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XXIX metai

Solženicynas
nebepataike

Pasirodo, kad genialusis Solženicynas, 
sugebėjęs perduoti priimtiniausia forma 
faktus apie Sovietų tironiją, yra atviros 
sielos rašytojas, nemėgstąs karčius vais
tus perduoti saldžiose piliulėse. Jis sako 
tiesą, air tai kam nors patinka, ar nepatin
ka. Nenuostabu, kad šis Solženicyno atvi
rumas jau iššaukė keletos Vakarų žurna
listų kritiškas reakcijas, kurių taip laukė 
ir tikėjosi KGB. Jiems nepatiko, kad Sol
ženicynas vis dar nori grįžti į Rusiją, kad 
pataria likusiems disidentams nepriimti 
melo, nors tai kaštuotų gyvybę, kad kal
ba apie moralinę revoliuciją, kad pasmer
kė Churchillį, išdavusį kazokus — belais
vius j sovietines stovyklas ir mirtį.

Bandoma sudaryti įspūdį, kad Solženi
cynas ragina savo tautiečius pasidaryti 
kankiniais, žinodamas, kad pats to likimo 
yra išvengęs. Prikišamas jam ir už kny
gas surinktas honoraras, pakėlęs autorių 
į milijonierių klasę. Trumpai tariant, sie
kiama pamažu nuteikti visuomenę prieš 
rašytoją— milžiną, savo plunksnos ir pro
to galia drebinantį teroro imperiją. Nori
ma parodyti, kad Solženicynas yra tik 
menkas rašytojas, karjeristas, siekiąs nu
stebinti pasaulį iš piršto išlaužtais duome
nimis.

Tačiau rimtesnioji Vakarų spauda įspė
ja žurnalistus ir visuomenę .kad jie ne
skubėtų pulti į KGB užmestus tinklus. 
Patariama prisiminti, kad Solženicynas 
ne Vakaruose, o ten, Sovietų Sąjungoje, 
pradėjo kovą prieš smurtą ir neteisybę, 
kad jis kiekvieną dieną gyveno mirties 
pavojuje ir kad gimtąjį kraštą paliko ne 
savo noru, o prievarta. Jis buvo atsisakęs 
Nobelio piniginės premijos ir visų hono
rarų, kad tik galėtų gyventi ir dirbti savo 
tėvynėje. KGB betgi žinojo, kad ištremtas 
ir apspiaudytas Solženicynas bus mažiau 
pavojingas.

Gal būt. kad Solženicynas, tas atviros 
rusiškos sielos ir aukštos moralės žmogus, 
atsidūręs laisvuose Vakaruose, kartais ne- 
bepataiko išsireikšti taip, kaip reikalautų 
svečio etiketas ar diplomatinės manieros. 
Bet ne politiniu ambasadoriumi jis čia ir 
atvyko. Solženicynas yra moralinis Rusi
jos ambasadorius, ginąs ne tik savo tau
tos, bet visų pavergtųjų tautų reikalus. 
Jis lygiai taip pat gerai žino persekiojamų 
lietuvių, ukrainiečių, armėnų ar kitų var
dus. kaip ir rusų. Todėl išeivijos spauda 
ir organizacijos turėtų atsargiai priimti 
sąmoningai išpūstus prieš Solženicyną 
kaltinimus ir nebandyti mesti akmenį į 
persekiojamųjų brolių draugą ir gynėją. 
Niekas taip nepradžiugintų tų, kurie sie
kia suniekinti Solženicyną, kaip žinia, 
kad, štai, ir draugai nuo jo nusisuka.

Žvilgsnis į save
Mūsų tauta, gyvendama nelaisvėje, il

gus dešimtmečius adventais ir Kalėdomis, 
gavėniomis ir Velykomis kaupė jėgas lais
vės kovai ir nepriklausomam gyvenimui. 
Varge ir kančioj ji sukūrė gražias ir pras
mingas tradicijas, nemirštamą tautosaką, 
dailių raštų audiniais prikrovė kraičių 
skrynias, sodybas bei pakeles išpuošė rū
pintojėliais ir kryžiais. Vėliau visas savo 
jėgas skyrė kovai už laisvę ir nepriklauso
mai valstybei kurti. Dvasiniai lobiai, su
krauti nelaisvės metais, sudarė tvirtą kul
tūrinės kūrybos pagrindą. Jie buvo tokie 
gausūs, kad iki valios pakako per visą ne
priklausomybės laikotarpį. Pakanka jų ir 
šiandien. Pakanka tiems, kurie nori jais 
pasinaudoti ir naudojasi.

šiandien stebimės, iš kur mūsų tėvai ir 
protėviai, eidami sunkią baudžiavą ir gy
vendami primityviausiomis sąlygomis, la
bai daug dirbdami ir mažai ilsėdamiesi, 
surado dar laiko, noro ir jėgų melstis ir 
giedoti, dainuoti, šokti ir kitaip prasmin
gai pramogauti. Tos ilgos vakaronės ne-
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pramogomis, kurias visi atliko, 
sekimas, mįslių minimas, būrimas, 
giesmės ir dainos ne tik dvasiškai 
brandino, bet ir stipriai visus jun-

kaip išdidūs 
Bet argi esa- 
žmonės, tvirti 
bent tautinės

buvo vien tik pusbernių ir pusmergių su
sibūrimas pasikrizeniti, bet, šiandieniniu 
terminu tariant, buvo renginiai su kultū
rinėmis 
Pasakų 
maldos, 
žmones
gė į vieną kaimo bendruomenę. Ir vestu
vės, vykusios ištisą savaitę, nebuvo užpil
domos vien tik valgymu ir gėrimu, bet tu
rėjo ir gražią, prasmingą folklorinę pro
gramą. Mūsų tėvai ir protėviai, nors dide
le dalimi ir būdami beraščiai, visur ieško
jo prasmės, stengdamiesi išreikšti ją žo
džiu tautosakoj, garsu muzikoj bei dainoj 
ir ženklu liaudies mene. Šitokia kūryba jie 
puošė ir suprasmino savo skurdų gyveni
mą.

Atrodo, kad kūrybos sąlygos šiandien 
žymiai geresnės. Mums nereikia dabar tiek 
daug laiko ir jėgų eikvoti savo sočiam ir 
patogiam gyvenimui užtikrinti. Nebepažįs
tame vargo kieto, nesame nei ujami, nei 
stumdomi, nei kitaip skriaudžiami. O, ne
duok Dieve, jei kas išdrįstų nors pirštu 
paliesti, tuoj prabiltų konstitucijos ir kiti 
Įstatymai, budriai saugoją asmens nelie
čiamybę. Tokioje apsaugoje galime drą
sūs, galvas iškėlę, žygiuoti 
žmonės, lietuviai ir kūrėjai, 
me išdidūs (ne pasipūtėliai) 
lietuviai ir uolūs kūrėjai ar 
kūrybos rėmėjai? Gyvenimas rodo ką kita.

įžvalgūs mąstytojai tvirtina, kad žmogų 
modernusis gyvenimas nužmogino. Techni
nė pažanga, suteikusi mums didelių pato
gumų. nupratino galvoti. Už mus dabar 
galvoja kompiuteriai ir kiti aparatai, ra
dijai. televizija ir spauda. Mūsų tėvai ir 
protėviai, gyvendami primityviomis sąly
gomis, ilgus rudens bei žiemos vakarus ir 
naktis leido patamsyje prie menkos bala
nos ar spingsulės šviesos. Visa aplinka 
skendo tamsoje. Žmogaus žvilgsnis buvo 
nukreiptas į save. į savo vidų, {tampiai 
veikė visi jausmai ir protas. Nors beraš
čiai. bet pajėgė mintinai išmokti ilgiausias 
dainas, ištisas kantiškų knygas, oratorijas 
(piršlio) ir t. t. išandien esame užmiršę 
jau mokėtas iš tėvynės atsivežtas dainas, 
nebeįstengiame išmokti nė kelių eilučių 
eilėraščio, sumaišome praeities įvykių da
tas. asmenų bei vietovių vardus, nekal
bant jau apie išmokimą rolių ilgesniems 
vaidinimams ir pan. 
noro kreipti žvilgsnį 
lietuviškąjį aš. Mūsų 
susisiekimo ženklus, 
ir kitas rodykles, krautuvių reklamas ir 
šimtus kitų, greitai pro akis prabėgančių 
dalykų, nereikalaujančių nei daug galvoti, 
nei jų įsiminti.

Esame svetimame krašte, gyvename sve
timoje aplinkoje. Svetimos jūros bangos 
skalauja mūsų lietuvišką širdį, svetimi vė
jai pūkšto mūsų sąmonę. Pamažu daromės 
žmonėmis be identiteto. Vydūnas pasakytų 
— tampame ne sau žmonėmis vadinasi, 
nuasmenėjame, sumasėjame, supilkėjame.

VLB Inform.

Nebeturime laiko ir 
j savo vidų, į savo 
akys itampiai stebi 
automobilio greičio

Vladas R. Strimas
(nekrologas)

Kaip jau buvo pranešta, vos tik peržen
gęs 77-rių metų slenkstį, sausio 13 d. 
Hammersmith'o ligoninėje Londone mirė 
pulkininkas Vladas Kostas Strimas (Stri- 
movičius).

V. Strimas buvo gimęs 1898 m. sausio 
6 d. šakiuose advokato šeimoj. Karas nu
traukė jo mokslą rusų komercinėje gim
nazijoje, kurią baigė 1926 m„ jau būda
mas leitenantu. O abitūrai reikalingus lie
tuvių kalbos egzaminus išlaikė tik 1933 
m.

1919 m. įstojo savanoriu į A. Panemu
nėje besitveriantį 2-rą pėstininkų pulką. 
Pakeltas į vyr. puskarininkius, 1919-1920

Klausosi, bet negirdi
Viktoras Fainbergas, praleidęs 4 metus 

Sov. Sąjungos psichiatrinėje ligoninėje, la
bai vaizdžiai aprašė savo draugo P. Litvi- 
novo (taip pat buvusio psichiatrinėje li
goninėje) paskaitą Londono Ekonomijos 
institute. Klausytojai buvo sužavėti jo 
kalbos ramiu tonu, ir rodė staigų susirū
pinimą. girdėdami Morozo, Bukovskio, 
Grigorenkos, Fainbergo ir kitų liūdnas psi
chiatrinio „gydymo“ istorijas.

Tą pačią dieną Ukrainos istorikas Va
lentinas Morozas pamažu ruošėsi apleisti 
šį pasaulį. Jis jau buvo išbadavęs Vladimi
ro kalėjime 128 dienas. Badas buvo vienin
telė jam prieinama pąsipųiešinimo prie
monė, ir ja Morozas naudojosi. Fainbergas 
pagalvojo, kad reikia išnaudoti gerą progą. 
Palankiai nuteiktai audiencijai jis prane
šė, kad kitą dieną bus ruošiamos demonst
racijos Morozui gelbėti, žmonės staiga 
pradėjo spoksoti į jį, tarsi būtų ką nors 
negražaus pasakęs arba netinkamoje vie
toje pradėjęs kalbėti. Jie su užuojauta šyp
sojosi ir pasidarė visiškai abejingi. Fain
bergas rašo, kad žmonės su tokiu pat abe
jingumu būtų priėmę jo kvietimą, jei de
monstracijos būtų buvusios 
Joanai de Are išlaisvinti...

ruošiamos

apie Tarp- 
konferenci-

Kitoje vietoje jis pasakoja 
tautinės Psichiatrų Draugijos 
ją 1971 metais Meksikoje. Toje konferenci
joje buvo ruošiamasi iškelti neleistinus 
metodus ir netinkamus vaistus. Sovietų S- 
gos psichiatrų naudojamus politiniams 
kaliniams „gydyti“. Draugijos pirminin
kas tuo metu buvo Londono Maudsley li
goninės gydytojas d r. D. I>eigh.

Sovietų delegacijos pirmininkas Snež- 
nevskis, vos tik konferencijai prasidėjus, 
pateikė ultimatumą: jeigu bus bandoma 
kištis į Sovietų ..vidaus reikalus“, tai jų 
delegacija ne tik apleis konferenciją, bet 
išstos ir iš Psichiatrų Draugijos. Dr. Leigh, 
žinoma, nusigando, pasijuto, kaip Fainber- 
gas pasijuto pakvietęs demonstruoti, ir nu
sileido.

Nebūtų teisinga sakyti, kad Londone 
nėra žmonių, kurie ne tik dalyvauja de
monstracijose, bet per ištisas dienas ir 
naktis išstovi prie Sovietų ambasados, no
rėdami išgelbėti kurį nors disidentą. Bet. 
kaip sako Fainbergas, jų yra tik kelios 
dešimtys, tik maža saujelė. Visi kiti klau
sosi gražių kalbų, skaito Solženicyno, Mar- 
čenkos ir kitų autorių knygas, bet jas už
verčia, tarsi nieko nebūtų skaitę ar girdė
ję.

Šitokiu minios abuojumu daug kartų ir 
pavergtųjų tautų atstovai įsitikino. Gra
žiai pakalba, sakysime, Laisvos Europos 
Lygos atstovai, puikias proklamacijas iš
rašo. o kai reikia jas dalyti, kai reikia vie
šai pasirodyti — išlenda tik vienas kitas.

m. dalyvavo kautynėse su bolševikais.
1920 m. įstojo į Karo Mokyklą, kurios 

IV-tąją laidą baigė 1921 m. gruodžio 18 d. 
Pakeltas į leitenanto laipsnį, grįžo į 2-rą j į 
pėst. pulką. 1924 m. baigė Aukštųjų Ka
rininkų kursų V-tąją laidą, ir, eidamas 
įvairias pareigas, pakilo iki majoro.

1935 m. perkeltas į kariuomenės štabą, 
o 1939 m. 9-me pėst. pulke paskirtas ba
taliono vadu. Tais pačiais metais paskir
tas to pulko teismo pirmininku, o ,1940 m. 
birželio 24 d., vietoje pašalinto pulk. A. 
laušo, paskirtas 9-tojo pulko vadu. Tais 
•ačiais metais liepos 27 d. pakeltas į pul- 
ūninko-leitenanto laipsnį, bet jau rugsė- 
o mėn. iš pulko vado pareigų atleistas ir 
paskirtas pulko likvidacinės komisijos 
rirmininku. Iki vokiečių-sovietų karo dir
bo 215 p. p. (buv. 9 pulko) rusų kalbos 
vyr. mokytoju.

Tarnybos metu V. Strimas buvo apdo
vanotas Lietuvos Kariuomenės savanorio 
— kūrėjo medaliu. Lietuvos Nepriklauso
mybės medaliu ir Latvijos nepriklauso
mybės medaliu.

Po karo atsikėlęs į Angliją, V. Strimas 
didesnę laiko dalį pragyveno Londone, 
dirbdamas žinomoje siuntinių firmoje. 
Greitai įsitraukė į visuomeninį lietuvių 
gyvenimą ir jame aktyviai dalyvavo. Bū
damas Lietuvių Namų ir DBLS Centro 
valdyboje, visą eilę metų rūpinosi šių or
ganizacijų reikalais ir jas visokeriopai 
rėmė.
Šiaipjau gyvenime buvo visais atžvilgiais 
nuosaikus, džentelmeniškas ir kariškai 
tvarkingas.

Velionio šeima gyvena Kanadoje. Lon
done turėjo artimesnių giminių, kurie pa
sirūpino ir jo laidotuvėmis.

Tragiškai žuvus V. Kietavičiui 
Lietuvoj, jo broliui A. Kietavičiui 

reiškia gilią užuojautą

Birininghamo DBLS Skyriaus 
Valdyba ir nariai

Savo psichiatrinių sovietinių ligoninių 
aprašymą V. Fainbergas baigia tokiu saki
niu: „Mano tikslas patekti į Vakarų Euro
pą buvo pasakyti jiems apie visa tai ir pa
bandyti išaiškinti. Pasakyti — galima, bet 
išaiškinti — nepaprastai sunku. Visa tai, 
kas ten dedasi, jiems yra perdaug toli ir 
perdaug komplikuota. O be to, kiekvienas 
turi savi) problemų ir rūpesčių.“

Štai kodėl mažai kas girdėjo pabaltiečių 
skundus, nors ir daug apie jų problemas 
buvo kalbėta. Štai kodėl Solženicynas ne
norėjo ir nenori gyventi Vakaruose, nes iš 
ten jo balsas buvo girdimas, o čia žmonės 
skaito, klausosi, bet negirdi.

Ka dirba inžinieriai?
Jau nuo 1973 m. pradžios Lietuvoje, sie

kiant racionalizuoti gamybą ir buitinį ap
tarnavimą, naikinamos ministerijų vyriau
siosios valdybos ir steigiami vadinamieji 
susivienijimai, apimą mažesnio pobūdžio 
įmones. Ekonomikos mokslų kandidatas 
Leonas Sėliukas „Švyturyje“ (Nr. 23, 1974 
m.), darydamas tų susivienijimų apžval
gą, iškelia keletą faktų, rodančių, kad mu
zikantų persėdinėjimas orkestro nepageri
na. Pvz., jis rašo:

„Kauno miesto prekybinių organizacijų 
valdyboje yra 5 susivienijimai (trestai). 
Pavyzdžiui, prie valgyklų tresto yra su
kurta 10 ūkiskaitinių įmonių. Kiekviena 
jų turi atskirą valdymo aparatą (direkto
rių, kai kur ir pavaduotoją, prekių žinovą 
ir vyresnįjį buhalterį). Kiekviena tokia 
įmonė pavaldi trestui, trestas — prekybi
nių organizacijų valdybai, valdyba — mi
nisterijos atitinkamoms valdyboms, minis
terijos valdybos — pačiai ministerijai. Vi
so labo — net 6 struktūriniai barjerai. Ar 
reikalinga tiek daug pakopų aptarnavimo 
sferoje, juo labiau, kad ir nuostatai čia 
numato tik keturias. Juk tai menkina su
sivienijimo savarankiškumą, darbo opera
tyvumą, brangina realizuojamą produkci
ją ir didina valdymo personalo išlaidas!“

Rašydamas apie darbų netikslų pasi
skirstymą. L. Sėliukas sudaro įspūdį, kad 
Lietuvoje jau perdaug „prikepta" inžinie
rių. arba nesugebama tinkamai paskirsty
ti jų darbo.

„...dauguma technikų įmonėse dirba 
darbininkais, dar pasitaiko ir tokių atve
jų, kai diplomuoti inžinieriai dirba darbi
ninkais (yra, žinoma, išimčių, kai pati spe
cialybė reikalauja aukštojo išsilavinimo), 
o praktikai, žmonės be išsilavinimo, jiems 
vadovauja. Rasime ir tokių pavyzdžių, kai 
inžinierius dirba techniko darbą, o techni
kas — inžinieriaus. Taip atsitinka todėl,

Seįitųiiios DIENOS
— Britų parlamente buvo iškeltas klau

simas. kad lošimo mašinos skriaudžia lo
šėjus. Reikalauta, kad būtų išleistas įsta
tymas, verčiąs mokėti 80%.

— Airijoje pakelti tabako, gėrimų ir la
žybų mokesčiai. Pensijos ir bedarbių pa
šalpos nuo balandžio mėnesio bus padi
dintos.

— Pasunkėjus JAV ekonominei padė
čiai, Gynybos ministerija gauna daugiau 
pasisiūlymų savanoriais į kariuomenę, ne
gu gali jų priimti.

— 11.000 Vauxhall automobilių fabriko 
darbininkų nuo vasario pradžios dirbs tik 
3 dienas savaitėje.

— Australijos min. pirmininkas Whit- 
lam Maskvoje pasirašė sovietų-australų 
kultūros ir mokslinio bendradarbiavimo 
sutartį.

— Aukščiausias Sovietų teismas atme
tė M. Leviev's pasigailėjimo prašymą. Jis 
buvo nuteistas sušaudyti už kyšių ėmimą 
ir išeikvojimus būnant krautuvės vedėju.

— Per neseniai praėjusias sniego aud
ras Amerikoje vien tik nuo širdies smū
gio mirė 10 žmonių. Iš viso žuvo 17 žmo
nių.

— Prancūzijoje. Frejus zoologijos sode 
keturi liūtai sudraskė zoologijos sodo ve
dėją ir jo padėjėją. Liūtai nušauti.

— Buv. prezidento R. Nixono mėgia- 
rpiausios knygos yra apie W. Churchilį.

— Australijoj yra daugiau kaip 266.000 
bedarbių. Kiekvienai laisvai darbo vietai 
yra 7 kandidatai.

— Kosovo provincijoje Jugoslavijoje 
demonstravo studentai, reikalaudami šią 
sritį atiduoti Albanijai, kuriai ji kadaise 
priklausė.

— Manchesterio universiteto garsiaja
me technologijos institute tiktai vienas 
trečdalis yra britai.

— Nuo 1967 metų karo žydai įsteigė 50 
gyvenviečių iš Sirijos atkariautose Gola- 
no aukštumose.

— Izraelyje mirė iš Lietuvos kilęs M. 
Gilutz (94 m.), kuris buvo vienas iš Tel

MIRĖ PREL. J. KONČIUS
Am. Balsas pranešė, kad sausio 13 d. 

Romoj mirė žinomas veikėjas žurnalistas 
ir rašytojas prelatas Juozas Končius. Jis 
buvo gimęs 1891 m. Stulgiuose, Žemaitijo
je.

Didesnę savo gyvenimo dalį prel. Kon
čius praleido Amerikoje. Per 20 metų 
(1944-1964) jis buvo Balfo pirmininku ir 
labai daug padėjo lietuviams pabėgėliams. 
Be to. dirbo Fordhamo universitete ir da
lyvavo įvairiose lietuvių ir amerikiečių 
organizacijose. Aktyviai dalyvavo spaudo
je ir parašė nemaža knygų lietuvių ir ang
lį) kalbomis. 1964 m. išspausdino stambų 
veikalą „Vytautas the Great", o 1966 m. 
Atsiminimus iš Balfo veiklos.

Prieš keletą metų prel. J. Končius buvo 
persikėlęs gyventi į šv. Kazimiero Kolegi
ją Romoje, kur ir pasimirė.

kad įmonių ir ministerijų vadovai mažai 
rūpinasi jaunųjų specialistų paskirstymu 
ir įdarbinimu pagal jų profesiją, ir per tai 
dažnai daug specialistų laiko išeikvojama 
paprasčiausiai informacijai tvarkyti. To
kia darbo organizavimo tvarka yra nepa
kenčiama. Dar TSKP XXIII suvažiavimas 
iškėlė uždavinį pasiekti, kad 1970 m. pra
monėje vienam specialistui su aukštuoju 
išsilavinimu tektų 3-4 technikai su specia
liuoju viduriniu išsilavinimu. Mums dar 
labai daug reikia padirbėti, kad viskas at
tiktų tokią darbų apimtį pramonės ir ne 
pramonės sferų valdymo srityje, kokios 
reikalauja socialistinis ūkininkavimas.

Vokietijos Demokratinėje Respublikoje 
vienam inžinieriui tenka trys technikai, 
Lenkijoje — du. Mūsų respublikoje nere
tai šie skaičiai atvirkščiai proporcingi. Sa
kysime, 1972 m. žemės ūkio ministerijos 
įmonėse inžinierių skaičius žymiai viršijo 
teihnikų skaičių (Rokiškio — 11:1, Radvi
liškio — 13:1). O juk paruošti technikus 
kur kas greičiau ir pigiau, negu inžinie
rius. Tuo pačiu inžinieriai atsipalaiduotų 
nuo jiems nebūdingų darbų. Be to, analizė 
rodo, jog daugelis technikų ir tarnautojų 
skiriami inžinieriais ir vyresniaisiais inži
nieriais. Jeigu šie darbuotojai, neturintys 
inžinierio išsilavinmo, susdoroja su atitin
kamomis inžinerinėmis pareigomis, tai ky
la klausimas: ar reikalinga tokia gausybė 
inžinierių pareigų — iki 90 procentų, kaip 
dabar yra mūsų respublikos pramonės 
įmonių etatų sąrašuose?“

Tokie ir panašūs rašiniai, pasirodantieji 
Lietuvos spaudoje, yra naujos problemos 
signalai. Problemos, kuri susildarė besie
kiant „pasivyti ir pralenkti“ kitus kraštus 
aukštojo mokslo diplomais, neatsižvelgiant 
į tai, kas vairuos traktorių ar dirbs fabri
ke prie staklių.

Avivo miesto kūrėjų.
— Lenkas S. Wajntal pagautas Briuse

lyje, kur jis norėjo parduoti ginklus IRA 
organizacijai.

— Sausio 17 d. sovietai paleido į erdvę 
Sojuz 17. Erdvėlaivio įgulą sudaro du as
menys.

— Dešimtis Sov. Sąjungas rašytojų pa
skelbė atvirą laišką, kuriame įrodo, kad 
A. Ivanovas, žinomas gersus sovietų poe
tas, iš tikrųjų plagijuoja poetės N. Baro- 
vos eilėraščius.

— Ugandos prezidentas Amin pranešė, 
kad atsargų sudarinėtojai) kalnų kėdėjai 
ir sukčiautojai bus sušaudomi.

— Pakilus benzino kainai, numatoma jį 
pradėti matuoti pusgaloniais, nes ne vi
sas pompas galima pritaikyti naujųjų 
kainų skaičiavimui.

— Bulgaras J. Mirčevas, atvykęs su 
ekskursija į Londoną, atsisakė grįžti at
gal.
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PARODA ‘73
Jau antrus metus iš eilės Lietuvių Foto 

Archyvas išleido gražų lietuvių fotogra
fų išeivijoje knygą — albumą, pavadintą 
Paroda ‘73. (Praėjusiais metais buvo „Pa
roda ‘72). Šis žinomo fotografo Algimanto 
Kezio, S. J., suredaguotas albumas yra tik
rai gražus įnašas į mūsų meniškąją litera
tūrų.

Leidinys yra sudarytas iš lietuvių foto
grafų darbų, kuriuos jie buvo praėjusių 
metų rudenį išstatę Jaunimo Centre Chi- 
cagoje suruoštoje parodoje. Apie tą paro
dą Mikalojus Ivanauskas tame pačiame 
leidinyje taip pasisako:

„Parodoje dalyvavo 61 lietuvis fotogra
fas, įkurių sąstatą sudarė profesionalai, 
foto reporteriai, foto menininkai, mėgėjai 
ir laimės ieškotojai. Buvo išstatyta įvai
raus dydžio 233 nuotraukos. Šiai foto pa
rodai buvo numatytas konkursas, kuriai 
Jury Komisija paskyrė šias premijas: pir
moji premija paskirta Juozui Vaičiūnui 
(Detroitas), — 350 dol., premijos mecena
tai dr. Stašys ir Milda Budriai; antroji 
premija paskirta Teresei Bogutienei (Chi- 
caga) — 250 dol., premijos mecenatai dr. 
Romas ir Kotryna Giniočiai; trečioji pre
mija paskirta Rimantui Žukui (Glendale, 
Calif., — 150 dol., premijos mecenatas dr. 
Algimantas Kurgonas, ir Raimundui Kaz
iui (Chicago) paskirtas Garbės Pažymėji
mas. Visi laimėtojai, pagal konkurso sąly
gas, turėjo būti ne vyresni, kaip 30 metų 
amžiaus. Premijų paskirstymas šį kartą 
buvo savitas: ne pagal išskirtiną vieną dar
bą, bet pagal eksponuotus visus fotografo 
darbus.

Bendras fotografijos parodos įspūdis la
bai geras. Darbai išdėstyti grupėmis pagal 
autorius, kas leido individualiai susipažin
ti su jų darbais vienoje vietoje. Autorių 
grupavimas buvo logiškas: didesnės apim
ties darbai (Kastyčio Izokaičio) eksponuo
ti salės ašies centre, o kiti — salės peri

Vasario 16 Gimnazija
KODĖL MOKAUSI LIETUVIŠKOJE 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE?

K. Senkaus pokalbis su Vasario 16-sios 
mokiniu Petru Mačioniu, kurio tėvai su 
šeima gyvena Stuttgarte, įvykęs 1975 m. 
pradžioje.

— Kuriais metais pradėjai mokytis 
Huettenfelde esančioje lietuviškoje gimna
zijoje? Kaip tau tenai einasi? Kurioje kla
sėje dabar?

— I Vasario 16. gimnaziją įstojau 1969 
metų rudenį. Man einasi gerai. Dabar esu 
šeštoje klasėje.

— Kas tave paskatino ir nulėmė šioje 
gimnazijoje siekti aukštesniojo mokslo: tė
vai ar ir kitokios aplinkybės?

— Pirmiausia tėvas norėjo, kad eičiau į 
lietuvių gimnaziją. Mama, kuri yra ne lie
tuvė, o vokietė, iš pradžių sakė: „Jeigu tau 
patiks ir mokslas seksis, tai bus viskas ge
rai". Tiesa, pirmoji mano pažintis su gim
nazija Huettenfelde buvo, kai tenai važia
vau su ekskursija. Iš pradžios aš nenorė
jau tenai mokytis, kadangi maniau, kad 
gimnazujojįe visi kalba tik lietuviškai, o 
aš tuomet lietuviškai dar nemokėjau ir to
dėl bijojau, kad negalėsiu susišnekėti su 
kitais mokiniais. Bet iš tikrųjų taip nebu- 

— Šioje gimnazijoje mokslo kursas arba kiniais, neseniai iš Lietuvos atvykusiais,

5. Miglinas 

Kelionė aplink a. 

IL^^Lietuvą
1938

LABANORAS

Grybai, nuo kurių žmonės miršta

Dar paminėtini Labanore gerai žinomi grybai 
šmarkštai. kurie vietos gyventojams duoda progos 
šiek tiek uždirbti ir nuo kurių mirė viena šeima, 
šmarkštai yra patrauklios išvaizdos: garbanoti, 
tamsiai kavinės spalvos, šie grybai yra ankstybiau- 
sieji. Tik spėjo sniegas ištirpti, ir šiluose jie prade
da iš po samanų keltis. Kartais jų būva daug. Viso
je eilėje administracinio pasienio miestelių galima 
pamatyti pakabintas virtines džiovinamų šmarkštų. 
Bet daugiausia jų matyti Labanore, čia kiekvieno 
namo sienos nukabinėtos ilgomis šmarkštų virtinė
mis ir prie namų dar patiestos palos, ant kurių pri
piltos eilės tų grybų.

— Ar jūs juos valgote? — iš kito krašto, kur 
neauga šmarkštai, atvykęs klausia vietos gyventojų.

— Ne, čia jų niekas nevalgo, — atsako laba- 
noriškė, sėdinti prie džiovinamų grybų. — Prieš ke
letą metų viena šeima jų pavalgė ir visa išmirė, šie 
grybai siunčiami į Vokietiją. Vokiečiai, sako, juos 
valgo. Matyti, reikia mokėti sutaisyti.

Nežinia, ar šmarkštus Vokietijoje iš tiesų val
go ar ne. Bet jų ten daug siunčiama. Yra visa eilė

metre užtenkamu plotu ir laisve. Parodos 
nuotraukų tematika įvairi; vyrauja aktua
lijos iš Amerikos gyvenimo, populiarūs 
gamtos vaizdai ir ryškus išsiskyrimas in
dividualistų objektų prasme".

Šitame aprašyme į akis krinta du daly
kai: jaunimo darbų premijavimas, paska
tinančiai veikiąs šioje srityje toliau dirbti, 
ir daktarai — mecenatai, atėję į pagalbą 
su konkrečia parama premijoms išmokėti.

Žinoma, paskyrus premijas jauniesiems 
fotografams, vyresnieji, ypačiai profesio
nalai, galėjo pasijusti napekankamai įver
tinti. Tačiau šią „kaltę" išperka leidinyje 
įdėta Algirdo Grigaičio paskirų fotografų 
darbų apžvalga ir įvertinimas. O apie vie
ną jų, profesionalą Kastytį Izokaitį, kurio 
meniška fotografija ir albumo viršelis pa
puoštas. įsidėtas net atskiras V. Ramojaus 
straipsnis.

Norint plačiau rašyti apie „Paroda ‘73". 
reikėtų būti pačiam fotografu-menininku. 
Tačiau ir eilinis foto mėgėjas, versdamas 
lapą po lapo, negali atsidžiaugti išeivių fo
tografų meniniais sugebėjimas. Tikrai nei 
vienas nesigailės, šį albumą įsigijęs. Tik 
gaila, kad nenurodyta jo kaina ir aplamai 
ar jis pardavinėjamas.

Angliškai parašytoje įžangoje sakoma, 
kad parodoje dalyvavo JAV, Kanados ir 
Europos fotografai. Iš užrašų po paveiks
lais to nematyti. Mums būtų buvę įdomu 
išskirtinai pasidomėti darbais bent tų fo
tografų. kurie atstovavo Europai.

Baigiant pažymėtina, kad knygos mece
natas yra dr. Pranas Sutkus. Šalia jo su-, 
žymėta ir daugiau kaip tuzinas knygos rė-į 
mėjų. Knyga-albumas atspausta M. Mor- i 
kūno spaustuvėje Chicagoje.

Knygos leidėjo, Lietuvių Foto Archyvo 
adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, 
Ill. 60 636 USA.

Bltm.

apimtis yra toks pat, kaip ir kitose šio 
krašto gimnazijose. Kokie mokslo dalykai 
yra pridėtiniai, specialūs šiai mokslo įstai
gai?

— Mokslo kursas ne visai toks pat. Ma
tematikos mes turime daugiau, o anglų 
kalbos mažiau. Anglų kalba vokiečių mo
kyklose dėstoma anksčiau, jau pradžios 
mokyklose, o pas mus tik nuo trečios kla
sės. Specialūs dalykai šioje gimnazijoje 
yra lietuvių kalba ir Lietuvos istorija, o 
Lietuvos geografija yra įjungta į bendrąjį 
geografijos kursą.

— Suprantama, kad lietuviškoje gimna
zijoje, be vokiečių kalbos, dažnai vartoja
ma lietuvių kalba ir eilė dalyki; dėstoma 
lietuviškai. Ar. tavo nuomone, mokiniai — 
pavyzdžiui penktokai, šeštokai — besimo
kydami ima suprasti, kad lietuviškoji kal
ba yra graži, svarbi, vertinga, kaip ją mo
kyti žmonės giria?

— Taip, eilė dalykų dėstomi tik lietuviš
kai, išskyrus pirmose dviejose klasėse. 
Apie lietuvių kalbos vertingumą mes ma
žai mąstome. Kalbą vartojame tik kaip 
įrankį, priemonę. Kai kuriems 
jams lietuviškai išsireikšti yra 
dėl to jie šią kalbą labai vertina.

mokyto- 
lengviau, 
Mes mie

liau lietuviškai kalbame ypatingai su mo- 

eksporlininkų, kurie kas vasara džovintus šmarkš
tus siunčia į minėtą kraštą ir gauna neblogus pini
gus — po 6-7 litus už kilogramą.

Vietos neturtingos moterys nuo ankstaus pa
vasario pradeda šiluose rinkti šmarkštus. Jos iš 
eksporlininkų bei jų tarpininkų už žalių šmarkštų 
kilogramą gauna po 40-50 centų. Nors šie grybai 
gana lengvi, bet vis dėlto rinkėjos šiek tiek gauna 
uždirbti.

Kartais žmonės, matydami džiovinamus gra
žios išvaizdos šmarkštus, pabando jų pavalgyti. Ne 
lik Labanore nuo šmarkštų mirė penkių asmenų 
šeima. Prieš kurį laiką ir Salake mirė du stačiati
kiai. Kažkokios šventės proga vyrui žmona privi
rusi šmarkštų ir pasakiusi:

— Prūsai juos gal valgyti, tai kuo mes bloges
ni.

Ir pabandė. Pati šeimininkė buvo atsargesnė 
ir tik truputį pamėgino. O šeimininkas su vienu 
draugu pasistatė pusbonkį ir kirto grybų, kiek til
po. Atrodė gana skanūs. Rytą abu valgytojai buvo 
mirę.

DUBINGIAI
t

Kelias iš Giedraičių į Dubingius, kuris anks
čiau turėjo nemaža vingių, dabar ištiesintas. Vido- 
mis gerokai praplatintas. Tai vis dėl busimųjų tu
ristų. kad jiems Dubingius pasiekti būtų patoges
nis kelias. Turistiniai namai Dubingiuose netrukus 
jau bus atidaryti. Jie galutinai įrengti, tik prieš ati
darymą norima sutvarkyti ir visą aplinką. Pats Du
bingių miestelis taip pat sparčiai tvarkosi.

Turistai, atvykę į Dubingius, iš tiesų daug ką 
galės pamatyti. Praeityje Dubingiai buvo apskrities 
miestu. Spėjama, kad čia buvusi Vytauto Didžiojo

su „amerikonais“ ir kitais, kurie į čia at
vyko iš užsienio.

— Kas nulemia, kad vieni lietuvių kalbą 
vertina, o kiti net vengia ją vartoti? Gal 
žinai antipatijos priežasčių?

— Su „amerikonu“ ar kitu, vokiškai ne
suprantančiu, aš galiu tik lietuviškai su
sikalbėti, o su „vokiečiais“, kurie dar ne
moka lietuviškai, aš šneku vokiškai. Man 
pačiam yra lengviau ir patogiau išsireikš
ti vokiškai. Nežinau, ar yra mokinių, ku
rie turėtų antipatijos lietuvių kalbai.

— Vasario 16 gimnazijos baigimo ates 
tatą pripažįsta visos V. Vokietijos valdžios 
ii- mokslo įstaigos. Ar esi pasiryžęs, ar no
rėtum šioje gimnazijoje mokytis iki abitū
ros?

— Taip, šios gimnazijos baigimo atesta
tą pripažįsta visos V. Vokietijos valdžios 
ir mokslo įstaigos. Aš norėčiau pasilikti 
gimnazijoje iki abitūros.

— Jeigu tau įmanoma atsakyti, norėčiau 
išgirsti, kas tau šioje mokslo įstaigoje ge
riausiai patinka ir kas mažiausiai?

— Man džiugu, kad mokiniai įsirengė 
specialiai laisvalaikiui skirtą kambarį. Pa
tinka. kad jie tarpusavyje gerai sugyve
na. Iš mokytojų man labiausiai patinka 
mano auklėtojas. Iš mokslo dalykų man 
geriausia patinka biologija ir chemija. 
Man džiugu, kai mokiniai savo iniciatyva 
gali ką nors daryti, kad įsirengė laisvalai
kio kambarį ir futbolo aikštę. Nesidžiau
giu, kad mano kambarys į mano kaimyno 
kambarį neturi durų, nes jas nežinau dėl 
ko išėmė. Žiemą nemalonu, šalta, vėjas 
kaukia, nes langai blogai uždaromi. Iš ry
to, kai mes mokykloje, šildymas yra įjung
tas. o vakare, kai mums kambaryje reikė
tų šilumos, daugiau nebešildo. Norėčiau, 
kad kontaktas tarp mokytojų ir mokinių 
būtų gilesnis, kad mokytojai, tėvus atsto-

į vaudami, labiau domėtųsi mokinių prob- 
' lemomis.
j — Toje pačioje Vasario 16 gimnazijoje 
mokosi ir tavo vienas brolis, Alois, lietu
viškai sakome Aloyzas. Kurioje klasėje 
jis? Kaip jam patinka?

— Jis lanko ketvirtąją. Kiek žinau, jam
patinka, kaip ir man.

— Mano žingeidumas verčia mane pa
klausti apie tavo brolius, seseris. Kiek jų 
turi? Kuris iš jų vyriausias ir kuris jau
niausias?

— Aš turiu keturis brolius ir dvi sesu
tes. Vyriausias esu aš, o jauniausia yra se
sutė Elena; jau pradeda kalbėti.

— Baigiant tariu tau nuoširdų ačiū už 
informuojančius atsakymus! Kaip tau, taip 
ir tavo tėvams su broliais ir sesutėmis lin
kiu geros tolimesnės sėkmės.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PLB APIE ENCYCLOPEDIA 

BRITANNICA
Kaip jau prof. dr. Antanas Klimas spau

doj ir privačiai informavo, Encyclopedia 
Britannica naujoji laida iškreiptai aprašė 
okupuotos Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių gyvenimą, tuo klaidindama laisvąjį 
pasaulį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, šiek tiek susipažinusi su Encyclopedia 
Britannica paskelbta informacija, nutarė 
imtis iniciatyvos klausimą išsamiau išstu
dijuoti ir reikiamai reaguoti. Inž. Donatas 
Šatas. PLB valdybos vicepirmininkas kul
tūriniam reikalam, yra įgaliotas PLB. val
dybos vardu daryti reikiamus žygius, kad 
Encyclopedia Britannica Lietuvos atžvil
giu padaryti netikslumai būtų atitaisyti.

Jonas Vilkaitis
1975 m. sausio 1 dieną New Yorko ligo

ninėj po sunkios ligos mirė ilgametis spau
dos darbuotojas, kooperatininkas ir social
demokratas Jonas Vilkaitis, buv. ž. Ū. A. 
rektoriaus Vinco Vilkaičio vyresnysis bro
lis.

Jonas Vilkaitis buvo gimęs 1888 m. ge
gužės 11 d. Kybartuose. Mokėsi Mariain- 
polės ir Petrapilio gimnazijose ir vėliau 
studijavo taip pat Petrapilyje. 1912-14 m. 
buvo liet, studentų draugijos Petrapilyje 
pirmininku ir veikė kitose liet, organizaci
jose. Grįžęs į Lietuvą, 1918-19 m. Vilniuje 
d i ubo socialdemokratų laikraščio „Darbo 
Balsas" redakcijoje. Atėjus bolševikams ir 
redaktoriui S. Kairiui persikėlus į Uteną, 
jis liko bendradarbiauti su dr. A. Domaše
vičium, ir kaip socialdemokratų atstovas 
jis buvo išrinktas Vilniaus darbininkų ta
rybos, kur dalyvavo ir komunistai, nariu. 
Tuo būdu jis buvo vienas iš nedaugelio lig- 
šiol užsilikusių Kapsuko-Angariečio „val
džios" kūrimosi iudininkų.

1912-24 m. J. Vlkaitis gyveno ir mokyto
javo Tauragėje, kur buvo ir apskrities sa
vivaldybės pirmininku. 1926 metais liau
dininkams ir socialdemokratams laimėjus 
Seimo rinkimus, jis buvo paskirtas Savi
valdybių Departamento direktorium. Po 
tautininkų perversmo turėjo iš tos vietos 
pasiraukti. 1928-33 m. jis buvo Kaimo m. 
ligonių kasų direktorium ir aktyviai pasi
reiškė kooperatyvų veikloje.

1940-44 m. J. Vilkaitis buvo Lietuvos 
valstybinid draudimo įstaigos valdytoju. 
Nacių okupacijos metu suorganizavo so
cialdemokratų nelegalaus laikraštėlio 
spausdinimų „Raidės“ spaustuvėje ii- pats 
suredagavo kelis numerius.

Encyclopedia Britannica leidykla yra 
rimta, žinoma, profesinė leidykla. Todėl, 
norint susilaukti jos dėmesio, reagavimas 
turi būti irgi rimtas, pagrįstas faktais, ati
tinkamo profesinio lygio. PLB valdyba da
rys viską, kad reagavimas atitiktų leidyk
los profesinį lygį. Tam yra reikalingas su
interesuotos visuomenės talka, visų šios 
rūšies darbų ir jėgų koordinavimas.

Todėl mes prašome visas suinteresuotas 
organizaiijas ir asmenis savo veiklą de
rinti su PLB valdybos vicepirmininko Do
nato Šato veikla. Mes manom, kad, veikda
mi iš vieno koordinuoto centro, galėsime 
išvystyti tikslesnę bei konkretesnę akciją 
ir pasiekti geresnių rezultatų. Suintere
suotus prisidėti prie PLB valdybos akci
jos prašome kreiptis šiuo adresu: Inž. Do
natas Šatas, 99 Shenandoah Rd., Warwick, 
Rhode Island, 028866. Tel. (401) 884-9572.

Bronius Nainys, 
PLB valdybos pirmininkas

KNYGOS, ATSIMINIMAI
Marius Katiliškis parašė naują knygą 

„Apsakymai“. Leidžia Alg. Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas.

Solistė Vincė Jonuškaitė rašo savo atsi
minimus. Knyga jau iš anksto kelia visuo
menės susidomėjimą.

Dr. H. Lukoševičius, ilgametis skautų 
veikėjas, paruošė spaudai knygą „Pasau
lis, kuriame gyvenau“.

S. KUDIRKA IR LIBERTY
Elta praneša, kad radijo Liberty atsto

vai turėjo 90 minučių pasikalbėjimą su S. 
Kudirka. Jo pasakytos mintys bus ar jau 
buvo perduotos į Lietuvą.

pilis. Be to. pilies kalne Vytautas buvęs pastatęs 
medinę bažnytėlę. Vėliau pilis teko didikams Rad
vilams. Iš Dubingių yra kilusi lenkų karaliaus Zig
manto Augusto žmona Barbora Radvilaitė. Dar ir 
šiandien žymu, kur stovėję Dubingių pilies kalne 
Radvilų rūmai. Iš tos vietos gražiai matyti Vilniaus 
kelias, einąs iš Dubingių. Sakoma, kad iš tų rūmų 
dažnai žūrėjusi į Vilniaus kelią Barbora Radvilai
tė ir laukusi atvykstančio karaliaus. Dabar apie 
Radvilų rūmų vietovę (vėliau jie paveldėjimo keliu 
buvo atitekę graf. Tiškevičiui) dubingiškiai pina 
įvairiausias legendas, kurių dalis gali turėti ryšio su 
tikrove.

Vienas Dubingių gyventojas pasakoja:
— Vokiečių okupacijos metu Dubingių senas 

gyvent. Kerulis, dabar jis jau miręs, įkrito į vieną 
duobę. Ten buvo kažkoks urvas. Jame jis rado gra
žius pakinkius. Jis juos pasiėmė ir išsinešė. Bei kai 
tik orą pasiekė — pūstelėjęs vėjas tuos pakinktus 
pavertė dulkėmis. Liko tik sidabriniai papuošimai.

Toliau tas pats dubingiškis pasakoja:
Tą vietą, kur buvo grafų pilis, reikėtų pa- 

kasinėli. Ten būtų galima aukso rasti. Vokiečių 
okupacijos metu, vietos gyventojams paprašius, pri
žiūrėtojas duodavo pasiardyti pilies plytų. Tada 
dar gerokai iš žemės kyšojo pamatai. Mano kaimy
nas. imdamaas plytas, rado apie 40 centimetrų ilgio 
auksinį kryžių. Aš pats jį mačiau. Sužinoję vokie
čiai norėjo atimti, bet jis gerai paslėpė r nerado. Ki
tas radęs marmurinių kolonų dalis.

Nemaža Dubingiuose yra senesnių žmonių, ku
rie dar atsimena, kai pusiau žeme apverstos buvu
sių rūmų vietoje kyšojusios geležinės durys. Dabar 
toje vietoje tėra pakilimas, apaugęs žole, čia žemė 
pusiau sumišusi su plytų dalimis.

(Bus daugiau)

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 1945 m. 
buvo Lietuvių tremtinių bendruomenės 
Vokietijoje valdybos nariu, vėliau organi
zavo panašią bendruomenę Amerikoje. Jis 
buvo ilgus metus Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos Centro Valdybos 
nariu ir nuo 1966 m. pradžios Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Užsienio Delegatū- 
ros gen. sekretorium.

Lietuvių spaudoje J. Vilkaitis pradėjo

bendradarbiauti 1906 metais. 1912-14 m. 
redagavo Mokyklą (Lietuvos Žinių priedą), 
1919 m. Darbininkų Gyvenimą, 1926 m. — 
Savivaldybę. 1929-33 m. Darbą ir Sveikatą, 
1936-38 m. Talką.

Nepriklausomoje Lietuvoje bendradar
biavo Lietuvos ūkininke, Lietuvos Žinio
se. Bendrijoje, Aušrinėje, Mokykloje ir 
Gyvenime, Kovoje, Darbo Balse, Sietyne, 
Socialdemokrate ir Mintyje. Išeivijoj rašė 
Keleivyje. Naujienose. Darbininkų Balse 
ir londoniškėje Mintyje.

Velionis ruošė spaudai savo atsimini
mus. ypatingai iš 1918-19 m. laikotarpio 
Vilniuje, kur jam teko būti liudytoju po
litinės ir ginkluotos kovos tarp lenkų, bol
ševikų ir lietuvių. Tie atsiminimai, jeigu 
bus atspausdinti, bus aktualūs ir dabar, 
kai rusai siekia įrodyti, jog „tarybinės 
Lietuvos“ valdžios pradžia yra buvusi 
anais tolimais laikais.

Jono Vilkaičio asmenyje liet, socialde
mokratai nustojo dar vieno veterano — ko
votojo, kuris visą savo gyvenimą pašventė 
idėjiniam darbui ir savo krašto gerovei.

J. Vilčinskas

SUSITAIKYMAS
Turime gražų baldelį. Per nelaimę kam

pą nulaužėme, ar giliai su aštriu daiktu 
įrėžėme. Ką darome? Kreipiamės į baldų 
specialistą.

Turėjome rankoje gražią lėkštę. Staiga 
ji išslydo iš rankų ir sudužo. Nešame pas 
gerą keramiką.

Sustojo brangios, sentimentalinės ver
tės laikrodis. Kreipiamės į gerą laikrodi
ninkų, kad pataisytų. Visi daiktai grįžta 
pas mus kaip nauji. Džiaugiamės. Esame 
laimingi.

Pajuntame ką nors netvarkingo mūsų 
kūne. Skubame pas gydytoją. Dažniausiai 
jis mums padeda.

O kaip su antrąja mūsų žemiškojo gyve
nimo dalimi? Mūsų dvasininu pasauliu? 
Mūsų siela? Ir ją dažnai aplamdome, pa-
darome skaudžių įdrėskimų, kartais prive
dame prie tokios sunkios ligos, kad arti 
mirties. Ar lygiai taip pat skubiai rūpina
mės ją sutaisyti ir pagydyti?

Mūsų sielos sužalojimus, mūsų dvasi
nius susirgimus mums tuoj primena mūsų 
pačių sąžinė. Ir vienintelis specialistas 
mūsų dvasiniams sužalojimams pataisyti 
tėra tik Dievas, iš kurio rankos siela yra 
išėjusi ir pas kurį grįš.

Siela ir jos dvasinis gyvenimaas yra 
toks brangus ir vertingas dalykas, kad vi
sas pasaulis su jo turtais yra niekai.

Ką padės žmogui, jei jis laimės visą pa
saulį. bet pražudys savo sielą?

Tad sielos sužalojimas, dvasinio gyveni
mo sveikatos nepaisymas yra nusikalti
mas. kurį savo paprastoje kalboje vadina
me nuodėme. Ji mus atskiria nuo Dievo 
malonių, kurios reikalingos sielos sveika
tai ir dvasinio gyvenimo pažangumui. Ir 
vienintelis būdas grąžinti sielai sveiką gy
venimą yra su Dievu susitaikymas.

• ••
Evangelistas Lukas vaizdžiai pasakoja 

(15. 12-32) Kristaus prilyginimą apie jau
nuolį, kuris paliko turtingus tėvo namus, 
pateko į skurdą ir badavo. Bet tas jaunuo
lis turėjo drąsos pats sau pasakyti:

— Eisiu pas savo tėvų ir jam sakysiu: 
Tėve, aš nusidėjau dangui ir tau...

Štai su Dievu susitaikymo formulė, ku
ri mus atgaivina, užgydo visas sielos žaiz
das. praturtina mūsų dvasinį gyvenimą 
naujomis Dievo malonėmis. Nuolankumas, 
drąsa, pasitikėjimas ir prisipažinimas prie 
savo kalčių — tai pirmieji žingsniai, ku
rie mus su Dievu sutaiko. Toks susitaiky
mas žmogų atjaunina, padaro laimingą 
įvairiausiose gyvenimo sąlygose. Popiežius 
Paulius VI sako: „Mes trokštame, kad atei
tų didelė daugybė tikinčiųjų prie išgany
mo šaltinio".

Aš ieškojau Viešpaties, ir jis išklausė 
mane; jis išgelbėjo mane iš visų mano siel
vartų.

A. J. S.
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Vasara atėjo į Australiją
Kas dveji metai Australijos lietuviai su

važiuoja viename iš trijų didmiesčių — 
Sydnėjuje, Melbourne ar Adelaidėje, šiais 
metais suvažiavimas' vyksta Adelaidėje. 
Svarbiausi įvykiai — Bendruomenės orga
nų rinkimai, dainų šventė, tautiniai šokiai, 
sportas.

Iš Sydnėjaus vieni anksčiau, kiti vėliau 
pasuko Adelaidės pusėn. Choristai, šokė
jai, sportininkai, skautai ir studentai, se
ni, jauni ir šeimos su vaikais lėktuvais, 
traukiniais ir savo automobiliais jau ant
rą Kalėdų dieną išvyko. Tiesiausias kelias 
iš Sydnėjaus veda per dykumas, kur va
žiuojantieji turi progos pamatyti dykumą 
visame tropikiniame grožyje su tolimais 
miražais ežerų, medžių ir laukinių arklių 
pulkais.

Kūčios
Nežiūrint pasiruošimo išvykti į Adelai

dę, bendroms kūčioms užsiregistravo dau
giau kaip trys šimtai.

Kūčias ruošė Lietuvių klubas, talkinin
kaujant pavieniams asmenims. Gražiais 
lietuviškais ornamentais (E. Lašaičio dar
bas) išpuoštą salę užpildė trys eilės baltai 
padengtų stalų, kuriuos labai glaudžiai ap
sėdo susirinkusieji — šeimos su mažais 
vaikais, giminės ir viengungiai. Scenoj su
žibo papuošta eglutė ir klubo pirmininkas 
Vyt. Simniškis, pasveikinęs susirinkusius, 
pakvietė kun. P. Butkų sukalbėti maldą, 
kurią susirinkusieji palydėjo kalėdine 
giesme. Po tradicinės vakarienės Kalėdų 
senelis (A. Jarmalavičius) dosniai apdo
vanojo vaikus saldainiais ir riešutais.

Vakarienėje dalyvavo nemažas skaičius 
svečių iš Los Angeles, Čikagos ir Kanados.

Patenkinti svečiai skirstėsi, tik apgailes
tavo, kad nebuvo suteikta proga sugiedoti 
Tautos himną.

Malonumų ir pavojų sezonas
Jau seniai prasidėjo maudymosi sezo

nas. Iš tikrųjų, jis niekad ir nesibaigia. 
Sydnėjiškiai myli jūrą ir savo penkiasde
šimt gražių paplūdimių prie pat miesto.

Plaukiojimo sezoną, nuo gruodžio iki ko
vo mėn. lydi pavojai. Laikraščiai, TV. ra
dijas, policija ir gyvybės gelbėtojai — pa
truliuojantieji pajūry, plačiai informuoja 
publiką apie pavojus vandenyje.

Besimaudantiems pavojai yra staigus 
bangų pakilimas, klastingos srovės, kurios, 
pagavusios plaukiką, didele jėga traukia i 
jūrą, smėlio slenksčiai, kurie paplauti stai
ga sugriūva ir paskandina tuos, kurie jais 
pasitikėjo, povandeninės uolos, audrų nu
plautos nuo smėlio. O už vis rykliai.

Ištisus metus rykliai plaukioja apie Syd- 
nėjų, bet vasaros metu jie pavojingiausi. 
Dideliais būriais plaukia arti krantų ir ag
resyviai puola. Pavojingiausias yra bron
zinis ryklys. 2-3 m ilgio. Nuo 1890 m. užre
gistruota 410 jo aukų. Prie paplūdimių iš
tiesti tinklai nelabai gali juos sulaikyti.

Kiti
l ' - * * iFraso

„Technikos Žodis“ (Nr. 3, 1974) išspaus
dino L. Antanaičio straipsnį apie Lietuvos 
paminklų restauravimą. Jame, be kita ko, 
rašoma:

„Mūsų tautiečių Lietuvoje pastangomis 
vykdomi nemaži arclūtlektūros paminklų 
restauravimo darbai. Architektai, istori
kai, etnografai, archeologai ir kai kurių 
specialybių inžinieriai yra aktyviai įsijun
gę į šį kilnų darbą, dirbamą kultūros mi
nisterijos ir statybos reikalų komiteto ži
nioje. Vykdomi darbai, atgaivinant Vil
niaus senamiestį, Kauno senosios dalies 
užstatymą, tyrinėjamos Kėdainių sena
miesčio restauravimo galimybės, pradėtas 
Klaipėdos senosios dalies įdomesnių pasta
tų restauravimas.“

Kitoje vietoje sakoma:
„Labai didelis darbas padarytas ir to

liau dirbamas, įkuriant Lietuvos liaudies 
buities muziejų — po atviru dangumi, la
bai gržioje vietoje prie Rumšiškių (tarp 
Kauno ir Vilniaus) ir Nemuno. Jo plotas 
apie 150 ha. Muziejuje numatyta suvežti ir 
pastatyti visų svarbiausių Lietuvos etno
grafinių sričių — Pajūrio, Žemaitijos, 
Aukštaitijos, Dzūkijos ir Užnemunės — 
Suvalkijos tipiškiausius liaudies gyvena
mus ir ūkinius pastatus, sudarant iš jų iš
tisas sodybas tokiu pavidalu, kokios jos 
buvo seniau su pilnu vidaus įrengimu, pa
dargais, indais, baldais, papuošimais ir au
diniais. Dabar muziejaus įrengta jau apie 
trečdalį to, kas numatyta, tai yra, jau pa
statyta apie 33 pastatai, yra pilna sodyba 
iš Aukštaitijos — nuo Daujėnų, iš Dzūki
jos — nuo Aukštadvario, iš Žemaitijos — 
nuo Plungės, o taip pat eilė atskirų senų 
pastatų — linpirtė, dviaukštė dvaro klėtis, 
du vėjiniai malūnai, Josvainių karčiama, 
seniausias lietuvių gyvenamasis namas — 
žemaičių namas ir kiti.“

„Dirva“ (Nr. 83. 1970) straipsnyje apie 
išeivijos gyvybę rašo, kad išeivija bus tol 
gyva, kol gyvuos mūsų spauda. Tarp kitko, 
ten sakoma:

„Kiekvieną rudenį prasideda visų fondų 
E ir organizacijų lėšų telkimo vajai. Reikia 
E tik stebėtis mūsų eilinių tautiečių patrio- 
į' tišku dosnumu, visur suaukojnnt tūkstan

Būriai 25-30 ryklių lengvai neria pro tink
lo apačią ar per viršų.

Kiti pavojingi jūrų gyvūnai yra mėlyni 
buteliukai — „Portugese Man-o‘-war”. 
perpildyti dujų lengvai bangų nešami prie 
kranto. Jų vieno ar dviejų metrų mėlyni 
siūlai, palietę kūną, nudegina, palikdami 
ilgai negyjaučią žaizdų.

Milžiniškų permatomų, sunkiai vandeny 
pastebimų medūzų įgėlimas nėra mirtinis, 
bet labai skausmingas. Šiaurėj, tropikinės 
Australijos vandenyse yra medūzų, kurių 
nuodai tokie stiprūs, kad žmogus mirš
ta per tris minutes nuo prisilietimo.

Miestas, kuris mirė
Kalėdų pirmą dieną ciklonas Tracy su 

liūtimi ir vėju 260 km. per valandą atomi
nės bombos jėga palietė Australijos tropi- 
kinį miestą Darviną. Siautęs tris valan
das, paliko griuvėsių krūvą ir 41 tūkst. 
gyventoji; be namų. Paskutinėmis žinio
mis žuvo 49 žmonės ir tūkstančiai sužeis
tų. Manoma, kad dar bus daugiau žuvusių. 
Sunaikintame tarptautiniame aerodrome 
guli apie 40 komercinių lėktuvų šipuliai, 
uoste ir netolimuose vandenyse paskendo 
keliolika laivų.

Darvino gyventojai, pirmoje eilėje su
žeistieji vaikai ir moterys, evakuojami. 
Vandnes tiekimas nutrūkęs, nėra telefono 
susisiekimo, griuvėsiuose gelbėjimo dar
bus trukdo laukinių šunų gaujos. Tragiška 
padėtis sukrėtė visą tautą. Darvino žmo
nės, prieš tris dienas įspėti dėl artėjančio 
ciklono, viską priėmė labai šaltai. Tik tra
gedijai ištikus, suprato gamtos stichijos 
baisumą, o ciklonui nuslinkus į pietų ry
tus. liko pritrenkti, apsvaigę, pasimetę.

Ciklonai tropikinėj Australijoj ne nau
jiena. Pirmas ciklonas užregistruotas 1897 
m. paėmė 10 gyvybių. 1899 m. ciklonas, pa
lietęs šiaurinę Australiją, paėmė 307 gy
vybes ir paskandino 55 laivus. 1970 m. cik
lonas Ada sunaikino Barjerinio Rifo salas, 
užmušė 13 žmonių. 1971 m. Kalėdų naktį 
ciklonas sunaikino tropikinį miestą Towns
ville ir paėmė 3 gyvybes.

Aplamai, daugiau kaip 40 didžiųjų cik
lonų užregistruota Šiaurės Australijoj nuo 
1867 m. Ciklonai paliečia daugiausia va
idinamąją Ciklonų juostą tarp Cooktown 
ir Brisbane. Jie susidaro, susitikus mau
simų vėjams su pietų-rytų pasatais. Iš to 
susidaro labai žemas slėgimas, stipri oro 
cirkuliacija čiulpia karštą orą, suka rota
cinis vėjas, kurio viduryje susidaro vadi
nama ciklono akis, turinti atominės bom
bos naikinamąją galią... Tokia akis palie
tė Darviną.

Jau daromi projektai atstatyti Darviną, 
kuris yra Australijos vartai į Aziją ir visą 
likusį pasaulį. Tačiau daug laiko praeis, 
kol vįsi Darvino gyventojai galės sugrįžti. 
Šiuo metu užuojauta plaukia iš viso pa
saulio nelaimės paliestam miestui, o JAV 
ir Zelandija prisiuntė pagalbą. Bet pir
mieji į pagalbos šauksmą atsiliepė Austra
lijos miestų gyventojai.

čius dolerių tautiniams reikalams. Ne be 
reikalo tėvynėje mūsų broliai, girdėdami 
apie tas suaukojamas sumas, manė, jog čia 
doleriai ant medžių auga. Deja, taip nėra. 
Džiaugiamės matydami visų fondų skelbia
mus vajus ir jų tūkstantines ir net milijo
nines užbaigtu ves, daugybę tomis progo
mis nuotraukų ir aprašymų, bet ne vienas 
nustebtų sužinojęs, kad spauda gauna au
ką tik po kokio pusmečio, kurios suma ne
padengia net vienos nuotraukos klišės pa
darymo.

Spaudos leidimo kainoms nuolat kylant, 
lėšų telkimo aprašymai, prašymai ir auko
tojų skelbimai taipgi savaime turės ma
žėti, jei fondų valdytojai ir organizacijų 
vadovai tiek dėmesio, kaip ligi šiol, spau
dai teskirs .

Pvz., suvažiavimai vyksta brangiuose 
viešbučiuose., aprašymai ir nuotraukos 
užima po keletą spaudos puslapių, o apie 
atlyginimą tai spaudai niekas nekalba, pa
klausti atsako, kad atlyginsime ir po gero 
pusmečio gauna tik simbolinę sumą. Ne
jaugi veikėjai dar nežino, kad visą lietu
viško judėjimo pagrindą sudaro ne jie pa
tys, o tiktai spauda, ir lietuvybė išeivijoje 
bus tik tiek gyva, kol mūsų spauda egzis
tuos." r

DURYS UŽRAKINTOS

„T. Ž.“ įdėta žinutė, kad Lietuvių kop
lyčios, įrengtos šv. Petro bazilikoje, durys 
dažniausiai būna užrakintos. Vienas kitas 
sargas, lankytojų paprašytas, atrakina, ta
čiau pasitaiko ir toRių sargų, kurie į lietu
vių pageidavimus nekreipia dėmesio, nors 
ten pat sėdi. Gausūs lenkų maldininkai bei 
jų palydovai aiškina, kad tai koplyčia 
„Matki Boskiej Ostrabramskiej“. Tokių 
aiškinimų pasitaiko ir kitų tautų žmonėms. 
Reikėtų išleisti lietuvių koplyčios atvirukų 
su atitinkamu įrašu ir paaiškinimu, įreng
ti prie koplyčios grotų automatą, iš kurio, 
įmetus atitinkamą monetą, iššoktų atviru
kas. Tai turėtų padaryti atsakingieji, ypač 
Šv. Metų proga.

Jaunimas keliavo mokytis
Daug kur buvo rašyta, kad 1974 m. va

sarų Vilniaus universitete dvidešimt išei
vijos lietuvių jaunuolių jankė specialius 
lituanistikos pasitobulinimo kursus. „Dar
bininkas" (Nr. 48, 1974) surado vieną kur
sų lankytoją (pavardė neskelbiama), ku
ris nupiešė tuos kursus iš kitokios pusės, 
negu tai buvo padaryta „Gimtajame kraš
te".

Kursų lankytojas pasisako užmezgęs ry
šį su Vilniaus universitetu per atvykstan
čius iš Lietuvos į JAV turistus. Paklaus
tas, kur tie turistai gauna jo adresą, atsa
kė:

„Aš nežinau. Visai nepažįstami ir negir
dėti žmonės, vos atvyksta į mūsų miestą, 
tuoj pat mums skambina. Vienas iš jų ir 
pasiūlė vykti.“

I klausimą, kodėl ne visi gavo leidimą 
vykti, buvo taip atsakyta:

„Greičiausiai nulėmė mano veikla orga
nizuojant atvažiavusiųjų koncertus ir ma
no tėvų nusistatymas, kad Lietuvoje nesą 
taip bloga.“

Kelionės išlaidas iki Maskvos reikėjo 
patiems apsimokėti, bet vėliau ir tos išlai
dos buvusios grąžintos.

Kursų lygis akademine prasme buvęs 
propagandinio pobūdžio.

„Atsakymą norėčiau formuluoti taip: 
kiek to mokslo buvo, tai ir tas buvo at
remtas į bolševikinę propagandą. Grama
tikos, sintaksės ir fonetikos pratybos bu
vo vedamos tuo pačiu metodu, kaip ir mū
sų lituanistinėse pradžios mokyklose. Dau
giausia diktantai, vienam rašant lentoje. 
Paskui taisomos klaidos. Pratybiniai pa
vyzdžiai negalėjo apsieiti be propagandos. 
Bet istorijos, literatūros,' geografijos pa
mokose nieko nebuvo, ko mus mokė Ame
rikos lituanistinėse mokyklose ir kursuo
se. Sovietinis mokslas visai kitoks. Net to- 
ike dėstytojai kaip dr. Sauka ir dr. Jurgi
nis neapsiėjo be propagandos, o V. Areš- 
kos mokyme mokslo tebuvo gal tik 10%. 
Gal objektyviausiai išsilaikė dr. Jonas Pa
lionis, kalbos mokytojas. Per visus kursus 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpis nepa
minėtas nė vienu geru žodžiu.“

Kursuose atsiradęs vienas dalyvis (iš 
Australijos), kuris propagandai pasiprie
šino. Jo klausimai erzino šeimininkus, ir 
todėl jis buvo iš kursų pašalintas ir išsiųs
tas namo.

Apie laisvalaikius taip rašoma:
„Kaip minėjau, mus vežiodavo į įvairias

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

AR LIKSIME PLEPIAI?
Vienas iš buvusių šio laikraščio redak

torių lygiai prieš 25 metus „Britanijos Lie
tuvyje" rašė: „Jei tautiniams reikalams 
kiekvienas mūsų iš savo uždarbio negali 
paskirti bent 15 svarų per metus, tad bai
kime kalbėti apie kovą ir pradėkime rū
pintis laidotuvėmis, kurių metu palaidosi
me savo lietuvišką tremtį. Tada liksime 
tik plepiai“.

Jeigu tik prisiminsime ano meto uždar
bius, tai suprasime, ką tie žodžiai tada 
reiškė. Net ir kukliai skaičiuojant, šian
dien vidutiniškas dirbančiojo atlyginimas 
yra pakilęs 3-4 kartus. Žinoma, atitinka
mai yra pakilusios ir prekių kainos, o tuo 
pačiu ir knygų bei laikraščių leidimas bei 
persiuntimas. Visa tai rodytų, kad norint 
lietuviškąjį) veiklą tokioje pat aukštumoje 
išlaikyti, šiandien kiekvienas lietuvis iš 
savo uždarbio turėtų be didelio gailesčio 
paskirti apie 50 svarų per metus. O jergu
tėliau! Jeigu kas nors tokią mintį dabar 
drįstu kelti ir aukos reikalą įrodinėti, tai 
būtų apšauktas ne tiktai plepiu, bet ir ne
išmanėliu.

Peržiūrėjus tolimesnius tuometinio 
„Britarįijos Lietuvio“ numerius, betgi ne
teko užtikti, kad kas nors aną intelektua
lą būtų papeikęs ar plepiu pavadinęs. Jo 
pasiūlymas anuo skurdo ir nepriteklių 
metu neatrodė perdaug fantastiškas. O 
šiandien? Geriau jau ir neplepėkime...

ATOSTOGOS
Atostogos Anglijoje prasideda anksti. 

„Queen Elizabeth 2", pasikrovusi apie 
pusantro tūkstančio paslaptingų keleivių, 
pajėgiančių mokėti iki 40,000 svarų už vie
tą, išplaukė į 92-jų dienų jūros kelionę. 
Krizė ar ne krizė — vistiek apie 40 milijo
nų D. Britanijos gyventojų važiuos kur 
nors atostogauti. Jų tarpe maišysis ir lie
tuviai. Sakoma, kad britai užsieninių atos
togų troškulį jau yra kiek apmalšinę. Kas 
būtinai norėjo pabraidyti Costa Bravoje 
po Viduržemio jūrą ar nuskristi į Major
ca, per paskutinius kelis metus tai pada
rė. Eiliniai piliečiai, kaip skelbia atostogų 
ir kelionių biurai, šiemet daugiau galvoja 
apie atostogas namie. Pritrūkus svarų, 
pradėjo ir patriotizmas atsišaukti...

Anglijos kurortai jau užvertė patrauk
liomis brošiūromis ir plakatais. Viešbučiai 
ir nakvynių namai, sako, gauna daugiau 
užsakymų, negu anksčiau. Visur tikimasi 
geresnių laikų.

O ką daro mūsų vis atsinaujinanti So
dyba? Kodėl ji nesiūlo savo vasarvietės ne 
tik kitatauičams, bet ir lietuviams? Ar ji 
tikrai yra taip labai išgarsėjusi, kad ir be 
reklamos vasarotojai ims plūste plūsti? 
Iki šiol tar nematyti nei skelbimų, nei bro
šiūrų. Niekas nežino, kokios bus šios vasa
ros kainos ir kiek ten laisvų vietų. O bū
tų laikas žinoti. 

vietas. Nuveža, susodina su pareigūnais 
prie didelio stalo ir tie mus šviečia. Mūsiš
kiai duodavo kuklius klausimėlius, o ge
rai pasiruošę propagandistai atsakymus 
lengvai surasdavo. Tik dabar aš suprantu, 
kaip mūsų jaunimo visuomeniškas paruo
šimas labai atsilikęs.

Tose išvykose kaip tik ir vyko pagrindi
nė mūsų indoktrinacija. Rodė lietuvių par
tizanų žiaurumus vaizduojančius filmus, 
vedė į ateizmo muziejų ir į įvairias vietas, 
kur, kaip jie sakė, hitlerininkai su bur
žuaziniais nacionalistais žudė žmones. Kur 
tik lankėmės, vis mus vedžiodavo būreliuo
se, kad su pašaliečiais nepasikalbėtume. 
Tik Leningrade davė daugiau laisvės. Mū
sų išvykose mus lydėdavo keli neaiškūs 
tipai. įkyriausias iš jų — tai Vilius Balt
rūnas, „Gimtojo krašto“ korespondentas.

Ideologiniu požiūriu kursantai buvę 
įvairūs: skautai, ateitininkai ir net vienas 
kunigas. Didelio skirtumo tarp jų nesima
tę. Visi jie bijoję prasižioti ir elgęsi, kaip 
buvo nurodyta.

„Baimę įvarė baisi, visai mums neįpras
ta kontrolė, nuolatinis mūsų sekimas, su
varžymai. nors taip buvo bandoma reži
suoti, kad tarsi viskas natūraliai eina. Pa
būgau ir savo nesusigaudymo lietuviškuo
se reikaluose. Todėl aš elgiausi kaip ir vi
si kiti."

Ar kursai buvę naudingi?
„Taip, tik ne dėl pasitobulinimo litua

nistikoje. Ten daugiau tik sumaišė, ką 
Amerikoje buvome išmokę. Pačioje kalbo
je šiek tiek pasitobulinome. Bet kai pakal
bėjau su draugais, kurie praeitą vasarą 
dalyvavo jaunimo lituanistinėje stovyklo
je Amerikoje, tai man visai aišku, kad jie 
čia daugiau išmoko per savaitę, negu mes 
ten per šešias. Nuvykimą laikau naudingą 
ta prasme, kad pamačiau truputį savo tė
vų krašto, nors ir rodė tik tas vietas, ku
rios naudingos komunistinei sistemai. Be
veik nemačiau Lietuvos žmonių, nes nuo 
laisvų kontaktų su liaudimi ir lietuvišku 
jaunimu buvome visai izoliuoti. Manęs jų 
propaganda nepalietė, priešingai, supurtė. 
Pireš važiuodamas neįsivaizdavau, kad 
Lietuvos žmonės gali būti taip pavergti. 
Man dabar išaiškėjo velniškas Maskvos 
planas pačių lietuvių rankomis sunaikinti 
užsienio lietuvius, kaip kovojančią dėl Lie
tuvos laisvės jėgą. O mes, užsienio jauni
mas, nesame to žaidimo praregėję. Taip pat 
nemažas skaičius ir iš vyresniųjų.“

Visi supranta, kad svaras pasilieka sva
ru, ar jis būtų gautas iš lietuvio, ar iš ki
tataučio. Tačiau mes vistiek skriaudžiame 
po truputį savuosius, nesuteikdami jiems 
pirmenybės, nepranešdami apie kadaise 
populiarias lietuviškas Kūčias, atostogas 
ar kitokius parengimus Sodyboje.

B. Šarūnas

LIETUVOJE
MUZIKŲ SUKAKTYS

Lietuvoje iškilminiai paminėta 90 m. 
sukaktis nuo kompozitoriaus J. Gruodžio 
gimimo. (J. Gruodis mirė 1948 m.). Kaune 
jo vardu pavadinta aukštesnioji muzikos 
mokykla.

75 metų gimimo sukaktį atšventė operos 
solistė Aleksandra Staškevičiūtė.

„RAUDONOJI KNYGA“
Per praėjusį šimtmetį mūsų planetoj iš

nyko apie 70 rūšių paukščių ir žinduolių. 
Dar 40 rūšių išnykusiųjų sąrašą papildė 
šio amžiaus pirmojoje pusėje. Realiais pre
tendentais patekti į šį sąrašą dabar yra 
daugiau kaip du šimtai rūšių bei porūšių 
paukščių ir žinduolių.

1827 m. prie Varšuvos krito paskutinė 
tauro patelė. 1879 m. nušautas paskutinis 
laukinis arklys — tarpanas. Jūrų karvę V. 
Beringo ekspedicija aptiko prie Komando
rų salų 1741 m. Prireikė tik 27 metų (!) 
šiai rūšiai išnaikinti. Panašus likimas vos 
neištiko amerikoniškųjų bizonų, mūsiškių 
stumbrų.

Iki šiol apie rūšies netekimą sužinodavo
me tik tada, kai būdavo sunaikintas jos 
paskutinis egzempliorius. Ne be reikalo 
Tarptautinė gamtos ir gamtos išteklių ap
saugos sąjunga jau 1962 m. parengė sąra
šą paukščių bei žinduolių rūšių, kurios yra 
retos ar baigia išnykti ir kurias būtina iš
saugoti. 1966 m. šis sąrašas buvo įformin
tas kaip „Raudonoji knyga“. Pirmame jos 
tome įrašyta 291 rūšies bei porūšio žin
duoliai, antrame tome — 364 rūšių paukš
čiai (1971 m. duomenimis). įsteigti dar 
trys „Raudonosios knygos" tomai nykstan
čioms varliagyvių ir roplių, žuvų bei gaub- 
tasėklių augalų rūšims.

Sekdamos tarptautiniu pavyzdžiu, „Rau
donąsias knygas“ sudarinėja ir atskiros 
valstybės, savo nykstančiai gyvūnijai ir 
augmenijai registruoti. Tokios knygos pro
jektas, kaip patiriama iš spaudos, esąs pa
ruoštas ir Lietuvoje.

B. KELBAUSKUI 70 M.
Pirmasis lietuvių baleto šokėjas B. ’Kel- 

bauskas sulaukė 70 metų amžiaus. Iki šiol 
jis yra išauginęs net tris lietuvių baleto 
šokėjų kartas.

RUOŠIASI UNIVERSITETO SUKAKČIAI
1974 m. sueis 400 metų nuo Vilniaus uni

versiteto įkūrimo. Tai sukakčiai paminėti 
ruošiamas trijų tomų veikalas apie univer
sitetą. Pirmasis tomas jau atiduotas 
spausdinti.

GRIEBIA IR VIRŠININKUS
Antrasis Lietuvos komunistų partijos 

Centro komiteto sekretorius, stipriai lai
kąs valdžios vadžias savo rankose, V. Cha- 
razovas, pasikalbėjime su „Švyturio“ žur
nalo korespondentu pajudino vieną ma
žiau keliamą klausimą. Jis pabrėžė, kad 
iki šiol Lietuvoje kritikuojami ir nukenčia 
dažniausia „žemutinės granties vadovai".

„Vidutinės grandies" darbuotojų kritika 
esanti dar labai nedrąsi ir reta.

„Noriu pateikti du pavyzdžius. Neseniai 
Kauno rajone buvo atskleisti rimti pikt- 
nauįdžiavimai individualinėje statyboje. 
Vieni piktvališki pažeidėjai — Kauno 
įmonių vadovai: eksperimentinės automa- • 
tizacijos priemonių gamyklos direktortius
J. Gurskis ir „Stumbro“ gamyklos direkto
rius G. Petrauskas. J. Gurskis, turėdamas 
dviem žmonėms keturių kambarių butą, 
sodą su vasarnamiu, manė, kad šito maža. 
Jis pradėjo statyti prabangią vilą, naudo
damas gamyklos medžiagas. Maždaug taip 
pat pasielgė ir jo kolega G. Petrauskas. J. 
Gurskis per pastaruosius 10 metų triskart 
keitė (pardavė ir pirko) savo automobilį. 
Prieš juos imtasi būtinų priemonių. Tačiau 
kyla klausimas: kodėl visa tai galėjo atsi
tikti? Manau, nepaskutinį vaidmenį čia su
vaidino dviejų disciplinų praktika, kuri 
dar gyvuoja kai kuriuose kolektyvuose. Jei 
panašų nusižengimą būtų padaręs eilinis 
darbininkas, ir automatizacijos priemonių 
gamykloje, ir „Stumbre“ jį seniai būtų nu
baudę. O vadovams tai baigėsi laimingai.“

Tuo tarpu dar nieko nekalbama apie 
„aukštutinę grandį“.

BAUDŽIA IŠNAUDOTOJUS
Lietuvoje, ypačiai Kauno rajone, tiek 

buvo išplitusi individualinių namų staty
ba iš valdiškų medžiagų, kad į tą reika
lą turėjo įsikišti net Partijos Centro Ko
mitetas. įvairių žynybų pareigūnai netei
singai skirstė sklypus ir statybines me
džiagas, iš to pasidarydami gražaus pelno.

„Nekontroliuojami tarybinių organų, 
kai kurie asmenys statėsi namus pasipel
nymo tikslais. Antai Garliavos gyvenvie
tėje iš 159 privačių namų, pastatytų ir ati
duotų eksploatuoti 1970-1973 metais, 44 
namai buvo parduoti kitiems asmenims.

Grubūs individualios statybos nuostatų 
pažeidimai buvo padaryti todėl, kad res
publikos Valstybinis statybos reikalų ko
mitetas nevykdė reikiamos kontrolės. Indi
vidualūs namai buvo statomi rajono archi
tekto nuožiūra, be kvartalų išplanavimo ir 
užstatymo projekto, todėl kai kurie namai ' 
pastatyti masinio darbo žmonių poilsio 
vietose.

Asmenys, pažeidę įstatymus dėl indivi
dualios statybos, taip pat tie, dėl kurių 
kaltės nebuvo reikiamos statybos kontro
lės, griežtai nubausti.

Patraukti griežton partinėm atsakomy
bėn ir atleisti iš darbo Kauno rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduotojai 
S, Bedžinskas ir I. Skridla. Atleisti iš dar
bo Garliavos ir Kulautuvos gyvenviečių 
Tarybų pirmininkai L. černevičienė ir Z. 
Bivilis, Kauno rajono architektas R. Šmi- 
la. Likerio ir degtinės gamyklos „Stumb
ras“ direktorius G. Petrauskas ir Ežerėlio 
durpių įmonės direktorius P. Jokužis, 
Kauno Politechnikos instituto vyresnioji 
dėstytoja S. Junkienė, turintys gerai įreng
tus komunalinius butus ir neteisėtai statę 
namus, atleisti iš darbo ir nubausti partine 
tvarka. Nubausti taip pat ir kiti asme
nys.“

CIVILINĖS METRIKACIJOS ROMAI 
VILNIUJE

Vilniuje ant Tauro kalno prie seno par
ko pastatyti nauji civilinės metrikacijos 
rūmai, kuriuose bus rengiamos sutuoktu
vių, vardynų (krikštynų), auksinių vestu
vių cerlemonijos. Statinio* projekto auto
rius — arch. G. Baravykas. „Tiesoje“ apie 
šiuos rūmus rašoma:

„Iš kiemo laiptais jaunųjų pora su pa
lyda pakils į antrąjį rūmų aukštą. Pro 
puošnų ir didelį vestibiulį jaunieji pasuks 
į registracijos kabinetą sutvarkyti doku
mentų. Greta — atskiri kambariai su veid
rodžiais ir staliukais jaunajai bei jauna
jam.

Santuokų salė. į kurią iškilmingam ak
tui jaunuosius ir palydą iš svečių laukia
mojo pakvies ceremonmeisteris, papuošta
K. Šatūno erdviniu vitražu. Balkone įreng
ti vargonai. Per stiklo sieną matosi šiūruo
jantys parko medžiai.

Su iškilmių sale sujungtos fotografavi
mo patalpos. Tai ypač patogu rūmų sve
čiams. norintiems atsiminimui turėti savo 
nuotraukų.

Vardynų salė irgi padabinta spalvotu 
vitražu. Beje, nustatytomis dienomis bus 
galima naudoti abi sales arba vien sutuok
tuvėms, arba vien vardynoms. Pirmajame 
aukšte įrengti administracijos kambariai, 
archyvai. Visuose rūmuose — naujoviški •* 
baldai, kuriuos sukūrė architektas E. Gu
zas.“

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Vakar negalėjau atvykti i darbą, nes 
išgėriau per tėvo vardines. Dovanokit, kad 
mano tėvas Antanas.“

(Iš pravaikštininko pasiaiškinimo)
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DBLS CENTRO VALDYBOS POSĖDIS

DBLS Cenitak) Valdybom posėdis) įvyko 
sausio 14 d. Lietuvių Namuose. Dalyvavo: 
J. Alkis, Z. Juras, P. Mašalaitis, S. Nenor
tas, A. Pranskūnas, A. Vilčinskas ir Tary
bos atstovas R. šova.

Posėdis prasidėjo K. Barėno pranešimu 
apie jojo redaguojamą 'knygą apie DBLS 
veiklą. Didesnė dalis medžiagos jau esan
ti paruošta, bet dar laukiama informaci
jos iš kai kurių skyrių. Knyga bus albu- 
minio formato, su kietais viršeliais ir gau
siai iliustruota.

Toliau buvo diskutuojamas ateinantis 
Sąjungos suvažiavimas, kuris įvyks Lon
done, š. m. kovo 15-16 dienomis. Aptarta 
dienotvarkė ir kiti reikalai. Neužilgo visi 
skyriai gaus aplinkraštį su registracijos 
lapeliais. Prašoma registracijos lapelius 
grąžinti gerokai iš anksto, nes tuo būdu 
bus palengvintas organizatorių darbas.

Btuvo išnagrinėtas DBLS įątatų verti
mas į anglų kalbą .Nutarta vertimą pri
statyti atstovams ateinančiame suvažiavi
me.

Z. Juras padarė trumpų pranešimą iš 
British League for European Freedom 
veiklos.

Valdybos Sekretorius

AUKOS

Atsilygindami už „Europjos Lietuvį“ ir 
Nidos Klubo 'knygas, lietuviškajai spau
dai paremti aukojo:

dr. J.Gailius — 17.50 dol., N. N. 5.00 
dol., J. Liudžius — 8.00 sv., J. Liaugaudas
— 3.50 sv., E. Blažys, A. Rimdzevičius — 
po 2.50 sv.. J. Gvildys, J. Sankauskas, P. 
Gudas — po 1.50 sv., St. Vyšniauskas — 
1.38 sv., D. Damauskas, V. Ignaitis, J. 
Siauka, P. Matulevičius, Jį. Akavitas — 
po 1.00 sv., J. Liobė, J. Galbuogis, K. 
Zdramys, K. žudžius, J. Vosylius, V. Va- 
lentukevičius, K. Kamarauskas — po 0.50 
sv., P. Jakubėnas — 0.75 sv., J. Žalys — 
0.40 sv., F. Kizlauskas — 0.25 sv.

Tautos Fondui aukojo:
L. S. V. S-ga „Ramovė“, Manchesterio 

skyrius — 10.00 sv.

ORGANIZUOJASI ŠACHMATININKAI

Anglų šachmatų mėgėjų būrelis pagei
dautų suorganizuoti šachmatų rungtynes 
su Lietuviais šachmatininkais. Londono ir 
apylinkės lietuviai, kurie mėgsta šią spor
to rūšį ir norėtų savo jėgas išbandyti, 
prašomi rašyti ar skambinti A. Pranskū- 
nui, Ladbroke Gdns, 2, W.ll 2PT, tel. 
727 2470.

GRAŽI AUKA SPAUDAI

Lebanone gyvenąs lietuvis lakūnas J. 
Putnių užsimokėdamas už „Europos Lie
tuvį", užsakė laikraštį dar vienam tautie
čiui, nepajėgiančiam už laikraštį užsimo
kėti. Naująjį skaitytoją administracija 
parinks savo nuožiūra.

PUIKIOS VAIŠĖS

Laikinai Londone apsistojęs jūrininkas 
Tautvydas Lekavičius sausio 16 d. at
šventė savo gimtadienį. Ta proga Lietu
vių Namuose suruošė gražias vaišes, ku
riose dalyvavo daugiau kaip 30 įvairių 
tautybių svečių.

ATVYKSTA KUN. URBAITIS

Italijoje spausdinamos knygos „Kinija
— Azijos Milžinas“ autorius kun. P. Ur- 
baitis vasario mėn. atvyksta į Angliją. 
Jis lanko savo buvusius auklėtinius —sa
leziečius ir žada surasti naujus „E. Lie
tuvio" prenumeratorių, šiuo metu kun. 
Urbaftis lankosi Vokietijoje ir Belgijoje.

V. STRIMO LAIDOTUVĖS

V. Strimas laidojamas sausio 24 d. 
(peniktad.) 2 vai. po pietų iš St. Andrew 

Bobola bažnyčios, 1 Leysfield Rd. W.12.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 25 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 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

LONDONAS
SKULPTORIUS BRAZDYS PARODOJE

Moderniškojo Meno Sąjunga (The Con
temporary Art Society) sausio 14-23 d. d. 
The Mali galerijoje surengė moderniško
sios tapybos ir skulptūros parodą — mu
gę. Ji pavadinta tokiu vardu todėl, kad 
paroda skirta D. Britanijos ir Common- 
wealthi) muziejams, kurių direktoriai čia 
turi progos susipažinti su pačiais moder
niški ausiais meno kūriniais ir juos įsigyti 
saviesiems muziejams. Visi parodos eks
ponatai skirti pardavimui. Jų kainos svy
ruoja nuo £350,00 iki £38,000,00.

Parodoje iš viso dalyvauja 150 meninin
kų. Jų tarpe ir londoniškis lietuvis skulp
torius Antanas Brazdys. Jo išstatytosios 
skulptūros (tuo tarpu dar be vardo) pa
veikslą parodos atidarymo išvakarėse įsi
dėjo „The Times" dienraštis.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 8d„ šeštadienį, Lietuvių Spor

to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Park Rd., London, E2, šv. Onos Drau
gija ruošia skanių

Blynų balių.
Pradžia 8-12 vai. Įėjimas 60 p.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., sekmadienį, 2.30 vai. šau
kiamas metinis Vyties klubo narių susirin
kimas.

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir 
kiti klubo reikalai bus svarstomi.

Visus klubo narius kviečia dalyvauti 
Vyties klubo valdyba

J. REINIO 75 METŲ SUKAKTIS
Nedaug turime mūsų laisvės kovų liu

dininkų ir jie nesigarsina, bet gyvena he
rojiškų žygių atsiminimais. Gruodžio 12 
d. savo namuose kukliai atšventė 75 me
tų sukaktį savanoris kūrėjas vyr. pusk. 
Jurgis Reinys, apsuptas savo šeimos — 
žmonos Stasės, sūnaus Mindaugo — ir ar
timųjų. Prie lietuviško vaišių stalo buvo 
prisiminjta tųritninga sukaktuvininko gy
venimo epopėja ir jo aktyvus dalyvavi
mas lietuviškoje veikloje. Sveikinimo kal
boje kun. J. Kuzmickis iškėlė J. Reinio 
taurius būdo bruožus — gilų patriotizmą, 
jautrų Lietuvos reikalų išgyvenimą, są
moningą tikėjimą, veiklų įsijungimą į or
ganizacinį darbą ir lietuvišką nuoširdu
mą, pakeldamas jo garbei tostą. Visi su
tartinai užtraukė „Ilgiausių metų“. Jubi
liatas padėkos kalboje pasidalijo įspū
džiais, pravėręs turiningo gyvenimo epi
zodus.

J. Rein.ys, gimęs 1899 m. gruodžio 
m. Adomiškių km., Marijampolės apskr., 
ūkininkų šeimoje, pradžioje mokėsi mies
to rusų mokykloje, o prieš D. Karą įstojo 
į Marijampolės gimnaziją, kurios direkto
riumi buvo kun. dr. Vizgirda. Vykstant 
kovoms dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
1919 m. sausio 14 d. stojo į savanorių ei
les, aktyviai dalyvaudamas karinėse ope
racijose. Grįžęs 1922 m. sausio 5 d. į tėviš
kę, tuoj įsijungė į Lietuvos atkūrimo dar
bą: baigęs Aukštąją Policijos mokyklą 
Kaune, 12 metų su viršum buvo nuova
dos, o vėliau rajono poi. viršininku Mari
jampolės. Biržų. Pasvalio ir Kretingos 
apskrityse. 1934 m. perėjo dirbti į savival
dybę. eidamas atsakingas viršaičio parei
gas vysk. Pr. Karevičiaus tėviškėje Mo
sėdyje ir gražiai sugyvendamas su įvairių 
luomų ir pažiūrų žmonėmis. Mosėdyje 
1935 m. vedė ūkininkaitę Stasę, su kuria 
susilaukė sūnaus.

N. Lietuvos vyriausybė. įvertindama jo 
darbus, apdovanojo Savanorių ir Nepri
klausomybės medaliais.

1940 m. iš einamų pareigų komunistų 
buvo atleistas, grįžo į tėviškę ir vokiečių 
okupacijos metais ėjo ūkvedžio pareigas 
dėdės, kun. Čėsnos brolio, ūkyje. 1944 m. 
pasitraukęs į Vakarus, Hannoverio DP 
stovykloje buvo pabaltiečių policijos pre-
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fektu. 1947 m. balandžio 30 d. emigravo į 
D. Britaniją, dirbo žemės ūkyje, o 1948 m. 
persikėlė į BracĮfordą, kur, įsigijęs nuo
savus namus, atsiėmė savo šeimą iš Cot- 
tinghamo šeimų stovyklos. Visą laiką dir
bo tekstilėje.

Sulaukęs 75 m. amžiaus, J. Reinys tebė
ra žvalus ir aktyvus: seka lietuvių ir ang
lų spaudą, dalyvauja lietuviškoje veiklo
je (yra DBLS vietos skyriaus valdybos 
sekretorius), 'talkininkauja su paskaito
mis bei patarimais, neapleidžia minėjimų 
bei lietuviškų pamaldų, palaiko ryšius su 
plačiame pasaulyje išsisklaidžiusiais gi
minėmis bei paž; Štamais. Buvusio mūsų 
min. V. Sidzikausko žmonai rengiant kny
gą apie visuomeninę bei politinę velionio 
veiklą, nusiuntė jai savo atsiminimų 
pluoštą. Sielodamasis lietuvių susiprati
mu bei veikla. J. Reinys tvirtai tiki, kad 
sudedamos aukos ant Tėvynės aukuro ne
išblės, kad, vykstant sąjūdžiui už tautų 
laisvę, ir Lietuva pakils laisvam, nepri
klausomam gyvenimui.

Ilgiausių, sveikiausių, kūrybingiausių 
metų jubiliatui savanoriui kūrėjui J. Rei
niui!

J. Ku-kis

DERBY
DAIL. P. BUGAILIŠKIS 

PROFESIONALŲ GRUPĖJE

Sunegalavus ir patekus į ligoninę, P. 
Bugailiškiui krito nuotaika ir viltis piešti 
ir išstojo iš Derby Sketching Club'o, ku
riame aktyviai dalyvavo nuo 1954 m. ir 
paskutiniuoju laiku buvo vienas iš pir
maujančiųjų (stipriausių).

Bet ne ilgai trukus, buvo pakviestas 
prisijungti prie profesionalų 'dailininkų 
grupės, kurios nariai iš tapybos gyvena. 
Jis sutiko ir dabar dalyvauja jų bendro
je paradoje su savo darbais.

Šioje grupėje yra tik 5-6 žmonės. Jų pa
veikslų kaina siekia iki 250 svarų. P. Bu- 
gailiškis rašo, kad jam, kaip užsieniečiui, 
esą labai malonu būti gerai įvertintam.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio skyriaus valdyba, susi
tarusi su Birminghamo, Wolverhamptono 
ir Gloucesterio skyrių valdybomis, rengia 
bendrą minėtųjų skyrių Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo sukakties minė
jimą, kuris įvyks vasario 15 d. 6 vai. vak. 
Lenkų atsargos karių klubo salėje, White
friars Lane, Coventry.

Programoje: paskaita ir meninė dalis. 
Po piogramos šokiams gros E. Dragūno 
vadovaujamas orkestras iki 1 vai. ryto. 
Baras su įvairiais gėrimais veiks iki 12 
vai. nakties.

Visus vietos ir apylinkių tautiečius su 
draugais ir pažįstamais maloniai kviečia
me atsilankyti ir praleisti linksmai laiką 
pažįstamųjų tarpe.

Coventry Skyriaus Valdyba

BRISTOLIS
MIRĖ S. LINKEVICIUS

Sausio 14 d. Bristolyje staiga nuo šir
dies smūgio mirė žinomas lietuvis Stasys 
Linkevičius (67 m.). Palaidotas sausio 20 
d. Ateityje tikimės gauti daugiau žinių ir 
plačiau parašyti apie velionio gyvenimą 
ir darbą.

GLOUCESTERIS
SUSIRINKIMAS

Vasario -1 d., šeštadieni, 6 vai. vakare 
DBLS skyr. valdyba šaukia visų narių ir 
nenarių susirinkimą ukrainiečių klube.

Bus pasikalbėjimas ir pasitarimas vi
sais einamaisiais reikalais.

Prašome visus dalyvauti.

KALĖDŲ EGLUTĖ

1974 m. gruodžio 28 d. Gloucesterio ir 
Stroudo skyriaus valdyba su tėvelių pa
galba surengė gražiai pavykusią Kalėdų 
eglutę vietos bei apylinkės vaikučiams.

Parengimas buvo gerai suorganizuotas) 
ir praėjo pakilioje nuotaikoje. Į parengi
mą sugūžėjo 35 vaikučiai ir pilnutėlė salė 
tautiečių. Skyriaus pirm. A. Kučinskienė 
pasveikino dalyvius ir vaikučius ir palin
kėjo laimingų Naujųjų Metų. Tautinių 
šokių šokėjos, vadovaujant M. Gelvinaus- 
kienei, sugiedojo dvi kalėdines giesmes, 
pašoko Kepurinę. Kalvelį, Noriu miego ir 
Suktinį. L. A. Valentukevičiui pritariant 
akordeonu, J. Kukštas padainavo 5 liau
dies dainas. M. Meškelevičiutė padekla
mavo eilėraštį „Baltos sniegulės“. M. 
Karmelevičiutė padeklamavo „Dekite, 
žvakutės“. O tada su didžiausiu dovanų 
maišu atkeliavo Kalėdų senelis (K. Pa
brėža), kiek išvargęs po ilgos kelionės, ta
čiau linksmas ir patenkintas, matydamas 
tiek daug besišypsančių vaikučių. Kiek 
džiaugsmo buvo gavus dovanėles, kiek 
čiauškėjimo! Pagaliau ir dovanų maišas 
ištuštėjo, ir senelis turėjo kitur keliauti, 
todėl visi jam padėkojo, išlydėjo jį ir pri
minė, kad neužmirštų jų ir kitais metais.

Po to vaikučiai buvo susodinti prie gau
siai apkrauto vaišių stalo. Loterijos bilie
tus išplatino L. Valentukevičienė, J. Bie- 
liūnaitė ir Z. Bečievičiūtė. Už tai didi pa
dėka tenka visiems, kurie prisidėjo prie 
loterijos darbų, o tėveliams už atsilanky

mą su vaikučiais, taip pat ir visiems, pri- 
sidėjusiems prie parengimo.

Didelę padėką reiškiame M. S. šulaus- 
kams už patalpas mokyti mergaites tau
tinių šokių, o P. Viržintui už tautinių šo
kių muzikos juostelę.

Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
PADĖKA

Mano ilgos ligos metu lankiusiems ma
ne namuose ir ligoninėj Brazaičiams, Tal- 
kačiaūskams, Sasnauskam^, V įr birikams 
ir Alfonsui Bulkšai reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

Jokūbas Liaugaudas

BIRMINGHAM AS
SERGA M. POLDMAA

Staiga ir sunkiai susirgo vidurio Angli
jos lietuviams žinomas fotografas M. 
Poldmaa. M. Poldmaa yra vedęs lietuvai
tę, kadaise buvusią šio skyriaus narę tr 
tautinių šokių šokėją. Jo šeima buvo ir 
yra socialinis ryšys tarp vietos lietuvių ir 
estų bendruomenės grupių.

EKSKURSIJA Į COVENTRĮ

Birminghamo skyrius rengia ekskursiją 
į Vasario 16 d. minėjimą, įvykstantį Co
ventry vasario mėn. 15 d. Norintieji vyk
ti, prašomi neatidėliojant registruotis pas 
skyriaus pirmininką. Kaina 50 p.

MANCHESTERIS
JAUNIMO ŠOKIAI

Kalėdų antrą dieną liet, klubas savo se
niems ir jauniems lankytojams surengė 
šokius. Gruodžio 28 d. šokius surengė liet, 
jaunimas, kuriuose dalyvavo ir anglų jau
nimo. Kartais anglų dalyvauja gana daug. 
Toks reiškinys yra sveikintinas propa
gandiniu požiūriu, nes jie, susipažinę su 
lietuviais, visada prisimins juos ir Lietu
vą. Tikėtina, kad jie, reikalui esant. Lie
tuvos reikalus parems visur ir visuomet.

Būtų labai naudinga, kad Anglijos bet. 
jaunimas glaudžiau bendradarbiautų tar
pusavy. Būtina bent du kartus per metus 
surengti viešus jaunimo pasirodymus, ku
riuose dalyvautų vyresnio amžiaus žmo
nės ir kitataučiai. Tas duotų visapusiš
kos naudos. Reikia atsiminti, kad lietuvy
bei ugdyti, išlaikyti, puoselėti bei ją išre
klamuoti svetimųjų tarpe reikia konkre
čių darbi), kurių turi imtis vyresnis jau

S&aitytcju Čaižiai
GUSTAINIS NE SIBIRE MIRĖ

Pirmajame šių metų E. Lietuvyje persi
spausdinote iš L. žurnalisto mano apy- 
linksmį papasakojimą, kaip kadai Lietu
vos Aido redaktorius V. Gustainis spragi
lų paminėjimu atsigynė nuo dvikovos su 
generolu Nagevičium. Ir pridėjote, kad 
„V. Gustainis 1941 m. ištremtas į Sibirą, 
kur 1948 m. ir mirė".

Šis priedelis, matyt, perimtas iš L. En
ciklopedijos VIII tomo, išleisto 1956 me
tais. L. E. XXXVI (papildomajame) tome 
tas teigimas buvo atšauktas ir buvo nuro
dyta. kad V. G. iš Sibiro yra grįžęs ir gy
vena Griškabūdyje. (Tas tomas buvo iš
leistas 1969 m.). Iš angliškosios ENCY
CLOPEDIA LITUANICA II t. (403 psl.), 
išleisto 1972 m., matyti, kad V. Gustainis 
sugrįžo iš tremties 1956 m. ir mirė Griška
būdyje 1971 m. spalio 11 d. Taigi tremtyje 
buvo 15 metų, po to Griškabūdyje (netoli 
savo gimtinės) gyveno dar 15 metų. Mirė 
73 m. amžiaus.

Griškabūdyje gyvendamas .vertė iš vo
kiečių ir prancūzų kalbų knygas valdinėms 
leidykloms ir surinko praėjusio šimtmečio 
pabaigos bei šio pradžios etnografinę-tau- 
tosakinę medžiagą apie savo gimtąjį Za
navykų kraštą. Medžiaga deponuota L. 
Mokslų Akademijoje, Lituanistikos Insti
tute, Vilniuje. Be to, parašė knygą „Trem
tinių keliais", tris tomus. Rankraštis irgi 
deponuotas M. Ak. Lituanistikos Institute. 
Neskaitant pavadinimo, daugiau apie to 
veikalo pobūdį žinių neturiu. Galima tik

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — sausio 26 d., 11.00 vai. 
HALIFAXE — sausio 26 d„ 1 v. p. p. 
BRADFORDE — vasario 2 d., 12.30 v. 
LEEDSE — vasario 9 d., 3 v. p. p.
BRADFORDE — vasario 16 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — vasario 23 d., 1 v. 
NORTHAMPTONE — sausio 26 d.. 16.30 

vai., St. John’s, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — sausio 26 d.. 11.15 

vai.. Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vaasario 2 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
STOKE — ON — TRENTE — vasario 2 d„ 

16.30 vai.. St. Wulstan, Church Lane. 
Wolstanton.

WOLVERHAMPTONE — vasario 9 d„ 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — vasario 9 d., 11.15 
vai.. Lietuvių Židinyje.
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nimas. Be to, reikia rasti būdų palaikyti 
glaudų ryšį ir su Europos liet, jaunimu.

Tikėkime, ikad jaunimas taip ir pada
rys.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. K. V. S-ga „RAMOVĖ" Manchesterio 

skyrius surengė MI.S klube Naujųjų Me
tų sutikimą.

Ramovėnai Naujųjų Metų sutikimą klu
be rengia jau keliolikti metai, nes pagal 
susitarimą su organizacijomis, N. Metų 
sutikimo dengimas priklauso jiems.

N. Metų sutikime dalyvavo apie 90 žmo
nių, kurių tarpe buvo ir būrys jaunimo. 
Įdomus reiškinys, kad N. Metų sutikime 
liet, klube pamečiui žmonių skaičius vis 
didėja.

Žmonės užkandžiamsl atsinešė savo 
maisto, vėliau juos sumuštiniais pavaiši
no klubas. Vyko šokiai. Skautybės reika
lams buvo pravesta loterija. Organizacijų 
atstovai pasveikino visus su N. Metais. 
Visi N. Metus sutiko pakilioje nuotaikoje.

Ramovėnų valdyba N. Metų proga svei
kina visus ramovėm) organizacijos narius 
bei jų šeimų narius ir linki visiems lai
mingų ir džiaugsmingų N. 1975 Metų.

BLYNŲ BALIUS
Š. m. vasario 8., vakare, Manchesterio 

Liet. Soc. klubas savo patalpose rengia 
Užgavėnių Blynų Balių, į kurį yra kvie
čiami visi.

NAUJA KLUBO VALDYBA

Sausio 5d. Manchesterio Liet. Soc. klu
bas savo patalpose turėjo metinį visuoti
nį narių susirinkimą, kuriame buvo ap
svarstyti klubo reikalai ir išrinkta nauja 
valdyba.

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad pra
ėjusių meti) klubo valdyba buvo veikli ir 
•klube padarė kelių tūkstančių svarų ver
tės įvairių remontų. Jų didžiausias, 1,380 
svarų vertės, yra naujų elektros laidų 
įvedimas. Nežiūrint visų klubo padarytų 
išlaidų, klubas turėjo tik kiek daugiau 
kaip 400 sv. nuostolių.

Šiems metams išrinkta klubo vaįldyba 
yra šios sudėties: p-kas — V. Bernatavi
čius, vicepirm. — Al. Pupelis, sekretorius
— J. Podvoiskis ir iždininkas — D. Jalins
kas. Nariai: J. Būtėnas, P. Podvoiskis. A. 
Stankevičius, V. Šiaučiulis, M. Vigelskas 
ir P. Virbickas. Kandidatas — J. Šablevi
čius. Revizijos komisija: A. Jaloveckas, S. 
Steponavičius ir N. Kutkutė. Kandidatas
— A. Kublinskas.

Į klubo valdomuosius organus įėjo pen
ki jaunosios kartos atstovai.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

spėti, kad gal tai ir apie jo paties 1941-56 
metais numintus kelius).

Ta proga gal čia tiktų pakartoti porą iš
traukų iš V. Gustainio laiškų, kiek laiko 
prieš mirtį rašytų į Čikagą buv. kolegei iš 
Neo-Lithuania korporacijos, kurias jau esu 
citavęs 1972 m. vasario Akiračiuose iš to 
paties vasario 18 d. Dirvos:

„Labiausiai man patinka Vilnius... ypač 
kai čia pasitaiko susitikti su jaunesniųjų 
kartų šauniais atstovais — susipratusiais 
inteligentais, kurie reiškiaasi kaip gabūs 
savo sričių specialistai — architektai, dai
lininkai. muzikai ir apskritai mokslo bei 
meno barų atstovai. Dabar jų jau dideli 
skaičiai, ir savaime suprantama, kad jų 
tarpe yra daug sąmoningų, gerai galvojan
čių asmenybių. Mums seniams tai yra di
delė paguoda, kad jaunesnėse kartose ma
tome tiek daug ir tokių gabių mūsų tautie
čių. Mūsų žmonės dirba daug, gyvenimas 
kunkuliuoja, vietoje nestovi. Tai matant, 
man visuomet atsigauna mano, tur būt, 
įgimta optimistiška nuotaika ii' dėl atei
ties.“

„Tikrai, ne tik pas jus. bet ir pas mus 
yra daug puikaus, susipratusio lietuviško 
jaunimo, kurs gražiai pasižymi įvairiau
siose kūrybinio gyvenimo srityse. Mane 
tai labai optimistiška nuteikia dėl mūsų 
tautos ateities“.

V. Rastenis

Pabiros
Garsioje savo gobelenais Rheimso ka

tedroje buvo suruoštas „pop“ koncertas, 
kuriame dalyvavo 5.000 jaunuolių. Vietos 
gyventojai reikalauja katedrą iš naujo pa
šventinti. nes koncerto metu ji buvusi iš
niekinta. Susirinkęs jaunimas girtuoklia
vo, rūkė narkotikus, kėlė orgijas ir net 
šlapinosi.

MATEMATIŠKA OPERA
Vokiečių kompoz-itorius Ernst Schuma

cher parašė operą, kurios vardas atrodo 
matematiškai: „E lygu M x C kvadrate". 
Tai esąs atitikmuo Alberto Einšteino relia- 
tyvybės formulei, ši opera būsianti pasta
tyta Rostocko (Vokietijoje) liaudies teat
re 1975 m. balandžio mėnesį A .Einšteino 
mirties 20 metų sukakčiai paminėti.

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ, 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS. 

AR SKAITOTE NORS VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTĮ?
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