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Protingi atsakymai
Iš spaudoje pateikiamų žinių matyti, 

kad ir šią vasarą iš įvairiausių pasaulio 
kraštų lituanistikos kursus Vilniuje lankė 
25 lietuviai. Čia buvo atstovų iš JAV, 
Australijos, Kolumbijos, Kanados ir V. 
Voikletijos. šiais metais žymi jų dalis bu
vo ne vien tik moksleiviai ar studentai, 
bet ir įvairių profesijų specialistai: moky
tojai, agronomai, bibliotekininkai, akto
riai. Taigi žmonės jau įsigiję specialybes, 
sugebą savarankiškai galvoti ir apsispręs
ti. Daugelis jų, atrodo, vyko ne impulsy
viai, ieškodami įspūdžių ar nuotykių, bet 
norėdami arčiau pažinti savo tėvų kraštą 
ir daugiau pramokti lietuvių kalbos. Kai 
kuriems iš jų net rūpėjo palyginti savo 
profesijos darbą su tos pačios rūšies dar
bu Lietuvoje.

„Gimtasis Kraštas“ įsidėjo savo kores
pondentų pasikalbėjimus bent su trečda
liu kursų dalyvių, norėdamas išgauti jų 
nuomones apie Tarybų Lietuvą. Skelbia
mieji atsakymai yra gana protingi ir nuo
širdūs. Tačiau korespondentų įtaigojamas 
Tarybų Lietuvos pavadinimas neišsprūdo 
nei iš vieno kursų dalyvio lūpų. Jie visi 
pasitenkino, jiems visiems užteko tėvynės 
sąvokai apibūdinti to vieno žodžio „Lietu
va“. Vieni iš jų daugiau domėjosi literatū
ra, įriti lietuvių kalba, treti gamtovaiz
džiais, miestais, kurortais, Lietuvos kultū
ra, menu, dainomis, pažintimis su artimai
siais ir t. t. Tačiau nė vienas nepasidžiau
gė „tarybinės“ Lietuvos, o tik Lietuvos 
grožybėmis ir kultūra.

Savaime suprantama, kad kursų daly
viams teikiamieji klausimai buvo iš anks
to paruošti ir apgalvoti. Niekas jų nepa
klausė, ar patinka Lenino ir rusų genero
lų paminklai, ar patenkinti girdėdami 
aerodrome, krautuvėse ir įstaigose rusų 
kalbą, ar džiaugėsi, matydami dvikalbius 
gatvių ir krautuvių pavadinimus, ar pa
tenkinti lankydami bažnyčias, kuriose 
įrengti muziejai ar sandėliai? Tur būt, ir 
patys kursų dalyviai, lankydami IX fortą 
ar Pirčupį, nesumojo paprašyti, kad paro
dytų ir Rainių miškelį. Gal nei vienas iš 
JAV lietuvių nepaklausė, kur dingo iš Ka
ro muziejaus sodelio Laisvės statula, o iš 
bokšto amerikiečių dovanotas varpas, sa- 

■ vo įrašu primenąs, kad tas laisvės never
tas, kas negina jos...

Tuo tarpu Skaitome, kad jaunieji užsie
nio lietuviai džiaugėsi apsilankę Lietuvo
je Ir gėrėjosi savo brolių pasiektais laimė
jimais. Iš jų pasisakymų galima spręsti, 
kad apie lietuviškuosius dalykus jie kal
ba nuoširdžiai ir sugeba atskirti, kur bai
giasi tarybinė ir kur prasideda tikroji Lie
tuva. Apie kokią nors indoktrinaciją var
gu iš viso būtų galima kalbėti.

Iki šiol dar neteko girdėti, kaip šių me
tų lituanistikos kursų dalyviai vertino sa
vo apsilankymą Lietuvoje sugrįžę į na
mus. Lietuvos spauda pateikė tiktai jų ap
dailintus atsakymus į duotus klausimus. 
Reikia manyti, kad jaunieji svečiai taip 
pat norėjo šį tą sužinoti, kad jie taip pat 
atsivežė klausimų ir laukė į juos protin
gų atsakymų. Apie tai nei „Gimtasis Kraš
tas“, nei kiti Lietuvos laikraščiai nieko 
n‘erašo. Tad reikia palaukti, kol buvusieji 
Vilniaus universiteto laikinieji studentai 
pradės patys prabilti.

Rusu taktika Airijoje
Tokiu pavadinimu išspausdino atvirą 

laišką žinomas britų generolas sir Walter 
Walker (D. Telegraph, rugsėjo 12 d.).

Jis pradeda šitokiais Lenino žodžiais: 
„Marksas reikalavo Airijos atsiskyrimo 
ne teisingumui įgyvendinti, liet norėdamas 
sukelti britų proletariato revoliucinę ko
vą“.

1973 m. Amsterdame buvo sulaikyta 
IRA organizacijai adresuota ginklų siun
ta. Ją siuntė čekų firma, esanti KGB ži
nioje. Ginklai buvo skirti vadinamajai 
„Provisional“ armijai, kuri savęs nelaiko 
marksistine. (IRA — International Repub
lican Anarchists — pats vardas nusako, 
kam ji tarnauja). „Rusija nesirūpina, kas 
vartoja jos ginklus, jeigu tiktai jais žudo
mi. britų kareiviai ir žlugdoma D. Brita
nija“, saiko generolas. Toliau jis rašo:

„Sovietų Sąjunga žino, kad ji negali lai
mėti atominiais ginklais, todėl stengiasi 
naikinti tautas iš vidaus ir jas užgrobti. 
Airija yra pasidariusi užstatu sovietinės 
jėgos kovoje. Pasitraukus (britams) iš 
Šiaur. Airijos, susidarytų tuštuma, kufią 
tuoj užpildytų Rusija. Tokiu būdu atsiras
tų antroji Kuba. Tada Sovietų Sąjunga 
būtų pasiekusi šiuos savo tikslus:

1. Apsuptų Nato karines pajėgas. Reikia 
tik pagalvoti apie sovietų atomines rake
tas ir povandeninius laivus Belfaste ir 
Conke.

2. Įsigytų prietiltį subversinei veiklai 
Anglijoje. Pasitraukus britų kariuomenei, 
jos vietoje būtų įsteigta revoliucinė bazė, 
kurioje būtų organizuojama vidaus kova 
prieš Angliją.

RUSIJOS RAŠYTOJŲ PAREIŠKIMAS CAMRA
1939 m. rugsėjo 17 d. Sovietų kariuome

nė įžygiavo į Lenkiją. Hitleris ir Stalinas 
pasidalijo nugalėtą kraštą. Tos sukakties 
proga, septyni Vakaruose gyveną Sov. Są
jungos rašytojai išleido tokį pareiškimą:

„Mes, Rusijos intelektualai, su kartėliu 
ir gėda prisiimame kaltes, padarytas Len
kijai Rusijos vardu. Katyno žudynės, 1944 
m. Varšuvos sukilėlių išdavimas, spaudi
mas užsmaugti 1956 m. pasireiškusį lais
vės judėjimą, — tai nenuplaunamos mū
sų tautos dėmės. Mūsų istorinė pareiga 
yra kaltes išlyginti. Tironiškos diktatūros 
akivaizdoje geriausi mūsų tautos atsto
vai pasiekė dvasinės vienybės. Pažymėti
na, kad šiuo metu, kai Rusijos intelektu
alams gresia didžiausi pavojai, broliai len
kai patys pirmieji pakėlė balsą jiems gin
ti. Mes esame giliai įsitikinę, kad bendroje 
kovoje prieš totalitarizmą, melą ir smur
tą užgims nauji santykiai tarp mūsų abie
jų tautų.“

Pareiškimą pasirašė šie rašytojai: J. 
Brodsky, A. Volkenski, A. Galič, N. Kor- 
žavin, V. Maximov, V. Nekrasov ir A. Sin- 
javski. Be to, pridėtas trumpas užuojau
tos pareiškimas prof. A. Sacharovo, kuris 
dar tebegyvena Maskvoje.

VAKARŲ SIBIRO LOBIAI
Iš naujo gręžinio Jamalo pusiasalyje iš

siveržė dujų fontanas. Per parą jis duoda 
apie milijoną kubinių metrų „žydrojo ku
ro“. Tai pirmasis dujų telkinys šiaurės 
Ledinuotojo vandenyno pakrantėje, o ne
toliese nuo žymiojo Samotloro — rastas 
dar vienas.

Nuo 1960 metų šiame Vakarų Sibiro ra
jone įsikūrė didžiausias Tarybų Sąjungo
je naftos IFdūjtr'centras. Pavyzdžiui, 1975- 
aisiais jis duos beveik trečdalį visos šaly
je gaunamos naftos, 40 milijardų kubinių 
metrų dujų.

Tūkstančiai geologų tęsia Ieškojimus — 
ištinta dar tik penktadalis visos Tiumenės 
srities teritorijos. Aktyviai žvalgomi šiau
riniai rajonai — manoma, kad čia slūgso 
stambūs naftos ir dujų klodai. „Tiesa“

PORTUGALIŠKA DEMOKRATIJA
Portugalijoje per pirmus rinkimus ko

munistai laimėjo vos apie 12% balsų. Po 
rinkimų jie skelbė, kad tai nėra jokia de
mokratija. Liaudies valia turinti būti pa
reikšta ne rinkimais, bet kariniu pervers
mu ir revoliucija. Tačiau, kai revoliucijos 
bandymai nepasisekė, dabar jau vėl kal
bama apie koalicinę vyriausybę ir demo
kratiją. Atseit, jei komunistinės „demo
kratijos“ nepavyksta laimėti šautuvais ir 
tankais, tada galima pakalbėti ir apie rin
kimus.

3. Susilpnintų Europos Bendrąją Rinką.
4. Susilpninti! D. Britanijos ūkį, nes bū

tų atkirsta jos artimiausia maisto produk
tų rinka.

5. Suduotų mirtiną smūgį krikščioniškai 
Bažnyčiai visame pasaulyje.“

Gen. W. Walker pabrėžia, jog reikia 
džiaugtis, kad šiuo metu kovos centras 
prieš komunistų anarchiją dar nėra per
simetęs į Londoną.

„Mes privalome žinoti, kad iki Sovietų 
Sąjunga įsitikins, jog nėra vilties laimėti, 
ji tęs kovą toliau. Rusijos komunistai ži
no, kad valdžia ateina per šautuvų vamz
džius ir bombas, todėl rūpinasi, kad šitų 
dalykų IRA nepritrūktų.“

Baigdamas gen. Walker siūlo sustiprin
ti kovą su anarchistais ir įvesti mirties 
bausmę ne tik žudikams, bet ir tiems, ku
rie laiko ginklus ir sprogstamąją medžia
gą-

STASIUI LAURUVĖNUI, 
jo mylimam tėveliui Lietuvoje 
mirus, gilią užuojautą reiškia

DBLS Manchcsterio Skyriaus 
Valdyba Ir nariai

Camra yra Campaign for Real Ale. Lon
done, buvusiame gėlių turguje (Covent 
Garden Flower market) buvo atidarytas 
„Tikro alaus“ (Real Beer) festivalis. Ja
me 31 bravoras pardavinėjo iš medinių 
statinių geriausią savo alų, nevartodamas 
dujų bokalams prileisti. Apie 8.000 žmo
nių kasdien stovėjo eilėse „tikro“ alaus 
paragauti. Bokalas alaus kaštavo 30 p. 
Įvykiui atžymėti, buvo pagaminta 13.000 
specialiai dekoruotų bokalų, kuriuos nau
dojant, reikėjo palikti 25 p. užstato. Po 
pirmosios dienos visi bokalai jau buvo 
dingę.

Comra organizacija numato atidaryti vi
same krašte savo barus, kuriuose bus par
duodamas tik „tikras“ alus iš medinių sta
tinių su įstatytais kranais.

ŠALTASIS KARAS EINA

New Yorke susirinkę keturių valstybių 
užsienio reikalų ministerial (D. Britanija, 
JAV, Prancūzija ir Vokietija), išnagrinėjo 
tarptautinę padėtį ir priėjo išvados, kad 
Rusija aktyviai ruoišasi atnaujinti šaltąjį 
(o gal ir karštąjį...) karą šiuose frontuo
se:

1. Jugoslavijoje po Tilto mirties.
2. Italijoje, jei komunistai laimės dau

gumą parlamento rinkimuose ir sudarys 
vyriausybę.

3. Ispanijoje po gen. Franco mirties.
4. Portugalijoje, jeigu tik komunistams 

pavyks įsitvirtinti.
5. Suomijoje, kai prezidentas Kekkonen 

pasitrauks ar numirs.
6. Berlyne.
Šitose srityse jau dabar dirbama išsi

juosus: remiamos vietos korfiunistų par
tijos, steiigamos laivyno bazės, didinamas 
kariuomenės skaičius.

SU GRĖBLIUKAIS...

„Pravda“ rašo, kad Kazachstane tūks
tančiai darbininkų su dalgėmis ir grėbliais 
išvaryta į laukus derliaus nuimti. Iš 10.000 
užsakytų kombainų, tiktai 30 buvę pasiųs
ta į Sibirą. Vienas fabrikas, kuris turėjo 
pristatyti 500 kombainų, nepagamino 
nei vieno. Grėbliai ir šakės naudojami ir 
kombainams praėjus, nes esant blogam 
derliui, kiekviena varpa brangi. Viename 
kolchoze moterys dar prigrėbiančios po 40 
svarų grūdų iš hektaro. Laikraštis kalti
na ūkio vadovus ir mašinų fabrikus. Ne
beslepiama, kad šių metų derlius nepa
sieks numatyto plano. Tačiau apie grūdų 
pirkimą Amerikoje ir kitur tuo tarpu nie
ko neskelbiama.

MAŽĖJA ŽYDŲ EMIGRACIJA

Novosti spaudos agentūra skelbia, kad 
šiais metais tiktai apie 850 Sovietų Sąjun
gos žydų kas mėnesį pareiškia norą emi
gruoti. Tuo tarpu, kai prieš 1973 m. žydų- 
arabų karą norinčiųjų skaičius siekė 2.200 
per mėnesį. Praėjusiais metais iš viso emi
gravę apie 16.000 žydų, o 1973 m. — 32.000. 
Nors šitie duomenys ne visiškai sutinka 
su žydų pateikiamais duomenimis, bet vis 
dėlto emigracija dėl įvairių priežasčių 
yra sumažėjusi. Nusistebėjimą kelia ne 
busimųjų emigrantų sumažėjimas, bet so
vietų nenoras juos išleisti. Asmuo, pareiš
kęs norą emigruoti, tuoj pat netenka dar
bo ir jo teisės įvairiais būdais varžomos. 
Vakariečiai stebisi, kad, esant tokiai pa
dėčiai, iš viso dar atsiranda kandidatų, 
kurie rizikuoja net netekti laisvės, kad ga
lėtų išemigruoti. Pažymėtina, kad Sov. Są
jungos vyriausybė verčia į Izraelį emi
gruoti disidentus, kurie visiškai nėra žydų 
kilmės.

TURKIJA — ŽEMĖS DREBĖJIMO 
CENTRAS

Anatolijaus lyguma, kurioj gyvena apie 
penktadalis Turkijos gyventojų, yra la
biausia žemės drebėjimų lankoma vieta. 
Nuo šimtmečio pradžios ten įvyko 50 že
mės drebėjimų, per kuriuos žuvo apie 
50.000 žmonių. Vien tik 1939 m. per didįjį 
Erican drebėjimą žuvo daugiau kaip 
32.000 žmonių. Kadangi drebėjimai vyksta 
pačiuose derlingiausiuose žemės plotuose, 
tai pavojui praėjus, ūkininkai vėl į juos 
sugrįžta. Iš akmenų pastatyti jų maži na
meliai, žemės drebėjimo metu virsta natū
raliais karstais.

Per neseniai įvykusį drebėjimą Lice 
mieste ir apylinkėse žuvo apie 3.000 žmo
nių.

Mokslininko Laiškas
„Rašau iš Sovietų politinių kalinių sto

vyklos Mordavijoje. Problema, j kurią no
riu atkreipti jūsų dėmesį, liečia ne tik ma
ne, bet didelį skaičių Sovietų politinių ka
linių — mokslininkų, kurie pateko į sto
vyklas, bandydami atvirai pareikšti savo 
politinius įsitikinimus.“

„...Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į po
litinių kalinių sąlygas ir kaip tai atsiliepia 
į jų profesiją. Kalinių tarpe yra fizikų, 
matematikų, biologų, inžinierių, kalbinin
kų, filosofų ir kt. Aš pats esu astronomas, 
turįs patyrimą meteorinėje astronomijoje 
ir astro-biologijoje. Kiekvienas iš mūsų, 
neatsižvelgiant į politinius įsitikinimus, 
labiausia stengiasi išlaikyti ir tobulinti sa
vo profesinį pasiruošimą.

Tačiau stovyklinėse sąlygose tai nėra 
įmanoma. I stovyklą pasiųstam mokslinin
kui yra atimtos galimybės sekti mokslinės 
srities pažangą. Pagal Sovietų įstatymus, 
stovyklose yra uždrausta visa užsienyje 
spausdinta mokslinė literatūra. Tas liečia 
ir nieko bendra su politika neturinčią 
spaudą, siunčiamą iš draugiškų valstybių. 
Esant tokioms sąlygoms, mokslininkai 
greitai pradeda atsiliktu nuo jų profesijo
je daromos pažangos. Po trijų metų jie 
yra diskvalifikuojami. Kadangi mūsų 
bausmės yra 5-7 metai ar net daugiau, tai 
per tą laiką mes prarandame ne tik lais
vę, bet ir profesinį patyrimą.

Draudimas liečia ne tik užsienio leidi
nius. Vietiniai leidiniai užsakomi specia
liose krautuvėse, kurios’knygas gauna paš
tu. Seni leidiniai visada būna išparduoti, 
o iš naujųjų tik retais atsitikimais atlieka 
pasiuntjmui, nes jie išgraibstomi vietoje. 
Gauti literatūrą iš privatiškų siuntėjų ar 
giminių yra griežtai draudžiama. Net laik
raščių iškarpų negalima įdėti į laišką. 
Mokslo kolegos ar buvusieji bendradar
biai negali savo laiškuose perduoti pasku
tiniųjų mokslo laimėjimų. Laiškų tikrinto
jai yra mažamoksliai. Nesuprasdami laiš
kų turinio, jie juos labai ilgai nudelsia 
arba sunaikina . Ypačįai kontroliuojami 
laiškai iš užsienio.“

„...Diskvalifikacija pagreitinama ir psi
chologinėmis priemonėmis. Kaliniai yra 
verčiami dirbti sunkų fizinį darbą. Vyres
niesiems tai yra per sunku. Jie taip iš
vargsta, kad nebelieka jėgų intlektuali- 
njarn darbui. Mūsų maistas yra labai blo
gas (trūksta baltymų, mineral, medžiagų, 
angliavandenių ir vitaminų). Nuolatinis 
badavimas sumažina intelektualinį pajė
gumą ir nusilpnina atmintį.

Žmoniškumo vardu prašau jūsų ir viso 
pasaulio mokslininkų pagalbos mūsų sun
kioje padėtyje. Mes nenorime politinės pa
galbos. Mes tik prašome padėti Sovietų 
mokslininkams išsikovoti teisę naudotis 
moksline literatūra ir palaikyti profesinįus 
ryšius. Atsiųskite savo įkalintiems drau- 
gams knygų, žurnalų ir kitokios mokslinės

Sę/rfęn/oS DIENOS
— Maskvoje teismas nuteisė tris darbi

ninkus po 2į metų kalėjimo už 370 kg 
kviečių pavogimą.

— Rugsėjo 11 d. sukako 110 metų, kai 
gimė Latvijos atgimimo dainius Janis Rai
nis.

— Sovietų Sąjungos kariuomenės atsto
vai pakviesti stebėtojais Nato manevruo
se, kurie prasidės Bavarijoje spalio 14 d.

— 17.000 amerikiečių atvyko į Romą, kai 
rugsėjo 14 d. buvo kanonizuota pirmoji 
gryna amerikietė E. A. Bailey Seton, mi
rusi 1821 m. Ji buvo konvertite iš pro
testantų.

— Rugsėjo 28 d. Londone (Acton 
Assembley Hali) koncertuos iš Sov. Są
jungos pabėgusi Kijevo valstybinės ope
ros dainininkė, mezzo-sopranas Hanna Ko- 
lesnyk.

— Sovietų spaudoje rašoma, kad prie 
Helsinkio konferencijoje numatytų nau
dingų projektų reikią priskirti pradėtąjį 
kasti kanalą, kuris sujungs Dunojų, Reiną 
ir Mainą.

— Celleje (V. Vokietija) atsargos jūri
ninkas Gorsdorf nuteistas lį metų už šni
pinėjimą Rytų Vokietijai.

— „Pravda“ pranešė, kad prieš 18 mėne
sių Kinijoje nusileidusio Sovietų malūn
sparnio pilotai dar tebelaikomi kalėjime.

— Trys statybos darbininkai Maskvoje 
nuteisti po 3,5 metų. Jie kaltinami už gais
rą požeminėje stotyje, kurią jie remonta
vo.

— Kinijos laikraščiai įsidėjo Mao Tse- 
tung žmonos (buvusios filmų žvaigždės) 
fotografiją, kurioje ji kartu su kitais val
džios žmonėmis kasa apkasus.

— D. Britanijos gyventojų skaičius per 
paskutinius metus sumažėjo 500.000. Dau
giausia kraštą palieka kitataučiai baltieji, 
o imigruoja tamsiaodžiai britų piliečiai.

— Santykiams su Sovietais pablogėjus, 

medžiagos. Tuo būdu jūs palengvinsite 
sunkią padėtį, į kurią jie yra patekę.

„Nature“, rugs. 4. K. A. Liubarskij“

ČIA — KGB

Tai yra visiems gerai žinomos raidės, 
atstovaujančios JAV ir Rusijos slaptosios 
policijos organizacijoms. Seniau už viso
kius tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, 
sąmokslus ir karus buvo smerkiami žydai. 
Wall Street arba masonai. Dabar jų vietą 
užėmė ČIA. Svarbiausia, kad tai daro pa
tys amerikiečiai. Ieškodami sensacijų, 
žurnalistai daro spaudoj įvairiausias prie
laidas ir naudojasi „patikimais šaltiniais“ 
ČIA apkaltinti ir kompromituoti. Keis
čiausia, kad tuos „patikimus šaltinius“ 
daugiausia parūpina sovietų visuomenės 
ir spaudos neliečiama KGB. Daugelis pa
tikimų autorių yra įrodę, kad jokia tarp
tautinė konspiracija (valdovų nužudymai, 
perversmai, sukilimai) neapsieina be 
KGB. Sovietai konspiracijos metodus pa
veldėjo iš caristinės Rusijos, juos patobu
lino ir pritaikė saviems reikalams. Sovietų 
spauda ne tik nekomentuoja, bet beveik ir 
nemini KGB veiklos. Todėl jie sėkmingai 
valdo ne tik savo piliečius, bet sugeba vi
sus prasikaltimus sukrauti ant visų uja
mos ČIA.

„PRAVDA“ IR TENISAS

,,Pravda" retai komentuoja sporto rei
kalus. Tačiau neseniai buvo griežtai pasi
sakyta prieš teniso žeidėjus, ypačiai prieš 
Sov. Sąjungos čempioną A. Metrevelli, ku
ris pralaimėjo Wimbdedone. Sovietų teni
so žaidimo ir mokymo metodai esą pasenę 
ir turį būti modernizuoti.

PAX AMERICANA

Sovietai yra nepatenkinti Izraelio-Egip
to susitarimu, kurį kai kas vadina Pax 
Americana. Jų sukurstyti Palestinos su
kilėliai, o taip pat Libija ir Sirija atvirai 
grasina Amerikai. Palestinos sukilėlių va
das Jasser Arafat viešai pareiškė, kad 
JAV susilauks Vid. ■RjXHose'tokio pat liki
mo, kokio susilaukė Vietname ir Kambo- 
dijoje.

NAUJAS KOVOTOJAS

J. Marty-Martin yra pirmininkas orga
nizacijos, pasivadinusios Voice of Indepen
dent Centre. Jis sakosi esąs pasiryžęs ko
voti prieš komunizmą ir prieš nuosavybės 
suvalstybinimą. Kai kurie viduriniai kon
servatorių sluoksniai jį laiko dešiniuoju 
ekstremistu ir atsisako bendradarbiauti. 
Marty-Martin yra kelių bendrovių savi
ninkas ir turi nuosavybes Anglijoje ir Ai-

Egipto prezidentas spalio 28 d. vyksta tar
tis j Vašingtoną.

— Ugandos prezidentas Amin vyksta į 
Maskvą prašyti daugiau kariškų lėktuvų.

— Amenesty International organizacija 
besirūpinanti politinių kalinių išlaisvi
nimu, paskelbė, kad praėjusiais metais 
105 kraštai pažeidė žmogaus teisių chartą.

— Rusija pardavė daugiau kaip 100 to
nų aukso ir prasiskolino Eurodollar rinko
je, norėdama nusipirkti pakankamai duo
nos.

— Jaunas rusų pianistas D. Aleksiejev 
laimėjo tarptautinėse piano varžybose 
Leeds pirmą vietą.

— Dissidento dr. Sacharovo žmona Jele
na po sėkmingos akių operacijos Italijoje 
visiškai pasveiko ir išėjo iš ligoninės.

— Galutinis žemės drebėjimo Turkijoje 
aukų skaičius yra 2.312. Sužeista — 3.372.
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PARAS
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA BUS 

PATAISYTA
Lietuvių ir kitų sovietinių respubliktĮ 

išeivių protestai dėl klaidingų ir vienaša
liškų informacijų apie tas respublikas 
naujoje enciklopedijoje nenuėjo veltui. 
„Times“ (rugsėjo 18 d.) įsidėjo tokią ži
nią;

„Praėjusiais metais paskelbtoje naujo
je Encyclopaedia Britannica laidoje visi 
15 straipsnių apie 15 Sovietų respublikų 
bus peržiūrėti (revised). Tatai daroma 
skaitytojams nusiskundžiant, kad straips
niai yra pro-sovietiški, kas iš tikrųjų ir 
nestebėtina, nes jie buvo parašyti sovietų 
mokslininkų, pasinaudojant oficialios No- 
vosrtl spaudos agentūros šaltiniais. Senes
nėse laidose straipsniai būdavo rašomi ne 
sivietinių ekspertų.

Profesorius Ronaldas Misiūnas iš Wil
liams College, rašydamas Slavic Review, 
nusiskundė, kad straipsniai parašyti išei
nant iš sovietinio taško ir neatitinka Va
karuose įprastų objektyvumo reikalavi
mų. Nei viename iš jų nesą pasakyta, pvz., 
kad komunistų partija yra tiktai vieninte
lė politinė organizacija Sov. Sąjungoje.

Naujosios laidos redaktorius Warren 
Preece pareiškė: „Mes tai pakeisime. Mes 
aiškiai nurodysime, kad valdo komunistų 
partija ir kad ji yra vienintelė“.

Nei viename iš 15 straipsnių nėra pasa
kyta, kad tas 15 respublikų kontroliuoja 
Maskva. „Aš sutinku, kad čia yra įvykusi 
klaida“, baigia W. Preece.

Šitas mūsų intelektualų laimėjimas 
pirštu prikišamai rodo, kur mes daugiau
sia galime padėti savo kraštui. Tėvynėje 
gyvenantieji būtų niekada negalėję šitos 
neteisybės atitaisyai.

LIETUVIU TAIKOMOSIOS DAILĖS 
PARODA VOKIETIJOJE

Š. m. rugpiūčio 30 d. Muencheno olim
piados halėje buvo atidaryta Sovietų Są
jungos kosmonautikos ir aplinkos apsau
gos didelė paroda. Kad ji būtų kaip gali
ma patrauklesnė ir propagandiška, sovie
tai prie jos atvežė įvairių priedų, tarp ku
rių nestigo net rusiškų barščių. Okupuotos 
Lietuvos dailininkams buvo skirta prie 
kosmonautinės parodos prisidėti taikomo
sios dailės kūriniais. Kadangi lietuviško 
gintaro dailieji išdirbiniai su didžiosos pa
rodos kermošiumi nesiderino, rengėjai lie
tuviškus eksponatus sutelkė į nedidelę at
skirą parodą Muencheno miesto muziejuje.

Čia R. Budrys (Vilniaus dailės muzie
jaus direktoriaus pavaduotojas) ir A. 
Laucius (Dailės fondo direktorius) galėjo 
išstatyti beveik viską, ką buvo atsivežę iš 
Vilniaus — 18 sienos kilimų, 34 kerami
kos dirbinių (daugiausia vazų), 20 grafi
kos paveikslų ir apie 150 gintaro daileny- 
bių (šios, kiek teko girdėti, nebuvo visos 
parodytos dėl atitinkamų vitrinų stokos). 
Šie 200 su viršum rodinių, išdėstytų tri
juose muziejaus kambariuose, sudarė kuk
lios, bet skoningos parodos įspūdį. Atida
ryta rugsėjo 6 dieną, ji buvo pavadinta 
praeities ir dabarties rinkiniu. Praeičiai 

Albinas Baranauskas

Iš naujai pasirodžiusio romano 
„RUDENYS IR PAVASARIAI“

Užplyniu
' Pultinevičius

Pultlnevičlui net nusmelkia pakinkius. Jo 
namuose dar niekad nebuvę muštynių, net Lie
tuvoje per talkas, net per vakaruškas. Kokia 
gėda, jei reikėtų šauktis policijos... Bet, kai de
ga namas, nėra ko stovėti, susiėmus galvą — 
reikia gesinti. Pirmiausia šokęs jis užtrenkia 
langą, nes gatvėje už alyvaičių jau dūduoja 
kažkieno skrybėlė, paskui greitomis pripildo 
taureles ir vieną pakelia pats, stengdamasis 
perrėkti ermyderį:

— Tautiečiai! Už būsimą laisvosios Lietu
vos valdžią, sudarytą iš visų partijų!

Dėkui Aukščiausiam ir visiems šventiems 
— paveikė. Gerdami visi nutilo, o paskui kiek
vienas dar valandėlę gaudo kvapą, liežuviu drė
kina lūpas — burbonas, nenaudėlis, burną iš- 
šluosto, kaip mazgote! Pirmasis ją vėl praveria 
Siaurusevičiųs.

— Kaip tu supranti — visų partijų? Parti
ja nelygu partijai, o valdžios vieta — vietai. 
Valdys ta partija, kurios nariai užims svar
biausias vietas.

atstovavo gintaras ir jo papuošalai, ku
riuos sukūrė 27 dailininkai. Tarp jų pir
moji vieta buvo paskirta K. Simanoniui, 
kurio buvo išstatyta 51 dailenybė. F. Dau
kantas davė 35, V. Kurklienė — 14, R. 
Rimkevičius — 12, o kiti 1-5 eksponatus. 
Dabarčiai atstovavo 18 kilimų audėjų (jų 
įdomiausi kilimai buvo D. Buivydaitės, A. 
Kalaūskaitės, B. Valantinaitės-Jakubonie- 
nės), 16 keramistų (J. Adamonis, M. Ba- 
nakauskaitė, A. Jonuškailė, A. Laucius, A. 
Ličkutė, (B. Manomaitis, L. Šulgaitė...).

Taip pat dabartį atstovavo savo darbais 
12 grafikos dailininkų. Jų kūriniai beveik 
visi buvo pirmarūšiai, nors lietuvis žiūro
vas jų ne vieną reprodukciją gal jau buvo 
matęs leidiniuose, gautuose iš Lietuvos. 
Tačiau iš jų visų tema ir technika išsisky
rė ofortas „Giesmė apie medį“, sukurtas 
dailininkės Gražinos Didelytės. Žinant, 
kad Lietuva turi daug garsių grafikų, tik 
20 paveikslų lietuvio akims Vakaruose 
buvo aiškiai per mažai.

Jis drauge su vokiečiais taip pat turėjo 
apgailestauti, kad dėl parodos rengėjų 
(Draugijos santykiams su UdSSR) nesu- 
sigiedojimo su Vilniaus dailės muziejumi 
nebuvo išleistas joks parodos prospektas. 
Reikėjo tenkintis tik autorių vardais prie

Idant daugiau nebelaukčiau!
Žodis yra patvaresnis už garsą, 
arba už lengvą „Mėnulio sonatą“, 
arba už tavo auksinių plaukų melancholišką spalvą, 
kuri bėga kažkur ir nubėga dangaus begalybėn. 
Tai tiktai tavo žodžiai, 
kuriuos kartą tu man tik vienam esi sakiusi, 
taip ir paliko manoj širdy kaip pusiau sulankstytas 
ir pusiau surūdijęs geltono mėnulio lankas.

Viskas dabar mane vargina: 
gatvė, 
kuria ėjau su tavim, 
mane vargina, ,
ir indietiška užeiginė, 
kurioj buvau su tavim, 
mane vargina, 
o labiausiai mane išvargina 
tavo mielo ir tolimo veido švelnusis paveikslas, 
kuris bėga kažkur ir nubėga dangaus begalybėn. 
Būtų buvę man tūkstantį kartų geriau, jei nebūčiau 
niekados tavo mielo ir tolimo veido sutikęs.

Kas gi yra žmogus?
Tai aistrų ryšulėlis.
Debesų ešelonai nueina ir nebegrįžta.
Taip atrodo, 
maždaug, 
vienos generacijos laikas.
Tik saulėleidžio saulėje dega raudonos aguonos, 
idant niekad daugiau nebelaukčiau tavęs 

sugrįžtančios.

— Užtai turi teisingai pasidalinti, — rami
na jį Pultinevičius.

— Gerai, — sako pas duris daktaras špa- 
kauskas, rimtai susidomėjęs. — Sakyk, Pulti- 
nevičia, kaip tau atrodo, braliukas, kurios par- 
tlojs atstovas geriausia tiktų į Lietuvos prezi
dentus?

Nė nepagalvojęs, Pultinevičius atšauna:
— Į prezidentus, tai valstietis liaudininkas.
Daktaras visas nušvinta, bet tik jis vienas. 

Kiti pasipiktinę garsiai protestuoja.
— Ar tau galvoje negerai? — stebisi Siau- 

rusevičius. — Kodėl?
— O todėl, — aiškina Pultinevičius, — kad 

tada nereikėtų rinkti aukų ir daryti išskaitymų 
iš algos tarnautojams jam pirkti dvarą. Būda
mas liaudininkas, dvarą turės savo nuosavą.

— Cha cha cha, — prapliumpa juokais vi
si keturi. Net kapitonas. Net ir daktaras špa- 
kauskas. Pultinevičiui iš karto pasidaro švie
siau akyse, mintys ima greičiau krutėti po pa
kaušiu.

— O ką tu duotum mūsiškiams? — klau
sia Siaurusevičius jau visai taikiai, nors dar 
su nepasitikėjimu.

— Jum? Paskirčiau krikščionį demokratą 
kariuomenės vadu.

Siaurusevičius labai rimtai linktelėja gal
va.

— Ir paskirčiau dėl to, — tęsia Pultinevi
čius, — kad kariuomenės vadui nereikia būti 
arti fronto.

Vėl visi juokiasi. Labiausia, tai — ponas 
Pūtelka. Siaurusevičius vikriai mirktelėja.

— O ką tada mums, frontininkams? — 
klausia ponas Pūtelka, dar kiek su pašaipa,

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

PRO MEMORIA

Liūdną rugsėjo 1 d. rytą (1975 m.) savo 
rezidencijoje mirė Antanas Baužė, palikęs 
liūdesy žmoną, vaikus, draugus ir pažįs
tamus. Mirė netikėtai miege, sulaukęs 77 
metų amžiaus.

Antanas Baužė, vienas iš senųjų Austra
lijos emigrantų, ramiai gyveno ir ramiai 
mirė savo namuose. Jo ilgas, kūrybingas 
gyvenimas buvo apsuptas lietuviškumo 
aureole. Gimęs 1898 m. Ringių kaime, Sar
tininkų vise., Tauragės aps. smulkių ūki
ninkų šeimoje, tarnybą tėvynei pradėjo 
gimtajame krašte. Besikuriant Lietuvai, 
1919 m- pašauktas Lietuvos kariuomenėn, 
ištarnavo vienuoliką metų viršilos laips
nyje, gerbiamas viršininkų ir mėgiamas 
eili nių.

1927 m. vedė Škotijoje augusią lietuvai
tę Oną Vyšniauskaitę. Išėjęs iš kariuome
nės, po ilgos, vargingos kelionės laivu, at- 

eksponatų, prie kurių daugelio nebuvo nė 
pavadinimų. Dėl to vokiečiai pyko ir prie
kaištavo laikraščiuose. O tą gražų Lietu
vos kultūros kampelį vokiečiai lankė gau
siai. Tačiau įvykusį nesusigiedojianą dar 
galima iš dalies atitaisyti, nes paroda 
truks Muenchene iki rugsėjo 28 d., o po to 
bene trims savaitėms bus perkelta į Koel- 
ną.

J. GR — ELI

Vladas šlaitas 

vyko į Sydnejų, kur pastoviai įsikūrė ir 
gyveno iki mirties.

Gyvenimo pradžia emigracijoje nebuvo 
lengva, bet sumaninga, darbšti (Baužų šei
ma (su trimis mažais vaikais) įstengė nu
sipirkti krautuvę ir daugiau kaip 20 metų 
sėkmingai vertėsi prekyba. Per tą laiką iš
leido į aukštąjį mokslą dvi dukteris ir sū
nų, praturtėjo, įsigijo didelius namus ir 
nekilnojamo turto pirkimo — pardavimo 
agentūrą; visą laiką Antanas ir Ona Bau
žai energingai reiškėsi lietuviškoje veiklo
je.

Antanas Baužė, tapęs aktyviu Australi
jos Lietuvių Draugijos nariu, 1930 m. ke
letą kartų buvo išrinktas jos pirmininku, 
iki draugija 1950 m. persiorganizavo j 
Australijos Lietuvių Bendruomenę, kuri, 
vertindama jo organizacinę veiklą, išrinko 
Antaną Baužę garbės nariu. Suprasdamas 
spaudos reikšmę, bendradarbiavo periodi
nėje spaudoje. Pirmai pokarinių emigran
tų bangai atvykus į Australiją, buvo pra
dininku ir leidėju lietuviško savaitraščio 
„Mūsų Pastogė“. Savaitraščiui tapus ben
druomenės organu, Antanas Baužė ben
dradarbiavo jame iki mirties.

Pats išgyvenęs sunkią emigranto įsikū
rimo dalią, kaip rūpesitingas tėvas priėmė 
daug į Australiją emigravusių lietuvių, 
pirmaisiais laivais atvykusių iš Europos. 
Pasitiko, pasveikino, padėjo susirasti dar
bą, butą. Aktyviai dalyvavo organizacinėje 
veikloje, derindamas senųjų emigrantų 
veiklą su naujai atvykusiais.

Antanas Baužė buvo mažo ūgio, bet di
delės sielos lietuvis. Daugiau kaip pusę 
šimto meti) išbuvo Lietuvos tarnyboje — 
vienuoliką metų nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėje, o likusį laiką Australijos 
lietuvių bendruomenėje. Išgyveno daug 
džiaugsmo ir daug sielvarto. Kiekviename 
susirinkime, koncerte ar vaidinime matė
me jo malonų, besišypsantį veidą. Šiltai, 
su entuziazmu pasitikdavo kultūrinius lie
tuvių laimėjimus ir su užuojauta nesėk
mes.

Lietuvių kalbai ir kultūrai išlaikyti ir 
puoselėti Antanas Baužė skyrė daugiausia 
dėmesio. Antanas ir jo žmona Ona savo 
vaikus, kurie augo grynai angliškoj aust
ralų aplinkoje, išmokė lietuvių kalbos ir 
papročių, įdiegė pasididžiavimą lietuviška 
kilme. Jis buvo pavyzdžiu išvietintų emi
grantų šeimų tėvams, kurie nevertino 
gimtosios kalbos ir nemokė vaikų lietuviš
kai.

Pavasario diena buvo liūdna, verksmin
ga. Lietus lijo, aštrus vėjas draskė euka
liptų šakas. Australiškas pavasaris lietu
višku rudeniu verkė savo mirusiojo, kai 
liūdinti Sydnejaus lietuvių bendruomenė 
atsisveikino su Antanu Bauže, užmigusiu 
amžinu miegu.

GRAŽIAI PASIRODĖ RAŠYTOJA 
PUKELEVIČIŪTĖ

Žurnalas „Chicago“ rugpiūčio numeryje 
savo skaitytojus supažindino su kultūrine 
rašytojos ir aktorės Birutės Pūkelevičiū- 
tės veikla. Neseniai ji suorganizavo labai 
gražų Čikagos lietuviukų pasirodymą tele
vizijoje, jų pokalbius apie Lietuvą. Rašinį 
žurnalas papuošė jos ir Simo Kašelionio 
nuotraukomis. Pastarasis „Dirvos“ nove
lės konkursui šiemet jau yra parūpinęs 
tryliktą premijų.

bet jau gerai nuteiktas šių kaimiečio postrin
gavimų.

— Jums — finansų ministro portfelis. Bū
site gerai įpratę su pinigais...

šį kartą garsiausiai juokiasi Siurusevičius 
— net jam iš akių capsi ašaros. Pono Pūteikos 
veido išraiška truputį primena nusikaltusį ka
tiną. Bet vienaip ar kitaip, visi jau nurimę, net 
pralinksmėję, ir, svarbiausia, jau rengiasi išei
ti — be skandalo, be muštynių. Tiktai vienas 
jų atrodo nuskaustas, visų pamirštas. Pultine
vičius susiduria su baikščiomis likimo užgulto 
kapitono Mingėlos akimis. Krikščionių demo
kratų vadas taip pat atsisuka ir rodo į jį pirštu.

— šitam — nieko. Jie savo jau turėjo. Ne
mokėjo naudotis, prašvilpė.

— Kaip tai nieko? — nustemba Pultine
vičius. — Ar nesakiau, kad iš visų partijų? Be 
tautininkų apseiti negalėsim. Tautininkas tu
rės būti Lietuvos bažnytinės provincijos galva, 
arkivyskupas metropolitas, arba, sakysim, kar
dinolas, jei gerai pasiseks.

— Kodėl? — stebisi daktaras špakauskas.
— šitaip bus išvengta diplomatinio try

nimos! su šventuoju Sostu.
— Na, čia tai jau tu nublevyzgojai, — 

spjauna ant slenksčio Siaurusevičius, bet nesu- 
roja paslėpti šypsenos ir dėl to pirmasis mau
na pro duris. Paskui jį seka kiti, be barnio, 
kiekvienas mintyse užimtas savais projektais 
būsimos Lietuvos santvarkai.

Pultinevičius pažiūri į saulės spindulį ant 
grindų, iš kurio jis gali be laikrodžio pasakyti 
laiką, garsiai atsirūgsta iš palengvėjimo ir eina 
sau kaisti pietų žirnienės su lašiniais, žirniai 
jau vakar užmerkti, bet reikia juos gerai pavi
rinti, kad išeitų tiršta ir miltinga sriuba.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
DRAMOS VEIKALO KONKURSAS

Los Angeles Dramos Sambūris skelbia 
scenos veikalų konkursą. Už geriausius 
kūrinius autoriams bus skiriama: pirmoji 
premija — 1.000 dolerių, antroji premija 
500 dol. Veikalo žanras ir tema nevaržo
mi. Dramaturgai prašomi rankraščius 
siųsti iki 1976 m. vasario 1 d. šiuo adresu: 
Los Angeles Dramos Sambūris, 19534 Hay
nes, Reseda, Calif. 91 335, USA.

DAINUOJA IR AMERIKIEČIAMS

Į Floridą persikėlusi žinoma Klevelando 
dainininkė Juzė Krištolaitytė — Daugėlie
nė intensyviai ruošia koncertus vietos lie
tuviams. Šalia to, kaip rašo JAV lietuvių 
spauda, Daugėlienė pradėjo dainuoti ir 
amerikiečių kultūriniuose klubuose, lyg 
tapdama lietuviška dainos ambasadore.

TINKLININKĖ STANKUTĖ

Į Kanados tinklinio rinktinę, kuri žais 
olimpinėse žaidynėse Montrealyje 1976 m., 
pateko ir viena lietuvaitė — Anita Stan
kutė. Su savo komanda Šią vasarą ji lan
kėsi Rumunijoje, Bulgarijoje ir Anglijoje.

SENATVĖS PASLAPTIS
Chicagoje žemaitis Vladas Narbutas at

šventė savo amžiaus 90 metų sukaktį. Pa
klaustas, kokia esanti jo ilgo amžiaus pa
slaptis, žvalus senukas atsakęs:

— Nėra paslapčių. Pirmiausia, gal lemia 
paveldėjimas. Mano mamytė mirė 104 me
tų. Šiaip gyvenime nei maisto rinkausi, nei 
stikliuko atsisakiau. Svarbiausia gal, kad 
niekad nekritau į depresiją nevilties atve
jyje. Mėgstu žmones, išsikalbėjimą. Nie
kada nereikia vengti nuoširdžios draugys
tės, bet tik tokios, kai širdis širdį traukia.

TIK VIENAS KANDIDATAS
Chicagos miesto Švietimo tarybos sveti

mųjų kalbų skyrius ėmėsi iniciatyvos pa
ruošti egzaminus įvairiomis miesto etni
nių grupių kalbomis. Tuos egzaminus iš
laikęs, mokinys gali gauti vieną užskaitą 
— kreditą už tos kalbos žinojimą. Kitų et
ninių grupių mokiniai gausiai domėjosi 
egzaminais ir juos išlaikė. Iš lietuvių at
sirado tik vienas — Linas Lapinskas, ku
ris išlaikė egzaminus ir gavo kreditą.

BĖGIKĖ VALAITYTĖ
Lietuvių (ir Kanados) spauda plačiai 

rašė apie Ontario provincijoje pagarsėju
sią sportininkę Danutę Valaitytę. Lengvo
sios atletikos varžybose Stockholme 1.500 

metrų bėgime ji laimėjo antrąją vietą, 
pasidavusi tik išgarsėjusiai JAV bėgikei 
Fr. Larrien. Kanadoj, atstovaudama „Tau
ro“ klubui, ji visur skynėsi pirmąsias vie
tas. Dabar, išplaukusi į tarptautinius van
denis, ji bus įtraukta į sąrašą geriausių 
bėgikių, kurios atstovaus Kanadai 1976 
m. olimpiadoje Montrealyje.

Atsiusta paminėti
Petras Gudelis — JONIŠKĖLIO AP

SKRITIES PARTIZANAI, I d. Atsimini
mai apie Joniškėlio partizanų veiklą 1918- 
1919 m. Gale pridėtos knygų santraukos 
vokiečių ir anglų kalbomis. Išleista 1975 
m., 201 psl.

Knygos kaina — DM 16.00. Gaunama 
pas autorių, 6786 Lemberg, W. Germany 
arba P. L. B. Vokietijos krašto valdyboje, 
684 Huettenfeld — Lamperheim, Romuva, 
W. Germany.

„Lietuvių Dienos“, 1975 m. birželio 
mėn., lietuvių kultūros ir visuomenės gy
venimo iliustruotas mėnesinis žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. Redaguoja Re
dakcinė kolegija; anglų k. red. A. Milukas; 
leidėjas A. Skirtus.

Metinė prenumerata $10; atskiras nr. 
$1.

Birželio mėn. „Lietuvių Dienų“ numery
je plačiai pristatomas poetas rašytojas 
Antanas Gustaitis: viršelį puošia A.. Gus
taičio foto portretas, teksto skiriami 5 pus
lapiai, kur aptairama jo humoristinė-sa- 
tyrinė kūryba, duodamas slaptas poeto 
Gustaičio ir dail. Vizgirdos pasikalbėji
mas; spausdinama pusantro puslapio nau
jausių karčios satyros ir šmaikštaus hu
moro eilėraščių.

„Varpas“ (Nr. 13, 1975 m.). Leidžia Var
pininkų Filisterių Draugija. Redaktorius 
Antanas Kučys. 245 psl. šiame numeryje 
rašo J. Audėnas, K. Barėnas, V. čižiūnas, 
Č. Gedgaudą, R. Gudelis, Alg. Gustaitis, 
J. Jeronimas, A. Kučys, V. Maciūnas, B. 
Pūkelevičiūtė, S. Putvytė-Mantautienė, V. 
Mantautas.

Ypatingo dėmesio vertas Vinco Maciūno 
straipsnis „Lietuvos Himno Istorijos 
Bruožai“, perspausdintas iš „Draugo" 
dienraščio. Straipsnio autorius smulkiai 
nupasakoja mūsų himno genezę, nurodo jo 
autentiškumo (ar ne autentiškumo) fak
tus, pateikia žinių apie kitų autorių su
kurtas „tautos giesmes“, kurios konkura
vo su V. Kudirkos „Lietuva, tėvyne mū
sų“.

žurnalas iliustruotas D. Rėkiytės-Alefc- 
nienės, Č. Janušo, J. Monkutės-Marks, A- 
Dimžlio ir Vildžiūno meno darbais. Iš
spausdinti kelių autorių eilėraščiai; pla
tūs knygų apžvalgos ir visuomeninio gy
venimo skyriai.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Kas yra lenktynių mėgėjas, tas žino, 
kad lenktynės įprastai pradedamos starto 
šūviu lenktyniaujantiems. Taip yra ir ka
ro lauke, kur pirmuoju šūviu prasideda 
žmonių užmušimas lenktynėse. Paskuitinis 
šūvis reiškia tų lenktynių pabaigą; kas 
daugiau užmušė, tas laimėjo. Žemėje įsi
viešpatauja taika — žmogus žmogui vėl 
brolis, vėl sesuo; vėl mylimas ar mylima.

Deja, ne taip buvo antrajam pasauli
niam karui pasibaigus 1945 metų gegužės 
8 d. Tada, paskutiniam patrankos šūviui 
pragaudus, geležinė uždanga savo aštriais 
ašmenimis su trenksmu įsismeigė į žemę 
ir prasidėjo naujos lenktynės — vilties ir 
apmaudo, lūkesčio ir nusivylimo, veiksmo 
ir nesėkmės...

Lietuvis, latvis, estas, ukrainietis, vo
kietis, lenkas irgi rusas ir armėnas, jugo
slavas, vengras ir čekas, visi europiečiai ir 
kiti, kurie gyvena ant šio mažo baliono, 
vardu Žemė, esame ne tik šių rungtynių 
žiūrovai, bet taip pat ir dalyviai, šių rung
tynių startavimo vieta, gerai prisimena
me, buvo Jalta. O kur bus finišas? Jau 
daugiau kaip 30 metų praėjo, bet tos vie
tos vis dar nesimato ir jos vardo vis dar 
niekas nežino. Yra daug ir tokių, kurie 
mano, kad tokios vietos, kur rungtynės pa
sibaigs ir kažkas laimės, iš viso nėra, nes 
balionas sprogs lenktynėms tebevykstant.

Dažnas galvojo, kad Helsinkis bus anų 
lenktynių „finišo“ vieta, bet apsiriko. Vi
sų pirma, ir karčiausiai, gal apsiriko So
vietai, nes juk Europos Bendradarbiavimo 
ir Saugumo konferenciją sumanė ir supla
navo Kremlius. Pagal jo planą konferen
cijos išdava turėjo būti kertinis akmuo ir 
posūkis į naują gadynę (žinoma, savotiš
ka prasme) — į naują, padidintą sovie
tiško komunizmo rojų, kuriame tilptų visa 
Europa, Tikroji gi konferencijos išdava 
buvo smilkalų dūmai, nudūkusio šampano 
dvokimas ir užgesusių žibintų tamsa.

Beje, truputis humoro komunistinio ro
jaus proga. Vienas klausia: „Kokios pilie
tybės buvo Adomas?“ Kitas jam atsako: 
„Aišku, Sovietų, nes buvo nuogas, basas 
ir gyveno rojuje“.

Tiesa, pasaulio spauda šen bei ten mė
gina tvirtinti, kad Sovietai laimėjo viską, 
kiti gi nieko arba net viską pralaimėjo. 
Gryna tiesa, rodos, yra ši — niekas nieko 
nelaimėjo ir visi išsiskirstė, kaip musės
nuo lėkštės, prisiėdusios rūgštaus pieno, 
Priežastys buvo keleriopos — JAV nega
lėjo susitarti su sovietais ginklavimosi ri
bojimo klausimais; Sovietai griežtai prie
šinosi bet kuriom nuolaidom laisvo žinitĮ 
ir žmonių judėjimo reikalu; Sovietų sate
litinės valstybės bijojo bet kurio didesnio 
Kremliaus įsigalėjimo jų kraštuose ir to
dėl laikėsi labai santūriai; reikiamu laiku 
Kremlius neturėjo pakankamai svarios 
kortos, kad sėkmingai pradėtą lošimą už
baigtų sau palankia persvara.

Ir štai įvykiai ir reikalai pasaulyje ru- 
tuliuojasi ir toliau kaip paprastai; tų rei
kalų įstaigas priekyje kabo maža lentelė 
su užrašu „Diedą po staromu“ (viskas po 
senovei) — Sovietų šachmatų čempionas 
Spasakij negauna leidimo vesti prancūzę; 
dr. Sacharovas ir toliau šeškinasi prieš 
Kremlių; Brežnevas kaitinasi Jaltos sau
lėje ir galvoja, kiek ir kokių raketų pa
siųsti Sirijai; Harold Wilsonas susirūpi
nęs tikrina ilgą naujų Sovietų „diploma
tų“ sąrašą, žadančių apsigyventi Didžio
joj Britanijoj ir t. t.

šį kartą tik JAV prezidentas G. Ford 
neįlipo į rūgštaus pieno lėkštę — jis (atėjo 
ir išėjo savo pasirinktu keliu. Jis atėjo į 
Konferenciją sustodamas Lenkijoje, ir 
išėjo iš jos, lankydamas Rumuniją ir Ju
goslaviją.

Sugrįžęs į Vašingtoną, vos spėjęs apsi
prausti ir persirengti, jis (jo administra
cija) padarė tris viešus įspėjimus Sovie
tams: 1. Kremliui nevalia kištis į Portu
galijos vidaus politiką, 2. Kremlius turi 
liautis intrygavęs JAV daromus žygius su
taikyti Izraelį su Egiptu, 3. Jeigu Krem
lius neribos Sovietų Sąjungos ginklavimo
si, tai JAV ilgiau nelauks ir pradės ga
minti naujus, žymiai pranašesnius gink
lus.

Po šitų Kremliaus valdovų ausims 
šiurkščių pareiškimų, greitai atsirado dar 
vienas Sovietams svarbus kviečių pirkimo 
reikalas. Kviečių Sovietuose užderėjo per 
mažai, o Amerikoje pernelyg daug. Prezi
dentas G. Ford jau spėjo viešai pareikšti, 
kad šį kartą Sovietams teks pirkti kvie
čius tokiomis sąlygomis, kokias Amerika
pateiks ir tegu Sovietai nesitiki gauti ką 
nors dykai. Prie šio pareiškimo tuojau pri
sijungė ir JAV darbininkų sąjungos — jos, 
girdi, nekrausiančios kviečių į Sovietų lai
vus, jeigu Kremlius nesilaikys susitarimo.

Sudėjus visa tai į krūvą, kažkaip savai
me kyla nepaprastai įdomus klausimas: ar 
Amerika tikrai pradeda atsipeikėti nuo 
detentės svaigulio? Ar ji pagaliau tikrai
įsitikino, kad detentė Sovietams, kaip nuo 
pačios detentės užgimimo tebetvirtina Sol-
ženycin ir dr. Sacharov, yra tik nauja prie
monė komunizmo tolesnei agresijai? Ar 
Amerika pagaliau suprato, kad atėjo lai
kas pasakyti gryną, nors ir šaltą, tiesą ir
suburti jėgas šiai tiesai įgyvendinti?

Labai gaila, kad praeityje, nuo Jaltos

pradedant, JAV politikai prie šios mums 
visiems tada ir dabar aiškios tiesos be rei
kalo ėjo per daug vingiuotais keliais. To
dėl irgi šiandien į anuos klausimus tegali
ma atsakyti tik klausimu — ar visa tai 
reiškia dar vieną iš daugelio vingių, ar tai 
pagaliau yra tiesus kelias į tiesą? Labai 
netolimi laiko įvykiai tai parodys.

Kremlius tuo tarpu klausosi ir tyliai 
virškina, tik retkarčiais vieną ar kitą kar- 
tesnį dalyką išspjaudamas „Pravdos“ pus
lapiuose...

Helsinkio konferencijai pasibaigus, 
Maskvoje vyko tarptautinio komunizmo 
atstovų suvažiavimas. Ten Suslov ir Pana- 
mariov, abu garsiausieji komunizmo teore
tikai Sovietų Sąjungoje, savo išsamiuose 
pranešimuose padarė labai smulkią kapi
talistinio imperializmo dabartinių negala
vimų analizę; Italiją, Portugaliją ir Ispa
niją paženklino kaip artimiausios komu
nizmo pergalės vietas ant žemės rutulio; 
ciniškai pasisakė, kad detentė pasidarė 
gera ir veiksminga priemonė komunizmui 
stiprinti, o kapitalistinio imperializmo 
santvarkoje kelti maištą. Galutinėje išva
doje užtikrino, kad viskas vyksta kaip nu
matyta, todėl nėra ko jaudintis nei skubė
ti, nes viskas pribręs savu laiku, o tik rei
kia budėti...

Neabejotina, čia pasakyta daug tiesos, 
bet vis dėlto tegu leidžia Suslov ir Pana- 
mariov truputį suabejoti. Atrodo, kad la
bai neužilgo gali prisieiti susijaudinti, ir 
net labai. Jau kuris laikas tarp Kinijos ir 
Japonijos atstovų šen ar ten vyksta neaiš
kūs, įtartini susitikimai. Kai kurių „inte
ligentų“ žiniomis, labai greitu laiku, gal 
net šio mėnesio kuriame nors savaitgaly
je, iš tų susitikimų išdygs kinų-japonų su
sitarimas, o gal ir sąjunga. Štai, va, kaip 
tuomet bus su Susiovo receptu — nesijau
dinti, o tik budėti...

Tuo pačiu metu buvo ir kitokių žymes
nės reikšmės įvykių pasaulyje. Vienas jų

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

PRAŠYKITE — IR BUS DUOTA
Kartais papriekaištaujama, kad lietuviai 

esą nedosnūs, gana nenoriai priimą aukų 
rinkėjus ir pašalpų prašytojus. Greičiau 
šia šitoks galvojimas yra klaidingas. Pasi
žvalgius lietuvių išeivių pasaulyje, pama
tysime, kad beveik tik aukų dėka sukuria
mos ir išlaikomos visos kultūrinės ir tau
tinės lietuvių institucijos bei vertybės. 
Aukų dėka atsirado Tautos ir Lietuvių 
Fondai, įgaliną tęsti politinę ir kultūrinę 
veiklą. Tik iš aukų JAV lietuviai pasista
tė gražias bažnyčias, mokyklas, sukūrė 
kultūros centrus, muziejus, religines-tau- 
tines šventoves Vašingtone ir Vatikane. 
Aukos sudarė pagrindą kurtis lietuviš
kiems vienuolynams, šv. Kazimiero Kole
gijai Romoje ir Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje.

Prie tos gimnazijos lyg ir norėtųsi kiek 
stabtelėti, nes paskutiniuoju metu, bent 
čia Europoje, daugiausia kalbų girdėti tik 
apie jos skolas. Vis dažniau pasigirsta bal
sų, kad šis vienintelis pasaulyje lietuviš
kas žiburėlis dėl finansinės alyvos (o gal 
ir lankytojų) stokos gali visiškai užgesti. 
Taip, kaip užgeso prieš kiek metų pasku
tinioji lietuviška gimnazija Amerikoje.

Šituos žodžius rašyti įkvėpė kaip tik bu
vęs vienas Vasario 16 gimnazijos auklėti
nis, sąmoningas žemaitis ir šviesus kuni
gas H. Šulcas. Nebodamas kieto gyvenimo 
patyrimo, kad žymiai lengviau yra duoti 
negu prašyti, jis daugiau kaip metus ke
liauja po pasaulį, rinkdamas aukas besi
mokančiam Brazilijos lietuvių jaunimui.

Jeigu Vasario 16 gimnazijai galima už
skaityti nuopelną už H. Šulco išauklėjimą 
ir tautišką paruošimą, tai vien tik dėl jo 
ir panašių į jį verta gimnaziją remti ir iš
laikyti. Savo vienuolijos pasiųstas į Bra
ziliją, jis suvokė, kad tautinio susipratimo 
kėlimas ir skurdo mažinimas yra pačios 
kilniausios apaštalavimo sritys. Todėl ir 
metėsi į jas.

Žinome, kad pirmieji lietuviai išeiviai 
Brazilijoje tikrai sunkiai kūrėsi. Dar ne
priklausomos Lietuvos vyriausybė buvo 
susirūpinusi priaugančiojo jaunimo švie
timu ir šį reikalą kiek galėdama rėmė. 
Šiandien tų išeivių, kurie dar save laiko 
lietuviais, padėtis, atrodo, yra žymiai pa
gerėjusi. Brazilijoje gyvenąs kun. A. Sau- 
laitis rašo, kad daugelis lietuvių šeimų 
Brazilijoje turi nuosavus namus, net eko
nominės krizės metu pastatytus. Apie lie
tuvių išsimokslinimą kun. Saulaitis taip 
pasisako: „Iš labai sunkių ūkinių sąlygų 
kildami, daugiausia mažažemių, kumečių 
ir miestelėnų kilmės lietuviai Brazilijoje

— susitarimas tarp Izraelio ir Egipto.
Vargu, ar jį galima būtų pavadinti su

sitarimu; gal veikiau — pasisekusiu laiko 
nupirkimu už milijardines dolerių sumas, 
neišsprendžiamai problemai išspręsti, šiuo 
metu kaip tik milijardų labiau reikia 
Egiptui, negu Izraeliui. Tik kyla klausi
mas. — ar milijardams pasiseks padaryti 
Egiptą priklausomu nuo J. A. Valstybių 
ilgesniam laikui, sakykime, pusei šimtme
čio? Jeigu pasisektų, tai galima būtų skai
tyti, kad žydų-egiptiečių (o gal net ir žy- 
dų-arabų) problema buvo išspręsta net is
torijos laiko mastu.

Tik kažkaip sunku įsivaizduoti, kad taip 
galėtų būti. Juk dar taip neseniai Kosygin 
paslaptingai varstė priekines, o jo padėjė
jai — užpakalines Lybijos duris. Genero
lai Sovietų uniformose dar tebevažinėja 
Sirijos kėliais, o jų leitenantai tikrina 
strateginius punktus.

Iš viso ten per daug keršto ir neapykan
tos, kad visa tai galima būtų nupirkti už 
milijardus. Pats vienas dažnai pagalvoju
— kokia žiauri ir ciniška istorijos ironija, 
kad žemėje, kurią Kristus išvaikščiojo 
skersai ir išilgai skelbdamas meilę artimui, 
galėjo išaugti tokia neapykanta žmogaus 
žmogui.

Lietuvio susimąstymui

Kiekviena tautinės šventės proga laiko
me savo pareiga prisiminti anuos didžiuo
sius Vytauto Lietuvos laikus. Taip pada
rėme ir šį rudenį. Tačiau vengiame susi
mąstyti, kodėl istorijos bėgyje Lietuva 
nuo Dono ir Juodųjų jūrų vienu metu bu
vo sumažėjusi iki Giedraičių.

Niekas negali prikišti, kad amžių bėgy
je lietuviai kariavo blogai ar per mažai. 
Juk, tik kariaudamas ir nugalėdamas, lie
tuvis ir išvydo Juodąją jūrą.

Lietuvių tautai visuomet trūko ne karo, 
bet kultūros vadų.

Neturėdamas jų, lietuvis per- amžius 
klaidžiojo svetimos kultūros tankumynuo
se, per amžius graibstėsi jos vertybių, nu
sižemindamas svetimiesiems ir tuo panie
kindamas save.

Šiandien daugiau, negu bet kada, lietu
vis privalo šauktis ir paklusti savos tauti
nės kultūros vadams.

Lietuvių tautai reikia kultūros Vytautų, 
Gediminų ir Mindaugų. Tik jie padarys 
lietuvi išdidžiu, veržliu ir pagarbiu, kuris 
mokės gerbti ne tik savo tautą ir žemę, 
bet irgi nepašykštės pagarbos ir draugin
giems svetimiesiems.

Iki pasimatymo čia ir Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

per mažiau kaip dvi kartas išsikovojo di
džiausią būrį universitetus baigusio jau
nimo, ir tai krašte, kuriame tik paskutiniu 
metu atsirado daugiau vietų fakultetuose, 
į kuriuos sunku pakliūti, nes reikia laiky
ti konkursinius egzaminus ir kartu užsi
dirbti duoną“ (Moteris, Nr. 3, 1975).

Toje pačioje vietoje kun. A. Saulaitis 
priduria, kad pagal Brizilijos papročius iš
auklėtos lietuvių šeimos labai nenoriai 
priima pašalpas, nes tai skaitoma šeimos 
galvos įžeidimu. Kun. J. Šeškevičius kar
tą vos gyvybės nepraradęs, sušelpdamas 
vietinę šeimą drabužiais. įnirtęs vyras už
rėkęs: „Manai, kad negaliu savo šeimos 
aprūpinti“!

Ir vis dėlto, kun. Šulcas rūpinasi tautie
čiais, kurių tarpe jis dirba. Savo darbą jis 
varo atsidėjęs, nepalikdamas nei vienos 
galimybės neišnaudotos, nei vieno kelmo 
nepajudinto. Stebėdami jo sėkmingą dar
bą, kai kas paklaus: „O kodėl negalėtų ši
tokią rinkliavą kas nors Vasario 16 gimna
zijai padaryti? Ji čia pat, mūsų pašonėje. 
Ir paramas jai nemažiau reikia, kaip toli
mos Brazilijos lietuviams“. ,

Tikrai, kodėl negalėtų? Kodėl negalėtų 
atsirasti kitas kunigas Šulcas, kuris pano
rėtų su panašia misija po Europą, Ameri
ką, o gal net ir po Braziliją pakeliauti? 
Kelias pramintas, pavyzdys parodytas. 
Kun. Šulcas parodė, kaip šis darbas dirba
mas. O kad taip Vasario 16 gimnazija im
tų ir pasiųstų kitą savo auklėtinį pačios 
gimnazijos reikalams pasidarbuoti.

B. Šarūnas

DYGSTA GRYBAI
Nors vasara šiais metais ir sausoka, bet 

Lietuvos miškuose jau randama grybų, 
ypačiai jų esą daug apie Druskininkus ir 
Kapčiamiestį. Lietuvoje randama apie 300 
valgomų grybų rūšių. Praktiniu požiūriu 
svarbesnių esą apie 120, o eilinis grybau
tojas pažįsta tik keletą ar keliolika grybų 
rūšių. Nuodingų grybų rūšių esama apie 
50. Paprastai Lietuvoje užauga apie 20 
tūkstančių tonų grybų, bet į supirkimo 
punktus patenka tiktai apie 500 tonų.

ČIURLIONIO PARODA BERLYNE
Rytiniame Berlyne suruošta M. K. Čiur

lionio paroda, kurios eksponatus sudaro 
jo kūrybos reprodukcijos, albumai, gaidos, 
plokštelės, nuotraukos. Taip pat į parodą 
siųsta literatūra apie Čiurlionį lietuvių, 
rusų, vokiečių, anglų, ispanų, japonųir kt. 
kalbomis. Literatūrinius eksponatus papil
do lietuvių poetų kūryba apie didįjį me
nininką ir kai kurių dailininkų darbai.

Susitikome Birniinghame
Nedidelė Birminghamo lietuvių kolonija 

šiais metais suruošė tradicinę Tautos 
šventę — rudeninį Anglijos lietuvių są
skrydį. Gražioje Digbeth Civic salėje su
sirinko gal ketvertas šimtų kasmet pana
šiomis progomis matomų lietuviškų veidų. 
Tik truputį daugiau balstelėjusiais ir iš
retėjusiais plaukais. Jaunimas į lietuviš
kus parengimus vis mažiau bepasirodo, 
nors negalima sakyti, kad jo visiškai ne
buvo.

Iš pradžių šių metų sąskrydį norėta lyg 
ir M. K. Čiurlionio bei vysk. M. Valan
čiaus sukaktims skirti. Vėliau pasitenkin
ta tik Tautos švente. Bet ir-jai paminėti 
atskiro punkto nebuvo. Tik vietos skyriaus 
pirm. M. Linkevičius, atidarydamas są
skrydį, paskutiniuoju sakiniu tą šventę 
prisiminė ir kovojančius už tautos laisvę 
gražiai pagerbė.

DBLS Centro valdybos pirm. J. Alkis 
trumpu, bet koncentruotu ir prasmingu žo
džiu pasveikino iš visur suplaukusius sve
čius. Tuo rimtoji programos dalis būtų ir 
pasibaigusi. Bet rengėjai dar pakvietė kal
bėti du programoje nenumatytus prelegen
tus — kunigus, kurie šiuo metu lanko D. 
Britanijos lietuvių kolonijas. Tai kun. 
Kuzminškas iš Chicagos ir kun. Šulcas iš 
Brazilijos. Jų kalbos ir lankymosi tikslai 
jau minėti kolonijų veiklos aprašymuose, 
tad čia ir nebekartotini.

Programai gražiai vadovavo taut, dra
bužiais pasipuošusi Aldona Kučinskienė. 
Šventės programai pradėti, kaip ir pride
rėjo, ji pakvietė seną Birminghamo lietu
vių veikėją, solistę Birutę Valterienę, ku
ri, F. V. O'Brien akomonuojant, sugiedojo 
Maldą už Tėvynę.

Toliau pamainomis savo auksiniais bal
seliais publiką džiugino Vida Gasperienė 
(iš Nottinghamo) ir B. Valterienė. Visos 
jų dainos (akomponiatoriai A. Crooks ir 
F. V. O'Brien) buvo gražios, nuotaikingos. 
Bet daugiausia publiką sužavėjo abiejų 
dainininkių duetas (A. Kačanausko Šauks
mas ir liaudies daina Palankėj, palaukėj). 
Pažymėtina, kad viena B. Valterienės pa
dainuota lietuviška daina (Peizažas) bu
vo sukomponuota lietuviškų dainų mėgė
jo ir populiarintojo F. V. O'Brien'o.

Dainų įtarpose pasirodė talentinga ir 
graži deklamatorė E. Jurkšaitytė-Herring- 
ton .Ji padeklamavo Maironio Senovės dai
ną ir B. Braždžionio Aš čia gyva.

Justo čemio vadovaujamas Londono lie
tuvių choras — visiems gerai žinomas dai
nuojantis ambasadorius. Pakaitomis (vy
rai, moterys ir mišriai )jie sudainavo po-, 
puliariausias savo repertuaro dainas. Ne
apsieita ir be beveik tradicija virtusio Č. 
Sasnausko Karvelėlio, kuriame J. čemis 
atliko solo partiją.

Pabaigai pasirodė V. Jurienės ir F. Sen
kuvienės „išmuštrinti“, kasmet vis labiau 
užaugą ir dailiau sugebą pasirodyti Lon
dono jaunieji taut, šokių šokėjai. Trimis 
gražiais šokiais jie apvainikavo sąskry
džio programą, kuri galutinai užbaigta 
Tautos himnu.

Kaip jau iš anksto buvo skelbta, sąskry
džio proga buvo suorganizuota jaunųjų 
menininkų paroda, kurią globojo dail. VI. 
Narbutas. Pirmoji premija teko I. Šimku
tei už piešinį „Snaudžianti mergaitė“. Ant
rąją premiją laimėjo Laucius, o trečiąją 
Jezerskis. Gaila, iš vyresniųjų dailininkų, 
berods, tik vienas VI. Narbutas tepasiro
dė.

Šokių metu buvo suorganizuotas „Euro
pos Lietuviui“ paremti loterijos laimingų
jų bilietų traukimas. (Laimėtojai paskelb
ti atskirai). Laimingiausius bilietus trau
kė dipl. inž. Dirkis ir jo žmona, atvykę iš 
N. Gvinėjos.

Jeigu ir ne esminę, tai labai svarbią są
skrydžio dalį, kaip ir visada, sudarė ben
dras pasižmonėjimas, senų draugų ir pa
žįstamų susitikimas. Gaila, kad baro or
ganizatoriai neapskaičiavo lietuvių pajė

Kitijrašo
„Dirva“ (Nr. 54) įsidėjo J. Gliaudos 

straipsnį apie prof. J. Kuprionį, pavadin
tą „Ar po tūkstanties metų Amerikoje mi
nės lietuvį?“ Jame rašoma:

„Užtikrintai atsakome: minės! Tos nar
sias prielaidos remiamos profesoriaus Jo
no Kuprionio epopėja. Jis įsteigė spalvin
gą, mokslinės paskirties arboretum'ą (bo
tanikos sodo modifikacija), tarp kitų au
galų pasodino raudonmedį, kuris, beaug
damas, bedrūtėdamas ir 2975 metais ne
bus dar senas. Tą medį pasodino Jonas 
Kupriams. Tam raudonmedžiui, kaip da
bar tūkstaintmetipiams medžiams naciona
liniuose parkuose, privalu duoti vardą. 
Tai Jono Kuprionio medis, pasinešęs aug
ti ir įaugti į sekantį tūkstantmetį...

Profesorius Jonas Kuprionis arti dvide
šimties metų dėstė miškininkystės moks
lus Louisianos Technologijos Universitete. 
Jis atvyko Amerikon būdamas patyręs 
miško mokslų žinovas, žemės Ūkio Akade- 
demijos ir Vilniaus Universiteto profeso
rius. Jis įrodė, kokius didelius mokslo ir 
intelekto turtus atvežė Amerikai išeivija 
iš mažytės gintaro šalies.

Bedirbdamas Louisianos universitete, jis 

gumo gaivintis — visokių gėralų negau
sios atsargos per greitai išseko. Tačiau co
ven triečio Dragūno vadovaujama kapela 
pajėgė išlaikyti svečių gerą nuotaiką iki 
pat galo.

Pradžioje atsiradęs dalyvių murmėjimas 
dėl didokų ir beatodairinių įėjimo kainų 
atslūgo, kai skyriaus pirm. M. Linkevičius 
pranešė, kad visas pelnas bus paskirtas 
lietuviškajai spaudai ir Tautas Fondui 
paremti. Besiskirstydami tautiečiai dis
kutavo, kaip ilgai mes dar pajėgsime to
kius šaunius sąskrydžius organizuoti ir 
kur susirinksime ateinančiais metais.

Baigiant privalu tarti negausios Bir
minghamo lietuvių kolonijos ir jos DBLS 
skyriaus žmonėms užpelnytą padėką už jų 
dideles pastangas sąskrydį organizuojant. 
Jų pavyzdys rodo, ką gali padaryti ir men
kesnės pastangos, jei esama gerų norų ir 
pasiryžimo. Be abejo, padėka priklauso ir 
B. Valterienei, kuri, nors ir nebegyvenda
ma Birminghame, sudarė sąskrydžio pro
gramą ir visokeriopai rėmė ruošos dar
bus. Na, žinoma, ir visiems programos da
lyviams, kurie metai iš metų nesiskųsda- 
mi neša ant savo pečių visų lietuviškųjų 
parengimų meniškąją naštą.

Veikliąją Birminghamo. DBLS skyriaus 
valdybą sudaro: M. Linkevičius — pirm., 
A. Kietavičius — vicepirm., P. Dragūnas 
— sekretorius.

ji

LIETUVOJE
ANGLIŠKOJI MANIJA

Atrodo, kad Sovietų Sąjungoje dabar vi
si mokosi angliškai. Įsigiję magnetofonus, 
kaimynai vienas kitam ramybės nebeduo
da. „Literatūra ir menas“ (Nr. 36) savo 
humoro Skyriuje pateikia keletą iš rusų 
kalbos verstų skundų — pareiškimų, ku- 
rių vienas čia pakartojamas.

House valdybos Nr. 5 viršininkui 37 bu
to gyventojo K. Selimonovo

PAREIŠKIMAS
Rašau Jums antrą sykį, kiek begalima. 

Paskutiniuoju time kaimynai tiesiog žudo 
mus savo garso izoliacija. Nors mes išmo
kome miegoti, griaudėjant jų magnetofo
nui, bet mūsų life pairo... Mano family 
(šeima) užsikrėtė natūralia medicinine li
ga — nuolatiniu šnekėjimu. Atsikeli mor
ning, galva pilna ne mūsiškų words, o die
ną tie žodžiai tik ir lekia iš mūsų bumų. 
Yesterday (vakar) šoktelėjau su savo 
firend Vasia ant kampo drink alaus ir dėl 
tos nervinės.ligos, burbtelėjau jam kažką, 
o tas Vasia pagalvojo, kad aš jį kokiu nors 
eksperimentiniu matu peržegnojau, ir 
stuktelėjo man į face, o paskui paprašė 
tuos žodžius pateikti raštu. Aš buvau pas 
doctor, jis išklausė mane ir pasakė, kad 
nieko nesuprato, nes mokykloje mokėsi 
German (vokiečių) kalbą ir tai tik treje
tui. O mano child Kolia dabar tempia vien 
five už anglų kalbą, kas taipogi liudija 
apie sunkią jo būklę. Pasakykite kaimy
nams, tegu liaunasi chuliganiškai elgtis at 
night, nes šnekėtis su jais dabar nepakyla 
ranka — visai palaužė mane užrubežinis 
nuodas. Help me! O tai — baigtas kriukis.

Trijų people family tėvas
K. Selimonoff

NAUJAS PAŠTO ŽENKLAS
M. K. Čiurlionio šimtosioms gimimo me

tinėms paminėti išleistas naujas, dail. K. 
Juodikaičiė sukurtas pašto ženklas. Tai 
būsiąs jau 23-čiasis Sov. Sąjungos ženklas 
lietuviškomis temomis. Atskirais ženklais 
iki šiol yra buvę atžymėti V. Kapsukas- 
Mickevičius, K. Donelaitis, Žemaitė, P. 
Cvirka ir M. Petrauskas.

gilinosi į tyrimus, į eksperimentiką, ieš
kojo naujovių, buvo vedinas drąsių suma
nymų, išradingos moksliškos minties. Ant 
50 akrų žemės jis įsteigė arboretumą, iš
tyrė dirvos sudėti, klimato poveikį, kulti
vuojamos augalijos prigimtį. Tai pasidarė 
tarprajoninė augalų aklimatizacijos vieto
vė. Visi pasaulio kontinentai turi čia savo 
reprezentantus. Kada Jungtinių Tautų 
asamblėjos Skęsta tarptautiniame chaose 
ir tarptautinių nusikaltimų tolerancijoje, 
Jono Kuprionio įsteigta asamblėja klesti, 
auga, bujoja, skelbia darną ir santaiką!

Čia mes atrandame Jr Lietuvos repre
zentantą — pušį, kuri išdaiginta iš sėklos. 
Kada einame ‘Ali State Tree Avenue' — 
jaučiame steigėjo mokslinę rimtį ir anykš- 
tietišką kūrėjo prigimtį, polėkį. Jis įstei
gė didingą, naują, didelio masto Anykščių 
šilelį Amerikos miškininkystės mokslui. 
Oficialus Louisianos valstijos medis, mag
nolija, pavadintas: 'Profesorius J. Kuprio- 
nis‘.

Dabar arboretumo medžiai jau įgijo im
ponuojantį vaizdą. Daugis pasiekė apie 20 
pėdų aukščio. Šį pasakiško grožio ‘Anykš
čių šilelį' lanko ekskursijos ir mokslo žmo
nės.“
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Lietuviu Kroniką
AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: 
P. Pajaujis — 1.00 sv., K. Kubilius — 0.50 
sv.

P. S. Praėjusią savaitę paskelbtoji Bu 
Kijausko auka (1.00 sv.) buvo skiriama ne 
Tautos Fondui, o lietuviškajai spaudai pa
remti.

PAIEŠKOJIMAS

Ieškomas Augustas Kalvaitis, gimęs 1930 
m. Jis paits, arba žinantieji apie jį, prašomi 
rašytį E. L. redakcijai. Ieško motina.

LOTERIJOS PELNAS

„Europos Lietuviui“ paremti loterija da
vė £428,15 pelno. Šia proga visiems lote
rijos bilietų įplaintojams, organizatoriams 
ir bilietų pirkėjams reiškiama nuoširdi pa
dėka.

Iki šiol dar nėra atsiimtos pirmoji (bi
lieto Nr. 04791) ir ketvirtoji (Nr. 00201) 
premijos. Prašome premijų laimėtojus ne
delsiant prisiųsti laiminguosius bilietus, 
kad būtų galima išmokėti pinigus.

Leidėjai

ACID JUMS, TAURIEJI LIETUVIAI

Du mėnesiu teko pabūti Jūsų tarpe: vi
sur sutikau didžiai nuoširdų vaišingumą 
bei dosnumą.

Buvo pravestas Pietų Amerikos lietuvių 
studentų mokslo stipendijų (jau treti me
tai, kai šitas fondas veikia; stipendijos da
lijamos penkių asmenų komisijos patari
mu) vajus ir Jūs, D. Britanijos lietuviai, 
sudėjote 2.000 svarų!

Kartu su mūsų jaunmu tariu Jums nuo
širdų ačiū. Pasinaudoju proga padėkoti ir 
Šveicarijos lietuviams, kurie, nors ir ne
gausūs, suaukojo mūsų jaunimui 1.500 
frankų dar vasario mėnesį.

Geriausia padėka, manau, bus, kad jau
nimas, pasiekęs Jūsų aukų dėka aukštes
ni išsilavinimą, tęs ugdymą lietuvių tau
tos garbingos kultūros, dėl kurios Jūs 
tremtyje esate tiek daug pasiaukoję ir dar 
tebesiaukojate. Ypatingai čia, D. Britani
joje, esate sukūrę didelių dvasinių bei ma
terialinių vertybių: Jūsų tarpe visad jaus
davau malonią ir kilnią lietuviškos dva
sios nuotaiką ir ja visais atžvilgiais buvau 
praturtintas.
Kun. Hermanas Jonas Šulcas, salezietis

P. S. Jeigu kas nors ir ateityje norėtų 
paremti Pietį) Amerikos lietuvius studen
tus ar bendrai jaunimą, tatai gali padaryti 
per BALTIC STORES Ltd. c/o Z. Juras.

Z. Juras maloniai sutiko patarnauti ir 
patarpininkauti persiųsdamas eventualias 
aukas.

Korektūros klaidų atitaisymas

Bukolikų ir Georgikų vertimo recenzi
joje, išspausdintoje š. m. rugsėjo 9 d. 35 
(1275) Nr., įsibrovė keletas svarbių korek
tūros klaidų, kurias atitaisome. Pirmoje 
skiltyje, antroje eilutėje iš viršaus vietoje 
70-90 turi būti 70-19. Trečioje skiltyje, 22 
eilutėje iš apačios vietoje kosija turi būti 
k a s i j a.

Red.

SMARKUS LAIŠKAS

Vienas tautietis parašė „E. Lietuvį“ ir 
jo skaitytojus pamokantį laišką. Tarp kit
ko, jis rašo (kalba netaisoma):

„Virs 30 m. Jūs dirbdami ispaudynote 
daug atsišaukimu daug knygų parašėte 

ape Lietuvos Okupacija, daug laiškų Jus 
parašėte, presidentams, parlamento na
riams, kapitalistams ir t. t. Ir kagi jus lai- 
mėjot? Jus esate toji pačioje vietoje iš kur 
Jūs pradėjote. Jūs esate seni, daug kas iš 
Jūsų esate net nutautėję daug kas iš Jūsų 
pamiršot lietuviškai ir nemokat Angliškai“

Savo laiške jis siūlo uždaryti visas lie
tuviškas organizacijas ir įsteigti Lietuvių 
profesinę sąjungą.

LONDONAS
DAINAVIECIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės į visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųs
ti iki rugsėjo 10 d. Dainavai, 2, Ladbroke 
Gardens, Wil 2PT, arba palikti lietuvių 
parapijos klebonijoje ar „Baltic Stores“.

Už Jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Dalnavletėa

KUN. K. A. MATULAITIS LIGONINĖJE

Kun. K. A. Matulaitis, MIC, šiuo metu 
guli ligoninėje (St. Leonard's Hospital, 
Frogatt ward). Jam padaryta operacija, 
po kurios sėkmingai sveiksta.

MIRĖ K. NAVICKAS
Rytiniame Londone neseniai pasimirė 

senosios kartos lietuvis Karolis Navickas.

GLOUCESTERIS
SIDABRINĖJE SUKAKTYJE

Spalio 27 d., 13 vai., šv. Petro bažnyčio
je, London Rd., per lietuviškas pamaldas 
ilgametis vietos Liet. Kat. Bendrijos pir
mininkas Jonas ir Agota Vilimai turės sa
vo katalikiškos moterystės 25 metų religi
nes apeigas. Visi iš visur maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Liet. Sielovada ir Bendrija

LIET. SODYBA
RUDENS PROGRAMA

Vasaros sezonui užsibaigus, L. Sodybo
je suplanuota tokia rudeninių parengimų 
programa:

Spalio 4 d. — Rudens balius ir vakarie
nė.

Lapkričio 15 d. — Havajų naktis.
Lapkričio 22 d. — Lietuvių vakaras ir 

tradicinė vakarienė.
Lapkričio 29 d. — Ispanų vakaras.
Gruodžio 13 d. — Kalėdų balius.
Gruodžio 31 d. — Naujųjų Metų sutiki

mo balius.
Visi šitie parengimai prasideda 8.30 vai. 

ir baigiasi 1.00 vai., išskyrus N. Metų su
tikimą, kuris baigsis 2.00 vai. ryto.

Kiekvieną penktadinį 8.30-12.00 vai. nu
matomas Disco.

B to, kiekvieną vakarą, išskyrus antra
dienius, galima Sodyboje gauti vakarienę 
— pietus.

L. Sodybos meškeriotojų klubas rugsėjo 
27 d. turės varžybas dėl Whitbread taurės, 
rėš.

Spalio 12 d. bus meškeriojimo varžybos 
dėl Headley Park taurės, o spalio 26 d. — 
dėl Alexander taurės. Visos varžybos vyks
ta 2.30 — 5.30 vai.

Meškeriotojų klubo šakiai ir vakarienė 
ruošiami lapkričio 1 d. ir gruodžio 6 d. 
8.30-1.00 vai.

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ LIETUVIŲ KUOPOJE

8591 LS lietuvių kuopoje Schwetzingene 
rugsėjo 8 d. buvo nedarbo diena. Tautos 
šventė buvo atšvęsta bažnyčioje ir aikštė
je. 11.30 vai. buvo bendros pamaldos kata
likams ir evangelikams. Kun. Br. Liubinas 
atlaikė šv. Mišias ir pakalbėjo apie rug
sėjo 8-sios religinę ir tautinę reikšmę. 
Evangelikų kun. dijakonas Fr. Skėrys pa
sakė pamokslą apie Dievo ir artimo meilę. 
Susirinkusieji darniai giedojo lietuviškas 
giesmes, o pabaigoje Tautos himną. 13 vai. 
prasidėjo iškilmės kuopos aikštėje. Jos ri
bojosi visų susirinkusiųjų skaniu pavaiši
nimu. I šią minėjimo dalį atvyko visa ei
lė Vasario 16 gimnazijos mokytojų ir Vo
kietijos LB valdybos vicepirmininkas bei 
jos reikalų vedėjas diipl. teis. Justinas Lu
košius.

BALTŲ DRAUGIJOS SUKAKTIS

Ryšium su savo gyvavimo 20 metų su
kaktimi „Baltų Draugija“ rengia spalio 4 
d. Bonnoje, Rheinisches Landesmuseum 
patalpose, baltų muzikos vakarą. Lietuviš
kąją ‘koncerto programą atliks dainininkė 
Vida Panse-Simaniūkštytė.

Vokietijos sostinėje ir jos apylinkėse 
gyvenantieji lietuviai prašomi rezervuoti 
tą vakarą koncertui. Smulkesnė renginio 
programa bus pranešta artimiausiomis 
dienomis.

MINĖJIMAI IIAGENE

šių metų rugsėjo 27 d. (šeštadienį), 58 
HAGEN, Scharnhorststr. 40, Restorano sa
lėje įvyksta Tautos šventės ir M. K. .Čiur
lionio šimto metų gimimo sukakties minė
jimas.

Programoje: 16.30 vai. pamaldos St. Eli
sabeth bažnyčioje. Dr. tėvo Konst. Gulbi
no atnašaujamos šv. Mišios. 17.45 vai. mi
nėjimas salėje. Referatai: a) M. K. Čiur
lionis, kaip muzikas — skaito Vilija Odi- 
nienė (Wuppertal), b) M. K. Čiurlionis, 
kaip dailininkas -- skaito A. Krivickas 
(Huettenfeldas); kartu bus duodamos ir 
dailininko reprodukcijų apybraižos (paro
da).

19.00 vai. koncertas: a) Solistė Marija 
Panse-Simaniukštytė (Bonn) atliks lietu
vių klasikų kūrinius. Palydi — pianistė 
Raminta Lampsatytė (Berlin), b) Solistė 
Vida Olchan-Vaitkutė (Berlin), atliks lie
tuvių lengvosios muzikos kūrinius bei lie
tuvių liaudies dainas. Palydi — R. Lamp
satytė. c) Fleitistas Petras Odinis ir pia
nistė R. Lampsatytė išpildys muzikinius 
kūrinius fleitai ir pianui.

Tautiniai šakiai — šoka tautinių šo
kių grupė.

Duetas (A. Kablauskaitė ir V. Kučma). 
Deklamacijos.
Tautos himnas.
20.30 vai. Linksmavakaris. šokiams gros 

šio restorano kapela.
Rengėjai 

Lietuvių bendruomenės Hageno apylinkė 
ir NRW atstovybė

TAUTOS ŠVENTĖ KAISERSLAUTERNE

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, Kaiserslauter- 
ne buvo gražiai paminėta lietuvių tautos 
šventė. Pradėta pamaldomis Maria Schutz 
bažnyčioje. Pamaldos buvo bendros abiem 
krikščionių konfesijom. Šv. Mišias laikė 
katalikų kapelionas kun. Br. Liubinas. Jis 
taip pat trumpai pakalbėjo apie Rugsėjo 
8-sios prasmę. Pamokslą pasakė evangeli
kų kun. dijakonas F. Skėrys. Kalbėjo apie 
Dievo ir artimo meilę. Visi susirinkusieji 
įspūdingai giedojo lietuviškas giesmes. 
Pamaldos baigtos Marija, Marija. Vargo
navo Loretos Subačiūtės vyras Heckmann.

Po to buvo susirinkta į 8593 LS kuopos 
salę. Čia šventę atidarė 8593 LS kuopos 
vadas maj. Juozas Venckus ir pakvietė 
dienos paskaitininką dr. Stasį Sereiką. Šis 
savo labai gerai paruoštoje paskaitoje kal
bėjo apie mūsų, tremtinių bei pabėgėlių, 
padėtį ir apie Lietuvos likimą. Sereika pa
stebėjo, kad mes, svetimų kraštų lietuviai, 
didžiąja dalimi neturime ateities. Jauni
mo nepajėgiame įtraukti į lietuvišką veik
lą. Bet tai nereiškia, kad Lietuva būtų žu
vusi. Ten gyvenimas vyksta ir žmonių 
skaičius didėja. Nepaisant to, kad trečią
jį, nematomą, pasaulinį karą laimi sovie
tai ir kad jau prasidėjusiame ketvirtaja
me kare mūsų padėtis atrodo prastai, ta
čiau šie sovietų laimėjimai primena III-jo 
reicho pergales, užsibaigusias katastrofiš
ku pralaimėjimu. Atkreiptinas dėmesys į 
sovietų nuolatinį pritrū'kimą maisto. Jeigu 
nebūtų amerikiečių, tai Sov. Sąjunga jau 
jau būtų numirusi iš bado.

Už tai ateitis nėra beviltiška, šv. Rašto 
posakis, kad „be Dievo žinios, nenukris nė 
plaukas nuo galvos“ galioja ir Sov. Sąjun- 
go atžvilgiu. Viskas yra Dievo rankose.

Toliau maj. J. Venckus, padėkojęs kal
bėtojui, pats pristatė Lietuvos persekioja
mos Bažnyčios padėtį ir paskelbė dary
siąs rinkliavą Lietuvių katalikų religinei 
šalpai. Kaip vėliau paaiškėjo, jis tą vaka
rą surinko apie DM 750,00. Minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu. Vėliau grojo šo
kių muzika ir tautiečiai dar gana ilgai bu
vo kartu.

B. L.

Jaunimui
III PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENŲ 

PRČGRAMOS RĖMAI

Iš Sao Paulo, Brazilijos, pranešama, jog 
jau paruoštas galutinis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Trečiojo Kongreso Studijų Die
nų akademinės programos projektas. Pro
jektas patvirtintas bendrame trijų kraštų 
(Brazilijos, Urugvajaus ir Argentinos) at
stovų — III PLJK Komiteto — posėdyje, 
kuris įvyko Buenos Aires.

Trečiojo Jaunimo Kongreso akademine 
programa bus siekiama susipažinti klek 
galint daugiau su lietuvių išeivijos gyveni
mo bruožais: lietuvių kultūros skleidimu, 
tautinės veiklos dinamika, lituanistikos 
svarba ir t. t. Šiom temom skiriamos dvi 
Studijų Dienos — sausio 2-3. Sausio 4 d. 
labiausiai bus telkiamasi prie Lietuvos ir 
lietuvių tautos laisvės klausimų, o sausio 
5 d. (paskutinę Studijų Dieną) bus apta
riami Jaunimo Sąjungos organizaciniai rū
pesčiai.

SD akademinės dalies komisija sudarė 
projektą, pagal kurį Studijų Dienos skirs
tomos į kiekvienos dienos rytinę, popieti
nę ir pavakarinę dalis. Kiekvienoje dalyje 
tuo pat metu veiks diskusiniai būreliai, 
kuriems šiuo metu ieškoma pravedėjų. 
Bus ir bendrų paskaitų, kurios turėtų duo
ti Studijų Dienoms kryptį.

LONDONO LIETUVIAI SENIAU

Praėjusio šimtmečio pabaigoje Šveicari
joje leistas „Lietuvos Darbininkas“ (Nr.3) 
rašo (kalba netaisyta):

„Londone dirba apie 3000 lietuvių. 1896 
m. bandyta juos organizuoti per darbinin
kų „kliubus“. Bet tai nepasisekė dėlei sto
kos ištikimų vadovų. 1897 ir 1898 m. buvo 
Londone keli susirinkimai Anglijos darbi
ninkų, ant kurių buvo užkviesti ir lietu
viai. Ant tų susirinkimų Anglijos darbi
ninkai kalbino lietuvius įtaisyti savo drau
gystes, aiškino reikalingumą apšvietimo, 
susipratimo ir t. t. Tą pat darė socialistą ’i 
lenkai, žydai ir kiti mus draugai, gyve- 
nantiejie Londone.

Bet visi tie bandymai atnešė mažus vai
sius. Keliolika lietuvių prisirašė prie ang
liškų „unijų“, o keli sulenkėję darbinin
kai įstojo į „draugystę socialdemokratų 
lenkų ir lietuvių Londone“ (Adresas ad
ministracijos tos draugystės: 113 Brick 
Lane, London E.) Visi kiti mūsų broliai 
Londone tebepasiliko išsisikrstę, išsisklai
dę.

Tik antroje pusėje 1898 m., kada atsira
do užrubežėje Susivienijimas Liet. Soc. 
Dem., prasidėjo vėl judėjimas tarpe lietu
vių, ir tas judėjimas išrodo augsęs vis la
byn...

Vasario m. buvo išplatintas tarpe Lon-

NORDJAM ’75
S. v. si. V. Zinkus

Praėjusių metų gruodžio mėnesį sužino
jau, kad teks kilni pareiga atstovauti lie
tuviams skautams 14-toje Pasaulio Jambo
ree Norvegijoje. Truko bent kelias savai
tes, kol apsipratau su ta mintimi ir viską 
pergalvojau. Dėvėsiu lietuvišką skautišką 
uniformą, bet Lietuvos vėliavos negalėsiu 
iškelti. Ši pareiga man teko, nes esu vie
nintelis lietuvis skautas vytis tarp 14 ir 
18 metų, gyvenąs Derbyshire.

Žiemos mėnesiais arčiau susipažinau su 
mano būsimu kontingento vadovu ir busi
maisiais anglais broliais, kuriems priklau
sysiu. Pea- Velykų atostogas išvykome į 
Peak District stovyklos pratimams. Saulė 
švietė kaip pavasarį, bet sniegas dengė su
stingusią žemę. Jamboree bus šiaurės kraš
te, tad esame patenkinti, kad gauname to
kiose sąlygose padirbėti! Šitoje Velykų 
stovyklėlėje man pavedama vadovauti 
anglų brolių skilčiai.

Laikas greitai bėgo. Atėjo birželis. 
Vykstame į Chatsworth Park pakrauti pa

TENO pastovyklėje. Iš kairės: Anglijos 
rajono vadeiva v. s. J. Majauskas, Vyriau
sias Skautininkas v. s. P. Molis ir s. v. si. 
V. Zinkus, Anglijos Rajono Atstovas, Vir
šuje matosi avino galva — Derbyshire 
ženklas.

lapines ir kitus stovyklos reikmenis, ku
rie išsiunčiami laivu.

Liepos mėnesi dar viena stovykla Staf
fordshire, kui- susitinkame su tos grafys
tės skautų atstovais, gauname paskutinius 
nurodymus.

Oras karštas, saulė spirgina. Kaip vė
liau pasirodė, šitoji stovykla turėjo mus 
paruošti Norvegijos vasaros orui.

Išaušo 29--toji. Keturiasdešimt skautų ir 
jų vadovai susitinka East Midlands Aero
drome, Castle Donnington. Sakome pasku
tinį sudiev, fotografuojamės. Susirūpino
me: jau pasai patikrinti, bet vis dar ne
duoda ženklo keliauti į aerodromo aikštę. 
Galų gale susodino mus į Dan-Air lėktu
vą. Kartu su mumis vyko dar skautai iš 
Birminghamo, Nottinghamo, Leicesterio.

Kelionė lėktuvu buvo neįdomi. Pietus 
valgėme skrisdami per išaurės jūrą. Oslo 
aerodromą Gardemeon pasiekėme 12.20. 
Susitvarkę savo lagaminus ir pasus, susė
dome į autobusus ir išvykome į Lille
hammer. Autobusai buvo geri, ypač labai 
gera ventiliacija. Pradedame iš lėto susi
pažinti su Norvegijos gamta. Mediniai na
mai, plytų kaip ir nesimatė, net miestuose 
plytų pastatai buvo retenybė. Pušys ir eg
lės puošė kalnus. Gamta tokia, kokią jau 
pažinome iš knygų ir vadovų apibūdini
mų. Plentai blogesni, negu Prancūzijoje 
arba Belgijoje. Vadinamosios autostrados 
dar pakenčiamos, bet kitų kelių nepaly
ginsi su Anglijos plentais, šoferiai turi bū
ti miklūs, kad saugiai pravestų autobusus 
tais siaurais keliais su be galo aštriais po
sūkiais. Ilgesnę kelio dalį važiavome palei 
didžiausią Norvegijos ežerą Mjosą, kurio 
dydis apie 90 kv. mylių, o gylis yra apie 
1,500 pėdų. Stovykla buvo prie Laegen ir 
Gausa upių santakos, šiaurinėj ežero da
ly.

Išlipome prie didžiųjų stovyklos vartų. 
Pamatę tą didžiulę aikštę, mūsų vienetai 
iš Derbyshire ir Staffordshire (80 skautų) 
pasirodė tokie menkučiai, o čia stovįs vie
nas lietuviukas, jaučiausi kaip koks mik
roskopinis mažas daiktelis.

Atsirdo mūsų angelas sargas, graži nor
vegė skautė, apsirengusi oranžinės spalvos 
palaidine (tai stovyklos štabo spalva), ir 
nuvedė mus į už 2 km esančią pastovyklę 
TENO 02. Užsiregistruojame ir sužinome, 
kur yra mūsų pasiųstieji daiktai. Su 
džiaugsmu žiūrėjome į savo dėžes, kurios 
slėpė mūsų namus ir visus kitus reikme
nis, kurie turėjo mums tarnauti per 10 
dienų.

Numėtėme kelionės rūbus ir prie darbo. 
Palapinės tarsi pačios stojosi su maža su
prakaitavusių ir pavargusių skautų pagal
ba. Mūsų pirmoji vakarienė buvo spagetti 
ir kotletai. Jie visi labai greitai dingo nuo 

dono lietuvių atsišaukimas L. S. D. P., 
'kviečiantis lietuvius apsišviesti, suprasti 
savo reikalus, sueiti į vienybę ir j ieškoti 
kelių, kaip pagerinti darbo sąlygas ir vi
są savo gyvenimą.

Atsišaukimai tie turėjo didelį pasiseki
mą tarpe lietuvių Londone. Dabar tik rei
kia čion lietuviškų vadovų, apsukrių or
ganizatorių, kalbėtojų ir rašytojų..." 

lėkščių. Karštis ir 8 vai. vakaro mums at
rodė neįmanomas, bet tai buvo tik pradžia. 
Apie 9 vai. pamatėme be galo gražų spek
taklį „Saulėlydis“. Tai nebuvo ženklas po
ilsiui, tai paraginimas dar toliau padirbė
ti savo stovyklose. Tik apie 11 vai. pasida
rė per tamsu krapštytis su įsi rengimo dar
bais. Turiu prisipažinti, kad, tur būt, dau
giau ir nebebūtume pajėgę. Tyla greit ap
gaubė pastovyklę.

Sekantį rytą 7.30 vai. mus pažadino de
ginanti karšta saulė pirmajai pilnai dienai 
Jamboreeje. Apsidairę, buvome tiesiog pri
blokšti reginio skirtingų tautų Skautų, ku
rie per naktį sugūžėjo į šią vietą. Mūsų 
pastovyklę buvo TENO pakraštyje ir iš jos 
galėjome matyti pastovyklę NORDKAPP. 
Ten stovyklavo Anglų Troop G. Ji siekėsi 
su airių skautais, kitu britų vienetu, ame
rikiečių daliniu ir palapinėmis iš Mada
gaskaro. Per kelią mūsų kaimynai buvo 
norvegai ir vėl amerikonai. Nottinghamo 
ir Leicesterio daliniai stovyklavo ameri
kiečių pašonėje. Dar mūsų akiratis siekė 
vienetus iš Australijos, Sudano, Vokieti
jos, Marocco, Švedijos, Venezuelos. Ame
rikiečių specialiai atsivežtos raudonos pa
lapinės, kaip aguonos, švietė visur toje di
džioje arenoje. Skubiname prie darbo — 
12 vai. turime būti didžiojoje aikštėje — 
oficialiame Jamboree atidaryme.

Trečiadienį, liepos 30-tą, 11.30 mes žy
giavome į centrinę areną, pavadintą AL
THING. Mums buvo nurodyta, kur susės
ti. 14-tosios Pasaulinės Jamborees simbo
lis — milžiniška kairioji ranka. Dar savo 
pastovyklėje buvome aprūpinti naujais 
kaklaraiščiais, kuriuos per ceremonijas, 
davus ženklą, užsidėjome. .Tai rausvas, su 
baltu kraštu ir Jamboree ženklu kampe, 
Teno 02 pastovyklės kaklaraištis.

Generalinis Pasaulio Skautų Biuro Sek
retorius Lazo Nagy mus pasveikino ir pa
kvietė oficialiajam atidarymui Norvegijos 
karalių Olav V. Tuo momentu visos vėlia
vos pakilo, Jamborees ugnis buvo perduo
ta skauto iš Japonijos (paskutinioji Pasau
linė Jamboree įvyko Japonijoje); mes tuo 
momentu užsirišome Jamborees kaklaraiš
čius ir oficialiai tapome Jamborees na
riais. Pakilo 109 balionų — dalyvaujančių 
tautų simboliai, kurie nešė pakvietimus į 
Jamboree. Tuo metu didelis karšto oro pri
pildytas balionas perskrido aikštę. Jame 
skrido Lažo Nagy. Pasigirdo Jamborees 
daina.

Greičiau sujungti visus dalyvius į vieną 
brolišką vienetą buvo ruošiama arbatėlė. 
Jau prieš išžygiuojant iš pastovyklės, bu
vo padalytos kortelės su 4 kitų tautų skau
tų vardais. Kortelės numeriai nurodė, kas 
ir kuom turi prisidėti prie šitos arbatėlės 
Taip visą popietę praleidome rišdaml maz
gus, su arbatos puoduku keliaudami nuo 
vienos pastovyklės į kitą. Man teko ke
liauti su vienu venecueliečiu, norvegu, 
britu ir, žinoma, amerikiečiu. Sakau, žino
ma, nes amerikiečių buvo visur, tokia jų 
daugybė.

(bus daugiau)

PRANEŠIMAS ne

Malonus Bičiuli!

ENCYCLOPEDIA LITUANICA ketvir
tąjį tomą siuntinėsime 1975 m. rugsėjo ga
le. Maloniai prašome atsiųsti mokestį — 
$20.00 (Massachusetts gyventojai $20.60). 
Penktasis tomas yra įpusėtas, o šeštasis 
rengiamas. Tikimės 1976 m. užbaigti šį 
mūsų visų didelį darbą. Būsime dėkingi, 
jei galėtumėte iš karto apmokėti ir liku
sius du tomus. Tai mums labai palengvin
tų užbaigti darbą.

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA Press, 
Inc. 395 W. Broadway P. O. Box 95 So. 
Boston, Mass. 02127 U. S. A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — rugsėjo 28 d., 11 vai.
BRADFORDE — rugsėjo 21 d., 12.30 vai.
HARROGATE — rugsėjo 28 d., 1 v. p. p., 

St. Robert's bažn.
BRADFORDE — spalio 5 d., 12.30 vai.
LEEDSE — spalio 12 d., 3 vai. p. p.
GLOUCESTERY — rugsėjo 27 d., 13 vai. 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — rugsėjo 27 d., 17.30 vai. Bee

ches Green. Išpažintys lietuviškai ir 
itališkai nuo 17 vai.

NOTTINGHAME — rugsėjo 28 d., 11.15 
vai. Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — rugsėjo 28 d., 16 vai 
Sacred Heart, Mere Rd.

LEAMINGTONE SPA — spalio 5 d., 14.30 
val., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — spalio 5 d., 18 val., St. 
Elizabeth's.

NOTTINGHAME — spalio 5 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — spalio 12 d., 18 
val., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — spalio 12 d., 11.15 val, 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — .spalio 19 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.
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