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Lietuvos metai

ŠLUBUOJANTI AUTOMOBILIŲ
PRAMONĖ

Rezoliucija Xr. 864

Gal nebus daug suklysta pasakius, kad
praėjusiais metais Vakarų pasaulyje Lie
tuvos vardas buvo daugiau minimas, ne
gu bet kada nuo antrojo pasaulinio karo
pabaigos.

Britų spauda, su mažomis išimtimis, pa
sisakė labai skeptiškai dėl vyriausybės
nutarimo suteikti daugiau kaip 150 mil.
pašalpos Chryslerio automobilių fabri
kams D. Britanijoje. Daugelis jų atvirai
pasisako, kad tai yra mokesčių mokėtojų
pinigų švaistymas, gelbstint jau ir taip la
bai privilegijuotą auto pramonės darbinin
kų grupę, šitais spaudos skepticizmas dar
labiau padidėjo, kai nespėjus rašalui nu
džiūti nuo sutarties su .Chryslerio firma,
jau pareikalavo po 100 mil. svarų Rolls
Royce ir Leylando motorų ir auto mašinų
fabrikai.
Norint sužinoti britų auto mašinų ne
sėkmės priežastis, buvo sudaryta speciali
žinovų komisija (Think Tank), kuri ką tik
paskelbė savo darbo rezultatus. Komisijos
raportas turi 141 puslapį, kuriuose juodu
ant balto išdėstyti auto pramonės vadovų
ir darbininkų negalavimai.
Pirmiausia raporte sakoma, kad D. Bri
tanijoje yra per daug auto mašinų fabri
kų, o tie fabrikai per daug gamina naujų
modelių. Pagamintosios mašinos esančios
blogos kokybės; darbdavių ir darbininkų
santykiai blogi, nuolatiniiai streikai verčia
įmones dirbti su nuostoliais ar bankrutuo
ti. Fabrikai nepristato užsakytojams ma
šinų 'sutartu laiku. Darbininkų skaičius
esąs žymiai didesnis, negu iš tikrųjų rei
kia tam tikram darbui atlikti. Jų produk
cija labai žema. Raporte įsakoma, kad bri
tų auto pramonės darbininkas per vieną
pamainą pagamina tik pusę to, kiek paga
mina toks pat darbininkas, tokiose pačio
se sąlygose, kituose Europos kraštuose.
Britų vyriausybės naujieji investavimai
yra daromi, norint išvengti bedarbių skai
čiaus padidėjimo Tačiau minėtasis rapor
tas sako, kad tai yra tik laikinė priemo
nė. Jei kitos sąlygos nepasikeis, jei nepa
gerės darbdavių-darbininikų santykiai, jei
nebus sumažintas fabrikuose darbininkų
perteklius, jei nepakils darbo našumas ir
nepagerės produktų vertė — tai po poros
metų auto mašinų pramonė vėl bus toje
pačioje padėtyje, kurioje ji yra šiandien.

Jungtinių Amerikos Valstybių Atstovų
Rūmai 1975 m. gruodžio 2 d. Vašingtone
407 balsais priėmė Baltijos valstybes lie
čiančią, žemiau duodamą Rezoliuciją Nr.
864 šio turinio:

,
Pirmiausia Simo Kudirkos ir jo šeimos
! atvykimas. Nors jie atsirado Amerikoje
dar prieš 1975-jų metų pradžią, tačiau to
atvykimo aidas plačiausiai pasklido pa
saulyje praėjusiųjų metų pirmojoje pusė
je. Tas aidas supažindino su Lietuva ir to
kias tautas, kurios iki tol apie ją beveik
nieko nebuvo girdėjusios. Simo Kudirkos
I epopėja garsino Lietuvą visame pasauly
je, o Amerikoje jis buvo ypatingai šiltai
sutiktas ir pripažintas. Tuo pačiu buvo
pripažintas ir pasmerktas Lietuvai daro, mas smurtas.
Metų sąvartoje atsirado Europoje dar
du Lietuvos intelektualai — Jonas ir Marija-Aušra Jurašai. Iš pradžių jų atsiradi
mas daugiau patraukė lietuviškosios spau
dos ir visuomenės dėmesį. Bet metų bėgy
je jie sugebėjo išeiti ir į platesnius tarp
tautinius vandenis. Pvz. Anglijos teatro ir
televizijos vadovaują žmonės susidomėjo
J. Jurašo teatrine veikla ir jį gerokai iš
garsino 'Londono teatralų sluoksniuose.
Tačiau daugiausia pasaulinio dėmesio jis
susilaukė Kopenhagoje Sacharovo vardu
organizuotoje apklausoje. Čia jo liudiji
mas apie Lietuvos padėtą buvo pripažin
tas pačiu geriausiu. Ta proga apie jį ir S.
Kudirką garsas nuskambėjo visame Va
karų pasaulyje. O tuo pačiu buvo garsina
ma ir Lietuvos byla.
šia proga pažymėtina, kad toje tarptau
tinėje apklausoje 'taip pat puikiai pasireiš
kė žiuri komisijos atstovas, neseniai' iš
Lietuvos atvykęs dr. A. Štromas. Nešališ
kų stebėtojų nuomone, J. Jurašas ir A.
Štromas daugiausia esą prisidėję prie tos
apklausos pasisekimo ir organizacijos. J.
Jurašo liudijimas, išverstas į anglų kalbą,
jau yra plačiai pasklidęs pasaulyje.

Tiems, kurie domėjosi dabartinės Lie
tuvos kūrėjų, o ypačiai rašytojų proble
momis, nepaprastai įdomios medžiagos pa
teikė A. M. Jurašienė paskaitoje, skaity
toje Europos Studijų savaitėje, o vėliau
pasirodžiusi ir lietuviškoje spaudoje. Ji
taiip pat turėtų būti išversta. į kitas Vaka
rų Europos kalbas.
Beveik per visus praėjusius metus Va
karų spaudoje buvo minimos Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos. Jas ypačiai
populiarino netoli Londono esąs Religijos
ir Komunizmo Studijų Centras, vadovau
jamas kum. M. Bordeaux. Ištraukas iš tų
Kronikų pasirodė beveik visų Europos
kraštų spaudoje, įtuo būdu supažindindamos su Lietuva ir jos dabartine padėti
mi. Kronikų vertimai į svetimas kalbas
informaciniu atžvilgiu atsistoja šalta Sol
ženicyno ir 'kitų apie persekiojimus rašan
čiųjų autorių raštų. Vaizduodamos pačios
artimiausios praeities įvykius, jos yra tar
si langas, pro kurį pasaulis pamato, kas
dedasi Lietuvoje, kaip ten vykdoma Žmo
gaus Teisių ir Helsinkio deklaracijos pri
pažintoji sąžinės ir tikėjimo laisvė.
Nors ir ne taip ryškiai, bet Lietuvos ir
kitų Baltijos kraštų vardai buvo minimi
ir garsiosios Helsinkio konferencijos me
tu. Plačiai .nuskambėjo britų užs. reikalų
ministerijos .atsakymas baitams, kai ry
šium su Helsinkio konferencija britų vy
riausybė pareiškė nekeičianti savo nusi
statymo Baltijos valstybių atžvilgiu. Dar
labiau šis reikalas buvo išgarsintas per
baltų atstovų pasimatymą .su prezidentu
Fordu, prieš jam išvykstant į Helsinkį.
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XXX metai

Metams besibaigiant, Vilniuje prasidėjo
dr. S. Kovalevo byla, kurios laikas sutapo
su žmogaus Teisių Deklaracijos J. Tauto
se priėmimo metinėmis iir Nobelio taikos
.premijos įteikimo ceremonijomis. Lietu
vos ir Vilniaus vardai buvo .minimi kas' dien Europos ir JAV spaudoje. Ypačiai po
to, kai savo draugo ginti Vilniun atvyko į
Oslo neužleistas premijos laureatais dr. Sacharovas. Buvo džiugu matyti ir tai, kad
mūsų sostinės vardas, iki šiol visaip krai
pytas, buvo pradėtas rašyti teisingai. Pasaulis sužinojo, kad .senoji Lietuvos sostinė yra Vilnius.

. Lietuvos vardas buvo daug kartų pami
nėtais ir ryšium su „Laisvės“ radijo lietuvažtomis taansiliacijomis, piras®dėj'usiiomii.s
praėjusiųjų metų 'pradžioje. Jeigu dar pridėsime tokius mažesnio masto įvykius
kaip demonstracijas Londone šelepino vizito metu, spaudos ginčus dėl „Lietuvos“
ansamblio Airijoje, protestus dėl Encyclo
paedia Britannica rašinių apie Lietuvą' ir
Ruigio rankraščio atsiradimą Londono an
tikvarinės® varžybose, tai tikrai galėsime
pasakyti, kad tik retą savaitę Lietuvos
vardas praėjusiais metais nebuvo mini
mas vakariečių spaudoje. Matuojant vie
šumos mastu, praėjusieji metai .tikrai bu
vo Lietuvos metai.
J. Vikis

MIRĖ PROF. PR. SKARDŽIUS

PRAŠO SUTEIKTI ŽINIŲ

Amerikos Balsas pranešė, kad gruodžio
18 d. Amerikoje mirė vienas žymiausių
lietuvių kalbininkų prof. Pranas Skar
džius.
Gimęs buvo 1899 m. Subačiuje. Kalbos
mokslus studijavo Lietuvos, Leipcigo ir
Krokuvos universitetuose. Artimas lietu
vių kalbos tėvo, Jono Jablonskio, bendra
darbis.
Profesoriaudamas Lietuvos universitete,
parašė daug kalbinių studijų, redagavo
kalbas mokslo žurnalus ir aktyviai rašė
lietuvių ir užsienio spaudoje lietuvių kal
bos klausimais.
1944 m. gyvendamas Vokietijoje, svečio
'teisėmis skaitė paskaitas Tuebingeno uni
versitete. Išemigravęs į JAV (1949 m.), iš
pradžių gyveno ir studijavo Clevelande, o
nuo 1956 m. persikėlė dirbti į Kongreso
biblioteką Vašingtone.
P. Skardžiui mirus, lietuviai neteko vie
no didžiausių vyresniosios kartos kalbos
žinovų ir mokytojo.

Amnesty International Belgijos grupė
labai rūpinasi lietuvio kąlinio Petro Plumpos-Pluiros padėtimi. Jis Vilniaus teismo
1974 m. gruodžio pabaigoje buvo nubaus
tas laisvės atėmimu 8 metams griežto re
žimo pataisos darbų kolonijoje. Amnes
ty International teiraujasi apie jo šeimą
ir norėtų gauti žinių: šeimos adresą, vai
kų .amžių, gyvenimo sąlygas ir sveikatą.
Kais tokių žinių turėtų, prašome pranešti
Eltai, 29 West 57th Street, New York, NY
10019.
(ELTA)

PRAŠO REMTI IRA

LATVIO DR. V. ŠVEICS KNYGA

Latvis dr. V. V. Šveics parašė įdomią
knygą anglų kalba „Small Nation Survi
val“. Ten jis dėsite savo mintis apie mažų
tautų rezistencinę kovą su galingais prie
šais. Savo teigimus jis remia įtiek senovės,
■tiek dabarties istoriniais įvykiais, cituoda
mas visą eilę autorių, rašiusių politiniais
bei kariniais klausimais, pradedant Ksenofonu, Platonu, Aristoteliu ir baigiant
moderniaisiais.
Autorius šią knygą rašė, turėdamas gal
voje tris Baltijos valstybes ir jų kovą dėl
laisvės. Todėl ji verta visų baltų dėmesio.
Knyga išteista Amerikoje. Kaina — 8.50
dol.

Mrs. Dultt-Pauker, gyvenanti turtinga
me Londono rajone (Hampsteade) vieša
me susirinkame ragino žmones aprūpinti
IRA organizacijos narius geresniais bu
tais, drabužiais ir pinigais, nes kai kurie
iš jų gyveną labai skurdžiose sąlygose.
Dar jai bekalbant, klausytojai pradėjo
MENKOS BRITŲ ORO PAJĖGOS
mesti ant scenos čekius, pinigus ar net
sprogstamos medžiagos lazdutes. Jos pa
Aviacijos maršalas sir Andrew Humph
čios didėlis namas esąs perpildytas Čilės rey pareiškė, kad britai šiuo metu tari tik
pabėgėliais, todėl ji nebegalimta daugiau 13% kovos lėktuvų, lyginant su 1957 m.
IRA narių priimti.
Aviacijas žmonių skaičius yra sumažėjęs
iš 242.000 iki 84.000. Tuo tarpu Sov. Są
IZRAELIO GYVENTOJAI EMIGRUOJA junga kasmet didina gynybos išlaidais nuo
3 iki 5%. Ji ne tiktai didina karines .pajė
Iš Izraelio ateina aliarmuojančios ži gas, bet taip pat yra pasiekusi didelių
nios, kad daugiau žmonių išemigruoja, ne techniškų pagerinimų. Rusija dabar ga
gu .atvyksta iš kitų kraštų. Emigruoja ne minanti 1.700 kariškų lėktuvų kasmet.
tiktai Izraelyje gimę žydai, bet iir naujai Apie 700 iš jų yra aukščiausias kokybės
atvykusieji iš .Sovietų Sąjungos. Spėjama, naikintuvaii.
kad iš Austrijoje esančios atvykėlių sto
vyklos apie trečdalis žydų bando apsigy(Britų oro pajėgos (RAF) savo namų ba
venti kur nors kitur. Daugiausia, žinoma, zėse 'šiuo metu tari tiktai 75 naikintuvus
veržiasi i JAV, kur vien tik New Yorke (1957 m. — 800). Iš viso britų oro pajė
gyvena daugiau žydų, negu Izraelio vals gos, kuriose yra apie 400 kovos lėktuvų,
tybėje.
neprilygsta Lenkijos ar Čekoslovakijos
Pagrindinė emigracijos priežastis yna pajėgoms. Rusija turinti 5.350 kovos lėk
nuolatinė karo grėsmė, baimė ir netikru tuvų, kuriuos laptamiau'j.a 400.000 techniš
mais. Naujai iš Sov. Sąjungos atvykusiem s ko personalo.
dar prisideda darbo gavimo sunkumai.
i
Ypač tiems, kurie nemokia kalbos. Dau AUSTRALIJOS BALTAI TRIUMFUOJA
giausia nukenčia intelektualai ir moksli
ninkai, nes jie negauna savo profesijoje
Australijos Darbo partijos vadas Gough
darbo. Pagaliau prisideda ir ekonominiai Whiitlam visiškai pralaimėjo rinkimus.
sunkumai — nepaprastai pakilusios kai Kalbama apie jo visišką pasitraukimą iš
nos ir pabrangęs pragyvenimas. Apie politikas. Liberalų Tautinės Krašto parti
40% valstybės 'biudžeto skiriama karo jos vadas Fraser yra įsipareigojęs baltams
.reikalams.
atšaukti Baltijos valstybių inkorporacijos
į Sovietų Sąjungą pripažinimą, jei laimės
SURADO KATYNO PAMINKLUI VIETĄ rinkimus. Australijos baltai turi rimtą pa
Po penkerių metų ieškojimo ir kovos grindą džiūgauta tikėdami, kad naujasis
pagaliau buvo surasta vieta Katyno pa min. pirmininkas savo pažadą tęsės.
minklui. Londono miesto Chelsea ir Kensingtono savivaldybės patvirtino leidimą
UŽMIRŠO PASVEIKINTI
pastatyti Katyno miške sušaudytiems len
kų karininkams paminklą Gunnersbury
„Bild įam Sonntag“ (14. 12. 75) apna
Panko kapinėse. Tose kapinėse (.prie šo, kad gražiausia dovana, kurią Sacharo
Ealingo) yra palaidota daug lenkų ir ke vo žmona galėjo iš Oslo parvežti savo vy
letas lietuvių.
rui, buvo jaunų norvegų pasitenkinimo
Paminklas bus 20 pėdų aukščio juodo demonstracija. Jie susirinko su žibintais
granito obeliskas su įrašu „Kaityn 1940“. prie jos viešbučio, nuo kurio balkono Je
Įrašo viršuje bus spygliuota viela 'apsup lena Sacharova atsakinėjo: „Spasiba, spatais lenkų erelis, simbolizuojąs tebesitę siba“. Išskiriant Izraelį, jokios kitos vals
siantį Lenkijos pavergimą.
tybės vyriausybė neprisiuntė Sacharovui
pasveikinimo. Užmiršo pasveikinti net ne
PRANCŪZAI PROTESTUOJA
seniai patys taikos premijas gavę Willy
Brandt ir Henry Kissinger.
Prancūzijos komunistų dienraštis L‘Humani'te apkaltino Sovietus, kad jie netei
KATALIKAI IR ENCIKLOPEDIJA
singai kaitina disidentus ir tuo būdu tik
kenkia socializmui. Straipsnis parašytas
Britų katalikų laikraštis „Catholic He
ryšium su Prancūzijoje rodytu, BBC pa
gamintu, filmu apie Sacharovą ir darbo rald“ apraišo Pasaulio Lietuvių Katalikų
Konferencijos protestą dėl netikslaus re
stovyklą Latvijoje.
liginės padėties nušvietimo paskutinėje
Encyclopaedia 'Britannica laidoje. Laikraš
PAVOJUS „AMERIKOS BALSUI“
tis rašo, kad toji organizacija, kurios gar
.„Amerikos Balso“ laidas gali prarasti bės pirmininkas esąs vysk. V. Brizgys, pa
baltiečiai dėl mažinamų biudžetinių išlai siuntė stiprų protestą enciklopedijos pir
dų JAV Informacijos Agentūrai. Anksčiau mininkui J. Adleriui, reikalaudama atitai
ji iš savo metinio biudžeto „Amerikos Bal syti iškraipymus apie religinį gyvenimą
so“ radijui skirdavo $62 milijonus, o nau Lietuvoje. Enciklopedijos atstovas Bruce
jajame 'biudžete, kuris įsigalios 1976m. Fellknor patvirtino, kad gautais tam tikras
spalyje, numatyta tik $53,6 milijono. Dėl skaičius lietuvių katalikų protestų ir pri
lėšų sumažinimo „Amerikos Balsas“ būtų pažįsta, kad daugelis straipsnių apie Lie
priverstas atsisakyti 10-15 transliacijų tuvą yra vienašališki, o apie religinę pa
įvairiomis kalbomis. Į šią grupę yna dėtį ir vykstančius pakitimus nesą objek
įtrauktos transliacijos lietuvių, latvių ir tyvių žinių. Straipsnis enciklopedijoj apie
estų kalbomis. JAV lietuviai transliacijas Lietuvą buvęs parašytas prof. K. Meš
stengiasi (išgelbėti protesto laiškais prez. kausko, kurį pasiūliusi sovietų Novosti
G. Kordui bei kitiems pareigūnams.
agentūra.

DR. KISSINGERIS AMERIKIEČIO
AKIMIS

Padėkos dienos proga Vašingtone vie
nas kalbėtojas per iškilmingus pietus pa
reiškė: „Vargas su Kissingeriu, nes jis ne
supranta konstitucinės demokratijos. Tuo
atveju jis, ir kiti buvusieji JAV vyriau
sybės atsakinguose postuose, pradeda at
rodyti kaip Didieji Inkvizitoriai „Brolių
Karamazovų“ romane. Jie, kaip ir Inkvi
zitorius, tiki, jog valdžia gali nusidėti, kad
tiktai žmonės liktų nekalti.“

kadangi trys Baltijos valstybės — Esti
ja, Latvija ir Lietuva — nuo Antrojo Pa
saulinio karo yra Sovietų Sąjungas netei
sėtai okupuotos;
kadangi Sovietų Sąjunga atrodo interp
retuojanti Europos Saugumo iir Bendra
darbiavimo Kanferencuijos Baigiamąjį Ak
tą, Helsinkyje pasirašytą, kaip suteikian
tį Estijos, Latvijos ir Lietuvos neteisėtam
inkorporavimu'i į Sovietų Sąjungos legalu
mo statusą;
kadangi, nors ryšium su Helsinkyje pa
sirašytu Baigiamuoju Aktu nei Preziden
tas, nei Valstybės Departamentais nepada
rė specifinio pareiškimo, aiškiai bylojan
čio, kad Jungtinės Valstybės vis dar ne
pripažįsta Sovietų Sąjungos tų kraštų
prievartinio užgrobimo, Prezidentas savo
1975 m. liepos 25 d. oficialiame pareiški
me ir Valstybės Pasekretoriuis Europos
reikalams savo liudijime (testimony) At
stovų Rūmų Tarptautinių Santykių Komi
sijos Pakomisiui Tarptautiniame Politi
niams ir Karo Reikalams visai aiškiai pa
reiškė, kad Jungtinių Amerikos Valstybių
ilgalaikė oficiali .politika, nepripažįstanti
priverstinės Baltijos Valstybių aneksijos
ir inkorporacijos į Sovietų Sąjungą nebu
vo paveikta Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos rezultatų, todėl
tebūnie
nutarta, kad, nežiūrint kaip Sovietų Są
junga ar kita kokia valstybė interpretuo
tų Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo
Konferencijas Baigiamąjį, Helsinkyje pa
sirašytą Aktą, Atstovų Rūmai laiko, (1)
kad neįvyko jokio pasikeitimo ilgalaikėje
Jungtinių Valstybių 'politikoje, liečiančio
je 'trijų Baltijos valstybių — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos — neteisėtą okupaciją ir
inkorporaciją į Sovietų Sąjungą ir (2) kad
Jungtinės Valstybės ir toliau jokiu 'būdu
nepripažins Baltijos valstybių į Sovietų
Sąjungą inkorporavimo.
(ELTA)

„SMOGAS“ IŠ EUROPOS

Kai kurie britų metereologai teigia, kad
Europos kontinente esą žymiai daugiau
įsmego“, negu Anglijoje, kur rūkstančio
kuro vartojimas yna įstatymais suvaržy
tas. Esant rytų vėjui, „smogas“ iš konti
nento, daugiausia iš Rytų Vokietijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos, atnešamas ir į
briitų salą.

Seįitųiiios DIENOS
— Pasaulio gyventojų skaičius per pas
kutinius 5 metus padidėjo 10 milijonų.
— Vatikanas pareiškė, kad nuomonė,
jog žmogus galįs būti tuo pačiu metu
krikščioniu ir marksisto, esanti visiškai
klaidinga.
— Maskvoje susirinkę Rytų Europos
užš. reik, ministrai nutarė remti atlydžio
politiką, ibet 'taip pat siųsti paramą Ango
los komunistams.
— Britų laivas „Queen Elizabeth II“ po.
metų numato naują kelionę aplink pasau
lį. Brangiausias 'apartamentas, kaštuojąs
£57.000, jau užsakytas.
— JAV ambasadorius prie J. Tautų D.
Moynihan pareiškė, kad šiuo mietu yra li
kę tik 28 ar 29 atstovai, kurių valstybėse
yra tikra demokratinė santvarka.
— Sov. Sąjunga ir JAV galutinai 'Susi
tarė dėl grūdų 'transporto į Sov. Sąjungą.
— Pakilus pieno kainai, lapkričio mė
nesį Anglijoje jo parduota 4,5 mil. pintų
mažiau, negu praėjusiais metais per tą pa
tį laiką.
— Britų užs. reik, ministerija baigia su
sitarti įsu Sov. Sąjunga dėl daugkartinių
vizų abiejų kraštų žurnalistams. Pagal
niaują susitarimą nereikės žurnalistams,
išvykus į užsienį, prašyti naujos vizos
grįžti į Maskvą ar Londoną.
— Vandalai ir chuliganai Londone kas
met padaro už 10 mil. svarų žalos.
— Sausio 21 d. Concorde viršgarsinis
lėktuvas pradės reguliarią oro tarnybą.
— Ugandos prezidento Amin'o pirmoji
žmona Mama Maltam slaptai atvyko į
Londoną, nes Ugandoje du kartus buvo
pasikėsinta prieš jos gyvybę.
— Šeilkh Jamani, Saudi Arabijos naftos
ministeriis, vieną dieną prieš teroristų ata
ką Vienoje, lankėsi su savo dviem dukte
rim Londono garsioje Harrods krautuvėje
ir išleido 35.000 svarų Kalėdų dovanoms.
— Anglijoje gyvena 615.820 Airijoje gi
musių piliečių. Iš jų beveik pusė gyvena
Londone 'ar jo apylinkėse.
— Manijos vyskupas A. Antiporda ir

jam į pagalba 'atskubėjęs vikaras buvo
nužudyti bažnyčioje. Eiainditai pagrobė 800
sv. pinigų.
— Ispanijos vyriausybė žada 1976 m.
paskelbti seimo rinkimus.
— Rusų poetė N. Gorbanievskaja, kuri
1968 m. po Čekoslovakijos invazijos buvo
suruošusi sėdėjimo streiką Raudonojoje
aikštėje, gavo leidimą išemigruoti.
— Britų vyriausybė nesutiko suvaržyti
automobilių importo, nes kitos valstybės
gali panašiai padaryti su britų gamybos
automobiliais.
— Kinija paleido į erdvę naują satelitą
(šeštą nuo balandžio mėnesio), kurio tiks
lais esąs sekti sovietų kariškus įrengimus.
■— JAV Valstybės Departamentas atmeįtė atstovų rūmų ir senato rezoliuciją su
teikti A. Solženicynui JAV garbės piliečio
vardą.
— N'ato valstybės turinčios žinių, kad
Sov. Sąjunga pakeičianti savo gynybos
sistemą, pritaikydama ją puolimui.
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Arkivyskupas P. Karevičius
(30 m. mirties sukaktis)

Pranciškus Karevičius gimė 1861 m.
rugsėijo 30 d. Garsinu k., Mosėdžio vis.,
Kretingos aps. Baigė Mosėdžio pradžios
mokykla. Mokėsi Paurupės vidurinėje mo
kykloje ir Liepojos gimnazijoje. 1886 m.
baigė Petrapilio Dvasinę Akademiją teo
logijos magistro laipsniu ir buvo įšventin
tas kunigu, 1914 m. konsekruotas vyskupu,
ir apie 12 metų valdė Žemaičių vyskupi
ją. Tai buvo iš eilės 39-tas ir paskutinis
Žemaičių vyskupijos ganytojas. 1926 m.
pakeltas tituliniu Skipolio arkivyskupu.
„Išsižadėjęs savęs ir vyskupijas“, įstojo į
Marijanų vienuolyną ir gyveno Marijam
polėje.

P. Karevičius buvo pirmasis mūsų vys
kupas, kuris stengėsi Lietuvos Bažnyčią
išvaduoti iš lenkų įtakos. Jis rėmė lietu
vių tautinį judėjimą, kartu su visa tauta
dirbo ir kovojo dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Jis Dievo vardu laimi
no ir prisaikdino pirmuosius mūsų karius
— savanorius. Šventindamas Karo mokyk
los .rūmus, pakartojo Išganytojo pasaky
tus žodžius „Jog didesnės, meilės niekas
neturi už tą, kuris guldo savo gyvybę už
savo prietelius“. Ganytojas žadino tautą
nepriklausomybės kovoms, tai ir laimino
atsikūrusią Lietuvos kariuomenę. Nes ge
rai suprato, kad paskelbtąją nepriklauso
mybę su ginklu rankoj reikės apginti. Tai
jis savo pamoksluose ir paskaitose Skiepi
jo tėvynės meilę ir nepriklausomybės sve
ikimų supratimą. Buvo šviesi iir didinga
asmenybė, ir lietuviai tam tauriajam ga
nytojui lenkia savo galvą, kuris Dievo
vardu laimino visus nepriklausombės žy
gius. O mūsų kariuomenė, pagerbdama
garbingąjį ganytoją, jį išrinko Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
garbės nariu. Bet tokia mūsų ganytojo
veikla labai nepatiko lenkams ir Vatika
nui. O kad 'taip buvo, štai parodo šios
spaudos ištraukos.
Vaclovas Biržiška rašo taip:
„...arkivyskupas Pranas Karevičius, pir
masis po Merkelio Giedraičio Žemaičių
vyskupas — lietuvių patriotas, jau Neprikftausomaje Lietuvoje dėl to Vatikano iš
aktualių vyskupų nušalintas“. („Lietuvių
rašytojų kalendorius“, 83 psl.).
1982 m. „Naujienų" antroje dalyje J, Ci
cėnas, perskaitęs „Dirvos“ 148 numeryje
patalpintą K. Jurgučio straipsnį „Didysis
Arinivysk. Pr. Karevičius — Lietuvos ka
talikų bažnyčios lietuvintojas“, rašo taip:
„...Arknvyšk. Pr. Karevičius, atlietuvin
damas Žemaičių kuriją, pritardamas že
mės reformai (vadinasi, pažeisdamas len
kų dvarininkų Ir dvasiškajos interesus,
lenkų, kurių įtaka Vatikano užkulisiuose
buvo stipri) ir t. t., krito ,4 akį“ pop. Be
nediktui XV, ir ims „nusikaltimams“ tirti
pasiuntė arkavysk. Achiles Raiti (vėles
nįjį pop. Pijų XI), kuris tuo metu buvo
nuncijumi Lenkijai. Arknvysk. Pr. Kare
vičius, besigindamas puolamas, nuncijui
pakišo vieno dokumento foto nuotrauką,
tas suglumo ir — čia pat paliko Kauną“.
O kokio tai buvo dokumento foto kopi
ja?
„Tas dokumentas — tai laiškais, kuriuo
arkivysk. Ratti sutinka leisti lenkams iš
tremti i Nepriklausomąją Lietuvą Seinų
vyskupą Karosą. Laiškas buvo perimtas
mūsų karinės žvalgybos viršininko M.
LipčiauiS, kuris, laišką nufotograJavęs, jį
persiuntė adresatui“
O kas vyko toliau, tai pasako K. Jurgu
čio straipsnio ištrauka:
„...Kerštas už medų saldesnis, — yra
paisakęs Sokratas. Ir Achiles Ratti, tapęs
Pijum XI-ju, nepamiršo nė meilikavimų,
nė vysk. P. Karevičiaus žemaitiško kietu
mo, nė nelabai malonios viešnagės Lietu
voje, nes jau 1925 metais Vilnių ir jo sritį
priskyrė prie Lenkijos bažnytinės provin
cijos. Šis Jo Šventenybės visai lietuviams
nėlaulktas ir netikėtas „teisybės ir teisin
gumo" veiksmas buvo lietuvių tautai bai
sus smūgis.“
„Tauta tada tiesiog sukilo. Užvirė de
monstracijos, protestų susirinkimai. Po
piežiaus atstovo A. Zecchind rūmų langai
nukentėjo, o jis pats buvo apmėtytas kiau
šiniais.“
„Valdžioje tada sėdėjo .krikščionys demokartai. Jų situacija labai nepavydėti-

LIETUVIŲ FONDO PELNAS

Lietuvių Fondo Taryba šiais metais nu
tarė pavesti pelno skirstymo komisijai pa
skirstyti 40.000 dolerių. Iki Šiol jau pa
skirstyta 16,750 dot. šiems reikalams: JAV
LB švietimo tarybali — 4.000 dol., JAV LB
Kultūros tarybai — 2,000 dol., Kantauto
„Lithuanian Bibliography“ — 2,000 dol..
PLB III PLJ kongresui — 2,000 dol., rež.
J. Jurašo meninei veiklai remti komitetui
— 2,000 dol., Lietuvių rašytojų draugijos
1975 m. premijai — 1,000 doi., Čiurlionio
filmo produkcijai — 1,000 dol., Ped. Lit.
institutui (iš Algio Stankaus fondo) —
1,000 dol. ir Lituanus Foundation — 750
dol. Taiigi pelno skirstymo komisija už
šiuos metus dar turi paskirstyti 23,250 dol.
šiais metais pelno skirstymo komisija tru
putį pakeitė tradicines pelno skirstymo
gaires. Nuo dabar švietimo ir lituanisti
kos reikalams bus skiriama apie 25 proc..
Kultūros tarybai — 25 proc., specialiems
projektams — 25 proc. ir visiems'kitiems
reikalams — 25 proc.

na, nes kaip tik artinosi trečiojo seimo
rinkimai“.
„Kr. demokratai nutarė tokį padėties
„gelbėjimą“, būtent — ištremti popiežiaus
pasiuntinį Lietuvai A. Zecchinį. Kun. dr.
J. Čepėno liudijimu, dr. L. Bistras buvo
partijos įgaliotas atsiklausti šiuo reikalu
aCkivysk. Pr. Karevičių. I klausimą: „Ar
mums reikalingas popiežiaus nuncijus??“
dr. L. Bistro vizitinės korčiukės antrojoj
pusėj arkivysk. Pr. Karevičius atrašė
trumpai drūtai (žemaitiškai) „Mon ne
rėk“. („Dirva“, 1961 m. Nr. 148).
Ir atsitiko taip, kad ta vizitinė kortelė
atsidūrė pas A. Ratti, jau Pijų XI-jį. Ar
kivysk. P. Karevičius buvo iššauktas į Va
tikaną ir — gavo „pasiūlymą“ palikti
(.savo noru“) vyskupų sostą ir eiti į vie
nuolyną.
Tai netolima, bet mažai žinoma praei
tis. O ar kas nors bandys ją patyrinėti Va
tikano archyvuose?
Arki vysk. P. Karevičius mirė 1945 m.
gegužės 30 d. Tai.p rašoma L. Enciklope
dijoje. Bet V. Biržiškos paruoštame „Ka
lendoriuje“ rašoma, .kad mirė 1944 m. Ne
aišku. kuri yra tiksli daita. Palaidotas
Kauno arkikatedroje.
V. Vytenietis
JAUNAS SMUIKININKAS

A. L. Rutkauskas, 12 metų amžiaus
smuikininkas, gražiai pasirodė spalio 4 d.
koncerte, kuris buivo surengtas viešbuty
je „Plaza“, Buenos Aires mieste, Argenti
noje.
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Lietuva italo akimis
1975 metų bėgyje Vilniuje lankėsi keli
užsienio žurnalistai, vėliau savo įspūdžius
aprašę Vak. Europos spaudoj. Tačiau dau
guma iš jų naudojosi informacijomis, gau
tomis iš valdžios ar partijos pareigūnų,
todėl jų reportažai ne visuomet buvo ob
jektyvūs. Bet praeitą vasarą Vilniuje ir
Trakuose lankėsi italų dienraščio „La
Štampą“ bendradarbis Paolo Girimberti.
kuriam, atrodo, pavyko pasikalbėti su vie
tiniais žmonėmis. Todėl .jo reportažai, at
spausdinti to laikraščio dviejuose nume
riuose. buvo stebėtinai nešališki ir įdo
mūs.
Italų žurnalistą sužavėjo Vilniaus archi
tektūra, istoriniai paminklai ir apylinkių
gamta. Lietuva jam pasirodė, kaip plane
ta, skriejanti visai kitoje civilizacijos erd
vėje, negu Sov. Sąjunga.
P. Garimberti plačiai aprašo Maskvos
pastangas surusinti Lietuvą, ir lietuvių re
zistenciją prieš tą procesą. Jis sako, kad
Lietuvoje rusų skaičius nuolat auga. Res
publikos įstaigose ir partijos aparate pil
na rusų. Bet rusifikacijai priešinasi1 ne tik
liaudis, bet ir kai kurie lietuviai komunis
tai. Kaip pavyzdį jis nurodo buvusį LKP
pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų. Krem
lius stengėsi jį neutralizuoti. Antrasis
sekretorius, rusas Valerijus Charazovas
dažniai kritikuodavo Sniečkų, o 1973 m. į
Vilnių buvo atvykęs net pats Suslovas
Sniečkų sudrausti dėl jo „nacionalizmo“.
Dabar rusų kalba yrą privaloma visose
mokyklose nuo pat pirmos klasės. Beit tik
36,7% gyventojų naudoja tą kalbą. Italų

V. Mykolaitis-Putinas

Į Naujuosius Metus
Štai ugnis ant seno bokšto
Tartum žvaigždė sutviskėjo,
Ir pakilo pirmas' gandas
Naujų metų pranešėjo.
Tad nurimo pilkos minios
Ir aukštyn akis pakėlė,
O iš varpo skrenda, plaukia
Pirma metų valandėlė.

Ir atskrido, ir nupuolė, —
Nauji metai reik pradėti.
Tai sakyki, mano drauge,
Ko tau gera palinkėti?
Nelinkėčiau aš tau nieko:
Mūsų norai Čia vienodi.
Aš vien ranką tau paspausčiau
Ir tik vieną tarčiau žodį.

Aš norėčiau tarti žodį,
Sielos gelmėj išaugintą,
Kur gražiausios mano viltys
Vien būties aidais tebminta.
Kai ateis tau nykios dienos,
Bus šiurpu aplink ir juoda,
Kai į skundą, nei į maldą
Niekas atbalsio neduoda.

Mano drauge, tik tuomet gal
Iš gilybių iškentėtų
Mano šiandien tartas žodis
Tau ir šviestų, ir skambėtų.

žurnalistas pats įsitikino Vilniaus restora
ne, kad su pandavėjais lengviau susikal
bėti vokiškai ar angliškai, negu rusiškai.
Vilniaus universitetan daugiausia studen
tų stoja studijuoti lietuvių kalbą ir litera
tūrą, nors baigę tas studijas negali gauti
darbo.
Po naujų operos rūmų atidarymo buvo
leista pastatyti tik vieną lietuvišką operą
— Avė Vita, — visi kiti pastatymai buvo
rusų kompozitorių. Knygų leidyklose tos
pat. Knygų rusų kalba yra išleidžiama
dvigubai daugiau, negu lietuvių.
Tik architektūroje yra pasiekta geres
nių rezultatų. Seni architektūros pamink
lai yra saugojami, statant naujus pasta
tus, vengiama sovietų griozdiško stiliaus.
Todėl nauji pastatai, kaip operos rūmai ir
Lazdynų kvartalai, yra skoningai supro
jektuoti ir gerai pastatyti. Mieste yra
įrengta keletas jaukių kavinių, kokių ne
rasi Sov. Sąjungoje. Lietuviai rūpinasi sa
vo krašto aplinkas apsauga Lietuva yra
vienintelė respublika Sov. Sąjungoje, kur
prie plentų nematyti komunistinių šūkių.
Antrame straipsnyje P. Garimberti ap
rašo Vilniaus bažnyčias. Prie šv. Teresės
bažnyčios jis matė moteris, parduodančias
šventus paveikslėlius ir savo darbo rožan
čius. Aušros Varių bažnyčioje — susikau
pusi ir maldingai nusiteikusi minia. Tarp
maldininkų matyti visokio amžiaus vyrų
ir moterų, tuo 'tarpu Maskvoje jis maty
davo tik senus žmones. Per pakylėjimą
žmonės klaupiasi, sudeda rankas ir lenkia
galvas ligi žemės. Čia neinama į bažnyčią
tik dėl to, 'kad taip reikia; atvirkščiai —
jiems apsimokėtų visai neiti. Neinama
taip pat ir iš papratimo, kaip būna Vaka
ruose. Dvasiškis čia vis dar yra tarpinin
ku tarp Dievo ir tikinčiųjų.
Šv. Kazimiero bažnyčioje — ateizmo
muziejus, kur komunistų valdžia kartais
brutaliu šmeižtu, o kariais naiviai primi
tyviais pavyzdžiais nori parodyti Bažny
čios „neteisingumus“. Muziejuje lankyto
jų maža. Ateina dažniausia ekskursijos,
kurių dalyviai kalbasi rusiškai. Tarp kit
ko, čia yra išstatytos fotografijos, kurio
mis norima įrodyti 'ankstyvesnį ir dabar
tinį ryšį tarp tikybos ir nacionalizmo.
Iš kunigų, su kuriais italų žurnalistas
kalbėjosi, sužinojo apie gyvenimo sąlygas
Lietuvoje ir apie Bažnyčios persekiojimą.
Čia jis smulkiai aprašo sunkumus, su ku
riais susiduria kunigai, norėdami mokyti
katekizmo. Už tokį mokymą jie yra siun
čiami į darbo stovyklas. Bet, neatsižvel
giant į persekiojimus, tikinčiųjų skaičius
Lietuvoje sumažėjo labai nežymiai. Prieš
karą katalikų buvo 80%, o dabar tikinčių
jų 65%. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje di
džiausia problema — trūkumas kunigų ir
bažnyčių. Iš trijų vyskupijų tik Kaunas
turi vyskupą. Vilniuje ir Kaišiadoryse
vyskupams neleidžiama eiti pareigų. Vil
niuje yra įtiktai 27 kunigai, t. y. vienas ku
nigas 9 tūkstančiams tikinčiųjų. Iš 45 baž
nyčių, buvusių prieš karą, dabar veikia
tik 11.
Toliau P. Garimberti aprašo tikinčiųjų
protestus dėl Bažnyčios persekiojimo, Se
minarijos veikimo sunkumus, nurodyda
mas, kad valdžia neleidžia remontuoti baž
nyčių net savomis lėšomis.
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios barokas
sužavėjo italų žurnalistą daugiausia. Per
pamaldas šventadienį įeiti į bažnyčią, dėl
didelio susigrūdimo, neįmanoma. Minia
žmonių klauso mišių šventoriuje. Viešpa
tauja visiška tyla, nes kiekvienas nori iš
girsti kunigo žodžius. Tą susigrūdimą prie
bažnyčios varių valdžia traktuoja kaip
maišto užuomazgą. „Protestų dėl religinių
ir tautinių jausmų užgaudinėjimo pasi'tai-

Lietuva 1923 -1924 metais
Vos tik atgavus nepriklusomybę, Lietuvos val
džia pradėjo rūpintis atstatyti jos ūkį. Vienas iš to
kių rūpesčių buvo naujų geležinkelių statyba. Vy
riausybė kreipėsi į kitų kraštų, jų tarpe ir anglų vy
riausybes, prašydama paskolų ir praktiškos pagal
bos. Viena didelė anglų firma (Sir Alexander Gibb
& Partners) 1923-1924 m. žiemą pasiuntė į Lietuvą
geležinkelių statybos specialistą A. G. Roberts iš
tirti sąlygas ir apie jas pranešti firmai, šitas daug
keliavęs žmogus domėjosi ne tiktai jam pavestu
darbu, bet ir naujuoju kraštu, į kurį jis pirmą kartą
atvyko. Savo į Londoną pasiųstuose raportuose jis
sumini Lietuvos trumpą istoriją, ekonominę padėtį
ir paskiras vietoves, kuriose jam prisiėjo būti. Tų
raportų rankraščiai (apie 270 psl.) yra užsilikę iki
šiai dienai. Per vieną manuskriptų kolektorių su
jais gavo susipažinti londoniškisE. šova, o šis savo
ruožtu leido ir laikraščio redakcijai juos pavartyti.
Šičia pateikiama keletas rankraščio laisvai
verstų ištraukų, kurios liečia ne profesinį inžinie
riaus darbą, o tik jo ano meto įspūdžius Lietuvoje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

inžinierius), Mr. Harrison, Mr. Popert ir aš pats.
Dar ten buvo prisidėjęs uniformuotas rajono poli
cijos viršininkas, labai primenąs savo išvaizda ka
pitoną Kettle. Jis buvo nepaprastai mums paslau
gus.
Kitą dieną po labai gausių pusryčių tęsėme ke
lionę toliau. Mus nustebino šito rajono turtingi ir
moderniški ūkiai. Vakare atvykome į vietovę Kai
melis pietiniame Nemuno krante, kur buvo numa
tyta statyti gelžkelio tiltą. Čia mus pakvietė vietos
dvarininkas, kur, dideliam mūsų nustebipiui, suti
kome vieną skotę, baronesę Offenburg ir jos vyrą
(rusą), gyvenančius kaimynystėje. Ji labai apsi
džiaugė, nes toje apylinkėje nebuvo daugiau anglų,
o ir Kaune gal tik pusė tuzino.

Diena buvo šalta, sniegas labai gilus, bet sau
sas. Po arbatos mėnesienoje pervažiavome užšalusį
Nemuną ir pasiekėme Jurbarką. Čia vietos visuo
menė vėl suruošė didelį banketą. Vakaras nebuvo
labai malonus, nes vienas angiškai kabąs su jankio
akcentu lietuvis niekam nedavė nė prasižioti. Daug
buvo kalbų, dar daugiau gėrimų ir valgio. Pokylis
Dešimtą valandą atvykome į Kazlų Rūdą, kur
tęsėsi iki 1.00 valandos. Tą dieną mes valgėme de
mūsų jau laukė rogės. Trumpai sustoję Tamiz Bū
vynis kartus (penki valgiai buvo pilni pietūs). Var
doje pakeisti arklius, nakčiai atvykome į šakius
ginanti diena!
(autorius, matyti, nurašo vardus iš rusiško žemėla
Kitą dieną (kovo 21) apžiūrėjome Jurbarko
pio). Tai mažas žemės ūkio miestelis, kuriame nak
vynę gavome klebonijoje. Vakare dalyvavome po vietovę, kuri atrodė labai graži. Po ankstybų pusry
čių nuvykome rogėmis į tą vietą, kur geležinkelis
kylyje ir turėjome atsakyti į gausingas kalbas.
Mūsų grupėje buvo Mr. Vileišis (geležinkelių in turėtų perkirsti upę. Vietos žmonių komitetas prie
žinierius), Mr. Pankoff (Kazlų — Tauragės ruožo šinosi sumanymui, nes pagal rusų inžinierių buvu

PELNINGAS VERSLAS

Jonas Jonaitis, žymusis 'amerikietiško
futbolo žaidėjas E’altamorės Colt koman
doje, pasitraukia iš šio profesinio sporto
ir pereina dirbti televizijos stotin futbolo
rungtynių pranešėju. Jo metinė alga nau
joje darbovietėje — $160.000. J. Jonaitis,
gimęs Brocklyne, N. Y., jau yra sulaukęs
45 metų amžiaus.
ĮVERTINTA SPORTININKĖ

Violeta Nešukaitytė susilaukė aukščiau
sio 'Sportinio įvertinimo — priimta į Ota
voje esančią iškiliausių Kanados sporti
ninkų galeriją (Firs Gallerie of Sport). Ji
pirmoji ir vienintelė iš stalo lėni suninki ų
buvo priimta į geriausių Kanados sporti
ninkų gretas.
ATVYKO IŠ LIETUVOS

I Hamiltoną (Kanada) iš Lietuvos atvy
ko gydytojais chirurgas dr. A. Saunoris su
žmona ir sūnumi. Jie apsigyveno pas Ka
nadoje įsikūrusią motiną. Leidimą išvyk
ti gavo, padavęs 19-tąjį prašymą.
JURININKAS J. STANKEVIČIUS

Laikraštis „Patriot Ledger“ savo skai
tytojus supažindino su pernai pabėgusiu
lietuviu jūrininku Jonu Stankevičium. Pa
sikalbėjime atskleidžiamas šio pabėgėlio
gyvenimas, jo įsijungimas į žvejybas lai
vyną Klaipėdoj 1971 m. Pradžioje J. Stan
kevičius, tarnaudamas radistu, nė nesva
jojo apie pabėgimą, bet ši mintis kilo vė
liau, kai politiniis komisaras jam neleido
išlipti iš laivo užsienio uostuose. Tada jis
ir nutarė apsigyventi laisvame krašte, kur
nėra tokių varžtų, kaip Sovietų Sąjungo
je. Savo sumanymą J. Stankevičius įvyk
dė Prancūzijoje, Boulogne uoste, gavęs
pagaliau politruko leidimą iškelti koją į
svetima krantą. Atsiskyręs nuo draugų,
jis traukiniu nuvyko Paryžiun ir pasipra
šė politinės globos JAV ambasadoje. Po
trijų mėnesių, Stankevičiui buvo duotas
leidimas apsigyventi JAV. Dabartinė jo
svajonė — įsijungti į JAV pakrančių ap
saugos laivyną. Šį sumanymą jis galės
įgyvendinti, išmokęs anglų kalbą ir pra
leidęs dvejus metus JAV. Radisto darbui
reikia JAV pilietybės. Kalbėdamas apie
Sovietų Sąjungos okupuotą Lietuvą, J.
Stankevičius pareiškė: „Nebėra taip, kaip
Stalino laikais, bet tironija ir teroras te
bėra gyvi. Jūs negalite įsivaizduoti, kokia
baisi yra sovietinė sistema...“
„

LENOS DOVANA

I žvaigždes šlagerių mene iškilusi Lena
Valaitytė neseniai aplankė Vasario 16
gimnaziją ir gyvai prisiminė joje praleis
tus 1957-1961 metus. Netrukus po to ji at
siuntė mergaičių bendrabučiui spalvotą
televizorių, kuriuo mokinės labai džiaugia
si. Direktorius, bendrabučio vedėja ir
moksleivės Lenai nuoširdžiai padėkojo.
Z. BACELIO MONOGRAFIJA

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė išlei
do Haiinos Mošinskienės redaguotą Zeno
no Eiačelio biografiją. Knyga pavadinta
„Nerimo siela“. Išleidimu pasirūpino žmo
na Aleksandra. Tiražas — 200 egz.

ko dažniai, nes tam yra pagrindo,“— sako
P. Garimberti.
Aprašęs protestus dėl kun. Zdebskio su
ėmimo, dėl Romo Kalantos ir kitas antisovietines demonstracijas Lietuvoje, P.
Garimberti sako, kad dėl tų įvykių dabar
užsieniečiams neleidžiama lankytis Kau
ne, ir įtik per pusantrų metų jam pavyko
gauti vizą iš Maskvos nuvažiuoti į Vilnių.
„Dz. P.“

sią tvarką, geležinkelis turįs būti per keletą kilo
metrų nuo miestelio.
Apžiūrėję vietoves, sugrįžome į viešbutį užkąs
ti ir buvome pasiryžę keliauti toliau. Deja, nepasi
sekė. Apie 10.30 vai. vėl pietūs ir naujos kalbos.
Tik atmosfera jaukesnė, nes anas kalbusis žmogus
nedalyvavo. Jurbarkiečiai, daugelis jų žydai, pa
sirodė gana inteligentiški žmonės, ir labai domėjosi
nauju projektu.
Išvažiavę apie antrą valandą, patekome į miš
kingas sritis. Vaizdas buvo kitoks, negu rytinėje
krašto dalyje. Kariškoje stotyje pasikeitėme ark
lius. Keliaudami nuostabiai gražiu mišku, pateko
me į kelią, kuriuo Napoleonas traukėsi nuo Mask
vos. Matėme kalvą, nuo kurios jis stebėjo savo at
sitraukiančios armijos likučius. Tiems, kurie buvo
skaitę apie Napoleono žygius, visa tai padarė dide
lį įspūdį. Aplamai tai buvo kelionė, kokių gyveni
me ne dažnai pasitaiko. Oras buvo labai gražus.
Saulei leidžiantis, sniegas nusidažė raudonai ir kar
tu su puikiais miško medžiais sudarė nuostabų
vaizdų. Mūsų užpakalyje, virš miško, pakilęs di
džiulis rausvas mėnulis sudarė neužmirštamą vaiz
dą. Aplinkui nepaprasta tyla. Tik pakinktų varpe
liai ir arklių kanopos šiek tiek sutrukdė tylumą. Aš
negalėjau neįjungti šio aprašymo į prozaišką rapor
tą, nes tai buvo vienas iš gražiausių dalykų, patir
tas keliaujant per Lietuvą.

Pasiekėme Tauragę, kur naujas geležinkelis tu
rės susisiekti su Tilžė — Šiauliai — Ryga linija. Čia
gavome patogų vagoną, kuriame nakvojome kelias
naktis. Tauragė per karą buvo visiškai sunaikinta,
bet dabar jau beveik atstatyta. Gyventojai pasirodė
labai aktyvūs, mus priėmė gana svetingai. Suruošė
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Keletas įspūdžių Lietuvoje

Filmu pasauly
Algirdas Gustaitis

Ed. Cinzas

Vienu svarbiausiu viešnagės įvykių lai
kyčiau susitikimą su kai kuriais Lietuvos
rašytojais. (Mieląjį Romualdą Lankauską
aplankiau jo bute.) Rašytojų namai nuste
bino prabangia vidaus restauracija. Atro
do, kad nepagailėta nei pinigų, nei darbo,
kol atnaujino ir įrengė nūdienos reikala
vimams tą seną Oginskių buveinę. Be ra
šytojų susirinkimų patalpos, kabinetų,
konferencijų salės, yna ir tradicinis rūsys
— kavinė.
Susipažinęs su vyriausiu Rašytojų są
jungos rabinu įBlelilauisku, nuėjome į susi
rinkimų patalpą. Ten ir išvydau žmones,
kuriuos norėjau pamatyti (ir pasikalbėti.)
Stipriai suręstas, ryškaus veido, keista,
Vakaruose nematyta šukuosena, nervingai
judrus, pasitikinčio savim balsu ii- nuomene apie daiktus ir žmones, Bieliauskas
mielai juokiasi ir švaisto savaip gudrius
sąmojus. Jam viskas aišku ir paprasta:
literatūra ir menas, be grynai specifinės
apimties, turi' tarnauti liaudžiai, "auklėti ir
tobulinta ją.
Aukštais ir lieknas, mintytojo kakta,
skvarbaus žvilgsnio, švelnia vaikiška bur
na ir sunkiomis, lėtai lėtai judančiomis
rankomis Sluckis padvelkė daug kentėju
sio ir daug ką perpratus io žmogaus šilu
ma. Ilgas minutes sėdi tylėdamas, lyg su
sisvajojęs, lyg užsisklendęs savo kampe,
kol staiga prabyla švelniu, jausmingu bal
su. Prabyla tada, kai nuomonės atsiremia
į ne ten padėtą kablelį; Sluckis perkelia
jį kitur, ir pokalbis vėl atgyja, slenka to
liau.
Bubnys daugiau klausėsi, negu šnekėjo.
Gal todėl, kad priklauso jaunesniųjų ša
kai, o gal toks jo būdas. Vidutinio ūgio,
švelnių veido bruožų, temperamentingą
sielą paslėpęs po atsargia šypsenėle.
(Prieš porą metų, buvodamas Čikagoje,
užgyriiaiu jo kūrybą, o kažkuris, literatūrą
nuo politikos nebeatskiriantis senelis už
tad išvanojo man kailį savo laikraštyje ir
nurašė į „draugus".) Tai jis, mano išmo
ne, lietuviškasis Bazenas (o gal ir praau
gęs tą prancūzą), kuris ryškiausiai atsto
vauja „psichologinio individo“ kryptį Lie
tuvos literatūroje.
Šavelis irgi nepasižymėjo iškalbingumo
dovana. O tačiau savo paskutiniame ro
mane „Dievo avinėlis“ įrodė, kad gražbylys. Man atrodo, kad tai ir bus stipriau
sias paskutinio laikotarpio kūrinys. „Die
vo avinėlis“ Amerikos neatrado, — siuže
te pokarinės Lietuvos painiavos, bet jūs
skiriasi nuo kitų bandymų tuorn, kad į žai
dimą įveda jokiai barikadai neužsiangaža
vusį žmogų, kuris, kad ir sukarikatūrin
tas, bet vistiek šviečia istorine 'tikrove, pa
prasto ir nelaimingo žmogaus kančia, ku
ris nieko nesupranta, nesusigaudo apie jį
vykstančiose kovose. „Dievo avinėlio“ pagdindinis veikėjas Titas Vingelis (kaip vy
kusiai parinkta pavardė!) nori gyventi sa
vojo aš gyvenimėlį, bando kovoti dėl jo,
bet įvykiai partrenkia jį dir nusivelka
kitų pasaulin.
Sudėtas Šavelis kukliai, bet užtat Die
vas nepagailėjo veidui darbo — nudailino
jį, išglostė ir įspaudė vaikiškai tyras akis.
Būryje jis lyg ir nedrąsus, kaip priklydęs
karvelis, bet raštuose užtraukia tokią
giesmę, .taip šaukia, juokiasi ir verkia,
kad supurto, sujudina viską iki sielas gel
mių, kaip milžino saujoje.
Baltušis — gaspadoriškai tvirtais pe
čiais, sunkiomis darbininko rankomis, ku
rios dažnai paremia skaistų ir amžinai
jauno senioko veidą. Pidkose akyse kanki
nasi ir ištrūkt negali jaunuoliškas geismas
bėgti, skubėti, kad tik nereiktų sėdėti, su
dėjus an.t pilvo įrankiais. Ir jis, kai pokal

byje pradėdavo įsivyrauti perdaug rimti
dalykai,
atpalaiduoja žaidimą visoje
Lietuvoje pagarsėjusiu jumoru. Baltušio
„Parduotas vasaras“, mano išmone, reik
tų priskirti Lietuvos literatūros viršū
nėms. Galima nesutikti su jo izmu, bet,
kaip man atrodo, negalima nepripažinti
didžiulio talento, kurį jis įrodė savo kūri
niuose. Mano nuomone „Parduotos vasa
ros“ yra literatūrinis šedevras, kuriam,
aišku, galima prikišti izminį atspalvį, bet,
tur būt, niekias nepaneigs, kad retas kuris
taip vykusiai, taip giliai įsiskverbė į kai
miečio psichologines gelmes, sugebėjo su
kurti piemenėlio vargdienėlio portretą.
Tik ten (antroje „Parduotų vasarų“ daly
je), kur vaikai pradeda maišytis suaugu
sių izmiinėse kovose, Baltušio vynais (pra
deda skystėti, nebetenka svaiginančios
stiprybės, kuri taip ryški jokiai ideologi
jai nepriklausomose ganyklose.
Neseniai perskaičiau Baltušio „Su kuo
valgyta druska“, kuri, kaip teko girdėti,
Lietuvoje turėjo didelį pasisekimą. (Beje,
paskutiniame laiške jis rašė, kad baigė
antrą dalį, kuri netrukus pasirodys kny
gynuose.) Tai irgi iki dugno išmąstytas,
baltuši'škai sumū ravėtas pastatas. Jame
netrūksta ir to, ką mes, gyvenantieji Va
karuose, priskirtame „ideologiniam perso
dinimui“, o Baltušis, tur būt, atsiremda
mas į -supratimą, kad literatūra 'turi būti
ir ideologiniai auklėjamo pobūdžio, laiko
būtinu dalyku savo kūryboje. Atrodo, kad
Baltušis atpasakoja taip, kaip jais matė ir
suprato aną .laikotarpį. Baltušis ar įtik ne
bus lietuviškas Markas Tvinas; abu jie iš
braidę vaiko psichologijos marias, pagar
sėję nesugretimamu jumoru.
Be jau minėtų rašytojų, su kuriais 'teko
šnektelti kėlias valandas, 'anos popietės
susitikime dalyvavo Retimeris, Baltakis ir
Būtėnas. Beje, nereiktų pamiršti dr „Va
gos“ leidyklos Vyriausiojo — Ambraso.
Jis spausdina rašytojų kūrinius, gyvena
tarp jų, todėl, kaip man pasirodė, Rašyto
jų namuose yra savas žmogus. Iš Ambra
so sužinojau >apie Lietuvos rašytojų kūri
nių tiražus, atlyginimus, numatytų kūri
nių spausdinimą. Ambrasas kalba stipriu
balsu (jis ir pats stipriai sudėtas), atvirai
sako ir gina savo nuomonę.
O tų nuomonių, kelių valandų pokalby
je, buvo gera 'krūvelė. Jie, aišku, reikalus
supranta kitaip, negu aš, bet nė vienas ne
bandė įtikinti mane, kad klystu, pasišne
kėjome, kaip ir visi retai susitinkantys
žmonės, ir viskas. Mano išmone — tai ir
buvo tas ,,asmeninis kontaktas“, kuris su
artina žmones, leidžia juos pažinti ir įver
tinti paigal savuosius mastelius.
Subraukus dvidešimt trijų dienų vieš
nagės trupinius į krūvą, maitosi, kiad daug
kur pabuvota, aplankyta ir pažinta. (Gai
la, kad ne visiems išeiviams, kurde apsi
lanko Lietuvoje, sudaromos tokios gali
mybės.)
Atšventins liĖsdikyrimą, kuris, kaip pado
rūs papročiai reikalauja, užtruko -iki mie
lojo rytelio, atsisveikinus su giminėmis,
bičiuliais, suku atgal — į Briuselį. Sudiev,
Lietuva, ilki sekančio karto!
PREMIJOS KAIMO ŽURNALISTAMS

Kėdainių rajono „Rytų aušros“ kolcho
zas kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga
įsteigė tradiciniu įtapusį prizą geriausiai
rašančiam .apie kaimą ir jo žmones žurna
listui. Pernai toji premija atiteko žurna
listui Antanui Naujokaičiui, o šiemet jas
įteiktas Rimantui Cemnolonskiiui.

banketą, kuriame dalyvavo apie 40 žmonių. Jis įvy
ko katalikų parapijos salėje. Atminty pasiliko kaatlikų kunigai, kurie negalėjo pilnai pasinaudoti
vaišėmis, nes tai buvo penktadienis ir dar gavėnia.
Kažkas buvo padaręs raudoną emblemą, pažymėti
pirmajam anglų vizitui Tauragėje. Ji buvo nevyku
si, todėl savo kalboje pažadėjau parūpinti tikrą
anglų vėliavą. Žmonės buvo labai patenkinti.
Apie 2 vai. ryto atvykome į Klaipėdą, kur pa
silikome per visą savaitgalį. Oras buvo blogas, pra
dėjo kristi šlapias sniegas.
Klaipėda yra gražesnė, negu Kaunas. Tik gai
la, kad labai šalta, todėl laiką leidžiame gerdami
arbatą ir pasikalbėdami. Kadangi buvo sekmadie
nis, uoste niekas nedirbo. Susidariau įspūdį, kad
reiktų investuoti daug pinigų, norint uostą padary
ti naudingesnį žiemą ir vasarą. Stebėjausi ir neno
rėjau tikėti, kad jūroje nėra potvynių ir atoslūgių.
Kovo 24 d. atvykome į Kretingą. Toliau kelia
vome rogėmis. Arkliai ir rogės buvo blogi, ir tas er
zino mūsų draugą Vileišį. Ne geresnis buvo ir ke
lias. Pietums atvykome į Kartenos kleboniją. Pui
kus kaimiškas maistas. Klebonas pasiūlė arbatos ar
ba vandens, kurį mes visi pasirinkome. (Lietuviška
arbata be pieno anglams negalėjo patikti. Red.).
Apžiūrėjome upę (Miniją), per kurią reikės tiesti
liniją. Inž. Vileišis, būdamas 16-kos stonų, nerizi
kavo žengti ant ledo.
Krašas toliau nuo Kartenos atrodė varginges
nis. žmonės mažesnio ūgio, išbalę, liguisti. Tokie
pat suvargę ir arkliai. Vileišis papasakojo, kad
žemės čia blogesnės, todėl žmonės blogiau maitina
si ir blogiau šeria gyvulius. Vakare atvykome į
Plungę. Sustojome blogai atrodančiame viešbutyje.
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Ar skraido lėkštės? Yra kituose pasau
liuose gyvenančių būtybių, ar nėra? Ar
kitų pasaulių protingieji tvariniai at
skrenda (pasižvalgyti j Žemę, ar neatskren
da? Jei nėra kitokių tvarinių, tai kur bai
giasi pasaulis dir Aukštybių begalybė?
Angliškai pavadintais filmas „U. F. O.
past, present & future“ (Neišaiškinti
skraidantieji daiktai įsentau, dabar dr atei
tyje), parengtas 16 mm Robert Ernenegger. Pasikalbėjimai su JAV kariškais la
kūnais, .asmenimis, patyrusiais apie skrai
dančius daiktus, mačiusiais jų šviesas.
JAV vyriausybė tokius įvykius stengiasi
nutylėti, neskelbia, apvėtę miglomis, pa
leidžia pavėjui.
Iškilmingas valkata. Angliškai „Gentle
man tramp“. Parengė Richard Patterson.
Pagamino Bert Schneider. Parinkti, gaba
lai iš Charles Cbaplino filmų. Vėliausieji
jo dr šeimos vaizdai. Įkalbėjo Walter Matt
hau, Laurence Oliver ir Jack Lemmon.
Kai kais mano, kad Chaplinas buvo fil
mų genijus. Jaunystėje praradęs tėvus,
nieko rimtesnio nebaigęs, neturėjęs jokių
protekcijų, sugebėjo filmų pasaulyje iškil
ti daugiau, kaip kials nors kitas. Jis rašė
scenarijus savo filmams, juos režisavo, fi
nansavo, platino. Visame pasaulyje buvo
labai šiltai, net entuziastingai sutinka
mas. Buvo didelis "priešprieša, lipnus mei
lužis, nekentė Hitlerio. Silpniausias fil
mas yra to asmens pajuokiau.
The Hindenburg. Nuo pirmųjų bandy
mų pakilti į orą ilki didžiųjų cepelinų bu
vo ilgokas keliais, ne "tiek eitais, kiek
skristas aviacijos mylėtojų. Nacių Vokie
tija pastatė didžiausią ir moderniškiausią
cepeliną, pavadintą Hiindenburgu. 1937
metais tais 804 pėdų ilgumo oro milžinas
rengėsi antrai kelionei per Atlantą: iš
Frankfurto a. M. į Lakehurst, N. J.
Tuo laiku Hitleris siautėjo. Jo nekentė
vienos tautybės žmonės. Ir komunistai ne
norėjo atleisti. Vokietijos valdžia įsakė
ypač saugoti šį skridimą, nes gavusi grąsiniimų cepeliną sunaikinti virš Amerikos,
šiuo saugotoju paskiriamas George C.
Scott. Anksčiau su juo besikalbant yra pa
sakęs, kad jis kitiems daugiau nebevaidiins. Girdi, gamintojai ir "režisieriai artis
tą per daug spaudžia, įvairiausiai varžo.
To jis negalįs daugiau pakęsti ir filmus
pradės pats gaminti.
Filmą pagamino amerikiečiai, Universal
Studija, pagal to vardo Michael M. Moo
ney knygą. Direktorius Robert Wise.
Rodoma nemaža hitlerinio jaunimo. Fil
mo 'tikslas — hitlerinio laikotarpio pajuo
ka. Į reprezentacinę cepelinų kelionę įleis
ti >aršū'S to režimo priešininkai. Netgi skri
dimo įmetu altliekiamiame koncerte jie šai
posi iš Hitlerio, kaip iš linų kuodelio.
„Hindenburg“ buvęs pastatytas, kaip
filme įtaigojama, hitlerinės Vokietijos pro
pagandai. Keista, kad Vokietija rizikavo
didžiulį cepeliną pripildyti labai greitai
užsidegančiu vandeniliu. Amerikiečiai tu
rėjo monopolį neužsidegančiiam heliui, bet
jo Vokietijai nedavė. Sabotažininkas, bu
vęs nacis, o dabar lėktuvo tarnautojais,
maža bomba padegė cepeliną, kuris besileisdamais Amerikoje sudegė; žuvo daug
žmonių.
Nors bijomasi gaisro, bet į „Hindenburgą“ leidžiami rūkoriai, net jiems įtaisyti
uždegilkliiai. Kodėl įsileistas klounas ir aiš
kūs prieš režimą nusistatę "asmenys?
Filmo .rankraštis, gerokai apšvarinus,
priimtinais. Pakankama linltryga. Geri gar
sų efektai. Įdomus filmavimas.
Žmogus, norėjęs būti karaliumi. Nėra
pasaulyje kelionių literatūra besidominčio

Tačiau lovos buvo švarios, be parazitų, čia ir vėl
banketas iki pat ryto. Vėliau aplankėme garsius rū
mus (Oginskio) ir dvarą, kuriame įsteigtas labai
vertinamų žemaitukų veislės (pony) žirgynas. Dar,
brisdami iki kaklo per sniegą, buvome pasiekę ply
tinę.
Kovo 26 d. po pietų pasiekėme Telšius, čia
radome patogų viešbutį, kurį laikė angliškai kalbąs
žydas. Iš jo — tiesiai į balių, suruoštą Telšių klube.
Atmosfera čia buvo visiškai skirtinga. Jautėmės
kaip kolonialiniame Tolimųjų Rytų klube. Žmonės
labai puikūs ir vaišingi. Vakaras buvo gražus, bet
po septynių valandų trukusių vaišių, visi galvojome
tik apie lovą, čia buvo išbandytas anglų patvaru
mas. Turiu pažymėti, kad visi parėjome savomis
kojomis, nesvirduliuodami. Kadangi ši kelionė bu
vo suorganizuota valdžios žmonių ir jos lėšomis,
mes negalėjome atsisakyti ar pakeisti programos.
Nuo Telšių kraštas atrodė vėl turtingesnis. Pie
tų atvykome į kleboniją Tryškiuose, o vakare pa
siekėme Kuršėnus, kur mūsų jau laukė miegamasis
vagonas.
Kelionė rogėmis. buvo tikrai labai nepatogi.
Rogės nevykusiai padarytos — jokios apsaugos nuo
arklių kanopų lekiančio purvo ar sušalusio sniego
gabalų. Keliai siauri — dvejoms rogėmis prasilen
kiant, dažnai apsiverčiama. Rogių užpakalyje jo
kios atramos. Baisiai šalo kojos. Kailiniai, kuriais
vilkėjome, padaryti iš dažyto ožio kailio. Tie dažai
nuo drėgmės leidžiasi ir viską nudažo. Nuo vežėjo
(jis vadinamas mužiku) sklindąs kvapas kartais
konkuruoja su ožio kailio kvapu.
Į Kauną atvykome kovo 28 d. pavargę ir pur
vini. Skubėjome į viešbutį pasikeisti drabužius. Bet

žmogaus, kuris nežinotų anglų rašytojo R.
Kiiiplingo. Jis daug keliavo, ypač mėgo In
diją ir jos temomis sukūrė įvairių veika
lų. Rašė nesilaikydamas prie laiko mados
bei kritikų ir recenzijų pageidavimų. Ne
ieškojo "poetinių ar (vadinamųjų) litera
tūrinių „plonybių“, o į savo eilutes bėrė
paprastą žmonių kalbą, netgi parinktai
apprastą, nevengdamas kareiviškų kyšu
lių.
R. Kiiplingo raštai turi plotį, įdomių de
talių ir begalines galimybes aktoriams, re
žisieriams, ne vien skiaiitytojiamis. Jis apra
šo tokiomis detialėmils ir 'kitiems nepaste
bimomis smulkmenomis, kurios, artistų
pajustos, tampa begaliniai brangiomis. Be
kitų, "tok sali yra ir R. Kdpli'nigo veikalas
„The Man Who Would Be King“ (žmogus,
norėjęs būti karaliumi). Sekdama rank
raščiu, Columbia filmų Studija pagamino
spalvotą filmą. Vaidina Sean Connery, Mi
chael Caine, Christopher Plummer. Rank
raštis John Huston ir Gladys Hill. Muzi
ka Maurice Jarre. Filmuota Maroke.
Jau pirmą minutę įsudominamiais žiūro
vas. Ir taip be pertraukos per visą filmą.
Puikūs artistai, piirmaeillis rankraštis, ge
ras režisierius. Veiksmai ir nuotykiai ve
jasi vieniais kitą. Yma kuo domėtis, nes du
nuotykių ir kelionių mėgėjai (Seian Con
nery ir Michael Oaine) nusprendžia tapti
"karaliais. Perėjus per sniegynais nuklo
tus kalnus į Kaifirisltan šalį, vienais jų vie
tinių gyventojų apšaukiamais šventuoju ir
karaliumi. Bet jis panoro vesti gražuolę.
Dvasininkai, išaiškinę jo žmonišką "Silpnu
mą, nužudo.
Puikūs vaizdai, keisti papročiai, saikin
gai sudėstyta visa filmo eiga — malonu
mas žiūrėti, gėrėtis.

J. Lauciaus byla
Jau buvo minėta apie Amnesty Interna
tional verčiamas iš rusų kalbos „Einamų
jų Įvykių Kronikas“, kuriose gana daug
rašoma apie įvykius Lietuvoje ir lietuvius
disidentus. Kronika Nr. 29 aprašo moky
tojo (Biržuose) Jono Lauciaus bylą, kuri
čia laitpaisakojama.
Jonas Laucius (gimęs 1917 m.) 1969 m.
parašė romaną „Žaizdrą“. Jame buvo ap
rašytas lietuvių gyvenimas po 1940 metų.
Rankraštis buvo pateiktas „Vagos“ leidyk
lai. Leidėjai "pripažino, kad knyga yra
priešsovietiška, nemorali ir nemeniška.
Aišku, rankraštis buvo atmestas. Po to J.
Laucius slavo rankraštį dalimis -pradėjo
siųsti JAV gyvenančiam broliui.
1971 m. liepos 16 d. J. Laucius buvo su
imtas Teismais įvyko gruodžio 16-17 d.
Teisėjas — Misiūnas, prokuroras — Bakučionlis, gynėjas — Gavronskis. Tai žmo
nės, dalyvavę ir Simo Kudirkos byloje.
Teisiamajam buvo taikomas Lietuvos kri
minalinio statuto 63 paragr., atitinkąs Ru
sijos respublikos 70 paragr. Tardymo me
tu buvo minimi 7 Lauciaus laiškai, pa
siųsti į JAV. Tačiau prie bylos buvo pri
dėtas tik vienas laiškas, kuris neturėjęs
siuntėjo adreso — buvęs labai purvinas ir
dėl ito turėjęs būti atidarytas. Laiško tu
rinys buvęs priešsovietiškas.
Pagrindinis liudininkas buvo mokytoja
iš Vilniaus, kuri 1969-70 m. lankėsi Ame
rikoje ir sutiko Lauciaus brolį. Šis ir pa
pasakojęs apie kalbamąjį priešsovietinį
romaną. Taip pat liudijo Kazys Ambra
sas, „Vagos“ literatūrinis kritikas, Lau
ciaus žmona ir dėdė, kurie buvo skaitę
romano rankraštį. Kai kurie Lauciaus

apie mūsų grįžimą nebuvo pranešta, ir visi kamba
riai buvo užimti. Mūsų baltiniai nepasiųsti į skal
byklą. Tačiau po poros dienų reikalai vėl susitvar
kė.
Daug sunkumų turime su kalba. Sunku išvers
ti įvairius terminus iš lietuvių į anglų kalbą, o žo
dyno nėra jokio. Per 40 metų lietuvių, kalba buvo
užguita, dabar reikia viską pritaikyti naujam gyve
nimui. Daugelis rašančiųjų patys gerai nemoka kal
bos, ir vertėjui yra sunku išnarplioti jų sakinius.
Prisieina pirma versti į rusų kabą, o tik tada į ang
lų. Tuo tarpu nei Mr. Harrisonas, nei Mr. Popert,
nei dar vienas padėjėjas nežino techniškųjų terminų
ir mažai gali padėti. Daug turėjome sunkumų, kol
paruošėme naujojo geležinkelio sąmatą. Ir vis dėl
tos kalbos. Vienintelis Harrisonas gali susikalbėti
lietuviškai.
***

mokiniai buvo "tardomi, bet į tesimą nepa
kviesti.
Teisme Laucius prisipažino, kad jis
brandino romano idėją per 20 metų, įtikė
damas, jog ateis laikas, kai galės rašyti
kiekvienas, o ne "tik oficialieji rašytojai.
„Dabar įsitikinau, kad klydau. Sov. Są
jungoje nėra laisvos literaitūros; rašytojai
čia yra įtik valdžios pasamdyti darbinin
kai“, pareiškė J. Laucius teisme. Gynimo
si kalboje jis pareiškė, kad kaltė dar ne
padaryta, .romanas nepaskelbtas; js teisia
mas tik už intencijas. Prašė nekaltinti ir
nepersekioti jo šeimos. Prokuroras reika
lavo penkių metų, belt Laucius nubaustas
dviems metams stovyklos.
J. Lauciaus žmonai, kuri buvo dirbusi
mokytojos darbą 20 metų, buvo įsakyta
atsistatydinti. Ji gavo darbą bibliootekoje už 60 rublių per mėnesį. Iš to ji turėjo
pragyventi kartu su trimis mokyklinio
amžiaus valkais.

LIETUVOJE
NESIDOMI VAIKŲ DARŽELIAIS

Lietuvos spaudoje daug rašoma apie
priešmokyklinių vaikų auklėjamą vaikų
darželiuose. Tam "auklėjimui skiriama
dvejopa mauda: būsimiieįji piliečiai nuo pat
lopšio mokomi ibūtii gerais marksistais, o
jų motinos, palikusios vaikus darželiuose,
gaili eiti į darbą. Deja, kaime tais darže
liais labai mažai iki šiol tesirūpinama:
švietimo "ministerijos ikimokyklinių vaikų
įstaigų skyriaus viršininkė E. Kliukienė
pareiškė, kad tiktai 5.5% kaimo vaikų lan
ko darželius.
BALETO SUKAKTIS

Gruodžio 4 d. sukako 50 metų nuo Lie
tuvos baleto atsiradimo. Pirmasis baleto
spektaklis Kauno teatro scenoje "buvo Delibo „Kopelijia“, kurią pastatė P. Petro
vas. Lietuvos baletui daug nusipelnė ge
ras šokėjas ir vadovas B. Kelbauskas.
Šiuo metu Lietuvos baleto teatrui vado
vauja V. Gri'viiokas. Jo yra" pastatyti šie
lietuviški baletai: J. Juzeliūno „Ant ma
rių kranto“, J. Indros — „Audronė“, E.
Baisio — „Eglė žalčių karalienė“.
ŠILUTĖS PINIGAI

1921 m„ kol Klaipėdos kraštas buvo at
sikirtas nuo Vokietijos ir pavestas laikinai
valdyti prancūzams, Šilutėje buvo pasiro
dę savi, Berlyne spausdinti, pinigai — Ši
lutės markės ir pfenigai. Jie visi turėjo tą
patį vokiečių rašytojo H. Zudermano at
vaizdą, o kitoje pusėje jo tėvų namus Ši
lutėje. Pinigai išsilaikė iki 1922 m. vasa
rio 22 d.
YRA ŽUVIES — NĖRA ŽUVIES

Žuvų ūkis Lietuvoje, ypačiai Vilniaus
"krašte, yra padaręs didelę pažangą. De
šimtimis tonų, kaip rašoma „Švyturyje“
(Nr. 22), blaškosi trivasarių karpių. O -to
liau pridedama:
„žmonės Vilniuje graibstyto išgraibsto
gyvas žuvis. Kai pasiklausai stovinčių ei
lėse pirkėjų, apmaudu pasidaro. Tie pikti
nasi: šimtai tonų karpių respublikoje iš
auginama. o matome tik jų uodegas. Pik
tinasi pagrįstai. Žuvis tikrai valkšnomis
semiame, o realizuoti neįstengiame. Ir ne
dėl mūsų kaltės. Nors prie karpio auksinę
etiketę kabink, prekybininkai vis vien kra
tosi, sakydami: „Neturime kur laikyti. Nu
gaiš.“
O kas jums, broliai, neleidžia įsirengti
parduotuvėse baseinėlių!?
Pagaliau pardavinėkime žuvis gatvėse
iš cisternų, kaip tai daro latviai. Be to, ne
vien sostinės centro ar Antakalnio gyven
tojai mėgsta šviežius karpius. Pamiršome
Lazdynus, Karoliništkes. Karpius mielai
pirktų miestelių ir kaimų gyventojai, jei
jų prekyba užsiimtų vietinės parduotu
vės.“
LINOTIPININKŲ KURSAI

Kaune .įvyko linotipininkų varžybos.
Reikėjo surinkti apie 100 eilučių sudėtin
go teksto, atsakyti į tris klausimus iš rai
džių rinkimo -technologijos, linotipo aptar
navimo, saugaus darbo taisyklių ir pan.
Pirmą vietą laimėjo „Vaizdo“ spaustu
vės linotipininkas H. Klajūnas, antrąją —
V. Staškevičius ir trečiąją — V. SvisčiauSkas. Laimėtojams įteikti diplomai.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Dar keletą kelionių A. G. Roberts padarė po
Lietuvą, planuodamas geležinkelius. Daug raportų
pasiuntė į Londoną. Visuose raportuose, šalia gele
žinkelių planų, yra paliesti Lietuvoj sutikti žmonės,
apibūdintos paskiros vietovės, panagrinėtas Lietu
vos ūkis. Autorius vietomis yra gana kritiškas ir ne
vengia papeikti vadžią. Ypačiai jam nepatinka vie
toje Naruševičiaus susisiekimo ministru paskirtas
inž. Sližys. Lietuvos gyventojai jam patinka, jie esą
panašūs į anglus.

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Neįmanoma iš didžiulio rankraščio išrankioti
visas ten išblaškytas įdomesnes smulkmenas. Tam,
kuris susidomėtų ano meto Lietuvos ūkiškuoju gy
venimu, rankraštis tikrai pateiktų nemaža medžia
gos.

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU
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Lietuvių Kronika
AUKOS

NOTTINQHAMAS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
B. Williams — 9.00 sv., A. Miliūnas —
PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKIMAS
5.00 sv., J. Strumskis — 3.00 sv., B. Vid
Sausio 4 d. po liet, pamaldų 11.15 vai.
mantas — 3.50 sv., B. Urbanavičius —
2.00 sv., J. Kemazičkas — 1.00 sv., I. Ta bus Židinyje parapijiečių susirinkimas ap
mašauskas — 1.00 sv., B. Simuikonis — tarti aktualiems reikalams.
Vi-šus kv-iečilame dalyvauti.
0.90 sv., A. iBtruožis — 0.50 sv.
Tautos Fondui aukojo:

Tarybos Prezidiumas

V. Apanavičius — 1.00 sv.
ŽODELIS SVEIKINTOJAMS

Atsitiko, kad kai kurde skaitytojai at
siuntė pageidavimus pasveikinti draugus
ir pažįstamus po to, kai laikraštis jau bu
vo atspaustas ar net išsiuntinėtas. Apgai
lestaujama, kad tokie sveikinimai nebe
galėjo būti išspausdinti.
Į neišsipausdinitų sveikinamų tarpą laik
raščio admini-stracijon kartu su laišku
ir laikraščio prenumerata pateko ir mūsų
mieto bendradarbio Laimučio Švalkaus
auka kalėdiniams sveikinimams. Redakci
ja, gavusi uždelstą L. švalkaus auką, atsi
prašo jį patį ir likusius nepasveikdntus jo
draugus.
P. B. VAKKALOS AUKA

Vienas iš DBLS steigėjų ir garbės na
rys P. H Varkala, atnaujindamas savo ir
giminių prenumeratas, lietuviškajai spau
dai paremti paaukojo £50.00. Savo laiške
redaktoriui jis rašo: „Aukštai vertinda
mas „Europos Lietuvio“ ir „Nidos“ leidyk
los įkultūrinę reikšmę mūsų gyvenime ;r
suprasdamas šių institucijų sunkią ekono-’
minę padėtį, pridedu £50.00 auką jų pa
laikymui.“
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų
Klubo redaktorius ir leidėjai už šią gražią
kalėdinę dovaną garbės nariui P. B. Varikalai nuoširdžiai dėkoja.
ATSPAUSTOS KRONIKOS

Neseniai pasirodė Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronika 2-ji dalis. Joje sudė
ti Lietuvoje leidžiamųjų Kronikų 8-15 nu
meriai. Prieš porą metų buvo atspausta
pirmoji dalis (Nr. 1-7). Tokiu būdu dvie
jose (knygose jau galima perskaityti Lie
tuvos pogrindyje leidžiamojo laikraščio
didesniąją dalį. Kai susitelks daugiau me
džiagos, be abejo, bus Išleista ir trečioji
dalis.
Knygas leidžia L. K. Religinės šalpos
Rėmėjai. Pirmojo tomo kaina minkštais
viršeliais 2.50 dol., o antrojo — 3.50 dol.
Anglijoje, kaip matyti iš įdėto praneši
mo, Kronikas platins „šaltinis“ Nottinghame.
MIRĖ P. RUZGAS

Per Kalėdų šventes mirė Povilas Ruz
gas (apie 55 m. amžiaus), gyvenęs Guildforde (Surrey). Kilimo buvo nuo Taurag
nų. Į Angliją buvo atvykęs kartu su savo
broliu 1947 m.

LONDONAS
LANKĖSI LONDONE

Kalėdų švenčių metu Londone ir Lietu
vių namuose lankėsi prancūzų kariuome
nėje tarnaująs J. Tomkus. Jis buvo atvy
kęs iš Paryžiaus.
Iš Vokietijos švenčių Londone praleisti
buvo -atvykęs E. Varoneckas su dukrele.
KALĖDOS LONDONE

— Londono Lietuvių bažnyčioje Berne
lių mišias 12 vai. -atlaikė -rektorius Ikon. J.
Sakevlčius. Dalyvavo daug žmonių, giedo
jo .J Čemio vedamas choras. Po pamaldų
prie bažnyčios esančioje salėje buvo su
organizuota parapijai paremti loterija ir
kavutė.
— Lietuvių Namuose administratorius
K. Makūnas Kalėdų pirmąją dieną suor
ganizavo bendrus kalėdinius pietus. Daly
vavo 26 žmonės — daugumoje viengun
giai. Puikiai paruošti pietūs praėjo geroje
ir linksmoje nuotaikoje.
Apie kūčias ir Kalėdas L. Sodyboje tuo
tarpu žinių dar negauta.
MIRĖ S. SKOPAS

LEIQH
KALĖDINIAI PARENGIMAI

Lapkričio 22 d. buvo suorganizuota eks
kursija į Manchesterio lietuvių klube įvy
kusį kariuomenės šventės minėjimą.
Gruodžio 7 d. buvo atvažiavęs kunigas
V. Kamaitis ir laikė pamaldas švento Juo
zapo bažnyčioje už mūsų skyr. mirusius
narius. Po pamaldų kunigas buvo pakvies
tas vakarienės pas M. Auškainį, gyv. Ashtone.
Gruodžio 13 d. buvo surengta vaikams
Kalėdų eglutė. Taip pat -buvo kantu ir tė
vų -subuvimas su vaišėmis. Vaikučių susi
rinko -neperdau-giausiia. Motinos ir šeimi
ninkės pavaišino arbatėle ir užkandžiais.
O svečias iš Boltono J. Banys, kuris atli
ko Kalėdų senelio pareigas, apdovanojo
juos dovanėlėmis. Po to tėvai ir kiti sve
čiai -pasivaišino prie gražiai paruoštų sta
lų. E. Vaineikis tarė keletą žodžių, paaiš
kindamas -to vakaro prasmę. Už visą dar
bą ir pastangas gražiai paruošiant vaišes,
padėka priklauso Aušk-alniams ir tiems,
kurie jiems padėjo.
J. P.

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ MUENCHENE

Muencheno -tautinių šokių grupė „Ratu
kas“, prie kurios šliejasi ir nešokantis lie
tuviškasis jaunimas, suruošė lapkr. 29 d.
kariuomenės paminėjimą.
Su kariška daina išsirikiavę scenoje, jie
pagerbė žuvusius ir žūstančius už Lietu
vos -laisvę: savanorius, karius, partizanus.
Tylos ir -susikaupimo minutėje seniūnė,
studentė Kristina Paul-i-ukevičiūtė dekla
mavo K. Bradūno „Būk ramus, -amžinasis
lietuvi“. Sekė daina — „Ar ne tu?., mano
Lietuva“.
Stud. Mečys Landas, „Ratuko“ akordeo
nistas, kalbėjo -apie Lietu-vos kariuomenę
istoriškai. Pradžioje jis pa-Stebėjo, kad
šiuo metu kalbėti apie -kariuomenę yra -ne
populiaru, kai vieni, užėmę mūsų kraštą,
skelbiasi atnešę -laisvę, -bet netokią, už ku
rią būtų kovojusi mūsų kariuomenė, o ki
tiems, kurie gyvena Helsinkio Susitarimų
šydu užsigaubę galvas, istorinių faktų pri
minimas yra nemalonus.
Lietuvos kariuomenė nuo pat susidary
mo XIII-me amžiuje iki -paskutinio Pada
lijimo 1795 m., -buvo suverenumo pagrin
das. Pradžioje tai buvo -atskirų kunigaikš
čių pulkai, vėliau į karą eidavo bajorai, o
galutinai profesionalai kariai buvo sam-,
domi. Į karą šaukdavo Didysis Kunigaikš
tis tik su seimo nutarimu. -Bajorai turėjo
į karą -atsivesti ir tam tikrą skaičių tarnų.
Atsisakantieji kariauti, galėjo netekti sa
vo žemių. Bajorai ne mielai eidavo į ko
vos lauką. Tad 17-me -amžiuje jie jau vi
sai nebūd-avo šaukiami į karą, o buvo
samdoma kariuomenė aš įvairių kraštų.
Kareiviai gaudavo algas, iš kurių -turėjo
pa-tys apsirūpinti visa kuo. Kariuomenė
būdavo -raita, -tik trumpu laiku buvo ir
rinktinių -pėstininkų, kurie greit -išnyko.
Baigiantis I-jam Pasauliniam karui,
1918 m. gale, -kai vokiečiai traukėsi iš Lie
tuvos, o jiems įkandin -sekė rusai, prie
Valstybės Tarybos veikusi Apsaugos ko
misija -pradėjo rūpintis kariuomenės or
ganizavimu — rusams atremti. Kariuome
nė buvo organizuojama slaptai nuo vokie
čių administracijos- Nepriklausomybės
kovų kariuomenė buvo sudaryta grynai iš
savanorių. 1918 m. lapkričio 23 d. buvo iš
leistas pirmasis kariuomenės įsakymas.
Šią datą pagarbiai prisimename kasmet,
nes, jei nebūtų susikūrusi savanorių ka
riuomenė, tikriausiai nebūtume turėję ir
Lietuvos Nepriklausomybės.
Lietuvos Respublikos prezidentas buvo
visų ginkluotųjų pajėgų vadas. Jis turėjo
-teisę skelbti mobilizaciją, įsakyti pradėti
karą. 1940 m. rusams įsibrovus i Lietuvą,
kariuomenei buvo įsakyta nekovoti. Lie
tuvos kariuomenės ginklų rūšys buvo
šios: pėstininkai, -artilerija, kavalerija,
aviacija, inžinerija, jūrininkai, intendan
tūros, -teismai, sanitarijos ir veterinarijos.
Lietuvos kariuomenė nusipelnė ir švieti
mo srityje, išmokydama karius rašto,
krašto pažinimo ir kt.

Rytiniame Londone gyvenęs Stasys Skopas gruodžio 6 d. buvo rastas prie durų
-be -sąmonės. Greitoji pagalba nugabeno į
Bethnal Green ligoninę, kurioje gruodžio
7 d. numirė.
Atgabentas į ligoninę, nepasisakė savo
tautybės, nei tikybos. Taip pat nenurodė
savo gydytojo adreso. Tik pareiškęs netu
rįs jokių giminių šiame krašte. Gruodžio
16 d., niekam nežinant, jo palaikai buvo
sudeginti City of London krematoriume.
Dabar bandoma atgauti jo pelenus ir pa
laidoti Šv. Patriko kapinėse lietuvių sky
riuje.
A. si. S. Skopns buvo gimęs 1896 m. spa LIETUVIŠKOS PAMALDOS
lio 25 d. Biržų apskrityje. Lietuvoje ilgą BRADFORDE — sausio 4 d., 12.30 vai.
lailką buvo Įgulos bažnyčios zakrsitionu NOTTINGHAME — sausio 6 d., Trijuose
Kaune. Gyvendamas Londone -aktyviai da
Karaliuose, 19 vai., Liet. Židinyje.
lyvavo religinėje veikloje, skaitė lietuviš
kąją -spaudą ir ją rėmė.

Sekė prieš mėnesį emigravusios -iš Lie
tuvos pas savo vyrą, estrados dainininkės
Violetos Rakauskaitės-Landienės koncer
tas, kurio pertraukoje „Ratukas“ sušoko
keturis tautinius šokius (jų tarpe specia
liai kariuomenės šventei • taikytas „Ože
lis“!)
Violeta Rakau-skaiitė-Landienė dainavo
šias dainas: lenkų kompozitoriaus ir N.
Ščiukaitės teksto „Gimtieji namai“, pen
kias B. Gorbulskio dainas — pritariant iš
juostelės Lietuvos filharmonijos kameri
niam orkestrui — „Taku saulėtu“, „Gegu
tė“, „Kol žemė sukas“, „Meilė“, „Debesė
liai“, prancūzų komp. Paul Mauria-t „Su
grįžk“ (prancūziškai), akompanuoj-ant
„Trimito“ orkestrui (juostelėj) ir B. Garbulskio bei Vyt. Bložės dainą „Ilgesys“. Po
to sekė kelios dainos vokiečių kalba —
„Sekmadienis Avinjone“, „Paryžius — -tai
teatras“ ir kt. Koncertas ir visa programa
buvo baigta bendra daina Violetos su „Ra
tuku“ — B. Gorbulskio ir V. -Bložės „Oi,
Motinėle“.
Pirmasis dainininkės koncertas Vaka
ruose praėjo su dideliu pasisekimu. Kiek
viena daina ir kiekvienas žodis buvo to
bulai interpretuotas, išgyventas ir išreikš
tas. Violeta Rakauskaitė labai simpatinga
ir patraukli scenoje, pririšo tuoj žiūrovus,
kurie plojo jai iš širdies.
Jauna dainininkė yra gimusi ir augusi
Kaune, baigusi Vilniaus un-te vokiečių
kalbos studijas, mokytojavo Kauno gim
nazijoje. šešeri metai, kai ji dainuoja
estradoje, Vilniuje — su pučiamųjų or
kestru „Trimitu“, o -taip -pat su Liet, radi
jo ir televizijos lengvosios muzikos or
kestru. Yra dainavusi ir Čekoslovakijoje
bei Lenkijoje. Išleidusi nemažai plokšte
lių.
Minėjimo svečiai, atsidėkodami jauni
mui už jaunatvišką programą, išpirko lo
terijos bilietus, ištuštino bufetą ir dosniai
aukojo „Ratuko“ atstovėms į Jaunimo
kongresą.
-Minėjimą pravedė Ratuko seniūnė K.
Pauliukevičiūtė, salę dekoravo D. B>arūnaiitė, -bufetą paruošė V. Hermanaitė, lote
riją organizavo D. Žakytė, šoko ir d-ainiavo visas „Ratuko“ jaunimas.
Gruodžio 11 d. Muencheno „Ratukas“
-buvo susirinkęs paskutinį kartą šiiai-s me
tais į savo „ketvirtadienių“ -susirinkimą.
Šį kartą -susirinko ne repeticijoms, bet
Adventinei Valandėlei, prieškalėdiniam
susikaupimui ir savo metinės veiklos per
svarstymui. Muencheno kapelionas prel. J.
Aviža -pasakė religinį žodį, paskui -buvo
prisiminti adventiniai papročiai Lietuvo
je, o vadovė A. Grinienė iš „Ratuko“ dien
raščio išskaičiavo visus — 51-mą šių me
tų susitikimą, primindama, kas -buvo nu
veikta -ir ko trūko, žvakelių prieblandoje
malonu buvo stebėti 18 susitelkusių vei
dų ir spėlioti, -ar jų mintys driekiasi (į pra
ėjusius metus, ar i ateitį...
ADVENTO ŠVENTĖ MERGAIČIŲ
BENDRABUTYJE

Galima sakyti, kad Vasario 16 gimnazi
joj advento metu- kiekvienais metais mer
gaitės suruošia gražią ir jaukią kalėdinio
atsisveikinimo šventę. 1975 metais ji bu
vo gruodžio 13 d., priešpaskutinį mokslo
šeštadienį. Visai programai vadovavo mer
gaičių bendrabučio seniūnė Angelė Vil
činskai tė, IX-tosios klasės seniūnė. Šven
tėje dalyvavo vi-sos Vasario 16 gimnazijos
moksleivės, direktorius Vincas Natkevi
čius, kapelionas kun. Jonas Dėdinas ir
trys lietuvės gimnazijas mokytojos bei
bendrabučio auklėtojos.
Pradžioje visa eilė mergaičių deklama
vo eilėraščius, kurie iš dalies -buvo para
šyti IX-tos klasės mokinės R. Šreifeitaitės. Toliau bendrai sugiedota ne maža ad
vento ir kalėdinių giesmių. Savo kalboje
Angelė Vilčinskaitė ypatingai iškėlė ad
ventinio susikaupimo šventės reikšmę ir
manė, kad šią gražiąją -tradiciją reikia bū
tinai tęsti. Ji įnešanti į mergaičių -tarpą
daugiau artimumo i-r nuoširdumo. Tam
pagrįsti A. Vilčinskaitė pacitavo vienos
buvusios bendrabučio seniūnės, dabar jau
universiteto studentės, laiške -rašytas min
tis. Direktorius Vincas Natkevičius pasi
džiaugė šia gražia -tradicija ir apdovanojo
mergaites šokoladu. Dar tarė jautrų žodį
mokytoja Birutė Bilkštytė, kuri ypač -pa
brėžė nuotaikos jaukumą, (kurios dėka ji
pasijutusi kaip namuose.
Galiausia visos mergaitės savo tarpe
pasikeitė dovanomis ir tada susėdo -prie
pačių mergaičių paruošto bendro kalėdi
nio stalo. Visa šventė buvo j-auki ir nuo
taikinga. Aišku, kad pagrindinę viso dar
bo i-r rūpesčio atsakomybę nešė mergai
čių bendrabučio vedėja, kuri jau 15 metų
auklėja Vasario 16 gimnazijos mergaites.
B. L.
EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO
ADVENTO ŠVENTĖ

Tikriąusia jau daugiau kaip 15 metų,
-kai Vasario 16 gimnazijos Evangelikų
Jaunamo Ratelio vadovas kun. diak. Fricas
Skėrys organizuoja ir -praveda advento
šventes. Šios šventės yra pilnos adventinio
susimąstymo, bet kartu jau ir -atsispindi
džiaugsmas greit ateinančiu mūsų gelbėti
Kristumi. 1975 metais ši šventė įvyko šeš
tadienį, gruodžio 13 d. Vasario 16 gimna
zijos valgykloje.
Švnetė pradėta giesme „Štai, ateina
Viešpats tau!“ ir Advento malda. Po to
kun. diak. Fricas Skėrys pasakė šventei
pritaikytą pamokslą iš Apr. 3, 20: „štai,
aš stoviu prie durų :r beldžiu. Jei ka's iš-

Gyvenimo sąlygos kosmose
lio formą. Jeigu- žmogus pašoka į viršų, jis
-nebeaitsjistoja -ant grindų, bet plaukioja
ore. Kad -astronautai galėtų laisvai vaikš
čioti, erdvių laivo grindys ir lubos pada
rytos grotų formos -su trikampiais įdubi
mais, kurie tiksliai derinasi su trikampėm
plokštelėm ant astronautų batų padų. Tuo
būdu -astronautas gali laisvai vaikščioti
grindimis ir, žemyn galva, lubomis. Išsi
maudyti a-r pasinaudoti dušu ne -taip pa
prasta, kaip žemėje, švirkštas apipurškia
besimaudantį vandeniu, -bet vanduo nenu
bėga žemyn, o stovi -prilipęs pire kūno.
Besimaudantis turi daboti, kad vanduo ne
užkimštų burnos ir nosies ir jo „neprigirdytų“. Nuo kūno vanduo pašalinamas
specialiu -siurbliu. Gėrimai į burną įtrau
kiami -iš specialaus sifono. Maisto gamini
mas -ir -ruoša po valgio -užima daug laiko,
nes valgymo -metu trupiniai1 Skraido ore.
Išvietėse atmatas -prašalina specialūs aspiratoriai.
Kiekvienas -astronautas turi atskirą ni
šą sienoje, kur pritvirtintas jo miegama
sis maišas. „Guldamas“ astronautas įeina
į tą maišą ir jame užsisega. Kitaip jis
plaukiotų ore. Miega stačias.
Visi smulkūs daiktai turi magnetines
plokšteles, kad padėjus ant stalo, jie liktų
giiris mano balsą ir atidarys duris, pas tą vietoje, o ne plaukiotų ore. Tai tokiose są
įeisiu ir vakarieniausiu -su juo, ir jis su lygose astron-aut a i išgyvena net po du mė
manimi.“
nesius.
T. Vidugiris
Girdint šiuos žodžius, prisimenama, (kad
seniau ir mes turėjome savo namus, nebu
vome išsklaidyti -po visą pasaulį, vieni Vo
kietijoje, -kiti Amerikoje, Kanadoje, Aust
PLENTAS, VYRAS IR ŽMONA
ralijoje... Dabar dejuojame, kaip tai darė
JI. Nereikėjo stabdyti ant šlapio asfal
ištremtieji Izraelio vaikai. Advento metu to.
Išgany-toja-s yra -atėjęs prie mūsų ir bel
JIS. Aš pradėjau stabdyti, kai tu su
džiasi, nori pas mus ateiti. Pas vienus jis griebei už vairo.
-beldžiasi silpniau-, pas kitus, kurie jo jau
JI. Aš griebiausi už vairo, -kai tave ėmė
ilgai neįsileidžia — stipriau. Stipresnis mėtyti į šalis.
beldimasis lydimas vargų, nelaimių. Di
JIS. Mane ėmė mėtyti į šalis, kai tu pa
džiausia nelaimė — -tėviškės praradima-s traukei rankinį stabdį.
— taip pat yra Viešpaties beldimosi for
J-I. Aš patraukiau rankinį stabdį, kai tu
ma. Ji muis visus yra palietusi. Pas kiek surikai: „Jėzusmar-ij-a!“
vieną iš mūsų jis beldžiasi, .pas vieną silp
JIS. Aš surikau „Jėzusmarija!“, kai tu
niau, pas kaitą stipriau. Jei kas vargsta, te nustūmei mano koją nuo akseleratoriaus.
nenusimena, tai yra Viešpats, kuris tuo
JI. Aš nustūmiau tavo koją nuo aksele
būdu nori įeiti į mūsų namus, į mūsų šir ratoriaus todėl, kad -tu nenorėjai manęs
dį. Priimkime Viešpatį pas save, atkerki klausyti.
me vartus, atverkime duris šlovės karžy
JIS. Aš nenorėjau tavęs klausyti todėl,
giui.
kad -tu pasiūlei vairuoti beždžionę ant pa
-Baigus po pamokslo -giedoti „Atverk dū saitėlio, o ne mašiną.
ri s» atkelk vartus“, buvo -sukalbėta trumpa
JI. Aš siūliau geriau vedžioti -beždžionė
stalo malda, ir prie žvakučių šviesos pra lę ant pavadėlio, negu vairuoti mašiną,
dėta kavutė. Kai pyragais ir kava apkrau nes tu lėkei kaip -beprotis.
ti stalai -truputį pratuštėjo, kun. diak. Fri
JIS. Aš lėkiau kaip beprotis todėl, kad
cas Skėrys pasveikino svečius: dr. Violetą norėjau atsiplėšti nuo „Fi-ato“, kurį tu išJonaitę, Algį Stankų, Antaną Veršelį sj., koliojai, kai mes jį lenkėm.
Helmutą Giesę, visus katalikų moksleivių
JI. Aš iškoliojau „Fia-tą“ todėl, kad, kai
atstovus, Skautų atstovą Rainį Valiūną ir mes jį' lenkėm, jis pasižiūrėjo į mane ir
skaučių atstovę Justiną Dirgėl-aitę.
pabaksnojo sau pirštu į kaktą.
Po to sekė kultūrinė -programa: III kl.
JIS. Jis pabaksnojo pirštu į kaktą to
mokinė Karina Lan-gytė padeklamavo du dėl, kad -tu iškišai -pro langą dešinę ran
eilėraščius — lietuviškai „žvaigždutės su ką, tarytum mums būtų reikėję pasukti į
žibo“ ir vokiškai „Weihnachten“ (Joseph dešinę.
von Eichendorff). Mergaičių chorelis, va-,
JI. Aš iškišau ranką tam, kad parody
dovaujamas IX kL mokinės Romy Piedai- čiau -tau medį, į kurį mes trenksimės, jei
tės, sugiedojo -penkias giesmes: „Rasokit, gu tu taip idiotiškai važiuosi.
dangūs“, „Tyliąją naktį“, „Šviečia žvaigž
JIS. Bet mes trenkėmės visai į kitą me
delė“, „Sveikas, Jėzau“ ir trimis kalbomis dį.
(vokiškai, angliškai ir lietuviškai) „Tyli
JI. Na, žinoma! Tu padarysi kažin ką,
-naktis, šventa naktis“.
kad tik galėtum man įgelti.
Po programos kun. diak. Fricas Skėrys
Taip kalbėjosi jų sielos, -skrisdamos- į
padėkojo visiems programos dalyviams už dangų.
(„šluota“)
meniškai -atliktą programą. Taip pat buvo
išreikšta padėka svečiams už -aftsilankytmą. Nebuvo užmiršta padėkoti ir mergai
UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS
tėms, padėjusioms dengti stalus. Giesme
PARAGINKITE UŽSISAKYTU
„Širdie, pamesk visus niekus“ ir malda
VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE
buvo užbaigta šių metų advento švente.
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ —

Kosminei erdvei tirti, -amerikiečiai bu
vo paleidę orbitinę stotį „Skaylab“. Tą
„skaylabą“ galima pavadinti erdvės laivu.
Jis turi apie 14 -metrų ilgio ir apie 4.000
kub. metrų tūrio. Jame yra gyvenamasis
skyrius, sandėliai ir laboratorijos. Gyve
namajame Skyriuje yra darbo kambarys,
miegamasis, virtuvė, prausykla ir išvietė.
Sandėlyje sukrauta apie 1 tona maisto ir
3 tonos vandens. Šio (kosminio „motelio“
-patogumai prilygsta žemės motelių pato
gumui, bet gyvenimas čia visai -skirtingas.
Galinga raketa kosminę stotį išneša į 4
fan aukštį, -kur ji -skrieja apie žemės orbi
tą. Tokiame aukštyje nebeveikia žemės
itirlauika-. Kitaiip (tarianti, daiktai nebeturi
svorio ir viskas plaukioja ore. Dėl -to visi
rakandai pritvirtinti prie grindų ar sienų,
o įrankiai padėti į jiems skirtas vietas.
Astronautams tenka gyventi tokiose są
lygose, kur visi daiktai plaukioja ore, kur
nėra nei „viršaus“, nei „apačios“. AUcimšus butelį pieno, jiis neišbėga laukan. Skys-,
(tils iš šaukštuko neišsipila, bet apsilieja
apie šaukštuką. Skysčio lašais laisvai ka
bo ore ir įgauna -tikslaus paplokščio rultu-

Petras Veršelis

„EUROPOS LIETUVĮ“

Sdaiti/toju laiA&ai
PIKTUMAS GROŽIUI KENKIA

Neseniai Amerikoje lietuvės moterys
pagerbė nusipelniusią danininkę, buvusią
Lietuvos valstybės -teatro primadoną Vin
cę Janušk-aitę-Leskaitienę. Atsakydama į
sveikinmiu-s bei linkėjimus, mieloji daini
ninkė pareiškė, kad -pasaulyje tikrai būtų
-taiilka ir harmonija, jeigu jį valdytų mote
rys... Tur -būt, ji pasakė teisybę, bet -saki
nio pilnai neužbaigė. Dar reikėjo pridėti,
kad moterims valdant, vyrai jas visą laiką
turėtų girti ir komplimentus sakyti. Prie
šingu atveju .toji pasaulio -taika ilgai ne
galėtų -ištverti...
Atrodo, -kad ir mūsų darbščiosioms dain-avietėms tų gražių komplimentų pažeria-ma, jų labdaros darbas visada dailiai
įvertinamas. Bet štai, kai -kalbėdamas apie
mūsų -aptingusius kultūrinės veiklos vado
vus visai prabėgom ryšium -su Moters me
tais paminėjau da-inavietes ir jų veiklą,
tai viena iš jų (o gal ten vyro būta?), pa
sirašiusi V. K. inicialais, ėmė ir beveik vi
siškai rimtai užpyko („E. Lietuvis“, Nr.
49-50). Nors papykti ir pasibarti moterims
yra ne naujiena, o mums, vyrams, jų
purkšta-vim-as yra beveik malonus, bet šį
kartą ji gal -be reikalo grasina E-. Šarūnui
nebeduosianti daugiau cepelinų ar blynų.
Ką darysi, reikės pačiam jų prasivirti
ar prasikepti...
Tačiau vis dėlto — pyksta dainavietės
ar nepyksta — aš jų darbą ir sumanumą
labai vertinu, pritariu visiems, kurie gra
žiu žodžiu jas spaudoje paliaupsina ir
esu pasiruošęs, jeigu tik jos sutiktų, ne
-tik cepelinais, bet ir bučkiais apdovanoti...
Bet -savo nuomonės ir šiuo kartu nekel

čiu: dain-avietės, -kaip ir V. K. prisipažįsta, i-šsi-juosusios dirba šalpos darbą. Tie
sa, tuo savo darbu jos paremia ir kultūri
nius reikalus, įneša, -kaip V. K. poetiškai
išsireiškė, į tą kultūrinę veiklą po medaus
kruopelytę, -bet paties to kultūrinio darbo
tiesioginiu būdu nebesiima. Jos neplatina
lietuviškų knygų, neruošia meno ar tauto
dailės parodų, neorganizuoja lietuviško
švietimo chorų, minėjimų, nebedalyvauja
lietuviškoje spaudoje, nebešoka tautinių
šokių ir nesprendžia jokių kitų kultūrinių
problemų.
Ir genai daro. Ne tam darbui jos į „Dai
navą“ susibūrė. Mes turim kitus, net už tą
veikla apdovanotus žmones, kurie yra ap
siėmę rūpintis kultūriniais reikalais. Te
gu jie tai ir daro. O dain-avietės, tos lietu
viškosios bitutės, tegu ir toliau savo me
daus -kruopelytėmis saldina gyvenimą tų,
kuriems to pasaldinimo labiausiai reikia.
V. K. kiek per toli nubėga pareikšd-ama,
kad 1975 m. dain a vietos „veikė tarptauti
nėje, kultūrinėje -ir politinėje -plotmėje“.
Man atrodo, kad vistiek -toji „politika“ ap
siribojo šalpos organizavimu, t. y. bazarai-s, turgeliais -ir baliais. Nusileisčiau tei
gimui, kad bazaro programose esama šio
kių tokių lietuviškos-kultūros pėdsakų,
bet kad juos būtų galima perkelti į „poli
tinę plotmę“, tebūnie leista paabejoti. At
leiskite, mielosios dainavietės. kad esu
„Tamošius -nevierninkas“ ir nesutinku
jums priskirti darbo „plotmės“, kurioje
jūs nesisukiinėjate. O pyktis dėl to never
ta, nes piktumas yra visokio blogio pra
džia, o svarbiausia, — jis neabejotinai
kenkia grožiui.
B. Šarūnas
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