas.

— Britai neturi vado. Demokratiškiausia 
santvarka be ryžtingo vado yra palaida 
bala.

Gal ir teisingas buvo šis filosofiškas kir
pėjas. Jau antrąjį šimtą kareivių Airijoje 
pradėjo užmušinėti, teroristų atakos įva
rė Londono gyventojams siaubą, o valdžia 
vis dar negali nutarti, kaip tą terorą už
gniaužti.

Senelės išpažintis
Modemiškas ir jaunimą pamilęs lietu

vis kunigas A. Saulaitis, S. J., „Laiškai 
Lietuviams“ žurnale aprašė tokią senelės 
išpažintį:

„Jau mėnuo nuo paskutinės išpažinties. 
Atgailą atlikau. Komuniją priėmiau. Nusi
dėjau Dievui šiomis nuodėmėmis. Kunigė
li, man visa savaitė koja labai skauda. Ne
galiu ir gerai kvėpuoti. Mano duktė jau du 
mėnesiai manęs neaplanko. Mišioms už 
vyro vėlę tik gale mėnesio galėsiu paauko
ti, kai gausiu pensijos čekį. Daugiau nebe
prisimenu.“

Šią „išpažintį“ -kun. Saulaitis užbaigia 
tokiu sakiniu: „O Viešpatie, atleisk mums 
visiems, 'senelius užmiršusiems!“ Ir nieko 
daugiau čia nebegalima pridėti, gal tik pa
simušti į krūtinę, kaltes prisipažįstant. Ir 
išreikšti pasigėrėjimą kun. A. Saulaičio 
sukurta trumpa „išpažintimi“, kuri dau
giau paveiks skaitytoją, negu ilgiausi pa
mokslai apie artimo meilę.

B. Šarūnas

na sklerozuotos. Tai ir yra viena iš prie
žasčių, dėl ko pagyvenusio amžiaus žmo
nės dažniau suserga cukralige.

Medus gana plačiai vartojamas ir gydy
mo tikslais, sveikstant po sunkių, išseki
nančių susirgimų. Peršalus liaudyje seniai 
ir sėkmingai vartojamas karštas pienas su 
medum. Bet gydymo tikslais vartojamas 
medaus kiekis neturėtų viršyti 120-150 g 
per dieną. Be to, norint gydytis medum, 
būtina pasitarti su gydytoju, kad patik
rintų kasos funkciją, nes neretai, sergant 
kepenų, širdies ar skrandžio ligomis, su
trinka ir kepenų veikla. Tuo atveju medus 
gali tik pakenkti. Atsargiems reikia būti 
su medumi, sergant opalige. Toli gražu ne 
visais opaligės atvejais tinka vadinamoji 
„angliavandenių dieta", į kurią įeina ir 
medus. Nepatartina medum gydyti nervin
gus, labai jautrius žmones, kuriuos ka
muoja nemiga, prakaitavimas ir pan.

Ne taip jau retai pasitaiko žmonių, ku
rių organizmas labai jautriai reaguoja į 
kai kuriuos maisto produktus. Pavyzdžiui, 
yra žmonių, kuriems braškės, kiaušiniai, 
pienas, vėžiai, kai kurios vynų rūšys gali 
sukelti alerginius susirgimus — alerginį 
rinitą, alerginį kolitą, dilgėlinę, branchinę 
astmą ir kt. Kai kuriuos gali įjautrinti ir 
medus. Ypač tai pasakytina apie vaikus, 
kurių trapus organizmas ypač jautrus.

Norėčiau, kad skaitytojai mane teisingai 
suprastų: medus naudingas žmogui maisto 
produktas, bet jį reikia vartoti saikingai, 
nepiktnaudžiaujant ir nelaikant jo pana
cėja nuo visų ligų.

J. SKLIUTAUSKAS, 
Vilniaus „Raudonojo kryžiaus“ ligoninės 

gydytojas

LIETUVA — SOVIETŲ KALĖJIMAS
Tokia antrašte išspausdino straipsnį 

Londone leidžiamas „The Universe" (25. 
12. 1974).

Straipsnio autorė yra Janice Broun, ku
ri praėjusiais (1973) metais laimėjo Illi
nois Lietuvių-Amerikiečių Gydytojų Drau
gijos premiją už rašinius apie katalikų 
persekiojimą Lietuvoje. Ji rašo, kad ne
žiūrint didžiausių pastangų pribaigti kata
likų veiklą Lietuvoje, jų įtaka krašte nei 
kiek nemažėja. „Kronikos“ ne tik slaptai 
leidžiamos lietuviškai, bet verčiamos į ru
sų kalbą ir platinamos Sovietų Sąjungoje.

Bažnyčia puolama iš visų pusių. Klieri
kų skaičius Kauno kunigų seminarijoj su
mažintas, kad nebūtų pavaduotojų se
niems kunigams, kurių apie 25 miršta kas
met.

Svarbiausieji bažnyčios hierarchiniai 
postai esą suteikiami mažiau sugeban
tiems kunigams. Mokyklose vaikai nuolat 
klausinėjami apie tėvų religinę veiklą. Ka
tekizmą mokyti draudžiama. Užsienio lan
kytojams neleidžiama po Lietuvą važinėti. 
Kalbant autorės žodžiais, „visa Lietuva iš 
tikrųjų yra vienas didelis kalėjimas“.

Tiktai nepaprastas Lietuvos katalikų so
lidarumas padedąs jiems išvengti masinių 
suėmimų ir kalėjimų, nors pavieniai as
menys areštuojami ir jų namai iškrečia- 
mi.

LIETUVOJE
LIETUVIŠKI FORTEPIJONAI

„Literatūra dr menas" (Nr. 47) išspaus
dino L. Stepanausko straipsnį apie naujai 
sukurtą vokiečių kompozitoriaus R. Kuna- 
do (libretistas G. Volfas) operą „Litau- 
ische Claviere" (Lietuviški fortepionai) 
pagal to paties vardo J. Babrowskio roma
ną. Opera bus statoma 1975/1976 m. sezo
no pradžioje Drezdene.

Savo romane, kurį jis baigė rašyti dvi 
dienas prieš mirtį (1965 m.), J. Babrows- 
kis vaizduoja Kristijono Donelaičio epo
chą. Tilžės gimnazijos mokytojas profeso
rius Fogtas vyksta į Rambyno Joninių 
šventę, kur jis nori pasirinkti medžiagos 
savo būsimai operai apie „pianinų meist
rą" Donelaiti ir jo laikus. Kartu su juo 
vyksta ir koncertmeisteris Gavėnas. Bet 
čia juodu susiduria su kitokia atmosfera: 
vietoje lietuviškojo „Vytauto“, naciai vai
dina „Luizą“. Babrowskio pavaizduotąją 
K. Donelaičio epochą, perpintą senosios 
lietuvių liaudies melodijomis, R. Kunado 
ir perkėlė į „Lietuviškųjų fortepionų“ 
operą.

Įdomu, kad parašyti operą pagal J. Bab
rowskio veikalą planavo ir kompozitorius 
Vytautas Klova.

MIRĖ KAZYS INČIŪRA
Lapkričio 30 d., eidamas šešiasdešimt 

devintuosius metus, Vilniuje mirė poetas 
ir dramaturgas Kazys Inčiūra.

Kazys Inčiūra gimė 1906 m. rugsėjo 25 
d. Troškūnų valsčiaus Vidugirių vienkie
myje. 1925 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 
1925-1933 m. studijavo Kauno universitete 
humanitarinių mokslų fakultete. Tuo pa
čiu metu lankė Valstybės teatro dramos 
studiją. B'aigęs studiją, kurį laiką dirbo 
aktoriumi Kauno ir Vilniaus teatruose. 
Sukūrė apie 30 vaidmenų. Nemaža dirbo 
ir kaip aktorius skaitovas, buvo dažnas 
kancertų ir literatūros vakarų dalyvis.

Kazio Inčiūros aktyvaus literatūrinio 
darbo pradžia laikytini 1926 metai, kai jis 
spaudoje paskelbė pluoštą savo eilėraščių, 
apsakymų, straipsnių. 1928 metais išleido 
pirmąją poezijos knygą „Su jaunyste“. 
Greta poetinės kūrybos Kazys Inčiūra pa
rašė prozos knygų ir dramos veikalų bei 
libretų operoms (Kamavičiaus „Gražinai“. 
Račiūno „Trims talismanams"). Iš prozos 
veikalų pažymėtinas jo romanas „Ant eže
rėlio rymojau", o iš dramos — „Savanorio 
duktė“, „Vincas Kudirka“, „Žemaitė“ ir 
kt.

1962 m. išleido stambų veikalą „Prie 
Kauno marių“, kuriame, be eilėraščių, įdė
ta draminė poema „Mūšis prie Nemuno“.

K. Inčiūra buvo taip pat ir geras vertė
jas. Be kita ko, jis išvertė Puškino poemą 
„Ruslanas ir Ludmila“.

Žinoma, K. Inčiūra, kaip ir kiti Lietuvos 
intelektualai, neišvengė Sibiro, nors tai jo 
nekrologuose dabar ir neminima.

JAU 10
Keturvalakių kolūkyje paskutinieji gy

ventojai persikėlė į bendras gyvenvietes. 
Čia buvo pastatyta 250 individualių gyve
namųjų namų su visais patogumais — van
dentiekiu, kanalizacija, elektra. Tai yra 
dešimtoji gyvenvietė, į kurią jau persi
kraustė visi kolūkio gyventojai.

Iš viso Lietuvoje į miesto tipo gyvenvie
tes jau yra persikėlę 43 tūkstančiai darbi
ninkų. Už jų nugriautus namus valstybė 
yra išmokėjusi 107 mil. rublių kompensa
cijos ir suteikusi 63.6 mil. rublių kredito.

„LITVA“ APIE LIETUVĄ
Prabangaus keleivinio laivo „Litva“ ka

pitonas Strebnovskis papasakojo Lietuvos 
komunistų partijos ir organizacijų atsto
vams, kaip šis rusiškas laivas, keliauda
mas po Viduržemio jūrą, skleidžiąs žinias 
apie Lietuvos kultūrinį, ekonominį gyveni
mą ir darbo pergales. Kartu dalyvavo ka
pitono pirmasis padėjėjas A. Zavialovas, 
laivo partinio komiteto pirmininkas špita- 
liovas ir virėjas Soročinskis. Lietuvišku 
vardu pavadintas laivas, atrodo, neturi net 
nei vieno eilinio lietuvio jūrininko.

J. ČIURLIONYTĖS SUKAKTIS
Profesorei, meno mokslų daktarei, žy

miai folkloristei J. Čiurlionytei sukako 75 
metai. Ji yra dailininko ir muziko Kons
tantino Čiurlionio sesuo. Nuo 1937 m. pra
dėjo dirbti tautosakos archyve Kaune. Vė
liau pradėjo dėstyti liaudies muziką kon
servatorijoj, kartu rinkdama liaudies dai
nų melodijas, šitoje srityje ji yra paruo
šusi keletą veikalų. Taip pat ji yra paruo
šusi keturis M. K. Čiurlionio tomus ir At
siminimų knygą apie didįjį muziką ir me
nininką.

Tokio pat amžiaus susilaukė ir žymi 
teatro aktorė E. Bindokaitė, pradėjusi 
dirbti Lietuvos teatre dar 1918 m. Dau
giausia yra dirbusi Šiaulių teatre.

„EŽERO SVAJONĖ“
Aukštadvaryje (Trakų raj.) pastatyta 

Navos ežero vardu pavadinta kavinė, ku
ri garsėja iš medžio drožtų gėlių dekoraci
jomis ir upėtakiais. Aukštadvario tvenki
niuose upėtakiai auginami jau nuo šio 
šimtmečio pradžios. Dabar į kavinę jų kas
dien pristatoma 15-40 kg. Labai populia
rus esąs upėtakių kepsnys, pavadintas 
„Ežero svajonė".

V. NOREIKOS GASTROLĖS
Virgilijus Noreika neseniai grįžo iš gast

rolių V. Vokietijoje ir Švedijoje. Abiejuo
se kraštuose jis dainavo operose. Švedijo
je V. Noreika lankėsi pirmą kartą.
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PAIEŠKOJIMAS
Antano Tervydžio sesuo iš Lietuvos ieš

ko savo brolio, gyvenančio Anglijoje. An
tanas Tervydis arba žinantieji jo adresą 
prašomi parašyti šio laikraščio redakcijai.

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
A. Podvoiskis — 3.00 sv., B. Drevinskas 

— 1.50 sv., P. Morkūnas — 1.00 sv., J. Gi- 
pas, J. Strumskis. V. Bakys, P. Miliaus
kas, K. Vitkus, K. Kairys, F. Freitakas — 
po 0.50 sv., įvairūs kiti aukotojai — 2.00 
sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
L. Pūras — 5.00 sv., A. Pupelis — 5.00 

sv., K. Vitkus — 3.00 sv.

AUKA BAŽNYČIAI

Čikagos Anglijos Lietuvių Klubas Ka
lėdų švenčių proga atsiuntė Lietuvių baž
nyčios darbams Londone šimtą dolerių.

Už tą gausią auką dėkingi Lietuvių baž
nyčios lankytojai ir vadovybė.

PARĖMĖ LIETUVIŠKĄJĄ SPAUDĄ

Lankydamiesi Londonu, architektas R. 
Griškelis su žmona (iš Čikagos) paaukojo 
£10.00 lietuviškai spaudai paremti.

Taip pat spaudos reikalams aukojo lai
kinai Lietuvių Namuose sustojęs jūrinin
kas Pranas Gudiškis.

JURININKAI LIETUVIŲ NAMUOSE

Lietuvių Namai Londone yra lietuvių jū
rininkų atostogų ir poilsio vieta. Praėju
sias Kalėdas čia praleido šie jūrininkai: 
P. Gudiškis, T. Lekavičius, B. Ališauskas, 
A. Ptašinskas ir Rudžianskas. Dar buvo 
laukiamas J. Lukėnas. kuris šventėms ne
spėjo atvykti.

Išvykstantiems atgal į savo laivus jūri
ninkams linkime gero vėjo.

LONDONAS
J. IR C. NORVAIŠOS LONDONE

Kaip pranešė Vokietijos spauda, balinių 
šokių atlikėjai, gydytojai Jūratė ir Česlo
vas Norvaišos šoko pasaulio pirmenybėse 
Niurenberge. Šias varžybas transliavo Eu
ropos šalių ir Anglijos televizija.

Iš Vokietijos Jūratė ir Česlovas Norvai
šos atvyko į Londoną, kur, pagal Tarybų 
Sąjungos ir Anglijos kultūrinių mainų pro
gramą, porą mėnesių studijuos balinius šo
kius pas geriausius Londono šokių moky
tojus, dalyvaus pasirodymuose bei balinių 
šokių konkursuose. Ši šokėjų pora iš Lietu
vos šį kartą studijuoja balinius šokius pro
fesionalų klasėje, nors pagrindinis jų užsi
ėmimas Lietuvoje yra medicina. Jūratė 
skaito paskaitas Kauno Medicinos Institu
te, Česlovas — vienos Kauno sanatorijos 
vyriausias gydytojas.

Savo laisvalaikio metu jie vadovauja ži
nomam visoje Tarybų Sąjungoje Kauno 
balinių šokių klubui „Sūkurys“ ir moko 
šokių meno daugelį Lietuvos šokėjų.

MANCHESTERIS
ŠEIMYNINIS POBŪVIS — BALIUS

Praėjusių metų lapkričio 30 d. MLM Ra
telis „RŪTA“ surengė Manchesterio Liet. 
Soc. klube šeimyninį pobūvį — balių, ku
riame (nors šis pobūvis nebuvo plačiai 
skelbiamas ir sąrašų niekas nedarė) daly
vavo daugiau kaip 30 žmonių.

Rūtietės iš savo atsineštų maisto pro
duktų pagamino šilto ir šalto maisto, o vy
rai parūpino stipresnio gėrimo.

Pobūvį atidarė MLM Ratelio „RŪTA“ p- 
kė B. Barauskienė. Ji paaiškino, kokiam 
reikalui čia susirinkome, ir paprašė vai
šintis ir linksmintis. Besivaišinant ir išge
riant, balius išvirto į jaukų šeimyninį po
būvį, kur kartu buvo pasikalbėta ir pasi
žmonėta. Ta proga buvo pasakyta ir svei
kinimo kalbų. Mėgėjai tame pat kambary
je galėjo lig valiai pasišokti. Kultūriniams 
reikalams buvo pravesta loterija.

Tokios rūšies pobūvis Manchesteryje yra 
pirmas, nors viengungiai mažesnėmis gru-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — sausio 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — sausio 19 d., 11.30 vai.
MANCHESTER — sausio 26 d., 11.00 vai.

KRIKŠČIONIS GYVENIME išleido nau
jai išverstą Lietuvoj PSALMYNĄ, kietais 
viršeliais, 264 psl., žavėtinai graži kalba. 
Kaina $2.50, imant nemažiau 10 egz. — po 
$2.00 egz.

Užsakymus siųsti: KRIKŠČIONIS GY
VENIME, I. C. C., Putnam, Ct. 06260 USA.

pėmis yra panašiai pasielgę ir anksčiau. 
Moterys už tokio pobūvio surengimą yra 
vertos pagyrimo. Tokie ir panašūs pobū
viai tinka pragiedrinti mūsų nuotaikai, 
kai rudens ir žiemos dienos yra lietingos, 
vėjuotos, šaltos, vakarai ilgi, niūrūs, o 
gamta miega giliu žiemos miegu.

Visi šio pobūvio dalyviai esame nuošir
džiai dėkingi rūtietėms už suteiktą malo
nią progą pasižmonėti ir pabendrauti. Kar
tu tikime, kad šis pobūvis nebuvo pasku
tinis.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Gruodžio 14 d. A. ir B. Rimeikiai Man

chesterio Liet. Soc. klube, kuriame jie yra 
jau 11 metų baro vedėjais, atšventė savo 
25-kių m. gražaus vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga savo artimiesiems ir drau
gams iškėlė šaunų balių, kuriame dalyva
vo apie 55 asmenys. Svečiai sunešė daug 
gražių ir vertingų dovanų, gėlių, sveikini
mų.

Balių pravedė A. Kublinskas. Gausius 
vaišių stalus palaimino kun. V. Kamaitis. 
Ta proga juos sveikino ir auksinio jubilie
jaus sulaukti linkėjo kun. V. Kamaitis, 
klubo p-kas V. Bernatavičius, organizacijų 
atstovai bei privatūs asmenys. Visi angliš
kai ir lietuviškai jiems sugiedojo Ilgiausių 
Metų. Baliaus metu buvo tikrai daug iš
gerta. padainuota, pasilinksminta ir pa
šokta.

Šiais laikais, kai vedybinis gyvenimas 
stovi ant labai trapių pagrindų, sidabrinis 
jubiliejus yra retas reiškinys, juo labiau 
auksinis, o deimantinis — išimtis. Tik se
nesnės kartos tesulaukia tokių jubiliejų.

Visa Manchesterio lietuviškoji visuome
nė sveikiname p. p. Rimeikius sidabrinio 
jubiliejaus proga ir linkime sulaukti auk
sinio ir deimantinio jubiliejaus.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gruodžio 22 d. Manchesterio Liet. Sekm. 

Mokyklos ir Skautų Tėvų K-tas liet, klube 
surengė Kalėdų Eglutę, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 30 vaikų.

Eglutę pravedė mokyt. D. Dainauskas. 
Sveikinimo kalbas pasakė kun. V. Kamai
tis ir klubo p-kas V. Bernatavičius. Kalė
dų Seneliu buvo V. Motuzą, kuris vaikus 
apdovanojo įvairiomis dovanėlėmis. Pro
gramą išpildė jaunieji skautai, vadovauja
mi Seserijos Vadei vės ps. J. Traškienės. Po 
to vaikai buvo pavaišinti arbata ir užkan
džiais. Vėliau vaišinosi tėvai. P. Viržintas 
akordeonu visiems sukėlė dainos nuotaiką.

P. Viržnitą prašome dažniau atsilankyti 
į klubą pagroti ir su mumis padainuoti.

A. P.

VOKIETIJA
„RATUKAS“ SUKASI

19. XII. Muencheno jaunimo „Ratukas" 
susitiko ne įprastam ketvirtadienių susi
tikimui. pasidainavimui ar taut, šokių re
peticijai, bet — eglišakių ir žvakučių prie
blandoje— adventiniam susitelkimui.

Nuaidėjus „Rasokit dangūs“ giesmei, 
vadovė A. Grinienė pasveikino jaunimą su 
svečiais, jų tarpe ir prel. dr. P. Celiešių, 
paprašydama šio vakaro prelegentą kun. 
A, Rubiką pasidalinti su visais kalėdiniu 
paplotėliu.

Kųn. Rubikas kalbėjo apie krikščiony
bės esmę, statydamas pavyzdžiu šv. Jono 
Krikštytojo radikalius reikalavimus krikš
čioniui — teisingumo ir socialinės lygy
bės. Krikščionybė yra revoiucinis sąjūdis, 
bet jos centre stovi ne sistema ar idėja, o 
žmogus. Krikščionybė siekia ne žmogų su
naikinti, bet jį perkeisti.

Violeta Hermanaitė. padėkojusi prele
gentui už visada įdomias ir jaunimo laukia
mas kun. Rubiko mintis, padovanojo 
„Kontinent" žurnalo Nr. 1 su 15 jaunuolių 
parašais.

Po to visi gražiai diskutavo, kalbėjosi 
prie adventinio vaišių stalo.

Puošnios Kalėdų Eglutės šiais metais 
Muenchene nebuvo. Vietoj jos Vargo mo
kyklos vaikučiai su jaunimo atstovais ap
važinėjo. su programėle ir dovanėlėmis, 
senelius, ligonius, vienišus.

Padėka Muencheno Moterų Klubo Val
dybai už auką senelių dovanoms ir inž. E. 
Skeberdžiui už pavežiojimą „artistų“.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS KELIONĖ AMERIKON

Gimnazijos direktorius V. Natkevičius, 
M. A., gruodžio 1-9 dienomis lankėsi JAV- 
bėse. Trejetą dienų buvo sustojęs New 
Yorke, kur dalyvavo Lietuvos laikinosios 
vyriausybės (1941 m.) ministerio pirmi
ninko pareigas ėjusio prof. Juozo BRA
ZAIČIO laidotuvėse. Ta proga susitiko ir 
su New Yorke veikiančių Vasario 16 gim
nazijai šelpti būrelių vedėjais. Po jo pas
kutinio lankymosi (1974 m. pradžioj) New 
Yorke įsisteigė 4 nauji būreliai. Likusį 
kelionės laiką direktorius praleido Čika
goje, kedamas viešumon gimnazijos pro
blemas. Jis įteikė PLB Valdybos vicepir
mininkui švietimo reikalams J. Kavaliū-

nui ir Lietuvių Fondo lėšų skirstymo ko
misijos pirmininkui dr. K. Ambrozaičiui 
raštus gimnazijos mokytojų, mokinių bei 
šalpos reikalais. Raštus paruošė Gimnazi
jos kuratorijos pedagoginė komisija.

V. Natkevičius turėjo progos gimnazijos 
darbus ir rūpesčius plačiai apžvelgti gim
nazijos rėmėjų ir mokinių tėvų susirinki
me, kuris įvyko gruodžio 7 d. Jaunimo 
centre. Džiugu, kad šis susirinkimas išrin
ko Čikagos šalpos būrelių koordinacinį ko
mitetą, kuris rūpinsis ne tik alpos reika
lais. bet ir mokinių telkimu gimnazijon iš 
Amerikos.

Direktoriui teko dalyvauti ir kalbėti 
apie gimnaziją ir Jaunimo centre vykusio
je vakarienėje su apie 500 dalyvių, gydyto
jų GAJOS korporacijos susirinkime, Cice
ro (Čikagos priemiesčio) ateitininkų aga- 
pėje. Per MARGUČIO radiją direktorius 
nušvietė čikagiškiams lietuviams gimnazi
jos problemas, prašydamas jon leisti dau
giau mokinių. Buvo susitikęs ir su Simu 
Kudirka, kuris specialiai įkalbėjo ilgoką 
žodį j kaspiną gimnazijos mokiniams.

Dėmesio vertos rezoliucijos
Romuvoje prieš Kalėdas įvyko Vokieti

jos LB Darbuotojų suvažiavimas. Negalė
dami ištisai įsidėti šio gražaus ir darbingo 
suvažiavimo aprašymo, skelbiame bent pa
čias svarbiausias bendrojo pobūdžio suva
žiavime priimtas rezoliucijas, į kurias at
kreiptinas ir kitų kraštų lietuviškųjų or
ganizacijų dėmesys.

1. Kadangi 1975 metais sukanka 100 me
tų, kai mirė vysk. Motiejus Valančius ir 
kai gimė dailininkas M. K. Čiurlionis, su
sirinkimas kviečia apylinkes pavieniui ar
ba kelioms susidėjus kartu paminėti šiuos 
lietuvių kultūrai nusipelniusius vyrus vie
šuose susirinkimuose.

2. Susirinkimas siūlo švęsti vietoje bir
želinių minėjimų tautos vienybės dieną 
birželio mėnesį tarp 15 ir 24 d. d. Jeigu 
tautos vienybės šventė tada būtų švenčia
ma drauge su estais ir latviais, tai šitokia 
šventė vadintina pabaltiečių vienybės die
na.

3. Lietuvių Bendruomenės apylinkių 
skaldymas ir skilimas, dėl įvairių motyvų 
pasireiškiąs kai kuriose JAV-bių vietovė
se, yra kenksmingi visai Pasaulio lietuvių 
bendruomenei, teikia džiaugsmą Lietuvos 
laisvės priešams, atstumia nuo mūsų Ben
druomenės ramius, kivirčų nemėgstančius 
tautiečius, ypač lietuvių jaunimą, kuris 
piktinasi priekabingu vyresniųjų smulk
meniškumu. Todėl Vokietijos lietuvių ben
druomenės suvažiavimas — seminaras pra
šo visus geros valios tautiečius neremti 
JAV-bių lietuvių bendruomenės apylinkių 
skaldymo, o kur skilimas jau įvykęs, pra
šo Lietuvių Bendruomenės narius dėti vi
sas pastangas skilimui likviduoti.

4. Lietuvos nelaisvei užsitęsus, atsiran
da gyvas reikalas sujungti VLIKą suda
rančias organizacijas, ALTą ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenę į vieną vyriausiąjį 
Lietuvos išlaisvinimo organą, kuriame ga
lėtų dirbti ne vien lietuvių partijoms pri
klausantieji asmens, bet ir kiti lietuviai, 
gimę svetur ir nepriklausantieji jokioms 
partijoms.

5. Prašome Federal. Vokiečių Respubli
kos vyriausybę nepasirašyti Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencijoje 
jokio susitarimo ir jokios deklaracijos, ku
rie įteisintų minų laukus pagal tariamą 
sieną, skiriančią DDR nuo Vokietijos Fe
deral. Respublikos, nes tie minų laukai ir 
kulkosvydžiai yra nukreipti prieš gyven
tojų saugumą.

6. Prašome Federal. Vokiečių Respubli
kos vyriausybę reikalauti laisvo apsi
sprendimo teisės pripažinimo Vokietijai, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai taip pat, kaip 
ir kitoms pasaulio tautoms.

AMERIKONIŠKOS KALĖDŲ DOVANOS
New Yorke tūlas Rex Weiner Kalėdų 

proga už 40 dolerių sutiko bet kieno prie
šui drėbti į akis mėsinį apkepalą. švirkš
tas sieros rūgšties į priešo veidą buvo siū
lomas už 30 dol.

Pati populiariausia dovana buvo kakla
raištis, kuriame nupiešti paršiukai ir rai
dės MCP (Male Chauvinist Pig). New Yor
ke jų parduota 30.000. Kaina — 80 dol.

PASIŪLĖ 1 MILIJONĄ
Persijos šachas Palehvi pasiūlė Bobby 

Fischeriui, šachmatų pasauliniam meiste
riui, vieną milijoną britų svarų su sąlyga, 
kad jis sutiktų savo pasaulinio meisterio 
garbę ginti Persijos sostinėje Teherane 
prieš Sovietų Rusijos studentą Anatolį 
Karpovą.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 25 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11 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

Vasario 16 gimnazijoje Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio mėn. 18 d. Kalėdų eglutės 
yra sena gimnazijos tradicija. Šiais metais 
buvo dvidešimtoji mokinių kalėdinė šven
tė. Per visus metus Kalėdų eglutė yra or
ganizuojama katalikų ir evangelikų tiky
bos mokytojų, tai reiškia, kad tai ir buvo 
dvidešimtoji kun. diakono Frico Skėrio or
ganizuota eglutė. Katalikų kapelionai gim
nazijoje per eilę metų keitėsi, šiais metais 
kapelionu yra kun. Jonas Dėdinas, kuris 
aktyviai prisidėjo prie šios Kalėdų eglutės 
realizavimo.

Kalėdų eglutę atidarė jos pagrindinis 
iniciatorius kun. diakonas Fricas Skėrys. 
Jis paminėjo, kad ši egftitė yra jubiliejinė 
ir tikybos dėstytojų vardu visus susirin
kusius širdingai pasveikino. Kalėdinį me
dį uždegė kun. diakonas Fricas Skėrys, Va
sario 16 gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius ir VI kl. mokinys Eduardas 
Grižutis. Degant visoms žvakėms, prie var
gonų muzikos buvo sugiedota giesmė 
„.Sveikas. Jėzau, gimusis".

Vasario 16 gimnazijoje ruošiamos Ka
lėdų eglutės paskutiniais metais vyksta to
kia pastovia tvarka: I dalis — lietuviškos 
kūčios. U dalis — meninė programa. III 
dalis — Kalėdų senio apsilankymas. Po 
atidarymo prasidėjo I dalis. Kun. diakonas 
Fricas Skėrys sukalbėjo kalėdinę maldą, 
po to sekė stalo malda. Kūčios atidarytos. 
Pirmasis ir vienintelis kalbėtojas gimnazi
jos direktorius Vincas Natkevičius visus 
maloniai pasveikino. Jis iškėlė, kad Kalė
dos yra didžiausia gimnazijoje švenčiama 
religinė šventė. Bet Kalėdos yra šeimos 
šventė. Jų šventimas gimnazijoje nereiš
kia. kad tradicija yra laužoma, kadangi čia 
susirinkusieji nėra giminės, tai reiškia, 
kad visi sudaro vieną didelę šeimą — Va
sario 16 gimnazijos šeimą. Kai tuoj bus 
laužomi paplotėliai, mes tai patirsime, mes 
patirsime, kaip esame artimi vienas kitam. 
Laužydami paplotėlius, užmiršime visus 
nesusipratimus, atleisime, pasiryšime 1975 
metais būti vieni kitiems geresni, malo
nesni ir mielesni. Direktoriui baigus kal
bėti, klasių auklėtojai su klasių seniūnais 
ėjo pirmieji laužyti paplotėlių su direkto
riumi, po to sekė visų su visais paplotėlių 
laužymas. Ir iš tikro — visi nesusiprati
mai, visi kivirčai, visi neapkentimai išny
ko, lyg niekad nebūtų buvę. Kalėdų dvasia 
apėmė laužančius paplotėlius, ir buvo ga
lima tart, kad žemėje yra taika. Kai be
veik nebebuvo galima rasti asmenų, su 
kuriais dar nebuvo laužyti paplotėliai, pa
galiau visi susėdo prie stalų ir prasidėjo 
kūčių valgymas. Virtuvės darbuotojos šiais 
metais ypatingai buvo darbščios ir vietoje 
dvylikos patiekalų buvo žymiai daugiau. 
Ir visi be mėsos ir be pieno.

Baigus valgyti, buvo sukalbėta malda. 
Prasidėjo II dalis. VIII kl. mokinės Romy 
Piedaitės vadovaujamas chorelis sugiedo
jo, grojant vargonais mokytojui Valteriui 
Banaičiui, tris giesmes: „Šventa naktis“, 
„Prie prakartėlės“ ir „Betliejus nušvito“. 
Paskutiniu laiku prieš Kalėdų eglutę buvo 
galima pastebėti, kad I ir II klasės moki
niai labai daug vaikščiojo, kalbėjo ir t. t. 
su kun. Jonu Dėdinu. Dabar- paaiškėjo, ko
dėl. I ir II klasės mokiniai, katalikai ir 
evangelikai, bendrai per tikybos pamokas 
ruošė vaidinimą „Pirmosios Kalėdos“. Re- 
žisorius — kun. Jonas Dėdinas. Sceną pa
statė taip pat aktoriai su režisieriumi. Vai
dinimo tema ne nauja. Jaunieji aktoriai 
labai gražiai suvaidino Marijos ir Juozapo 
atkeliavimą į Betliejų, trijų karalių klai
džiojimą pas Erodą, jų kelionę į Betliejų. 
Erodo pyktį, Juozapo sapną ir iškeliavimą 
į Egipto tremtį. Kai vaidinimui pasibaigus 
visi aktoriai sustojo scenoje, publika visai 
nenorėjo nustoti ploti. Jiems dar tebesto
vint. buvo užtraukta giesmė „Stille Nacht. 
Silent night, Tyli naktis“ trim kalbom. 
Baigus giedoti, artistai žiūrovams palinkė
jo linksmų Kalėdų. Už šį įdomų efektą jie 
dar kartą užsitarnavo katučių.

Kun. diakonas Fricas Skėrys, baigiantis 
meninei programai, išreiškė nuoširdų ačiū 
kolegai kun. Jonui Dėdinui už šį meistriš
kai surežisuotą Kalėdų vaidinimą. Toliau 
jis dėkojo Romy Piedaitei ir jos choreliui. 
I ir II klasės artistams, Valteriui Banai
čiui ir visiems, kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šios šventės. Ypatingai gražiai 
jis padėkojo virėjoms už skaniai ii- gražiai 
paruoštą maistą.

Giesmė „O džiaugsminga, išganinga“ 
kurią visi giedojo, buvo II ir III dalies su
jungimas. Su giesmės paskutiniu tonu į 
salę įžengė raudonu storu paltu ir milži
niška barzda Kalėdų senis. Susirinkusių
jų nuotaika, kuri jau visą laiką palaips
niui kilo, pasiekė aukščiausią tašką. Ir Ka

lėdų senis pradėjo kalbėti. Jis pasakojo sa
vo nuotykių pilną kelionę iš mėnulio į 
Frankfurto aerodromą. Jis pasakojo apie 
savo sunkumus aerodrome, kadangi netu
rėjo paso, ir kaip jį palaikė kontrabandi
ninku dėl jo didelio maišo. Jis vaizdžiai iš
dėstė savo kelionę su taksi, kuris jį, vieto
je į Romuvos pilį, nuvežė į Schwetzingeno 
pilį. Kaip jis tame miestelyje pateko ne 
pas jaunimą, o pas ilgabarzdžius senius. Ir 
kaip jis galų gale, jau beveik vilties nete
kęs, vistiek pasiekė Vasario 16 gimnaziją. 
Jis paminėjo, kad čia yra geras organiza
torius, kuris jau dvidešimtą Kalėdų eglu
tę iš eilės suorganizavo, ir pasveikino ge
riausius sportininkus ir šachmatininkus. 
Jis pasisiūlė net pats su stalo teniso meist
ru palošti. Visi atidžiai klausėsi Kalėdų 
senio pasakojimų. Pagirtieji pasijautė ge
riau. papeiktieji blogiau. Bet kiekvienas 
pasakojimas, net ir įdomiausias, turi 
baigtis. Prasidėjo dovanų dalijimas. Visi 
buvo labai patenkinti. Patenkintas buvo 
ir gimnazijos direktorius, kuris iš Kalėdų 
senio Vasario 16 gimnazijai gavo DM500,— 
čekį. Kalėdų senio garbei mokiniai sudai
navo dainą „Jingle Bells“, o drąsiausieji 
net pasakė keletą eilėraščių! Karina Lan- 
gytė. Zita Dapkutė, Olga Sereikaitė ir 
Franciska Retigaitė (visos II kl.) sukūrė 
naują giesmę, kurią prie Kalėdų senio pir
mą kartą sugiedojo.

Kai Kalėdų senis iškeliavo atgal į mėnu
li, liko vieni mokiniai su dideliais krep
šiais. pilnais saldumynų ir vaisių, ir labai 
pakilia nuotaika. Vienintelė mintis — ka
da bus sekanti Kalėdų eglutė?

Petras Veršelis

V. Sevrukas apie Kronikas
Neseniai iš Lietuvos atvykęs marksistas 

rezistentas Vaclovas Sevrukas baigė 29 
dienas užtrukusį bado streiką, kurį buvo 
paskelbęs kaip protestą prieš religijos per
sekiojimą Lietuvoje. Ta proga UBĄ Infor
mation Service pateikė daugiau žinių apie 
šį įdomų žmogų.

V. Sevrukas gimė 1940 m. Leningrade. 
Nors jo tėvai buvo kilę iš Lietuvos, bet jis 
iš mažens kalbėjo tik rusiškai. V. Sevruko 
tėvas Leonas dar caro laikais buvo ištrem
tas į Sibirą. Antrojo karo metu, nors ir 
nemokėjo lietuviškai, bet, būdamas lietu
viškos kilmės, turėjo kovoti lietuviškoje 
divizijoje. Po karo Sevrukų šeima pasiliko 
Vilniuje.

Būdamas 21 m., Vaclovas išmoko lietu
viškai. Tuo metu baigė Suvorovo vardo 
karo akademiją ir buvo paskirtas komjau
nimo vadu. čia. kaip rašo Einam. Įvykių 
Kronikos, pirmą kartą susikirto dėl sovie
tinės sistemos ir pateko į valdžios nema
lonę. Buvo pašalintas iš Vilniaus univer
siteto ir jam buvo uždrausta būti mokyto
ju. Vis dėlto jis įsigijo universiteto diplo
mą ir pradėjo dėstyti marksistų ideologi
ją Leningrado universitete. Čia jis užmez
gė ryšius su Maskvoje leidžiamomis Eina
mųjų Įvykių Kronikomis ir pradėjo skai
tyti ir platinti visokią samizdato spaudą. 
Lietuvoje jis pradėjo platinti iš JAV gau
tus lietuviškus laikraščius. Už šitą veiklą 
jis buvo teisiamas pagal Lietuvos Krimi
nalinio kodekso 68 str. ir uždarytas 11 mė
nesių į beprotnamį. Jo ligos diagnozė nu
statyta tokia: „marksizmo mania ir teisy
bės ieškojimas“.

Paleistas iš kalėjimo, gavo leidimą emi
gruoti į Izraelį. Bet iš Vienos jis pasuko į 
Romą, o iš ten į JAV. Jis ir čia būdamas 
nori įrodyti, kad pagal Sovietų konstituci
jos dvasią. Lietuvos Katalikų Kronika tu
rėtų būti leista kaip katalikų organas, jos 
leidėjai neturėtų būti baudžiami už spaus
dinimą pogrindyje, nes Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika nėra degalus leidinys. 
Sovietų valdžia turėtų pradėti dialogą su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos lei
dėjais. kaip ji yra pradėjusi su Vatikanu.

V. Sevrukas gruodžio 5 d. pasiuntė So
vietų vyriausybei protestą, kuriame išreiš
kia viltį, kad Sovietų vadai nėra galutinai 
praradę teisės ir žmogiškumo pajautimo. 
Tą pačią dieną grupė naujai atvykusiųjų 
iš Lietuvos emigrantų, kurių tarpe jau bu
vo ir Simas Kudirka, demonstravo prie 
Jungt. Tautų Rūmų New Yorke, norėdami 
išreikšti solidarumą ir vienybę su Sov. Są
jungos disidentais.

1^25^
„Britanijos Lietuvis“, 1950 m. sausio 6 d.

— J D. Britaniją iš viso atgabenta 86.000 
DP. Iš jų apie 2.000 grįžo atgal į Vokietiją. 
Daugiau imigrantų įsileisti nebenumato
ma.

— Į Airiją su desantiniu „Victory” lai
vu pakliuvę 5 lietuviai atsiuntė padėką 
DBLS valdybai už suteiktą jiems paramą.

— Paskelbtas platus Lietuvos Nepapras
to Pasiuntinio ir Įgalioto Ministerio D. 
Britanijoje B. K. Balučio 70 m. sukakties 
minėjimas Westminsterio Katedros Salėje. 
B. K. Balutis gimė 1879 m. gruodžio 29 d. 
(mirė gruodžio 30 d., 1967 m.).

— Coventry lietuvių taut, šokėjų grupė 
dalyvavo su savo programa dviejuose kon
certuose ir anglų katalikų baliuje.
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