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Vasario 16 
gimnazijos sukaktis
Pasirodo, šiais metais išeivijos lietuviai 

švenčia dar viena svarbų jubiliejų — Va
sario 16 gimnazijos 25 įmetu sukaktį. Šis 
jubiliejus yra ypatingai reikšmingas, nes 
Vasario 16 gimnazija šiuo metu yra vie
nintelė tikra lietuviška aukštesnioji mo
kykla ne tik Europoje, bet, tur būt, ir vi
same pasaulyje.

Sunkus buvo tos gimnazijos kelias. Ir 
kasmet jis darosi vis sunkesnis. Praneš
damas apie tuos sunkumus Kuratorijos 
narių susirinkime gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius, M. A., pareiškė, kad tai 
buvusi nuolatinė kova su įvairiais nepri
tekliais ir nepageidaujamomis įtakomis.

Finansinė padėtis, niekada nebuvusi la
bai stipri, ateityje dar pasunkėsianti, nes 
esąs gautas iš Vokietijos katalikų vysku
pų laiškas, kad ateinančiais metais jie ne
beduos iki šiol teiktos paramos. Iš Vokie
tijos valdžios gaunamos nors ir ne men
kos paramos gimnazijai neužtenka. Be to. 
ir ji gali būti sumažinta arba nutraukta, 
jei mokinių skaičius gimnazijoje nepadi
dės. Tad norint gimnaziją išlaikyti, jos 
finansinė našta gali žymiai sunkiau už
gulti ant lietuviškųjų pečių, kurie dabar 
vos 7% išlaidų tepadengia.

Apie gimnazijos reikšmę ir jos sunku
mus B. Nainys „Pasaulio Lietuvyje" ši
taip pasisako:

„Sunkumų yra daug. Tačiau pati di
džiausia gimnazijos <bėda yra nuolat ma
žėjantis mokinių skaičius. Kad gimnazija 
išsilaikytų, jai reikia bent apie 100 moki
nių. Šiais metais gimnazijoje mokėsi tik 
60. Ateinančiais metais gali tas skaičius 
dar sumažėti. Dėl to Vakarų Vokietijos 
švietimą -tvarkančios įstaigos galt nu
traukti paramą ir gimnazija turės užsida
ryti.

Reikalą keliame pakartotinai, nes lietu
vybės išlaikymui išeivijoje jis yra labai 
svarbus. Vasario 16 gimnazija išeivijos 
lietuviams yra labai reikalingas. Joje nuo 
pat pirmos iki paskutinės klasės yra dės
toma lietuvių kalba, literatūra, Lietuvos 
istorija, geografija, tikyba bei kiti litua
nistiniai dalykai. Jie dėstomi lietuvių kal
ba, kuri gimnazijoje yra dėstomoji kalba. 
Vokiečių kalba ten yra šalutinė. Niekur 
išeivijoje kitos tokios mokyklos neturime, 
kurioje būtų galima gerai išmokti lietuvių 
kalbą ne tuk žodžiu, bet ir raštu.“

Stovint nuo Vasario 16 gimnazijos ato
kiau, sunku vienaip ar kitaip vertinti jos 
kasdieninį darbą ar administracinę san
tvarką. Laikas nuo laiko mūsų spaudoje, 
be gražiausių atsiliepimų, pasirodo balsų, 
keliančių susirūpinimą dėl gimnazijos 
ateities. Paskutinis toks reiškinys buvo 
Kuoatorijoą narių susirinkime įkaitytas 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
laiškas, kurį atpasakojo LBV Informaci
jos biuletenis. Tame laiške kreipiamas dė
mesys į gimnazijos negeroves, kurias siū
loma šalinti radikaliomis priemonėmis. 
Gimnazijos direktorius į priekaištus atsa
kė ir reikalą nušvietė iš kitos pusės. Liūd
niausia, kad pasigirsta balsų net iš pačios 
Vokietijos, kad gimnazijos dienos esan
čios suskaitytos.

Tačiau niekur ir niekas nėra pasakęs, 
kad Vasario 16 gimnazija yra nereikalin
ga, kad ji nedirba didelio švietimo ir auk
lėjimo darbo arba nėra prisidėjusi prie 
lietuvybės išlaikymo. Pasekę Vokietijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą bei jaunimo 
veiklą, tos veiklos centre beveik visada 
atrasime Vasario 16 gimnaziją su jos pa
sišventusiais mokytojais ir lietuviškai kal
bančiais bei dainuojančiais mokiniais.

Sveikindami šį pasididžiavimo vertą 
kultūrinį židinį — Vasario 16 gimnaziją 
jos sidabrinio jubiliejaus proga, linkėtu
me, kad mokinių skaičius joje artimiau
sioje ateityje mažiausia patrigubėtų. Te
gu neišgęsta tas židinys iki to meto, kol 
kelias į laisvos Lietuvos mokyklas visiems 
bus atidarytas. O ten, tėvynėje, jos var
das bus aukso raidėmis įrašytas į Lietu
vos istorijos lapus. J. Vikis

TRŪKSTA DUONOS IR MĖSYTĖS
Vakarų spaudoje vis daugiau pradeda 

pasirodyti žinių apie maisto trūkumą Sov. 
Sąjungoje. „Daily Telegraph“ (birželio 4 
d.) korespondentas praneša apie kasdieni
nių maisto produktų trūkumą Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve, Rygoje ir Rostove 
prie Dono. Ypačiai esąs jaučiamas mėsos, 
duonos ir daržovių trūkumas.

Mėsos trūkumas atsiradęs todėl, kad 
praėjusiais metais, trūkstant gyvuliams 
pašaro, jų per daug buvo paskersta ir ne
beliko šiems metams. Maskvoje įvesti 
pasninkų ketvirtadieniai, o daugelyje ki
tų vietų duona esanti normuojama;

Maskvos krautuvėse vienam pirkėjui 
dabar parduodama tik 10 kiaušinių, sva
ras sviesto arba du svarai sūrio. Svaras 
bulvių dabar kaštuojąs pusę dienos už
darbio, o pamidorų svaro nebegalima nu
pirkti už visos dienos uždarbį.

Partija ir vyriausybė spaudžia kolcho
zus ir valstybinius ūkius pristatyti šiais 
metais didesnius maisto produktų kiekius.

Britų spaudos žiniomis, lietuviai, ukrai
niečiai ir lenkai, atsidėkodami Edinburgho 
arkivyskupui kardinolui G. Gray už jiems' 
teikiamą paramą, suruošė jo garbei kon
certą. Kardinolas Gray atšventė 25 metų 
savo vyskupystės jubiliejų.

TORNADO LĖKTUVAI

Vakarų Vokietijos ir D. Britanijos val
džios sutiko pradėti naujo karinio lėktuvo 
„Tornado“ gamybą. Tikimasi, kad Italija 
irgi prisijungs prie šio projekto, kai pa
aiškės naujos valdžios politinė sudėtis. 
Numatoma, kad bus pagaminta 100 lėktu
vų italams, 312 vokiečiams ir 385 britams. 
„Tornado" lėktuvai bus gaminami Pana- 
via bendrovės, kurią sudaro British Air
craft Corporation, Messerschmitt-Boel- 
kow-Blohm ir Aeritalia bendrovės. Moto
rai bus gaminami Turbo-Union (Rolls- 
Royce, Motoren und Turbinen-Union ir 
Fiat). Vokietijos valdžia numato sumokė
ti DM 15.500 milijonų už savo 312 „Tor
nados". Britai skaičiuoja, kad kiekvienas 
lėktuvas kainuos £5.29 milijonų (neskai
tant tyrinėjimų ir projektavimo išlaidų). 
„Tornado“ bus lig šiol didižausia europie
čių bendros orlaivių pramonės projektas. 
Tas pats lėktuvas galės tarnauti kaip nai
kintuvas, bombonešis, žvalgybinis ir mo
komasis.

SOVIETINĖS DEŠROS

Apie 40% mėsos produktų Sov. Sąjun
goje suvartojama įvairių dešrų formoje. 
Ryšium su blogu derliumi, praėjusiais me
tais mažiau mėsinių gyvulių buvo prista
tyta pardavimui. Todėl buvo išleistas ne
oficialus patvarkymas į dešroms skirtą 
mėsą pridėti 20% kitokių priedų, nepakei- 
čiant jų kainos. Esą, ypatingai nukentėjęs 
dešrų skonis.

Pagal 1972 m. duomenis, Amerikoj buvo 
suvalgyta tris kartus daugiau mėsos, ne
gu Sov. Sąjungoj. Sovietinė statistika ro
do priešingus duomenis.

Skaičiuojant oficialiu kursu, dešros sva
ras Sov Sąjungoje kaštuoja apie £1.50.

KAS KALTAS?

JAV politikos veteranas, buvęs prezi
dento Trumano patarėjas visose trijų di
džiųjų konferencijose Averell Harriman, 
ką tik išleido naują knygą „Special envoy 
to Churchill and Stalin 1941-1946“. Ta 
proga pasikalbėjime su spaudos atstovais 
jis pareiškė nesutinkąs su dr. Kissingerio 
politika komunistų atžvilgiu. „Kissingeris 
neturėjo sutrukdyti prezidentui pasimaty
ti su Solženicynu. Jis yra mūsų pusėje ir 
gaili pasakyti žmonėms, kas komunizmas 
iš tikrųjų yra.“

A. Harriman mano, kad JAV neturi iš 
anksto pasmerkti kurio nors Europos 
krašto valdžios vien todėl, kad ji komu
nistiška. Tuo būdu ji tik padedanti jiems 
įsigalėti. „JAV turėtų pasisakyti prieš ko
munizmo filosofiją“. Mes privalome paro
dyti anų kraštų žmonėms, kur mes stovi
me. Pasmerkdami juos iš anksto, padeda
me komunistams įsigalėti.“

Kalbėdamas apie galimą komunistų lai
mėjimą Italijoje, jis pareiškė: „Jei Euro
poje komunistai įsigalės, už tai reikės kal
tinti ne JAV. I>et vietos krikščionis demo
kratus“.

SUNKI BĖGLIŲ DALIA

Tokiu pavadinimu „Tiesa“ paskelbė 
Tasso .korespondento Romoje straipsnį 
apie žydų emigrantų vargus. Be kita ko. 
ten sakoma:

„Grupė padėvėtais drabužiais vilkinčių 
sulysusių žmonių stovi prie Amerikos sio
nistų organizacijos „Džoint“ ir Hias sky
riaus Romoje durų. Jie laiko rankose pla
katus. Kas tie žmonės ir kam jie štai jau 
kelias dienas piketuoja organizacijas, ku
rios, kaip teigia jų vadovai, turi „padėti“ 
žydų tautybės asmenims?

Dar visai neseniai šie žmonės buvo Ta
rybų Sąjungos piliečiai. Jie turėjo namus, 
jų vaikai galėjo mokytis mokyklose, o jie 
patys — dirbti pagal specialybę, naudotis 
nemokamu medicininiu aptarnavimu, vi
somis TSRS piliečių teisėmis. Dabar jie 
neturi nei tėvynės, nei darbo, neturi netgi 
tos „laisvės", apie kurią jiems be paliovos 
kallbėjo buržuazinė sionistų propaganda.

Pabuvę metus dvejus Izraelyje, jie pa
bėgo iš ten. Toje šalyje, pareiškė TASS-o 
korespondentui pagyvenęs vyras, kuris, 
bijodamas sionistų keršto, prašė neminėti 
jo pavardės, neįmanoma gyventi. Geriau

mirti, pasakė jis, negu grįžti j Izraelį. Sio
nistai, kurie visur samprotauja apie žydų 
„brolybę“, mus apgavo. Vakaruose žydų 
organizacijos abejingos mūsų likimu. Jau 
metai, pasakė jis, kai mes gyvename Ro
moje, mes neturime darbo, mūsų vaikai 
badauja, o ponai iš „Džointo" ir Hiaso sa
ko: „Jei nenorite grįžti į Izraelį, galite vi
si išdvėsti, mums tai nerūpi..."

Tokių buvusių Sov. Sąjungos piliečių 
Romoje esą apie 500. Neseniai britų spau
da skelbė gandus, kad tie emigrantai ma
ną, jog Izraelis esąs susitaręs su JAV ir 
Vakarų valstybėmis tyčia jų neįsileisti, 
nes pačiame Izraelyje mažėjąs gyventojų 
skaičius.

AMALRIK EMIGRUOJA
Tris kartus teistas rašytojas Andriejus 

Amalrikas (37 m.) pagaliau išvažiuoja į 
Izraelį. Pasaulyje jis daugiausia pagarsė
jo savo knyga „Ar Sovietų Sąjunga išsi
laikys iki 1984 metų?" Ten jis sako, kad 
prieš tai įvyks Sovietų-kinų karas, po ku
rio Sov. Sąjunga subyrės.

Amalrikas nėra žydas, todėl pirmojo pa
siūlymo emigruoti į Izraelį atsisakė. Tuo 
tarpu jis kartu su žmona sustos Olandijo
je, kur jam anksčiau buvo pasiūlytas dar
bas universitete.

KODĖL JIE GINKLUOJASI?
Niekada iki šiol nebuvo tiek daug kal

bama ir rašoma apie karo grėsmę, kaip 
paskutiniuoju metu. Pagrindą toms kal
boms sudaro nuolatinis Sovietų Sąjungos 
ginklavimasis, prašokęs visus pokarinius 
rekordus. Kai kurie laikraštininkai nuro
do, kad tas ginklavimasis yra atvirkščiai 
proporcingas krašto ūkinei padėčiai: kuo 
labiau trūksta duonos ir buitinių prekių, 
tuo daugiau krašto pajamų išleidžiama 
ginklams ir kariuomenei. Tai daroma ne 
atsitiktinai, bet siekiant už ekonominį at
silikimą kompensuoti kariškąja galia.

Nato karo ekspertai dabar yra įsitikinę, 
kad Sov. Sąjungos apsiginklavimas toli 
prašoka jos gynybos reikalavimus. Ji sie
kianti visose karo srityse, įskaitant ato
mines bombas, pralenkti visą pasaulį ir 
padiktuoti savo valią Nato kraštams. Ma
noma, kad tai yra tykus pasiruošimas žai- 
biniarn karui, neduodant Vakarų Europos 
valstybių kariuomenėms laiko susimobili- 
zuoti.

Šiandien jau atvirai kalbama, kad karo 
grėsmė nuolat didėja, o jai pašalinti be
verk nieko nedaroma.

SAKYTA IR NEPASAKYTA
Agentūros APN apžvalgininkas A. Ro

zanovas pateikė Vakarų valstybių ir Sov. 
Sąjungos ekonominio gyvenimo palygini
mą. Ypatingas dėmesys atkreiptas į JAV, 
kur lengviau nei Vakarų Europoje suras
ti neigiamų gyvenimo apraiškų.

Autorius sutinka, kad kol kas JAV ir 
kai kurios kapitalistinės valstybės mate
rialinių gėrybių aprūpinimo požiūriu pra
lenkiančios Sov. Sąjungą. Tačiau svar
biausia esą kalbėti apie socialinių sąlygų 
visumą, apie tuos veiksnius, kurie teikia 
žmogui tikrumo rytojaus diena. Tai — 
darbo garantija, aprūpinta senatvė, nemo
kama medicininė pagalba, švietimas ir kt. 
Kitaip tariant, reikia atsižvelgti į įvairias 
puses, lemiančias kokybę, gyvenimo būdą.

Visais tais atžvilgiais, bent Vakarų Eu
ropoje, net ir bedarbiai yra geriau aprū
pinti, negu Sov. Sąjungos dirbantieji. Ta
čiau A. Rozanovas apie tai neužsimena.

Lygiai taip pat jis neskelbia, koks pro
centas gyventojų Sov. Sąjungoje priskai- 
tomas „aristokratų“ klasei ir koks yra at
lyginimo bei buitinio aprūpinimo skirtu
mas tarp eilinio Sov. Sąjungos gyventojo 
ir partijos viršūnėse stovinčiųjų. Apie 
amerikiečius jis pacitavo tekius duome
nis:

„JAV politikos tyrimo instituto duome
nimis, vienas procentas gyventojų aštuo
nis kartus turtingesnis už pusę amerikie
čių. Toks pajamų pasiskirstymas tenai 
nepasikeitė per pastaruosius 40 metų.“

Būtų visai kas kita, jeigu čia pat būtų 
patiekti ir Sov. Sąjungos politikos tyrimo 
instituto duomenis, jeigu toks institutas 
egzistuoja. Kad Sov. Sąjungoje egzistuoja 
klasinė diskriminacija, laikas nuo laiko 
prasitariama ir pačioje sovietinėje spau
doje. Ypačiai kai iškyla viešumon į val
džios nemalonę patekusiųjų naujųjų mili
jonierių bylos.

Tiek JAV, tiek Sov. Sąjungoje dar daug 
kas taisytina ir keistina. Tačiau ūkinėje 
srityje gal tik patrankų ir bombų skaičiu
mi sovietai yra ne tik pasiviję (kaip ka
daise kalbėdavo Chruščiovas), bet ir pra
lenkę vakariečius.

Filmas iš anapus
VYTAUTAS GRIGAS PADEDA

Kas tikėjosi, kad Granados televizijos 
filmas „A calculated risk“ turės įprastas 
filmoms dekoracijas, tas, gal būt, šiek 
tiek nusivylė. Filmas buvo susuktas per 
tris dienas Maskvoje, slaptai važinėjant 
po miestą ir filmuojant pro automobilio 
langą. Mikrofonas turėjo būti laikomas 
žemai, kad nereikalinga akis nepamatytų 
ir neįtartų. Iš tikrųjų tame filme daugiau 
žodžių, negu vaizdų. Tačiau pats faktas, 
kad jis galėjo būti padarytas Maskvoje, 
slaptai atgabentas ir parodytas Londone, 
yra beveik stebuklas. Jeigu kas galėtų vi
są šio filmo epopėją papasakoti (apie 30 
filmo ričių buvo konfiskuotą), išeitų ne
blogas nuotykių romanas.

Filmavimui pasiruošti daug padėjo da
bar jau j Vakarus išleistas sovietų vokie
tis inž. Vytautas Grigas, kurio pavardė dr 
vardas betgi visiškai lietuviški. Dar bū
damas Sov. Sąjungoje, jis dalyvavo vo
kiečių emigraciniame judėjime ir kartu 
su kitais įsteigė pogrindžio laikraštį Re 
Patria. (šiuo metu Sov. Sąjungoje dar 
esama apie 2 milijonai vokiečių; nuo 1971 
m. apie 25.000 repatrijavo, o dar apie 
50.000 laukia eilės).

Filme daugiausia pasireiškia nematomo 
apklausinėtojo vadovaujami du jauni žy
dai — Anatolijus šarauskis ir Boris Le
vitas (besislapstąs nuo tąmybos Raud. 
armijoje, kuri sutrukdo dešimčiai metų 
emigraciją).

Automobiliui važinėjant Maskvos gat
vėmis, Šarauskis pasakoją apie Sov. Są
jungos mažumas, norinčias emigruoti (mi
nimi ir lietuviai) ir rodo vietas, kuriose 
demonstravo žydai, iš Estijos atvykę vo
kiečiai, kur vokietė Ludmila Oldenburger 
su dviem vaikais grandinėmis buvo prisi- 
rakinusi prie stulpo, reikalaudama, kad 
leistų emigruoti (už 'tai ji buvo nubausta 
dviem metais sąlyginai). Parodoma gar
sioji Lubianka, KGB rūmai, Serbsky in
stitutas, kuriame gydomi „sukvailėję“ po
litiniai kaliniai.

Nufilmuota žydų sinagoga, kurioje gar
siai skamba kantoriaus balsas. Privatiš- 
kame žydų bute parodomos Velykų šven
tės, kuriose dalyvauja žinomas mokslinin
kas, kompiuterių specialistas prof. A. Ler
ner ir žydų veikėjas Vladimiras Slepak. 
Jiems abiems jau daug kartų buvo atsa
kytos emigracijos į Izraelį vizos. Profeso
rius negauna vizos todėl, kad gali išduoti 
kompiuterių paslaptis. Jam pareiškus, 
kad jokių paslapčių nesama, nes Sov. Są
junga toje srityje esanti 12-14 metų atsi
likusi nuo Vakarų, KGB atstovas atsakęs: 
„Tai ir yra didžiausia paslaptis"...

Volgos vokiečių atstovas papasakojo, 
kaip jų protėviai Kotrynos didžiosios ir 
Aleksandro I buvo atgabenti į Rusiją 1764- 
1820 m. laikotarpy. Jie modernino Rusiją, 
pastatė gražiausius Maskvos rūmus, o pa
galiau gavo leidimą organizuotai įsikurti 

Seįitųnlos DIENOS
— Lenkijos vyskupai skundžiasi, kad 

valdžia pažeidžia konstituciją, neleisdama 
vaikų .mokyti religijos.

— „Times“ Maskvos korespondentas P. 
Osnos rašo, kad prekių muitai padidinti 
norint paspausti busimuosius emigrantus, 
kurie, padavę pareiškimus emigruoti, ne
tenka darbo ir gyvena iš siuntinių ar pa
šalpų.

— Kinijos K. P. pirmininkas Mao pa
skelbė pranešimą, kad jis daugiau nepri
ims užsienio valstybių vizitorių. Jo svei
kata esanti gana pablogėjusi.

— Norėdami sumažinti gyventojų prie
auglį, indai praėjusiais metais sterilizavo 
2.65 mil. gyventojų. Sterilizavimas daro
mas savanoriškai.
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— Kanadoje olimpiados metu stadioną 
saugos 11.000 kareivių ir policininkų. Vien 
tik olimpiados apsauga kaštuos apie 100 
milijonų dolerių.

— Ugandos prezidentas Amin, stebuk
lingu būdu išsigelbėjęs nuo pasikėsinimo, 
pareiškė, kad jis esąs dievobaimingas žmo
gus ir todėl Dievas jį apsaugojęs.

— Jeigu dabartinė padėtis nepasikeis, 
tai po dešimties metų britų svaras bus 
vertas 1.00 DM arba 50 JAV centų, skel
bia Directors magazine.

— Anglikonų (Canterbury) arkivysku
pas dr. Coggan išleido specialų raštą, 
smerkiantį rasinius neramumus.

— Londono gyventojų skaičius praėju
siais metais sumažėjo 62.000. šiuo metu 
jame gyvena 7.112.000 žmonių.

— D. Britanijai Montrealio olimpiadoje 
atstovaus tiktai 56 atletai.

— D. Britanija, Nato ekspertų nuomo
ne, atominių ginklų atžvilgiu užima tre
čią vietą pasauly.

— JAV turi Europoje daugiau kaip 
7.000 taktinių atominių gynybos priemo
nių, kurios būtų pavartotos, jei Sovietai 
staiga pultų V. Europą.

— Maršalas M. Katukovas, rusų pilieti
nio karo dalyvis, mirė sulaukęs 76 metų.

— Sovietų skulptorius Neizvestnij pasi
prašė egzilo teisių Šveicarijoje.

— Slapto ortodoksų vienuolyno Suchu- 
me steigėjas archimandritas Gregorijus 
Sekatčas uždarytas 4 metams į darbo sto
vyklą.

— „Tiesa“ paskelbė Tasso agentūros ži
nią apie Southall'e nužudytą studentą. Tai 
esanti auka nežabotos neapykantos kam
panijos, kurią pradėję Anglijos rasistai 
prieš tamsiaodžius išeivius.

— Šiemet sukanka 50 metų nuo garsio
jo filmų aktoriaus Valentino mirties.

prie Volgos, į šiaurę nuo Juodosios jūros. 
Bolševikai buvo leidę įsteigti autonominę 
vokiečių respubliką, bet karui prasidėjus, 
Stalinas daugiau kaip milijoną vokiečių 
ištrėmė j Kazachstaną. Santykiams su Va
karti Vokietija pagerėjus, kaip jau minė
ta, apie 25.000 vokiečių gavo teisę emi
gruoti. Derybos vyksta sunkiai. Už vokiš
kas „dūšias“ reikia mokėti maistu ar mo
derniškais įmonių įrengimais.

V. Slepak papasakojo apie Vakarų 
„spaudimo“ įtaką į žydų ir vokiečių emi
graciją. To ispaudimo dėka vieni ir antri 
pradėjo steigti Sov. Sąjungoje organizaci
jas, leisti samizdatus, reikalauti Žmogaus 
Teisių chartos vykdymo. „Jeigu ne spau
dimas iš Vakarų, visi Maskvos aktyvistai 
būtų kalėjime", — pareiškė Slepak.

Panašiai yra pasisakę ir septyni Volgos 
vokiečiai savo atsišaukime į Vakarus, 
ypačiai į Vak. Vokietiją. „Dabartinėje pa
dėtyje mes esame visiškai beteisiai. Mūsų 
ateitis priklausys nuo to, kiek mūsų emi
gracijos reikalą parems viešoji opinija“, 
— sakoma tame atsišaukime.

Pasikalbėjimo metu išryškinamas skir
tumas tarp žydų ar vokiečių ir rusų disi
dentų. Pirmieji nori palikti kraštą, o ant
rieji siekia reformuoti jo politinę struktū
rą. įgyvendinti demokratiją. Jų darbas, 
žinoma, žymiai sunkesnis.

Istorinis filmas pasibaigia kažkur Mas
kvos užmiesty. Du „aktoriai“ išlipa iš ki
no studijos pareigas ėjusio automobilio ir 
pamažu nužygiuoja į tamsią naktį...

Bet už tos nakties jau jie mato šviesos 
spindulį. Uždangos kraštelis pakeltas. Kas 
pasakyta ar padaryta — nebeatšauksi. 
Laisvėjimo žara pamažu sklinda iš ryti
nių rūkų.

KARALIŠKAS FOTOGRAFAS
T

Labai plačiai skaitomas Londono vaka
rinis laikraštis „The Evening News“ (bir
želio 3 d.) ryšium su buv. nain. pirminin
ko H. Wilsono nauja televizijos progra
mos sutartimi įsidėjo pasikalbėjimą su 
karališkuoju fotografu Juozu (Joe) iEu- 
laičiu. šį kartą taip pat paminėta, kad jis 
yra lietuvio emigranto vienuolikos narių 
šeimos sūnus.

Pirmiausia J. Bulaitis papasakoja, kad 
H. Wilsonas, o ypačiai jo žmona Mary, esą 
labai kuklūs ir drovūs.

— Norint priversti, kad jie fotografuo
jant nesivaržytų, reikia būti ne tik foto
grafu, bet beveik aktorium, — paaiškino 
J. Bulaitis.

Korespondentas papasakojęs, kad J. 
Bulaitis dažnai fotografuoja karalienę, jos 
motiną ir karališkąją šeimą, paklausė apie 
H. Wilsono fotogeniškumą. J tai J. Bulai
tis atsakė:

— Kiekvienas asmuo yra patrauklus ir 
tinka gerai fotografijai, jeigu tiktai foto
grafas moka savo amatą.

1
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Alinai Grinienei 60 m.
Tarp įvairiaspalvių Vokietijos lietuvių 

visuomenininkų A. Grinienė yra pati nuo
stabiausia. Ji visus pralenkia savo nuošir
dumu, kurie niekad nevirsta subjektyvu
mu, nepaprastu darbštumu, kuris betgi 
jos nepadaro „darbo verge", visišku nesa
vanaudiškumu, kuris leidžia jai nesiskai
tyti su pinigais, juos atiduodant kitiems, 
ypač jaunimui, lyg ji uždirbtų milijonus. 
Nuoširdumas, kuris kartais pas kai ku
rias moteris tampa saldumu, Grinienės 
santykiuose su žmonėmis pasireiškia na
tūraliu meilumu. „Ponytės“, kaip ji arti
mesnių draugų yra vadinama, nepažįstan
tiems gali ši charakteristika atrodyti per
tempta, pataikaujanti. Juk pagerbiant ku
rį nors asmenį viešai, yra įprasta pagra
žinti. Ją geriau pažįstantieji, kokių įsiti
kinimų ir pažiūrų-jie bebūtų, sutiks, kad 
ji yra teisinga ir dalykiška.

įsimetus nuotaikoms visus „sulyginti“, 
net niekinti ir šmeižti, ne vienam sunku 
savo aplinkoje pastebėti, kad yra asmeny
bių, kurias reikia gerbti. Grinienė viena 
iš tokių. Už tai ji buvo prieš kelerius me
tus atžymėta visuomenininkės premija, 
už tai ji mylima ir vertinama visų, kurie 
su ja kartu dirba ar tik naudojasi jos ne
suskaičiuojamų darbų vaisiais. Tikrai jos 
darbų sritis vos galima trumpu žvilgsniu 
aprėpti.

Dar jaunutė -studentė Alina Miliuš'ytė
dalyvauja pogrindžio veikloje; sukilė
liams 1941 m. birželio 22-24 d. d. vejant iš 
Kauno bolševikus, ji kulkoms zvimbiant, 
perrašinėja malšinėle tekstus „Į Laisvę“ 
dienraščiui, kai ir ginkluoti vyrai -gulėjo 
redakcijoje ant grindų, nedrįsdami pakel
ti galvų.

Baigusi prancūzų kalbos studijas Kau
no universitete 1943 -metais, jau būdama 
tremtyje, mokytojauja lietuvių gimnazi
jose Vokietijoje ir pasireiškia kaip puiki 
jaunimo organizatorė. 1948-53 m. buvo Pa- 
baltiečių moterų tarybos narė ir atstovė 
Vokietijoje, 1954-1955 m. mokytojauja ir 
mergaičių bendrabučio vedėja Vasario 16 
gimnazijoje, kur su tautinių šokių grupe 
pagarsino gimnaziją ir vokiečių visuome
nėje. Iki šiolei vadovauja Muenchene tau
tinių šokių grupei, pastaraisiais metais 
pasivadinusiai „Ratuku“. Daug kartų bu
vo lietuvių vaikų vasaros stovyklų Vo
kietijoje vadovė ir vargo mokyklo-s Muen
chene vedėja. Beveik visose Europos Lie
tuviškųjų studijų savaitėse (nuo 1954 m.) 
organizavo meninę programą arba buvo 
jų techninėse komisijose. 1955-58 m. dirbo 
„Amerikos Balso“ lietuvių skyriuje Muen
chene, 1958-60 BALFo tarnautoja ten pat 
Muenchene. Keletą kartų buvo Europos 
Lietuvių fronto bičiulių ir Vokietijos atei
tininkų sendraugių valdybose, 1967-68 m. 
Vokietijos -LB Valdybos narė, keletą me
tų Lietuvių moterų klubų federacijos Vo
kietijoje pirmininkė; 1967-68 dirbo Euro

pos lietuvių katalikų pastoraciniame cent
re Bad Woerishofene, pastaruoju metu 
yra Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
(nuo 1972 m.) ir jos pedagoginės komisi
jos narė.

Sukaktuvininkė -turi ir lengvą plunksną, 
kuria gyvai ir nuotaikingai aprašo lietu
viškojo gyvenimo įvykius mūsų laikraš

Alina Grinienė-Miliušytė

čiuose bei organizacijų leidiniuose, ypač 
LFB biuletenyje.

Š. m. balandžio 28 d. sulaukusi 60-ojo 
gimtadienio, „Ponytė“ išėjo „į pensiją“, 
t. y. pasitraukė iš duonai uždirbti tarny
bos vokiškoje įstaigoje. Tai, be abejo, 
reiškia ne ką kita, kaip jos slaptų norų iš
sipildymą — visiškai pasinerti lietuviško
je veikloje, visą save atiduoti lietuvių 
bendruomenei, ypač jos jaunimui.

■ (VLB Inform, biuletenis)
„Europos Lietuvio“ redakcija, pasinau

dodama šia malonia proga, sveikina savo 
mielą bendradarbę sukakties proga ir lin
ki jai dar daug daug darbingų metų ir 
giedrios nuotaikos.

VIEŠBUČIO SARGAS IŠGELBĖJO 
LIETUVIO DAILININKO PALIKIMO 

DALELĘ
1976 m. kovo 15 d. New Yorke staiga 

mirė dailininkas. Albertas Veščiūnas. Jo 
kambaryje buvo sukrauta nesuskaitoma 
daugybė piešinių, daug tapytų drobių, di
delė dalis jų suvyniota į ritinius. Dailinin
kas daug -tapė Amerikoje ir 1958-1959 me
tais pietų Prancūzijoje. Po jo mirties į 
kambarį viešbutyje, kuriame gyveno dai
lininkas, atėjo miesto atstovas ir pasižiū
rėjęs pasakė viską išmesti. Viešbučio va
dovybė nurodymą įvykdė, bet sargas pa
sigailėjo 7 tapytų drobių ir 63 akvarelių. 
Jis mėgo spalvas.

iktii Leidi rūp i
LITUANIE, Terre de Foi, Terre des 

Croix (Lietuva, tikėjimo ir kryžių kraš
tas — prancūzų kalba). Autorius Andrė 
Martin, Editions Albatros. Paryžius, 1976 
m., 198 psl.

Andrė Martin, kelių knygų ir straipsnių 
autorius, šį kartą parašė gerai dokumen
tuotą knygą apie Katalikų Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje. Paminėjęs Sov. Rusijos- 
Lietuvos taikos sutartį iš 1920 m., kurioje 
Maskva pasižadėjo gerbti Lietuvos nepri
klausomybę, ir 1940 m. tos sutarties su
laužymą, autorius smulkiai aprašo dabar
tinę padėtį pavergtame krašte.

Pasinaudodamas LKB Kronikomis ir ru
sų samizdato leidiniais, knygos autorius 
vaizdžiai pasakoja apie tikinčiųjų perse
kiojimus Lietuvoje ir kritiškai pasisako 
dėl Vatikano užsienio politikos. Romo Ka
lantos tragedija buvusi suplanuota at
kreipti pasaulio dėmesį į pavergtą Lietu
vą.

Knygoje yra išvardinti atsišaukimai į 
laisvojo pasaulio politinius veikėjus, Jung
tinių Tautų Organizacijos gen. sekretorių 
ir į Brežnevą, kuriais tikinčiųjų bei tau
tinės rezistencijos atstovai skundėsi dėl 
pagrindinių Žmogaus Teisių laužymo Lie
tuvoje. Rezistencijos siekimams pavaiz
duoti yra atspausdintos ištraukos iš Na
cionalinio Liaudies' Fronto programos. 
Knygoje nuolat pabrėžiamas lietuvių pri
sirišimas prie katalikybės ir ateistinio re
žimo pastangos naikinti viską, kas turi ry
šio su tautos praeitimi ir religija. Apra
šyta Simo Kudirkos byla ir vėlesnė teis
mo bylos, kuriose lietuviai buvo nuteisti 
sunkiomis bausmėmis.

Knyga yra iliustruota Baltijos valstybių 
žemėlapiu ir keliom fotografijom: Nijo
lės Sadūnaitės, Sibiro tremtinių malda
knygės rankraščiu, vaizdais iš Lietuvos — 
Kryžių kalnu, Aušros Vartais, kapinėmis 
Sibire ir kt.

Leidyklos adresas: Editions Albatros, 14, 
rue de TAnmorique. PARIS 15e, France.

AIDAI Nr. 4 (1976). Mėnesinis kultūros 
žurnalas.

Labai aktualus J. Vitėno straipsnis apie 
Lietuvon grįžusį ir ten žuvusį jauną žur
nalistą Julijoną Eutėną. Tuo straipsniu 
lyg ir paminima 35 metų sukilimo sukak
tis.

Nemažiau įdomus ir dr. Alberto Geru
čio rašinys „Kybartų aktai“. Teisingai ra
šinio pradžioje autorius pažymi, kad re
tas kuris dokumentas yra sukėlęs mūsų 
emigrantiniame gyvenime tiek aitrių gin
čų, kaip Kybartų aktai. Pats būdamas tų 
aktų sudarymo planuotojas ir dalyvis, dr. 

A. Gerutis papasakoja daug įdomių smulk
menų, kurios iki šiol ne visada spaudoje 
buvo keliamos. Kas tuo klausimu domisi 
— atras tikrai vertingos ir objektyvios 
medžiagos.

Dr. Br. Povilaitis išsamiai nagrinėja 
mūsų fizinę aplinką ir jos taršą. J. Kava
liūnaitė kelia XVIII a. prancūzų romano 
aspektus. J. Jankus duoda ištrauką iš „Se- 
veriuko“, P. Visvydas pateikia eilėraščių.

Minties ir gyvenimo skyriuje rašoma 
apie Petrą Juodelį, dail. A. Tamošaičio 
kūrybą ir Chicagos ansamblį „Dainavą“.

Šis numeris iliustruotas dail. A. Tamo
šaičio tapybos kūninių nuotraukomis.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS 
ISTORIJA. Trečioji dalis. Istorijos vado
vėlis lituanistinių mokyklų XI skyriui ar
ba VII klasei. Redagavo Vincentas Liule- 
vičius. Išleido JAV LB švietimo Taryba, 
1975 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas.

Šis nepamainomas istorijos vadovėlis 
turi penkis skyrius, kurių kiekvienas pa
rašytas atskiro autoriaus (S. A. Girnius, 
A. Kliorienė, V. Kamantas, V. Liulevičius, 
A. Dundzilas, D. Kviklytė).

Stambesnieji skyrių pavadinimai (jie 
dar skirstomi į poskyrius) yra šie: 1. Lie
tuvių santykiai su rusais, 2. Lietuvių san
tykiai su lenkais, 3. Lietuvių santykiai su 
vokiečiais, 4. Lietuvių santykiai su šve
dais, 5. Kitos tautos Lietuvos valstybės 
sienose.

Vadovėlis papuoštas 192 iliustracijomis 
tekste ir dviem spalvotais žemėlapiais. Jo 
turinį skaitė istorijos ir lietuvių kalbos 
specialistai, todėl jis yra visais atžvilgiais 
tinkamas lituanistinėms mokykloms.

Vadovėlio kaina — 5 JAV doleriai. Už
sisakyti galima šiuo adresu: Antanas Ka
reiva, 7030 S. Rockwell St., Chicago, III. 
60629.

LIETUVIŲ DIENOS, Nr. 4. Jame spaus
dinamas intriguojantis pokalbis su pulk. 
K. Škirpa, neseniai išleidusiu knygą apie 
1941 metų sukilimą. Apie „Dirvos" 60 me
tų sukaktį rašo E. Čekienė, o smuikininko 
Iz. Vasyliūno 70 metų sukaktį pamini K. 
Daugėla.

Dailės puslapiuose randame iliustruotą 
reportažą apie jaunos garsėjančios daili
ninkės Aldonos Audronytės-Variakojienės 
kūrybą. Literatūros dalyje spausdinama 
J. Kralikausko premijuoto romano apie 
Martyną Mažvydą ištrauka ir VI. Butkie
nės poezijos pluoštas iš „Išmargintos dro
bės“. I. Medžiukas recenzuoja V. Liulevi- 

čiaus „Lietuvių tautos ir valstybės istori
ją“.

Angliškoje dalyje spausdinamas įdomius 
senas žemėlapis apie lietuvių gentis, rašo
ma apie 41-mą Eucharistinį kongresą, 
spausdinama Sadūnaitės kalba teisme. Vy
dūno Tumo eilėraštis angliškai ir kt.

„Lietuvių Dienų“ žurnalą redaguoja 
red. kolegija .leidžia A. Skirtus; anglų k. 
redaktorius A. Milukas. Prenumeratos 
kaina $12, atsk. nr. — $1,25.

PAMINĖTA „DEVINTOJI PRADALGĖ“

„Draugo“ kultūrinis priedas (Nr. 97) 
įsidėjo viršelio nuotrauką ir recenziją Ni
dos Knygų klubo išleistosios DEVINTO
SIOS PRADALGĖS. Ten, be kita ko, sa
koma:

„Išeiviškose sąlygose „Pradalgė" mū
suose yra vienintelis, galima sakyti, pe
riodinis leidinys, skirtas vien grožinei li
teratūrai. Tiesa, jis retas, pasirodantis 
tiktai kartą metuose. O štai „Devintosios“ 
jau reikėjo laukti net gerus trejus metus. 
Bet užtat „Devintoji Pradalgė" ir pusla
piais ir visa įvairove už „Aštuntąją“ kur 
kas vešlesnė. Dieve duok, kad tik dabar 
neprailgtų, belaukiant dešimtosios. Truks 
pliš, redaktorius ir leidėjai turėtų pasi
stengti bent iki dešimties ištesėti. Žino
ma, visa širdimi linkėtume jiems ir po de
šimties nepadėti taško, o žvelgti ir į antrą 
dešimtinę.

Nauja „Devintoji Pradalgė“ skaitytoją 
— literatūros bičiulį džiugins gana neblo
gu mūsų išeivijos literatūrinio gyvenimo 
visumos vaizdu. Gana plačiu, gana spal
vingu, įvairiu formomis ir turiniu.

„Devintojoje Pradalgėje1“' kiekvienas 
ras apsčiai to, kas jam arčiau širdies. Bet 
netrūks ir tokių, kurie metraštį su malo
numu perskaitys nuo pirmojo iki paskuti
nio puslapio. Ir vargu ar gailėsis."

PRADALGĖS redaktorius K. lEarėnas 
yra pasiryžęs patenkinti recenzijoje iš
reikštą pageidavimą — suredaguoti „DE
ŠIMTĄJĄ PRADALGĘ". Ją norima 'atžy
mėti šimtuoju Nidos Knygų klubo leidinių 
numeriu.

REGINA VARANAVIČIŪTĖ IŠVYKO Į 
N. ZELANDIJĄ

Regina Varanavičiūtė — Haggo Edin- 
burgh'o universitete, Škotijoje, du metus 
studijavo klasinio meno istoriją ir 1976 
m. balandžio mėn. labai gerai apgynė 200 
puslapių mokslini darbą: Gerasis Ganyto
jas Romos krikščionių katakombų meno 
kūriniuose, kuris buvo atspausdintas mi
nėto universiteto disertacijų leidinyje.

Regina gimė 1949 m. sausio 8 d. Angli
joje, Bradford© mieste. E<radforde mokėt.' 
lietuvių šeštadieninėje mokykloje, daly
vavo minėjimų programose, kaip viena

Tautinė rezistencija
Ištrauka iš N. E. Sūduvio knygos VIENŲ 
VIENI, vaizduojanti lietuvių tautos re
zistenciją ir sukilimą prieš 35 metus.

Sukilimui pasiruošimas

„Lietuvoje veikė du LAF štabai, kurių vienas 
buvo Kaune, antras Vilniuje. Abu štabai planavo 
sukilimą pradėti savajame mieste ir sukilimui va
dovavimą perimtų toji vietovė, kur susidarytų pa
lankesnės sąlygos... štabai sutarė užimti ir saugoti 
nuo išsprogdinimo svarbiuosius mazginius susisie
kimo ir ryšio taškus, kaip telegrafo ir telefono sto
tis, elektros jėgainę. Kaunas pasiruošė pasinaudoti 
radijo stotimi ir radiofonu sukilimą skelbiant, pa
sirūpino kelis trumpų bangų radijo siųstuvus, jei re
guliariosios radijo stoties nepasisektų užimti... 
Laukta, kad Kauno radiofonas ir stotis karo pra
džios suirutėje bus susprogdinta. Pagal iš anksto su
darytą planą, reikalingų dalių atsargos buvo pa
ruoštos ir laikomos saugioje vietoje.

„Sukilimui pasiruošta gegužės 1 d., kai per ry
šininkus gauta žinia, kad karas prasidės gegužės 
pradžioje. Vėliau teko nusivilti ir sukilimo datą 
atidėlioti. Nors birželio mėn. Sovietų įvykdyti ma
siniai trėmimai ryšius apardė, bet kartu sukėlė di
delį pasipiktinimą visoje tautoje dėl okupanto žiau
rumo (A. Damušis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

Kai kurie pogrindininkai per trėmimus neišsi
laikė vietoje ir pasitraukė į miškus, susikovę su en
kavedistais. Tai liudija NKVD komisaro Gladkovo 
slaptas raštas 1941. 6. 21, kuriame informavo: 
„Tam tikra priešiško elemento dalis perėjo į nele
galią padėtį ir įsijungė į banditinių grupių dalinius 
tuo metu, kada veikė respublikoje valymo operaci
ja“.

Gladkovas minėjo žuvusius NKVD pareigū
nus susidūrime su partizanų daliniais birželio 16-18 
Rokiškio, Šiaulių, Utenos,Marijampolės rajonuose. 
Prienų apylinkėj buvęs 20 asmenų dalinys su dviem 
kulkosvydžiais ir kitokiais ginklais.

„Masinių deportacijų metu papildomai gautas 
pranešimas, kad karas tikrai prasidėsiąs birželio 
18-26 laikotarpyje. Susisiekus su vilniečiais, buvo 
spėliojama tiksli data. Kadangi sekmadienis buvo 
mėgiama nacių puolimo diena, nuspręsta tą sekma
dienį, birželio 22, ypatingai budėti. Vilniaus ir 

Kauno LAF štabų buvo sutarta Lietuvos nepriklau
somybės skelbimą įvykdyti ten, kur bus palankes
nės sąlygos. Pasitarime paaiškėjo, kad Kauno LAF 
štabo planas sąmyšio metu perimti savo žinion 
Kauno radiofoną ir stotį buvo realus. Nuspręsta, 
kad Kauno Lietuvių Aktyvistų štabas tuo atveju 
veiktų Vyriausios Lietuvių Aktyvistų Fronto vado
vybės vardu, skelbtų Lietuvos nepriklausomybę ir 
Laikinąją Vyriausybę. Nebuvo tai lengvas uždavi
nys. Leonas Prapuolenis, kuris buvo LAF įgalioti
nis, turėjo slapstytis, nes buvo NKVD gaudomas, 
ir jo gyvenvietė nebuvo saugi. Visas pasiruošimo 
svoris krito studentijos grupei ir jos vadovui Pilypui 
Naručiui, LAF štabo nariui. Birželio 18 LAF šta
bas vieną senelių prieglaudą pasirinko vyriausio 
štabo būstine“ (A. Damušis, Į Laisvę, Nr. 25-62).
Sukilimo pradžia

„Didvyriškos veiklos valanda atėjo sekmadie
nį, 1941 birželio 22 dienos rytui auštant. Aktyvistų 
daliniai, kurie dėl artėjančios lemiamos valandos 
buvo įspėti, dideliu ryžtingumu ir pasitikėjimu pra
dėjo vykdyti numatytus uždavinius. LAF štabo įga
liotinis Leonas Prapuolenis su štabo dalimi įsikūrė 
senelių prieglaudoje. Kita štabo dalis susitelkė Che
mijos Institute. Nors Chemijos Institute budėjo ir 
komjaunuolių dalinys, bet studentija rūsiuose suslė
pusi dvi milicijos nuovadas, kurios su ginklais per
ėjo pas aktyvistus. Su jais ryšius palaikė okupacijos 
meto studentai aktyvistai. Aktyvistų ginkluotosios 
jėgos padidėjo. Studentų medikų grupė, turėjusi sa
vo žinioje greitosios pagalbos mašinas, veikė labai 
tiksliai. Jie tomis mašinomis suvežė radijo specia
listus, atsargines dalis, ir bolševikų sugadintas ra
diofonas per naktį iš sekmadienio į pirmadienį bu
vo sutaisytas. Ši sukilėlių grupė per visą sukilimo 
laiką sudarė saugiausius ryšininkus, o vėliau teikė 
greitąją pagalbą sužeistiesiems.

„Naktį iš sekmadienio į pirmadienį iš Chemi
jos Instituto buvo išleista ryžtinga ginkluotų akty
vistų grupė, kuriai skirtas uždavinys sunaikinti so
vietų armijos ryšio stotį. Uždavinį įvykdę, jie dar 
išsprogdino karišką telefono centrai? Vilijampolė
je. Toji grupė užėmė centrinio pašto rūmus ir tele- 
fono-telegrafo centrinę. Sovietų karo komendanto 
klaidinimui paskambinta telefonu, kad vokiečių de
santininkai jau Kaune. Aktyvistų patikėtiniai išjun
gė ir sustabdė telefono ir telegrafo stočių veikimą. 
Tas turėjo prisidėti prie panikos sukėlimo. Vidur
naktyje jau pastebėtas intensyvus sovietinių parei

gūnų bėgimas iš Kauno. Tas reiškinys didino ir stip
rino mūsų viltis.

„Toji naktis buvo klaiki: Kauno gatvės buvo 
pilnos sovietų kariuomenės, lygiai kaip ir apsigink
lavusių sukilėlių. Su štabu senelių prieglaudoje ku
rį laiką ryšį palaikėme telefonu, o jį išjungus, as
meniniu ryšiu pats nuvykdamas. Pirmadienio rytą 
gautas pranešimas LAF štabe, kad radiofonas su
tvarkytas Lietuvos nepriklausomybės skelbimui. 
Kauno LAF štabo narys su būriu sukilėlių jau bu
vo įsitvirtinę radijo stotyje. Nors aktyvistai sukilė
liai dar neturėjo ginkluotos kontrolės visame Kau
ne. bet nutarta nedelsti su Lietuvos nepriklausomy
bės skelbimu. Pirmadienį, birželio 23, apie 9 vai. 
rytą Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo nariai iš se
nelių prieglaudos nuvyko į Kauno radiofoną, kuris 
buvo aktyvistų būrio saugomas.

„9 vai. 28 min. LAF Vyriausiojo štabo vardu 
LAF įgaliotinis Leonas Prapuolenis paskelbė Ne
priklausomos Lietuvos atstatymą ir laikinosios Lie
tuvos vyriausybės sudėtį. Sugiedotas Lietuvos him
nas. Sukilimas užvirė visame krašte.

„Nepriklausomybę per radiją paskelbus, gink
luoti Kauno aktyvistų daliniai puolė ginklų sandė
lius. Ginklų sandėlius užėmus, greitosios pagalbos 
mašinomis ginklai išvežioti į svarbiuosius punktus. 
Tuo pačiu metu sukilo sovietų priespaudoje ir kont
rolėje buvę lietuvių kariuomenės daliniai. Kaune 
aktyvistų daliniai pradėjo pulti Panemunės, Gele
žinkelio ir Aleksoto tiltus, kad juos apsaugotų nuo 
išsprogdinimo. Bet pasiekė kitą nenumatytą tikslą 
— iššaukė skubotą susprogdinimą. Bet tas tiltų iš
sprogdinimas gal išgelbėjo Kauną nuo sunaikini
mo, nes iš Suvalkijos bėganti kariuomenė buvo pri
versta aplenkti Kauną. Petro Vileišio vardo tiltas 
per Nėrį į Vilijampolę didvyriška Vyčio Kryžiaus 
Kavalieriaus mirtimi liko išgelbėtas. Ligi pasiauko
jimo pasišventęs drąsuolis užbėgo ant tilto, nukirpo 
elektros laidus, bet žuvo nuo sovietų kulkosvaidžių 
ugnies pareigą atlikęs. Kautynės virte virė visą pir
madienį ir antradienį...

„Tris dienas Kaunas buvo pilnoje aktyvistų 
kontrolėje. Vokiečių kariuomenės daliniai pasirodė 
tik ketvirtadienį. Jie neatnešė laisvės, dėl kurios ko
vota, bet iš jų rankų jos gauti ir nesitikėta.

„Taip buvo įvykdytas pirmasis Laisvės Kovų 
veiksmas, kurio siausme daug Lietuvos sūnų krito 
ir amžinam poilsiui atsigulė į gimtąją žemę“ (A. 
Damušis, Į Laisvę, Nr. 25-62).

(Bus daugiau)

Regina Varanavičiūtė, Ph. D. M. Litt. BA, 
Italijoj prie Pompėjos amfiteatro liekanų

geriausių lietuviškų eilėraščių deklamuo- 
toja ir tautinių šokių šokėja. 1958 m. ru
denį su tėveliais ir sesute Nijole išvyko į 
Kanadą ir Hamiltone 'baigė .katalikių mer
gaičių gimnaziją. MdMaster universitete 
1971 m. gavo bakalauro laipsnį iš meno 
istorijos, ir po to dar du metus studijavo 
anglų literatūrą ir graikų klasikus. Anglų 
ir lietuvių kalbomis išleido poezijos rin
kinį EGLĖ. Jos lietuviškieji eilėraščiai 
buvo spausdinami mūsų laikraščiuose, gi 
angliški — universitetiniuose leidiniuose 
ir poezijos žurnaluose.

Mokslo reikalais keletą kartų buvo išvy
kusi į Prancūziją, Italiją, Graikiją ir Tur
kiją. Edinburgh© universitete skaitė pa
skaitas iš klasinio meno istorijos.

Canterbury universitetu: pakvietus, ge
gužės 27 d. Regina su savo vyru, kuris 
yra Skotas ir kalba lietuviškai, išvyko į 
Naująją Zelandiją, Christchurch miestą. 
Šio universiteto meno fakultete ji dėsto 
klasinio meno istorijos kursą.

Paminėtas J. Būtėnas

Paminėtas Lietuvos laisvės .kovotojas 
Julijonas Būtėnas. Pamaldos ir Akademi
ja praėjo labai gerai. Pilna bažnyčia ir sa
lė. Trys .kalbėtojai (kum. dr. J. Prunskis, 
H. Žemelis, A. Ambrozaitiis) po pusę va
landos kiekvienas, nubrėžė žuvusio už 
Lietuvos laisvę Būtėno gyvenimą, darbus 
ir žygius. Akt. Barauskas skaitė partiza
nų laišką Popiežiui iir eilėraščius. „Auš
ros" jaunimo choras, ved. F. Strolios, iš
pildė patriotines ir partizanų dainas. Pa
baigai sugiedotas Lietuvos himnas. Rengė 
LžS-gos Centro Valdyba. Įėjimas buvo 
laisvas, nes išlaidas padengė geri J. Bū
tėno bičiuliai.
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MĖGĖ,JAI
RAŠO J. LEKESYS

Šiandieninį gyvenimą be radijo ryšio 
būtų sunku ir įsivaizduoti. Be jo neišsi
verčia jo*kia transporto rūšis; juo naudo
jasi didžiulės masės žmonių.

Tačiau pusei milijono po visą žemės 
planetą išsimėčiusių radijo mėgėjų radi
jas reiškia ką kita. Tai viliojanti techni
ka, įgalinanti susisiekti su kitu žmogumi, 
įveikti tolių ir sienų užtvaras, susidrau
gauti su visame pasaulyje esančiais, entu
ziastais. Gal būt, tik tie, kurie patys yra 
tai patyrę, supras mėgėjo jausmus, kai 
jis, pasigaminęs mažą radijo stotelę, jos 
dėka gali pasikalbėti su kitu radijo mėgė
ju savame krašte ar kitame žemyne. Tai 
neturįs palyginimo santykiavimas, unika
lus pasaulinio draugiškumo išreiškimas.

Iš tikrųjų, daugelis žymių radijo ryšio 
specialistų ir inžinierių savo profesinį ra
dijo darbą sieja su tuo įmetu, kada jie 
pradėjo domėtis radijo mėgėjo veikla. At
gali būti geresnis būdas pažinti radijo ry
šio techniką, kaip -pačiam jame aktyviai 
dalyvaujant?

Antroje 19 šimtmečio pusėje buvo ki
lęs didelis susidomėjimas stebinančiu da
lyku — elektra. Mėgėjai, daugiausia Euro
poje ir Š. Amerikoje, statėsi mažus moto
rus, gaminosi elektromagnetus, tiesė tele
grafus ir darė daugelį kitokių eksperi
mentų.

Tiktai 1901 im. pabaigoje vienas įvykis 
sužadino vaizduotę, k-ai Marconi radijo 
signalais nutiesė tiltą per Atlantą. To. lai
ko spauda su džiaugsmu — kartais ir ne
pasitikėjimu — plačiai aprašė šį įvykį ir 
žodis „radijas“ buvo kiekvieno lūpose. Di
delis eksperimentuojančių mėgėjų skai
čius paliko motorus ir elektromagnetus ir 
pradėjo gilintis į radijo ryšių paslaptis. 
Gimė radijo mėgėjai!

Pirmasis šio šimtmečio dešimtmetis bu
vo labai sunkus, nes trūko technikinės 
medžiagos ir detalių. Tipiška stotelė susi
dėjo iš induktinės špūlės, kondensatoriaus 
ir siųstuvo tarpiklio, išgauti kibirkščiai. 
Su tokia aparatūra mėgėjai galėjo už
megzti ryšius nuo 80 iki 120 km.

Tarptautinių nuostatų dar nebuvo. Kiek
vienas turėjo lygias teises. Radijo mėgėjų 
stotelių skaičius buvo daug didesnis už 
pakrančių ir laivų stočių skaičių.

Kai radijo ryšys žengė pirmuosius 
žingsnius, specialistai manė, kad patiki
mesnis ryšys trumpomis bangomis bus ne
įmanomas. Tačiau bebandant paaiškėjo, 
kad trumpomis bangomis galima užmegz
ti ryšį su bet kuriuo žemės rutulio tašku, 
turint tik paprasčiausią savo darbo priim
tuvą ir menko galingumo siųstuvą. Čia 
radijo mėgėjai įnešė didelį indėlį į radijo 
ryšio teoriją ir praktiką — jie atrado, 
kad trumposios bangos sklinda dideliais 
atstumais. Šio atradimo rezultatas buvo 
toks, kad galingos ryšio ir radiofono sto
tys metėsi į trumpąsias bangas ir jas be
veik visas lužė.mė. Mėgėjams buvo palikta 
tik keli trumpųjų bangų diapozonų ruo
žai.

Eteryje dirba šimtai tūkstančių radijo 
mėgėjų įvairaus amžiaus, įvairių profesi
jų ir išsilavinimo. Sutinkama darbininkų, 
karių, mokslininkų. Visame pasaulyje ži
nomas narsus keliautojas norvegas Turas 
Hejerdalas, tris kartus plaustu „Kon-tiki“ 
ir papiruso valtimi „Ra“ išplaukęs į atvi
rą okeaną, savo komandoje visada turėjo 
trumpabangininką radijo mėgėją, kuris 
sėkmingai palaikė ryšius su visu pasauliu. 
Radijo mėgėjas buvo ir Generalinis Su
vienytų Tautų Sekretorius U Thant.

Kuo gi patraukia trumposios bangos 
tiek daug ir tokių skirtingų žmonių? O gi 
tuo, kad mėgėjas, savo paties gaminta 
aparatūra per valandą laiko gali pabuvoti 
visuose kontinentuose — Afrikoje ir Ame
rikoje, Azijoje ir Antarktikoje. Ar neįdo
mu sužinoti, koks dabar oras New Yor- 
k‘e, Tokio, Melbourn'e? Arba kokia ante
na naudojasi korespondentas Brazilijoje?

Dažnais atvejais užmegztas mėgėjų ra
dijo ryšys turi didelę praktišką reikšmę. 
Pvz. kilus stichinėms nelaimėms, kaip že
mės drebėjimas Jugoslavijos miestelyje 
Skopeje arba Italijoje, radijo mėgėjai pir
mieji suderino savo stoteles ir užmezgė 
ryšį su nukentėjusiais rajonais.

Pagrindinis radijo mėgėjo darbas — už
megzti abipusišką ryšį trumpomis bango
mis. Naudojamo siųstuvo galingumą ribo
ja krašto įstatymai, kuriame mėgėjas gy
vena. Anglijoje mėgėjo siųstuvo galingu
mas neturi viršyti 150 vatų nekintamosios 
srovės. Tai, palyginti, žemas galingumas, 
bet nemaža mėgėjų užmezgė tarpkonti- 
nentinius ryšius, naudodami tik kelių va
tų galingumus. Pavyzdžiui JAV gyvenan
tis lietuvis radijo mėgėjas Juozas Mikuc
kis sugebėjo užmegzti ryšius su 34 Ame
rikos valstijomis ir 19 šalių Europoje, Pie
tų Amerikoje ir Afrikoje, naudodamas tik 
5 vatų galingumo siųstuvą, kuris, saule; 
šviečiant, .maitinamas jos energija.

Kaip pasidaryti radijo mėgėju? Svarbu 
žinoti, kad be leidimo jokiu būdu negali
ma siųstuvo naudoti! Nusižengusieji šiam 
įstatymui griežtai baudžiami, o jų apara
tūra konfiskuojama. Radijo leidimui D. 
Britanijoje gauti, prašytojas privalo tu
rėti City and Guilds pažymėjimą, kad jis 
šiame Institute išlaikęs atitinkamus egza
minus; taip pat atitinkamos valdiškos

dvylika žodžių (60 ženklų). Prašytojai, tu
rį tokias kvalifikacijas, paprastai gauna 
leidimus be sunkumų.

Nelicenzuoti radijo mėgėjai vadinami 
stebėtojais — Short Wave Listeners 
(SWL). Jie gali klausytis eteryje dirban
čiųjų mėgėjų ir kitų stočių ir su jais pa
laikyti ryšius stebėtojų raportinėmis kor
telėmis, pasiųsdami jas girdėtoms stotims 
per tam tikrus klubus ar tiesiog paštu.

Pasiruošti radijo mėgėjo technikiniams 
egzaminams nėra sunku, jei kandidatas 
pasiryžęs tinkamai padirbėti. Reikalauja
mas žinių lygis yra tarp anglų vidurinės 
mokyklos (Grammar School) „O" level 
(fizikos) ir „A" level lygio. Egzaminai, 
tik raštu, tęsiasi 3 valandas.

Lietuvoje pirmieji radijo mėgėjai susi
organizavo bene 1926 m„ įsteigdami Lie
tuvos Radijo Mėgėjų Draugiją. Nepriklau
somos Lietuvos šaukimo prefiksas (prieš
dėlis) buvo LY1. Iš Lietuvos Radijo Mė
gėjų Draugijos pirmųjų organizatorių dar 
du ir šiandien gyvena Lietuvoje ir akty
viai dirba eteryje.

Šiandieninėje Lietuvoje yra apie 400 
radijo mėgėjų. Eet kada, įsijungus radijo 
priimtuvą, galima išgirsti dirbantį ir lie
tuvį mėgėją.

Prieš trejus metus Sovietų Sąjungoje 
vykusioje visasąjunginėje radijo parodo
je jaunas talentingas lietuvis elektronikos 
inžinierius už originali) siųstuvo/priimtu- 
vo sukūrimą laimėjo pirmąją pjremiją, o 
jo sukurtas siųstuvas/priimtuvas buvo pa
vadintas autoriaus asmenišku šaukiniu — 
UP2 NV (Uršulė Petras 2 Nijolė Vytau
tas).

Lietuvių radijo mėgėjų yra išsimėčiusių 
po visus pasaulio kampelius. Rodos, dau
giausia yra JAV. Tačiau Lietuvoje gyveną 
radijo mėgėjai yra užmezgę ryšius su lie
tuviškai kalbančiais mėgėjais Japonijoje, 
Indijoje, Pietų Amerikoje ir kitose šaly
se. Neseniai yra kilusi mintis pamėginti 
surinkti į vieną grupę visus lietuviškai 
kalbančius radijo mėgėjus, kuriame pa
saulio kampely jie begyventų. Grupė kar
tas nuo karto galėtų susitikti eteryje, iš
leist: savo žinių biuletenį. Šiuo reikalu su
interesuoti asmenys prašomi rašyti šiais 
adresais:

Juozas S. Mikuckis, K3CHP, 6913 Fur
man Parkway, Riverdale, Maryland 20840 
United States of America arba J. Leke- 
sys, G4BYW, 28, Heathdale Ave., Birkby, 
Huddersfield HD2 2XT, England.

Iki susitikimo eteryje!

Turbanu ir sari miestas
Pradėjęs kelionę Londone nuo garsiojo 

Shepherds Bush autobusu Nr. 207 ir pra
važiavęs vakarinius Actono, Ealingo ir 
Hanswell priemiesčius, išiįsi pro griozdiš
ką geležinį tiltą ir atsidursi vietovėje, ku
ri daugiau primena tolimosios Azijos, o ne 
Middlesexo miestą. Tai bus Southall, 
paskutiniuoju metu pagarsėjęs rasinio po
būdžio riaušėmis, kurių metu vienas stu
dentas. Gurdip Sing Chaggar buvo nužu
dytas.

Jeigu išlipęs iš autobuso pasuksi šaluti
nėmis miesto gatvėmis, lai iš tolo pajusi 
nosį kutenantį stipru curry kvapą, kuris 
jau be klausimo pasakys, kad čia gyvena 
indų kilmės žmonės! Spėjimą patvirtins 
gatvėse sutikti ilgabarzdžiai rytietiškais 
drabužiais apsirengę seniai, turbanuoti 
Punjabo sikhai ir margaspalviai moterų 
sari, iš po kurių dažnai kyšo ilgos, apa
čioje užtrauktos šilkinėm kelnės. Vienos 
tų moterų turi prie nosies prilipdytus tar
si auksinius karoliukus, o kitų kaktos pa
žymėtos raudonais skrituliukais. Pirmo
sios yra jaunos, niekam nepriklausančios 
merginos, o antrosios — ištekėjusios da
mos.

Southall — tai miestas, turįs didžiausią 
Azijos imigrantų procentą Anglijoje. Apy
tikris miesto gyventojų skaičius yra apie 
70.000, iš kurių apie 30.000 yra indai, pa
kistaniečiai ar kitų provincijų gyventojai. 
Maišosi šiek tiek ir Vakarų Indijos negrų.

Prieš pusantro šimto metų Southall bu
vo ūkininkų kaimelis, turėjęs tiktai 30 kie
mų. Atsiradus vietos pramonei, miestas 
pradėjo augti, o nuo 1950 metų į jį pradė
jo plūsti indai, atsekę savo buvusius lor
dus, prieš tai valdžiusius Indiją. Ryšium 
su paskutiniųjų dienų riaušėmis bei de
monstracijomis, kurių apraminti buvo at
vykęs pats vidaus reikalų ministeris ir 
vienas anglikonų vyskupas, miesto var
das išgarsėjo ne tik Anglijoje, bet ir už 
jos sienų.

Jeigu pasitaiko sutikti iš Lietuvos atvy
kusius žmones, tai dažnas jų klausia, iš 
kur Anglijoje tiek daug spalvotųjų gy
ventojų. Kartais tuo stebisi ir patys ang
lai, nes iki antrojo pasauk karo pradžios 
jų čia beveik visiškai nebuvo, kaip dabar 
nėra Lietuvoje. Neturi nuolatinių spalvo
tų gyventojų ir europinė Sovietų Sąjun
gos dalis. Tik Maskvoje pasimaišo keletas 
tūkstančių Azijos ir Afrikos kraštų stu
dentų ir, žinoma, diplomatinių atstovybių 
tarnautojų. Vieni ir kiti laikosi izoliuotai 
ir su vietiniais gyventojais be reikalo ne- 
simaišo. Nežinia, kaip jiems pavyktų iš
spręsti vadinamuosius rasių santykiavimo

Du prieš vieną
Prieš kiek laiko vienas iš Lietuvos at

vykęs disidentas V. Jungėno slapyvardžiu 
„Metmenyse" (Nr. 29) išspausdino straips
nį, pavadintą „Kam mums reikalingas 
Kontinentas“.

Pirmojoje straipsnio dalyje jis pažeria 
daug samprotavimų, vilčių ir nusivylimų 
apie Vakarų pasaulį, jo žmones, įskaitant 
ir išeiviją.

„Naują išeivį, žmogų, atvykstantį iš ko
munistinio pasaulio į Vakarus, laukia 
daug staigmenų. Ne, ne prekių gausybė, 
jų įvairumas ir prieinamumas, ne spaudos 
laisvė, ne demokratiniai žaidimai arba as
menybės teisės ir prievartinės bei visuo
meninės iniciatyvos galimybės stebina 
mus. Apie visa tai mes žinojome dar bū
dami tenai, to laukėme, tikėjomės ir jo
kios staigmenos mums dėl to nebuvo (vi
sais šiais atžvilgiais mūsų lūkesčiai buvo 
net didesni, negu tai, ką radome realybė
je). Aplamai mes, tarybiniai žmonės, esa
me daugiau linkę pervertinti Vakarus, ne
gu juos nepakankamai įvertinti. Tai įskie
pyta mums iš dalies pačios komunistinės 
propagandos, kuri vaizduoja Vakarų pa
saulį, kaip organizuotą, priešišką komu
nizmui jėgą ir kaip nepriimtinos mums 
komunistinės santvarkos antipodą. Taigi, 
vykdami čionais, mes tikime rasti ne tik 
aukštą materialinę gerovę, ne tik plačiau
sias galimybes laisvai reikštis, bet ir glo
balinį sąmoningumą, visapusišką infor
muotumą, orientuotą pasiryžimą tikslin
gai veikti prieš totalitarizmo pavojų, įsi
kūnijusį Tarybų Sąjungoje. Deja, ir šiuo 
atveju komunistinė propaganda pasirodė 
gerokai klaidinanti. Ir, tur būt, nuo to ir 
prasideda kiekvieno naujai susiduriančio 
su Vakarais išeivio kultūrinis šokas.“

Toliau V. Jungėnas papasakoja, kaip 
Europoj sutiktieji amerikonai-intelektua- 
lai atkalbinėjo važiuoti į Ameriką, vadin
dami ją tiesiog pragaru. Ypačiai jie smer
kę Pietų Ameriką ir Pietų Afriką.

„Ypatingai įdomiai ta prasme vystydd- 
vosi pokalbiai, kada kuris nors iš mūsų 
bandydavo teigti, jog karinis perversmas 
Čilėje buvo mažiausia iš bėdų, kurios ga
lėjo užgriūti šitą šalį ir visą pasaulį apla
mai. Pasipiktinimui nebūdavo galo, žodis 
fašizmas, kaip koks prakeikimas, nenu
stodavo kabėti ore. Ne, mes negynėme 
Pinočeto nei gyrėme jo teroristinius meto
dus. Mes tik bandydavome paaiškinti, kad 
Aljendės politika neišvengiamai vedė Čilę 
į komunistinę diktatūrą, j diktatūrą, kuri 
skirtingai nuo kairinės (pereinamosios į 
normalią santvarką) diktatūros, negrįžta-

vien dėl to, kad atstovauja tik 36% šalies 
gyventojų (o faktiškai daug mažiau, nes 
tie 36% balsavo vis dėlto už demokratiją, 
o ne už diktatūrą), pradės vystyti tokį te
rorą, prieš kurį visi Pinočeto žvėriškumai 
pasirodys 'tik vaikų žaidimas. Tačiau pa
prastai mūsų pokalbininkai net nenorėjo 
tokių samprotavimų klausyti. Geriausiu 
atveju, žiūrėdami stačiai į veidą savo ne
kaltomis, naiviomis akimis jie sakydavo 
mums: „bet ką gi jūs šnekate, Pinočeto 
perversmas yra C. I. A. organizuota Ame
rikos pergalė, o jūs gi neteigsite, kad pa
saulyje yra jėgų, baisesnių už amerikoniš
kąjį imperializmą.“

Toliau įžvalgaus naujojo ateivio-disi- 
dento straipsnio dėl vietos stokos necituo
sime (kas juo domėtųsi, gali pasiskaityti 
minėtame „Metmenų“ žurnale). Pažymėti
na tik tai, kad Čilės ir Kubos paminėji
mas labai nepatiko „Gimtojo krašto“ žur
nalistams. Net per du numerius (22 ir 23) 
A. Kenaitis ir L. Šileikis vanojo V. Jungė- 
ną ir „Metmenų" žurnalą. (Įdomu, kad So- 
vietijoje gana dažnai straipsnius pasirašo 
du autoriai. Tur būt tik tam, kad cenzo
riai nežinotų katrą kaltinti, jeigu straips
nis nepatiktų).

Pirmiausia juodu nesutinka, kad V. Jun
gėnas yra neseniai iš Lietuvos atvykęs di
sidentas. „Straipsnio autorium pasirašęs 
slapyvardininkas — V. Jungėnas vaizduo
ja save intelektualu „disidentu" arba pa
bėgėliu iš Lietuvos.

„...Visai nesunku suvokti, kad po V. 
Jungėno parašu slepiasi anaiptol ne koks 
„disidentas" ar pabėgėlis (nesunku ir ap
sirikti J. P.). Juk tie, kurie palikę Lietu
vą, šmeižia jos gyvenimą, savo pavardžių 
neslepia. Juo labiau neturėtų taip būti „li
beraliniame“ leidinyje — kam ten ko bi
joti, kai įvairūs pabėgėliai puikuojasi sa
vo atviromis ultrareakcingomis šnekomis, 
netgi kitų surašytais antitarybiniais 
šmeižtais?..“

Ir taip, „nustatę“ autoriaus tapatybę 
bei kvalifikacijas, A. Keraitis ir L. Šilei
kis duoda vėjo „Metmenims", kam jie, pa
sivadinę liberaliniu žurnalu, tarnauja JAV 
žvalgybai ir profanuoja tikrąjį liberaliz
mą.

Antroje straipsnio dalyje juodu karšia 
kailį ne tik V. Jungėno, bet ir kitų „Met
menų“ bendradarbių, laikas nuo laiko pa
minėdami net ir „Akiračius“. Ir vis dėl 
tos Lotynų Amerikos, dėl to baisaus JAV 
imperializmo, kuris baigia pasmaugti to 
žemyno gyventojus ir užgniaužti tikrąją 
demokratiją...

įstaigos pažymėjimą, kad kandidatas yra 
išlaikęs telegrafo egzaminus, kuriuose rei
kalaujama per minutę priimti ir pasiųsti

mai nutrauks su demokratija (ž. Kastro 
Kubą), dar labiau padidins Tarybų Są
jungos įtaką Amerikos kontinente ir jau

Nesiimame čia ginti „Metmenų“ (jei pa
norės, jie ir patys apsigins), nenorime vel
tis į politinius klausimus ir neturime nei

klausimus, nes rusai toli gražu nėra tokie 
apkantūs ir tolerantiški, kaip anglai. Ne 
tik Southall mieste, bet ir bet kurioje ki
toje vietoje anglas dažniausia nežino savo 
kaimyno pavardės, kuris atsikėlė prieš 
keletą metų...

Southall miesto gatves yra užvaldę in
dai. Iš trijų buvusių kinų nei vienas ne
bepriklauso anglams. Pasitaiko, kad indai 
nuperka ir nebereikalingas bažnyčias ir 
paverčia savo šventyklomis, kurios visa
da yra pilnos. Ligoninės, paštas, įvairios 
įstaigos mirgėte mirga įvairiaspalviais 
turbanais ir sari. Nuosavos, iš tolo prie
skoniais kvepiančios krautuvės, bankas, 
įvairios dirbtuvės. Vienintelis dalykas, ku
rio pasigenda priaugančioji karta, yra 
nuosavi klubai. Liuoslaikius jie daugiau
sia praleidžia savo šeimose arba kinuose, 
kuriuose rodomi indų filmai.

Dauguma indų yra darbštūs, apsišvietę 
ir rūpinasi savo šeimomis. Kiekvieną rytą 
gali matyti .autobusus pilnus vaikų, ke
liaujančių į kitas miesto mokyklas. 
.Southalle jie sudarytų mokyklose daugu
mą ir sunkiau būtų išmokti anglų kalbą. 
Plačiai žinomas miesto technikos institu
tas turi labai daug indų studentų.

Darbštūs, indai pamažu lyg ir pradeda 
išstumti dar vis nespėjančius kaip rei
kiant susigaudyti anglus. Atvykę iš buvu
siųjų anglų kolonijų su britų pasais, jie 
jaučiasi pilnateisiai piliečiai ir niekur ne
nori užsileisti. Pamažu pradeda įsižiebti 
iki šiol tik rusenusi neapykantos ugnelė. 
Iš šalies pakurstoms, ji pradeda persi
mesti ir į kitus Anglijos miestus, turin
čius didesnį skaičių spalvotųjų gyvento
jų. Tačiau daugumos gyventojų gera va
lia ir vyriausybės išleistas griežtas Rasi
nių Santykių įstatymas dar ilgą laiką tu
rės padėti išvengti rimtesnių nesusiprati
mų. Tik neapdairūs pavienių asmenų išsi
šokimai (neparduoda namo spalvotiems) 
ar vietos valdžios neapsižiūrėjimas (ap
gyvendina naujus imigrantus prabangiuo
se viešbučiuose ir išleidžia tūkstantines 
sumas) vienur kitur sudrumsiča ramybę.

J. Karkluva

DINGSTA MEDINIAI ŠAUKŠTAI
Apie Lietuvoje kuriamus liaudies bui

ties muziejus „Lit. ir menas“ pateikia to
kią lankytojų charakteristiką:

„Kultūros ministerija, skirdama prižiū
rėtojų etatus LTSR Liaudies buities mu
ziejui, matyt, tikėjo, kad visi lankytojai 
bus kultūringi, mandagūs.

Tuo tarpu dalis žiūrovų, atėjusių į so
dybą, jaučiasi kaip pas dėdę kaime: sėda
si už stalo. mėgina kėdžių stiprumą, re
miasi į stalą, apdengtą balta staltiese.

Daujėnų sodyboje lankytojai dažnai gu
lasi į lovas, norėdami išmatuoti jų ilgį, 
nes jiems atrodo, kad lovos labai trum
pos. O ką jau kalbėti apie smulkius eks
ponatus — šaukštus, puodelius. Darbėnų 
sodybos šeimyninėje stalas padengtas pie
tums ir, nors eksponatai pritvirtinti, me
diniai šaukštai dingsta nuo stalo.

Kadangi muziejaus teritorija didelė, 
žiūrovai sugaišta keletą valandų, niekas 
įeinantiems neliepia prie vartų palikti 
rankinuką, portfelį ar sakvojažą. Ir kai 
kurie į savo nešulius ramia sąžine įsideda 
muziejaus eksponatą.

Tauragnų sodybos indaujoje švytėjo šei
mininkės pasididžiavimas — varinė grūs
tuvė su grūstuvu. Vieną dieną jinai iš tos 
gražiai dekoruotos indaujos dingo. Paluo
bių miško darbininko sakuotnugario tro
belė tokia jau skurdi, kad, atrodo, nebėra 
nė ko „atsiminimui“ pasiimti, o išradingi 
lankytojai surado: išsinešė kirvuką ir 
samtį.

,Iš aliejaus spaudyklos dingo viena sta
tinaitė. Jos į sakvojažą neįgrūsi, kaipgi ji 
galėjo išnykti? Po .kurio laiko muziejaus 
darbuotojai rado šitą statinaitę krūmuose. 
Mat, jinai vienam lankytojui atstojo kėdę.

Būdinga, kad vyresnio amžiaus lanky
tojai gerbia muziejininkų darbą, kurio dė
ka prisimena savo vaikystės ir jaunystės 
vargus. Kitaip elgiasi jaunimas, kuriam ir 
norėčiau priminti, kad muziejaus ekspo
natai po ilgų ieškojimų labai sunkiai gau
nami ir kad jaunimo pareiga juos rinkti 
ir kaupti, o ne naikinti.“

AUKSO MEDALIAI KREPŠININKĖMS
Prancūzijoje įvykusiose Europos mote

rų krepšinio varžybose pirmąją vietą išsi
kovojo Sov. Sąjungos moterų rinktinė. To
je rinktinėje dalyvavo ir dvi lietuvės — 
A. Rupšienė ir V. Šulskytė. Pirmosios vie
tos laimėtojos apdovanotos aukso meda
liais.

mažiausio noro ginčytis su dviem „Gim
tojo krašto“ bendradarbiais apie „gyny
binį Vakarų imperializmą“. Tik norime 
pabrėžti, kaip naujai iš Lietuvos atvyku
sio ir Sov. Sąjungą gerai pažįstančio žmo
gaus žodis turėjo skaudžiai paliesti kultū
riniams (ne politiniams) ryšiams skirtąjį 
laikraštį, jeigu jis prasiveržia tokiomis il
gomis ir daugybę kartų girdėtomis politi
nėmis tiradomis, užgožiančiomis visokius 
„kultūrinius ryšius su tautiečiais užsieny
je“ (tiems ryšiams laikraštis sakosi esąs 
skirtas J. P.). O gal „Gimtojo krašto“ lei
dėjai, persiorganizavę į „Tėviškės“ drau
giją, nutarė keisti laikraščio liniją, atsisa-
kydami nuo mažai veiksmingo „kultūrinio 
bendradarbiavimo“?

J. Pelkis

LIETUVOJE
y Įy wl« i*

POEZIJOS PAVASARIS

Lietuvoj šiais metais suruoštas jau vie
nuoliktas tradicinis Poezijos pavasaris. 
Tokia šventė Kaune įvyko gegužės 28 d., 
o gegužės 30 d. Vilniuje, Kutuzovo aikš
tėje, Poezijos pavasaris buvo iškilmingai 
užbaigtas.

AUKSO KARŠTLIGĖ

Valstiečių laikraštyje tokiu pavadinimu 
įdėtas straipsnis, kuriame aprašyta, kaip 
Lietuvos kolchozininkai visomis jėgomisl 
nori pasidaryti kapitalistais. Ten rašoma: 

„Dauguma žmonių pragyvena už tuos 
pinigus, kuriuos patys užsidirba, kuriuos 
gauna, parduodami savo užaugintą beko
ną ar veršelį. Užtenka tų pinigų ir į sve
čius nueiti, ir kaimyną pavaišinti, ir, eks- 
kursijon išvažiavus, svečioj šaly pasidai
ryti. Ir laiko viskam užtenka. O kitas tau
pomojoje kasoje pinigus skaičiuoja tūks
tančiais, nors per savo darbus ir iki kol
ūkio kultūros namų negali nueiti, nes žie
mą vasarą jo tvartas pilnas gyvulių, ke
lios dešimtys vištų, žąsų, didžiuliai dar
žai pomidorų, agurkų... Ir vis dar maža, 
vis ieškoma kelių ir būdų bet kokiomis 
priemonėmis dar labiau padidinti savo 
„kapitalą“. Patys nejausdami, tokie žmo
nės suserga turtėjimo manija, aukso 
karštlige, kurią išsigydyti būna labai sun
ku. Net šeimose prasideda barniai, teis
mai. O mirties atveju niekaip negalima 
pasidalyti turtu — susikimba tarpusavy
je ne tik artimi, bet ir tolimi giminaičiai.“

MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Kaune įvyko mokslinė konferencija 
alergijos klausimams tirti. Lietuvos spau
doje rašoma, kad alerginėmis ligomis ser
ga apie 10-20% visų gyventojų.

Alergijos priežastimi gali būti ir mais
tas, ir vaistai, ir augalų žiedadulkės, ir pa
prasčiausios mūsų buto dulkės. Alergija 
žmonės sirgdavo ir anksčiau, tačiau da
bar. sparčiai vystantis pramonei, kai ku
riamos vis naujos medžiagos, nauji chemi
niai junginiai, kai žmonės vis daugiau 
vartoja įvairiausių medikamentų, alergi
nių susirgimų skaičius smarkiai išaugo.

Lietuvos medicina turi geras alergolo
gijos tradicijas, kurioms pradžią davė, 
prieš 50 metu Kaune apginta V. Lašo dak
tarinė disertacija. V. Lašo mokiniams — 
Kauno Medicinos instituto profesoriaus B. 
Padegimo vadovaujamai specialistų gru
pei pavyko gauti naujų duomenų apie pir
minių ir pakartotinių alerginių' reakcijų 
mechanizmus, apie organizmo atstatymą, 
taip pat paveldimumo klausimais. Vilniaus 
alergologinis centras, vadovaujamas E. 
Razgausko, tiria susirgimų paplitimą įvai
riose etnografinėse zonose. Kurortinio — 
atstatomojo gydymo metodus kuria Drus
kininkų „Eglės“ sanatorijos specialistai.

„ČIURLIONIO STALAS“ IR DEGTUKAI

Pernai šventėme M. K. Čiurlionio 100- 
ąsias gimimo metines. Jubliejų pažymėjo
me naujais laidiniais ir plokštelėmis, pa
rodomis ir koncertinėmis programomis, 
medaliais ir ženkliukais, monumentais ir 
pašto ženklais — kaip kam pritinka. Ne
atsiliko ir vilniškiai kulinarinio meno 
meistrai: jie paruošė jubiliejinį „Čiurlio
nio stalą“ ir, ką manot, iš Leningrade vy
kusio konkurso parsivežė laurus. Nežinia, 
kas labiausiai priveikė vertinimo komisi
ją — serviruotė, meniu, idėjos netikėtu
mas ar tiesiog meilė Čiurlioniui, bet fak
tas: ir apetitą žadinantis stalas gali gerai 
įkūnyti čiurlioniškąją idėją. Teko girdėti, 
jog „Čiurlionio stalas“, gal būt, bus paro
dytas ir Budapešte, tarptautiniame kuli
narų konkurse. Tai mus nudžiugintų, tik 
tuomet reikėtų įspėti vengrus, kad jie ne
manytų, jog Čiurlionis — lietuvių Gargan
tiua.

O užvis liepsningiausiai (tikra to žodžio 
prasme) Čiurlionį paminėjo kauniškiai 
degtukų dirbėjai. Už vieną kapeiką jūs 
galite nusipirkti Čiurlionio portretą, nu
pieštą ant degtukų dėžutės etiketės: kiek
vienu momentu kišenėje šalia nosinės, 
raktų, smulkių monetų voliojasi Čiurlio
nis. Kada degtukai sudega, kaip tos plaš
takės jo garsiame paveiksle, Čiurlionis le
kia į šiukšlių dėžę, už kapeiką perkamas 
naujas, ir taip daug sykių įvyksta meni
ninko pagerbimas.

žodžiu, žmonių išradingumui nėra ri
bų... („Lit. ir menas“)

„ĄŽUOLIUKO“ GASTROLĖS

Lenkijoje buvo suruoštas tarptautinis 
berniukų chorų festivalis, kuriame daly
vavo ir Vilniuje išgarsėjęs berniukų cho-; 
ras „Ąžuoliukas“, vadovaujamas H. Perel- 
šteino. Chorai pasirodė Poznanėje, Piloje, 
Kališe, Gniezne ir Varšuvoje.

„Ąžuoliukas“ Lenkijoje buvęs labai šil
tai priimtas ir įvertintas. Po paskutinio 
koncerto Varšuvoje „Gazeta Zachodnia“ 
parašiusi: „Tarptautinį berniukų choro 
festivalį užbaigė įdomus ir aukšto lygio 
Vilniaus „Ąžuoliukas“... Koncertas buvo
labai gerai įvertintas ir ypač nuoširdžiai 
priimtas sostinės meno mylėtojų ir kriti
kų“.
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LAIKRAŠČIO ATOSTOGOS
Liepos 6 d. bus išleistas paskutinis prieš 

vasaros atostogas „Europos Lietuvio“ nu
meris. Po to laikraštis dvi savaites nepa
sirodys.

Raižiniai ir korespondencijos paskuti
niam priešatostoginiam numeriui turi bū
ti prisiųsti iki liepos 1 d.

Redakcija

PARAGAVOME LIETUVIŠKOS DUONOS
Losangelietis inž. Rimas Babušis, pasi

svečiavęs Lietuvoje, grįždamas buvo su
stojęs Londone. Aplankė pažįstamus ir 
Lietuvių Namus. Svarbiausia — jis atvežė 
iš Lietuvos paprastos kaimiškos ruginės 
duonos, 'kurios daugelis buvome neragavę 
daugiau kaip 30 metų, ir net jos skonį pa
miršę. Duonos riekės atriektos nuo didžiu
lio šviežia drėgme dvelkiančio kepalo, iš
kepto ant ajerų lapų. Retas kepsnys — be
veik neužtinkamas Vakaruose.

Inž. R. E'abušis, užaugęs saulės išdegin
toje, nors ir labai šiltoje Kalifornijoje, ne
gali atsidžiaugti Lietuvos pavasarine ža
luma ir jos gamtos grožiu. Jis susižavėjęs 
žmonių vaišingumu ir jų išsaugota lietu
viška kalba bei papročiais.

ATVYKSTA WINDS0R0 (KANADA) 
MERGAIČIŲ „AUŠROS“ KVARTETAS
Dėl nepatogaus laiko, kitos Europos Lie

tuvių Bendruomenės nebesiima organizuo
ti „Aušros“ kvarteto koncertų pas save, 
tad „Aušros“ kvartetas atvyksta vien tik 
Didžiosios Britanijos lietuviams koncer
tuoti.

Kvartetas atvyksta antroje rugpjūčio 
mėnesio pusėje. Numatoma suorganizuoti 
4 koncertus.

Kur ir kada koncertai įvyks — paskelb
sime artimiausioje ateityje.

D. B. Lietuvių B-nės (krašto valdyba

LONDONAS
TRĖMIMŲ (MINĖJIMAS LONDONE

Baltų Tarybos suruoštame Birželio trė
mimų 35 metų sukakties minėjime birže
lio 12 d. Londone, Ukrainiečių Namuose, 
dalyvavo Latvijos ir Lietuvos diplomati
niai atstovai, Ozolinš ir Balickas su žmo
nomis ir pilna salė baltiečių bei kitatau
čių kviestinių svečių.

Rusų disidentas V. Telnikovas, kuris už 
savo veiklą Sov. Sąjungoje buvo kalina
mas Mordovijos darbo stovykloje ir Vla
dimiro kalėjme, papasakojo susirinku
siems apie savo susitikimus su lietuviais 
ir latviais Mordovijos stovyklose, kur jam 
teko iškalėti šešerius metus.

Jis pats buvo suimtas Leningrade, kaip 
studentų marksistų studentų ratelio narys. 
Bebūdamas stovykloje, jis nusivylė mark
sizmu ir pasidarė religingu krikščioniu. 
Jis įsitikino, kad tik per tikėjimą į Dievą 
žmogus pasidaro draugas žmogui, ir žmo
gus gali atgauti tą orumą, kurio yra nu
stojęs sovietinėje santvarkoje.

Jo žmona Galia, kuri yra zionistė, pasa
kojo apie baltiečių ir žydų gerus santy
kius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jai 
teko studijuoti Vilniaus universitete ir 
draugauti su lietuviais studentais.

Minėjimo pabaigai latvių kanklių ka,pe
lą pagrojo keletą tautinių melodijų.

KRYŽIŲ ŽYGIS — 
TAUTINĖ MALDOS DIENA UŽ 
PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ

Liepos 11 d. rengiamas Kryžių Žygis — 
Tautinė Maldos Diena Už Persekiojamą 
lE'ažnyčią, gražioje Kento grafystės Ayles- 
ford įPriory.

Rengėjai — „Aid to the Church in Need“ 
United Kingdom skyrius. Kviečiamos vi
sos etninės grupės dalyvauti šiose labai 
specialiose pamaldose.

Londono lietuvių parapija ruošia išvy
ką autobusu. Visi, kurie nori pasinaudoti 
autobusu, prašomi tuojau užsirašyti ir su
mokėti £1.50.

Parapijos klebonas ir taryba prašo vi
sus Londono ir apylinkės lietuvius vykti į 
Aylesfordą autobusu ar savo automobi
liais, kad lietuvių grupė tose pamaldose 
būtų kuo skaitlingiausia. Melskimės nuo
širdžiai, kalbėkime pasauliui garsiai, kad 
mūsų broliai ir sesės neturi laisvės. Nese
niai miręs kardinolas Heenan yra pasa
kęs: „Mes, kurie gyvename laisvėje, netu
rime tylėti, kai vyrai ir moterys dėl tiky
bos yra persekiojami“.

Visi keliaujame į Kryžių Žygį — Ayles- 
fprd Priory!

Londono Lietuvių Parapijos Taryba

Ilgametį Stoke-on-Trent DBLS 
skyriaus pirmininką 
PETRĄ DUDĖNĄ 

60 metų (sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname

Puodžiūnų ir Vencaičių šeimos 

STOKE-ON-TRENT
VYSKUPO APSILANKYMAS

Kaip ir buvo numatyta, birželio 13 d. 
2.30 vai. vietiniai lietuviai ir jų draugai 
anglai, talkininkaujant Wolverhamptonui 
(J. A. Petkevičiams vadovaujant), laukė 
Jo Ekscelencijos vyskupo Deksnio prie St. 
Wulston bažnyčios Wolstantone. Vysku
pas, lydimas kun. dr. S. Matulio ir kun. 
Kamaičio, atvyko laiku. Pirm. P. Dudėnas 
pasveikino, jaunuoliai įteikė gėlių. Po pa
maldų pasikalbėjimas su vietos reporteriu 
ir Stoke-Radio atstovu. Iliškilmingas pri
ėmimas ir vaišės vyko Sneyd Arms vieš
bučio salėje, Tunstall. Vaišių metu tostai 
už vyskupo sveikatą ir jo Vardo Dienos 
proga.

Programą salėje ar bažnyčioje gražiai 
paįvairino solistė B. Valterienė. Jos dar 
vis stiprus, aiškus ir vispusiškai išlygin
tas balsas sukėlė pasigėrėjimą ir susilau
kė labai nuoširdžių katučių. Ypatingai bu
vo sužavėti anglai svečai, kurie mėgsta 
muziką ir dainas.

Puikus, skanus ir įvairus stalų paren
gimas žavėjo svečius. Tur būt, visiems 
yra aišku, kad be darbščių moterų-šeimi- 
ninkių pirmininkai ir organizatoriai atsi
durtų beviltiškoje padėtyje.

Prieš vyskupui atvykstant, gerą propa
gandą lietuviams padarė patyręs šioje sri
tyje V. Dargis. Birželio 9 d. per Stoke-Ra- 
dio buvo transliuojamas lietuvių pusva
landis — pasikalbėjimas su V. Dargiu. At
sakinėdamas į klausimus, jis, be 'kita ko, 
sukalbėjo lietuviškai Tėve Mūsų. Po to 
girdėjome Grandinėlės choro dvi dainas.

Birželio 10 d. vietos „Evening Sentinel“ 
plačiai apraišė lietuvius Stoke-on-Trent 
apylinkėje ir pranešė apie atvykstantį 
vyskupą. Birželio 14 d. vėl pasirodė 
straipsnis antrašte: „Bishop at special Li
thuanian Celebration". Straipsnyje pami
nėta pagrindinė mintis, kurią vyskupas 
užakcentavo savo pamoksle: vengti perdė
to materializmo, kuris neatneša visuotinio 
pasitenkinimo, bet visomis pastangomis ir 
bet kokia kaina stengtis išlaikyti savo ti
kėjimą.

V. A.

ROCHDALE
VYSKUPAS APLANKYS ROCHDAIĘ

Birželio 26 d. 11.30 vai. seselių Palatine 
koplyčioje, Manchester Rd., vyskupas A. 
Deksnys laikys pamaldas ir susitiks su 
Rochdalės lietuviais.

Po pamaldų, apie pirmą valandą, bus 
priėmimas-pietūs ukrainiečių klube. 80 
Molesworth Street.

Prašome pamaldose visus lietuvius da
lyvauti.

DBLS skyriaus valdyba

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 12 d. Manchesterio Lietuvių 
Kultūros Koordinacinis Komitetas suren
gė išvežtųjų minėjimą, kuris susidėjo iš 
dviejų dalių.

Pirmoji dalis vyko Mostono kapinėse, 
kur, dalyvaujant organizacijoms su vėlia
vomis ir visuomenei, eisena nuvyko prie 
lietuvių paminklinio kryžiaus. Minėjimą 
atidarė ar pravedė kun. V. Kamaitis. Po 
atidarymo DBLS Manchesterio skyr. pirm. 
A. Jaloveckas prie paminklinio kryžiaus 
visų Manchesteryje veikiančių organiza
cijų ir visuomenės vardu padėjo lietuviš
kom rūtom ir tautine juosta papuoštą vai
niką. Visi sugiedojo Marija, Marija. Evan. 
kun. A. Putcė tarė prasmingą, progai pri
taikytą žodį, kuriame, remiantis Biblija, 
išreiškė viltį, kad Dievas pasigailės mūsų 
tautos ir. kaip kadaise Izraelio tautą at
vedė į pažadėtąją žemę, taip pat parves 
ir mus išblaškytus po visą pasaulį į lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą. Po trumpų 
apeigų kun. V. Kamaitis pašventino arti 
esantį naujai pastatytą a. a. Kazio Sidaro 
antkapį. Dalyvavo apie 70 žmonių.

Antroji dalis vyko lietuvių klubo salė
je. čia atvyko visi dalyvavusieji kapinėse. 
Šią dalį atidarė ir pravedė DBLS Man
chesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas ir pa
kvietė visus tylos minute pagerbti žuvu
sius ir kenčiančius už Lietuvos laisvę.

Paskaitą skaitė boltoniškis H. Vainei
kis, kuris lietuviškai ir angliškai vaizdžiai 
nusakė Lietuvos praeitį, jos prisikėlimą 
nepriklausomam gyvenimui bei tragišką 
galą, kurį jis pats matė ir pergyveno. Esa
ma vilties, kad kaip visos tironijos pra
ėjo, taip praeis ir rusiškoji. Išauštančio 
laisvės ryto laukiame mes ir visos pa
vergtos tautos. Paskaita buvo visų išklau
syta su įsijautimu ir giliu dėmesiu. Pre
legentas už išreikštas mintis ir pasakytus 
žodžius susilaukė daug katučių. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Reikia pastebėti, kad H. Vaineikis turi 
gero kalbėtojo privalumus: sugeba vaiz
džiai ir įtikinančiai perduoti mintį, nu-

tėikti ir uždegti klausytojus.
Likusi dalis tęsėsi prie vaišių stalo ir 

bare.

PARENGIMAI
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Manches
terio skyriaus š. m. liepos 10 d. 6 vai. p. 
p. Cheetham Town Hall, Cheetham, Man
chester, M8 rengia Dariaus ir Girėno mi
nėjimą. Paskaitą skaitys V. Dargis, meni
nę programą išpildys iš Škotijos atvykęs 
P. Dzidoliko vadovaujamas Glasgovo lie
tuvių choras. Be to, veiks turtingas baras, 
užkandinė; šokiams gros gera kapela, 
vyks loterija.

Prašome visus ekskursijomis ir pavie
niai atsilankyti į minėjimą. Kadangi nu
matomos didelės minėjimo išlaidos, todėl 
yra svarbu, kad minėjime dalyvautų kuo 
didesnis Skaičius žmonių.

Skyriaus valdyba

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba šaukia visuotinį pusmetinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks š. m. liepos 18 d. 
4 vai. p. p. lietuvių klube. Susirinkime 
bus svarstomi svarbūs klubo reikalai ir 
sudaromi nauji ateities planai.

Kvorumui nesusirinlkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to bus pravestas, neatsi
žvelgiant į susirinkusiųjų skaičių.

Prašome visus narius atvyktiį susirin
kimą.

Klubo valdyba
A. P-kis

NOTTINQHAMAS
VAKARŲ EUROPOS LIETUVIŲ 

VYSKUPAS DR. A. L. DEKSNYS 
NOTTINGHAME

Birželio 12 d. Nottinghamo lietuviams 
buvo nepaprastas šeštadienis — juos ap
lankė vyriausias Vakarų Europos lietuvių 
Ganytojas dr. A. L. Deksnys.

Apie 2.30 vai. p. p. jau gana didokas 
skaičius nottinghamiečių prie Švento Pat
riko šventovės, London Road, laukė vys
kupo .

Besišnekučiuojant ir atnaujinant senas 
pažintis, pasirodė Anglijos Lietuvių kata
likų Sielovados vedėjo kun. dr. S. Matu
lio, MIC, automobilis su laukiamuoju sve
čiu.

Pamaldų eisenai vykstant prie altoriaus, 
visi gieda „Pulkim ant kelių". Naujais 
vargonais palydi N. Vainoriutė. Mišias 
koncelebruoja vysk. A. L. Deksnys ir kun. 
dr. S. Matulis, MIC, o kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MilC, klauso išpažinčių.

Vyskupas pasakė labai turiningą pa
mokslą apie dabartiniu metų kenčiančią 
Lietuvą.

Pamaldų metu giedojo solistė Vida Gas- 
perienė, vargonais palydėjo Nijolė Vaino- 
riūtė. Į giesmių pynę įsijungė ir Londono 
choro vedėjas muzikas Justas Černis.

Pamaldos užbaigtos bendrai visiems su
giedojus „Marija, Marija“.

Po pamaldų visi susirinko į naują Šven
to Patriko parapijos salę pietums, kuriuos 
paruošė Nottinghamo lietuviškosios orga
nizacijos: Bendrijos Taryba, LAS, Mote
rų draugija ir DIEILS skyrius. Pietų pro
gramai vadovavo Kazys Bivainis. Pakvie
tė tarti žodį kadaise 'buvusį nottinghamie- 
tį S. Kasparą, kuris pasisveikino Ganyto
ją, pasidžiaugė, kad Nottinghamo lietuviš
ka kolonija ir šiandien yra dar stipri ir 
savo veikla neužsileidžia kitoms.

Meninę programą pradėjo Algis ir Ri
mutė Gasperai (vienas dviejų, o antroji 
keturių metų), padeklamuodami kartu 
vieną eilėraštį.

Vytas Važgauskas padainavo solo dai
nelę ir pasakė eilėraštį, o jo brolis Algis 
pasirodė su kitu eilėraščiu.

E. Vainorienė, O. Lisiūtė ir M. Vaino- 
riūtė trio padainavo dvi dainas, O. Lisiū
tė ir E. Vainorienė padainavo duetą 
„Lakštutė suokia“.

Toliau E. Vainorienė ir N. Vainoriutė 
paskambino kanklėmis, solistas Justas 
Černis padainavo „Tamsioje naktelėje", 
palydint M. Vainoriūtei.

Meninė programa užbaigta bendra dai
na „Bėga dienos ir metai praeina".

Kazys Bivainis pranešė, kad mūsų Ga
nytojas neseniai atšvntė 70 metų sukak
tį. Sugiedama griausmingai „Ilgiausių 
metų“.

Vysk. A. L. Deksnys perplauna tortą, ką 
tik atvežtą iš Lietuvos, kuris vaizduoja 
miško kelmą, apaugusį lietuviškais bara
vykais. Šį tortą atvežė Ona Jasevičiūtė iš 
Mansfieldo.

Vysk. dr. A. L. Deksnys pasidalijo min
timis su mumis ir pasidžiaugė, kad jam 
įdomu susitikti lietuvius, kad tas malonu
mas jo niekuomet nevargina. Džiaugėsi, 
kad Anglijos lietuviai yra veiklūs idealis
tai.

Po pietų išsiskirstome pas pažįstamus, 
o vakare vėl susirenkame į Antaninių iš
vakarių pobūvį Nottinghamo lietuvių klu
be. Čia visus susitiko Vainorius ir K. Bi
vainis. Atvykus Ganytojui, kuris taip pat 
yra Antanas. K. Bivainis pasveikino visus 
Antanus ir Antaninas (šeši Antanai ir 
viena Antanina). Griausmingai jiems su- 
giedama „Ilgiausių metų". Kalbą pasakė Derby gyvenąs dailininkas Petras Bugailiškis po sėkmingų savo parodų JAV, 
dr. S. Kuzminskas, sveikindamas patį vy- išvykdamas atgal į Angliją įteikia Lietuvos Generalinei konsulei J. Daužvardie- 
riausiąjįj Antaną, mūsų Ganytoją, kurio nei vieną savo kūrinių.

avelės išsisklaidžiusios po plačias Europos 
pievas, linkėdamas, kad jos nepaklystų. 
Visiems kitiems linkėjo gerti su saiku, o 
mylėti viens kitą be saiko. Stasys Kaspa
ras taip pat sveikino visus Antanus ir An
taninos, linkėdamas vienybės ir darnaus 
sugyvenimo.

Kun. dr. J. Sakevlčius sveikino Antanus 
ir Nottingham© lietuvius ir linkėjo? kad 
Nottinghamas dar ilgus metus būtų pa
vyzdžiu kitiems.

Vyskupas dr. A. L. Deksnys savo žody
je pasakė: „Mes po didžiųjų atlaidų susi
rinkome varpinėje atšvęsti Antaninių; tik 
besilinksmindami išlaikykime saiką. My
lėkime vieni kitus ne tik šiandien, bet per 
visus savo ateities metus.“

Skambant lietuviškoms dainoms. Anta
ninių šventės užbaigtos.

S. K.

GLOUCESTERIS
RUOŠIAME LINKSMAVAKARĮ

Stroudo ir Gloucesterio tautiečiai, susi
tarę su DBLS Gloucesterio DBLS sky
riaus valdyba, rengia Antaninių. Vladinių. 
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių bendrą 
ir smagų lin'ksmavakarį. Jis įvyks liepos 
3 d., 7 vai. vakaro ukrainiečių klube, 37 
Midland Rd. Veiks baras su įvairiais išgė
rimas; šokiai tęsis iki 11.30 vai.

Visus vietos bei tolimesnių apylinkių 
tautiečius ir svečius maloniai kviečiame į 
linksmavakarį gausiai atsilankyti.

Pirmą kartą Gloucesteryje toks subuvi
mas. Norime atnaujnti lietuvišką vardinių 
paprotį.

Laukiame visų ir iš visur.
Skyriaus valdyba

QLASQOWAS
LIET. INST. MOSSEND BELLSHILL 

ŠKOTIJA „DERBY“ LOTERIJOS 
LAIMĖTOJAI

Pirmoji dovana — £25.00, Nr. 1737 — 
J. Grown, Nottingham. Antroji dovana — 
£15.00, Nr. 1694 — Vyčio klubas Brad
ford. Trečioji dovana — £10.00, Nr. 0347 
— A. Kelly, Ruthenglen, Glasgow.

Liet. Inst. Valdyba

Skautiškuoju keliu
„ŽIVILĖS“ IR „MAIRONIO“ VIENETŲ 

METINĖS

Birželio 13 d. į lietuvių Soc. klubo pa
talpas susirinko skautai-ės į iškilmingą 
sueigą atžymėti savo vienetų 14 metų veik
los sukaktį. Į šias iškilmes atvyko Rajono 
Vadas J. Alkis, iš Australijos H. D. Anta
naičiai, J. Traškienė, A. I. Gerdžiūnai, A. 
Jakimavičius, D. Damauskas, VI. Kups
tys, J. MaslauSkas. Iš tolimo Bradford© at
vyko V. Ignaitis ir keletas tėvelių bei 
skautiškos idėjos rėmėjų.

Po skautininkų Gerdžiūnų paruoštų pie
tų, vėliavomis papuoštoje salėje skautu
kai išsirikiavo iškilmėms. Vadovavo J. 
Traškienė, kuri Rajono Vadui pateikė ra
portą. įsakymai. Po to — Rajono Vado žo
dis. Kalbėjo abudu svečiai D. H. Antanai
čiai, 'kurie savo kalbose pasidižaugė, galė
dami dalyvauti Manchesterio skautų ra
telyje. Jie pareiškė viltį, kad iš čia esan
čiųjų vadovų bei skautų kai kuriuos su
tiks Australijoje, 6-joje skautų Tautinėje 
stovykloje, kuri įvyksta 1977 . metų gruo
džio pabaigoje ir 1978 metų pradžioje.

VI. Kupstys, skautų vienetų tėvų komi
teto pirmininkas, jausmingais, bet kartu 
ir liūdnais žodžiais priminė, kad skaudu 
yra kalbėti į pusiau tuščią klubo salę, ta
čiau pareiškė viltį, kad gal kada nors salė 
vėl prisipildys. Iškilminga sueiga užbaig
ta sugiedant Marija, Marija.

Po to susirinkome į salę išklausyti H. 
Antanaičio, Taut, stovyklos komiteto pir
mininko pranešimo. Čia dalyvavo J. Al
kis, J. Traškienė, I. A. Gerdžiūnai. A. Ja
kimavičius, D. Damauskas, V. Ignaitis, VI. 
Kupstys, J. Maslauskas ir kt.

Rajono Vadas J. Alkis, atidaręs posėdį 
ir pasveikinęs svečius priminė, kad A. Ja
kimavičius švenčia 60 metų sukaktį. Jam 
sugiedota Ilgiausių metų.
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H. Antanaitis plačia: nušvietė 6 skautų 
Tautinės stovyklos pasiruošimo planus ir 
jau gerokai įpusėjusio darbo sąlygas. Nu
rodė atvykstantiems iš Anglijos atstovams 
lengvatas, pažymėdamas, kad reikės apsi
mokėti tik kelionę, kuri vis dėlto atsieis 
apie 500 svarų.

Po ilgo pasikalbėjimo ir įvairiausių dis
kusijų Rajono Vadas padėkojo svečiams, 
o VI. Kupstys visiems dalyviams. Po to J, 
Verbictkis parodė manchesteriškių paren
gimų filmą. O skautiškos idėjos rėmėjas 
D. Jalinskas, išgirdęs lėšų klausimą, įtei
kė 5 sv. Tautinės stovyklos atstovų kelio
nės fondui. Ačiū jam už tai. Pasistiprinus, 
buvo aptartas vysk. L. A. Deksniui LSS 
ordino įteikimas, kuris įvyks birželio 26 
Manchesterio lietuvių klube. Kviečiame 
vyskupo pagerbime skautus ir svečius 
skaitlingai dalyvauti.

Pagerbimas pramatytas birželio 26. taip 
4-5 vai. p. p.

J. M.

VI TAUTINĖ STOVYKLA
šeštoji Skautų Tautinė Stovykla įvyks 

1977 m. gruodžio — 1978 m. sausio rnėn. 
Australijoje.

Viso pasaulio lietuviai skautai pradės 
rinktis gruodžio 24/25 d. d. Melbourne. 
Pati stovykla bus netoli Melbourno 1978 
m. sausio 2-14 d. d. Po stovyklos bus išvy
kos į Canberra, Sydney ir kitas vietoves. 
Stovyklautojai išsiskirstys iš Sydney sau
sio 22 d.

Australijos skautai tikisi apie 100 sve
čių iš užjūrio ir 200 vietinių skautų. Skau
tams iš Europos ir Pietų Amerikos sto
vyklos išlaidas padengs Australijos skau
tai. Pinigų rinkimo vajus, siekiant surink
ti 10.000 vdolerių, jau pradėtas. Rengimo 
komitetui vadovauja ps. H. Antanaitis.

aVč

TIK VYRAMS

Sovietų Sąjungoje buvo pradėta ruošti 
moteris kosmonautų profesijai. Viena iš 
jų, V. N. Tereškova jau yra dalyvavusi 
erdvės kelionėje apie žemę. Tačiau tas 
moterų ruošimas dabar sustabdytas. Jos 
galės dirbti erdvės stotyse gydytojomis, 
geologėmis, astronomėmis ir kt. 'Euvęs 
kosmonautas gen. A. Nikolajevas pareiš
kė, kad kosmonautas turi būti kartu pilo
tas, vadas, inžinierius ii- mokslininkas. 
Matyti, moteriai šito būtų per daug...

Tuo tarpu JAV pradedama galvoti apie 
moterų kosmonaučių ruošimą. Bet iki 
šiol nesurasta nei vienos kandidatės , tu
rinčios 1.000 valandų sprausminio skridi
mo stažą, kurto reikalaujama iš busimų
jų kosmonautų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
PETERBOROUGH — birželio 27 d., 14 

vai., St. Peters and All Souls bažny
čioje, Park Rd.

Maloniai kviečiami tautiečiai ir iš Ket- 
teringo, Corby ir kitur.
BRADFORDE — liepos 4 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — liepos 11d., 1 v. p. p. Po 

pamaldų bus šventinamas a. a. J. Juš
kevičiaus paminklas kapinėse.

BRADFORDE — liepos 18 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — birželio 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — birželio 29 d., šv. Pet

ro ir šv. Pauliaus šventėje, 20 vai., 
Liet. Židinyje.

KETTERINGE — liepos 4 d.. 14 vai., St. 
Edward's London Rd.

NORTHAMPTONE — liepos 4 d.. 16.30 
vai., St. John's, Bridge Street.

SUSIRENKA LIETUVIAI
PETERBOROUGH

Atkreiptinas dėmesys, kad lietuviškos 
pamaldos birželio 27 d. bus ne 14 vai., 
bet 13.45 vai. St. Peter's and All Souls baž
nyčioje, Park Rd. Išpažinčių klausoma 
prieš Mišias.

Seneliams ir ligoniams šv. Komunija 
bus nunešta į namus po pamaldų.

J lietuviškas pamaldas maloniai kvie
čiami tautiečiai ir š tolimesnių apylinkių.
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