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Lenkai galvoja kitaip
Tuo tarpu, kai Sovietų Sąjungos 

oficialieji valdžios ir partijos sluoksniai 
niekada nesuranda padoraus žodžio neko- 
munistuojantiems emif^nautams, lenkai 
galvoja kiek kitaip. Giereko vadovaujamos 
vyriausybės tikslas yra ne atstumti ir pa
niekinti emigracijoje gyvenančius lenkus, 
bet juos pritraukti ir išnaudoti jų ekono
minį ir kultūrinį svorį užsieniuose. Dabar 
planuojamos Giereko kelionės į JAV pro
ga kaip tik ir norima sustiprinti etninius 
ryšius su JAV lenkais, kurių ten' skaito
ma nuo 6.5 iki 12 milijonų.

Varšuvoje yra įsteigta speciali organiza
cija „Polonia“ santykiams su užsieny gy
venančiais lenkais palaikyti. Jos pirminin
kas Adamskis pareiškė: „Pastangos atnau
jinti ryšius su užsieniuose gyvenančiais 
lenkais yra vienas iš pagrindinių mūsų vy
riausybės tikslų“, šitokia politika jau pra
deda duoti gerų vaisių. Pvz., vien tik kara
liškiesiems rūmams Varšuvoje atremon
tuoti užsienio lenkai suaukojo 414.000 do
lerių.

Jau minėtos „Polonia“ organizacijos pir
mininkas Adamskis labai vertina lenkų 
įtaką į tų kraštų politiką, kuriuose jie gy
vena. „Mes nenorime, kad užsienyje gyve
ną lenkai būtų šovinistai. Priešingai — 
kuo ilgiau jie svetur gyvena, kuo giliau 
įleidžia šaknis, tuo jie įsigjya daugiau įta
kos ir yra naudingesni mums“. Nuroddmi 
ir konkretūs įtakingų politikų pavyzdžiai. 
Pvz., lenkų kilmės Argentinos ekonomikos 
ministeris Jose Gelbard, kuris vedė dery
bas T. Sąjungoje ir Rytų Europos valsty
bėse. Lenkijoj jis buvo labai maloniai pri
imtas. Taip pat iškilmingai buvo priimtas 
Prancūzijos vidaus reikalų ministeris M. 
Poniatowskis, kilęs iš lenkų didikų. O per 
30-ties metų Lenkijos Liaudies respublikos 
įkūrimo iškilmes, Krokuvoje ir Varšuvoje 
buvo sudarytas taip vadinamas „Polonia 
Forum ‘74", kuriame dalyvavo apie 200 už
sienyje gyvenančių lenkų dailininkų, ra
šytojų, mokslininkų ir kitokių intelektua
lų.

Žinoma, Lenkijos partijos ir politikos 
vadai savo kalbose tuo metu neminėjo apie 
reikalą palaikyti kuo glaudžiausius santy
kius su vyresniuoju broliu — T. Sąjunga. 
„Polonios“ politika yra išvengti politinių 
diskusijų ir trynimosi, nes jie žino, kad 
dauguma užsienio lenkų yra antikomunis- 
tai. Jie stengiasi JAV lenkus aprūpinti 
lenkiškais mokyklų vadovėliais ir visais 
galimais būdais skatina abipusį (ne viena
šališką) kultūrinį bendradarbiavimą. To
dėl jau dabar esą galima Čikagoje išgirsti 
net tokius lenkų išsireiškimus, kaip „mū
sų Gierekas“.

Šalia kultūrinio bendradarbiavimo sten
giamasi išnaudoti užsienio lenkų ekonomi
nį svorį. Skaičiuojama, kad Vakaruose 
esama apie 15.000 įvairių biznio įmonių, 
kurioms vadovauja lenkai. Jie gali padėti 
savo tėvynei, jei toji tėvynė jų neatmeta.

Iki šiol jau daugiau kaip 6.000 lenkų 
pensininkų yra sugrįžę iš užsienių apsigy
venti tėvynėje. Jiem valdžia yra nustačiu
si specialų pinigų keitimo kursą, pagal ku
rį jie už savo dolerius gauna dvigubai dau
giau negu moka bankai. Skaičiuojama, kad 
lenkai turistai ir pensininkai sudaro sve
timos valiutos pagrindą Lenkijoje.

Kiek kitokia istorija yra T. Sąjungoje, 
kur gyvena keletas milijonų lenkų. Jų ry
šiai su tėvyne yra menki. Niekas nežino, 
kiek jų apsilanko Lenkijoje, niekas nekal
ba apie kultūrinius ryšius. Sovietų lenkų 
atstovai nedalyvavo ir minėtame „Polonia 
Forume“. Oficialiai skelbiama, kad T. Są
jungos lenkams jokia kultūrinė parama 
nereikalinga, nes jiems ten esančios suda
rytos sąlygos steigti savo mokyklas, leisti 
laikraščius ir t. t. Tuo tarpu Vakarus pa
siekiančios žinios teigia, kad tokias išimti
nes kultūrines teises turi tik Lietuvos len
kai. Kitose respublikose jie esą traktuoja
mi kaip tarybiniai piliečiai, kuriems turi 
pilnai pakakti rusų kalbos ir kultūros.

Lucanus

Vokietijos LB Tarybos 
rinkimai

Gyvendami svetimoje aplinkoje, labai 
jaučiame savos organizacijas svarbą. Ilga
laikė patirtis parodė, kad tik gerai susior
ganizavę galime sėkmingai atlikti mums 
skirtus uždavinius. Todėl į Vokietijos lie
tuvių bendruomenę, besistengiančią ap
jungti visus šio krašto lietuvius, tenka žiū
rėti visu rimtumu. Kiekvienas lietuvis tu
rėtų jausti pareigą ne tik jai priklausyti, 
bet ir aktyviai remti jos darbą.

Iš žemės gelmių gyvai besiveržiančio ir 
čiurlenančio šaltinio vanduo yra tyras; 
kristalinis. Jis kvepia šviežumu ir atgaivi
na jį geriančius. Šaltinio nepalyginsi su 
bala, kurios vanduo žalumu apneštas: ne
švarus, negardus, dvokiantis. Kodėl taip 
yra? Rodos, vanduo yra vanduo, bet koks 
jis skirtingas. Gyvai čiurlenantis ir per 
visas žemės gelmių gyslas prasiveržiantis 
vanduo tampa grynas kaip kristalas, o ba
lose stovintis surūgsta, apsidengia žalumu.

Taip yra gamtoje. Panašūs reiškiniai pa
stebimi ir žmonių gyvenime. Jei kuris tau
tietis nutolsta nuo savos bendruomenės ir 
užsidaro savyje, atsiduria pavojuje apker
pėti, surūgti ir pažaliuoti. Toks užsidary
mas ypatingai pavojingas mums, gyvenan
tiems svetur, kur nuolat esame gundomi 
susirasti naują „tėviškę“, susikurti naują 
„namų“ aplinką ir sielotis tik savo asme
niškais reikalais. Šitokia „namų“ nuotai
ka nevienam užkerta kelią į savo tautie
čius, nutraukia asmeninius, tautinius bei 
kultūrinius ryšius. Tokiu būdu namai tam
pa stovinčia bala, kurioje niekas nebeju
da, apkerpėja ir apsitraukia drumzlėmis. 
Tokiame uždarume gyvenantis žmogus 
tampa savo paties susikurtos aplinkos ka
liniu .

Šio krašto lietuvių susitikimo ir bendra
vimo vieta yra Vokietijos lietuvių ben
druomenė. Čia susieina tautiečiai įvairaus 
amžiaus, įvairių religinių ir politinių įsiti
kinimų ir įvairaus išsilavinimo. Mūsų Ben
druomenės durys atdaros ir svetimtau
čiams, šeimyniniais ryšiais savo likimą su
jungusiems su mūsų tautiečiais. Ji bendra
darbiauja bei bendrauja ir su kitų tauty
bių žmonėmis bei organizacijomis.

Todėl Vokietijos lietuvių bendruomenė 
kviečia visus tautiečius, labiausiai savo 
narius, išeiti iš žalingo užsisklendimo ir 
aktyviai reikštis lietuviškame gyvenime, 
jei jau ne kuriais kitais sumetimais, tai 
bent dėl to, kad netaptume savo uždaru
mo belaisviais.

VLB Valdybos Inform.

JAV — antraeilė 
pajėga

JAV gynybos ministeris J. R. Schlesin
ger spalio 22 d. kalbėjosi su Columbia ra
dijo reporteriu Bruce Morton apie krašto 
gynybą ir karines pjėgas. Čia paduodamos 
to pasikalbėjimo būdingesnės ištraukos.

— Gynybos departamentas nuo 1968 m. 
serga nykimo liga. Mūsų pajėgumas, skai
čiuojant doleriais, sumažėjo apie 40%, 
kariuomenė neteko pusantro milijono vy
rų. Net palyginus su prieškariniais laikais, 
JAV kariuomenėje tarnauja 600.000 vyrų 
mažiau, negu Pearl Harbor metu.

.— Nusiginklavimas dar tebetęsiamas... 
Jeigu JAV nori pasidaryti antros eilės ka
rine jėga, tai ji turėtų tai daryti sąmonin
gai, o ne leisti krašto gynybai sunykti dėl 
infliacijos ar perkamosios galios sumažė
jimo.

— Po penkių ar šešių metų mes tikrai 
būsime antros eilės pajėga. Sovietų gyny
bos biudžetas auga 4-5% kasmet, o mūsiš
kis traukiasi. Ne tik Kongresas mažina 
mūsų išlaidas gynybai, bet prie to dar pri
sideda infliacija.

— JAV karinį balansą padeda išlaikyti 
stiprūs sąjungininkai — Vakarų Vokietija, 
D. Britanija. Japonija taip pat turi stiprias 
gynybos pajėgas. Tokiu būdu Sovietų Są
junga kol kas perdaug neviršija jungtinių 
pajėgų. Tačiau strateginiuose punktuose 
mes privalome išlaikyti vienodą karinių 
pajėgų balansą. Kalbos apie tų pajėgų ma
žinimą neturi prasmės, nes Sovietai eina 
priešinga kryptimi .Jie yra pasiruošę vyk
dyti stipriausią iki šiol istorijoje žinomą 
strateginę programą.

— Nėra abejonės, kad JAV ir Sovietų 
Sąjunga turi pakankamai atominių ginklų 
sunaikinti viena kitos miestus. Bet vien to 
neužtenka. Sovietai ruošia programą su- 
naikni.ti JAV atominių bombų lizdus. Tuo 
tarpu jie dar to pada'ryti negali, bet JAV 
taip pat negali sunaikinti Sovietų įrengi
mų.

— Tuoj po Vietnamo karo Amerikos gy
ventojai buvo labai nusiteikę prieš karą. 
Dabar nuotaikos keičiasi. Bet svarbiausia 
yra tai, kad gyventojai visiškai savo kraš
to gynyba nesirūpina. Tokiu būdu galime 
atsidurti tokioje padėtyje, kad nebegalė
sime tesėti savo įsipareigojimų užsieniuo
se. Jeigu mes norime tų įsipareigojimų at
sisakyti, tai privalome tai daryti aiškiai 
žinodami, kur mes einame.

MIRĖ A. BERGMAN*AS

Lapkričio 2 d. mirė August Bergman'as, 
(84 m.), kuris buvo vienintelis asmuo, li
kęs diplomatinėje Estijos tarnyboje Lon
done.

Prieš keletą metų, mirus Estijos pasiun
tiniui Tormai ir charge de affaires Sarape- 
rai, A. Bergmanas perėmė Estijos pasiun
tinybės atstovavimą pasiuntinybės kanc
lerio teisėmis.

, RAF MAŽĖJA

Britų karališkoji karo aviacija baimina
si, kad ji neteko pirmaujančio vaidmens 
Europoje. Pasak spaudos, britus jau esą 
pralenkę čekai ir lenkai. Tuo tarpu T. Są
junga pasigamina kasmet iki 2.000 karo 
lėktuvų ir malūnsparnių, kurie skirti ne 
gynybai, o užpuolimui. Kai kurie sovietų 
naujieji lėktuvai gaminami Rytų Vokieti
joj, iš kur lengviau pasiekti Vakarų cent
rus.

GRŪDAI INDIJAI

Europos Bendruomenės Komisija nuta
rė apriboti grūdų pardavimą kitiems kraš
tams. Numatomą perteklių nutarta palai
kyti badaujantiems kraštams. Pvz., Komi
sija rekomenduoja 300.000 tonų grūdų per
leisti Indijai nemokamai, o dar 700.000 to
nų jai parduoti. Indija ir Bangladešas šiuo 
metu labiausiai trūksta duonos.

PERŽIŪRĖTI ŽUKOVO ATSIMINIMAI

Naujai išleistoje maršalo Žukovo antro
joje laidoje (Žukovas mirė birželio mėn.) 
yra specialus skyrius apie Stalino klaidas. 
Jame Stalinas kaltinamas už pirmuosius 
raud. armijos nepasisekimus fronte. Žuko
vas rašo, kad Stalinas ir jo štabas dar vis 
galvoję 1914-1918 m. sąvokomis, pagal ku
rias pasieniuose prasidėję susidūrimai tik 
pamažu išsivysto į visuotinį karą. Be to,

SOVIETAI MĖGSTA KELIAUTI
Žurnalistas Jį Steele „The Guardian“ 

dienraštyje savo reportažuose apie T. Są
jungą pabrėžia, kad žmonės ten labai 
mėgsta keliauti. Išsilaisvinę iš Stalino lai
kų suvaržymų, kiekvienas yra pasiruošęs 
judėti. Apie 15 milijonų gyventojų kasmet 
persikelia gyventi iš vienos vietos į kitą. 
Ypačiai juda žmonės iš šiaurinių zonų į 
pietines ir iš ūkių į miestus.

Kelionėse žmonės neieško viešbučių ar 
kitokių patogumų. Visi miega traukinių 
stotyse arba aerodromų salėse, kur pilna 
pristatyta.suolų. Ypačiai daug vargo Sibi
re, kur lėktuvų ir traukinių tvarkaraščiai 
mažai ką tereiškia.

Žurnalistas prie vienos Vilniaus bažny
čios sutiko Moldavijos ūkininkų porą. Jie 
atvyko 600 mylių pasižiūrėti, kaip atrodo 
Vilnius. Paklausti, kur jie susiranda nak
vynei viešbučius, juodu tik nusijuokė. Per 
visą kelionę jie nakvoja tik stotyse, o bi
lietus perkasi už parduotas kriaušes, ku
rių daug su savim pasiėmę.

Stalinas iki paskutiniųjų dienų netikėjęs, 
kad Hitleris užpuls T. Sąjungą. Po karo 
Stalinas pasidaręs be energijos, išsieikvo
jęs ir staiga pasenęs. Tačiau jo nuopelnai 
vis dėlto esą gana dideli.

NAUJAS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS
Tarybų Sąjungoje paskelbtas naujas 

įstatymas, draudžiąs keisti pilietybę. Pvz., 
mišrių šeimų vaikas, sukakęs 16 metų, 
gaudamas pasą, gali pasirinkti pilietybę. 
Tačiau kartą pasirinkus, nebegalima jos 
keisti. Sovietų įstatymai aiškiai skiria tau
tybę nuo pilietybės, — pvz., estas gali bū
ti Sovietų pilietis, bet jis niekada negalės 
būti Estijos palietis.

MIRĖ SMUIKININKAS OISTRACH
Staiga nuo širdies priepuolio mirė pa

saulinio garso Sovietų Sąjungos smuiki
ninkas David Oistrach. Su jo mirtimi, ga
lima sakyti, pasibaigė sovietinių muzikų 
era, dominavusi pasaulio, sostinių koncer
tų salėse.

Čelistas Rostropovičius dabar gyvena 
Paryžiuje arba Londone. Jis turi leidimą 
dvejus metus gyventi užsienyje, bet, grei
čiausia, jis į Sov. Sąjungą nebegrįš. S. 
S. Richteris, vienas garsiausių pasaulio 
pianistų, dabar „dėl ligos“ į užsienius ne
beišleidžiamas. Kitas garsus ir palyginti 
jaunas pianistas Vladimiras Aškenazi ne
begrįžo į Sov. Sąjungą ir priėmė Islandi
jos pilietybę. Garsusis konduktorius .G 
Roždestvenski, kuriam dėl politinės neiš
tikimybės daug kartų buvo atšauktas lei
dimas vykti į užsienius, šiuo metu yra 
Stockholmo Filharmonijos muzikos direk
torius. Jo ateitis tuo tarpu neaiški.

D. Oistrachas, nors kilęs iš ortodoksų 
žydų šeimos, buvo apdovanotas Lenino or
dinu ir kitokiais atžymėjimais. Pažymėti
na, kad Sov. Sąjungoje simfoniniuose or
kestruose žydų kilmės muzikantai sudaro 
labai didelį procentą.

KOVA DĖL ĮPĖDINYSTĖS
Kinijoje vyksta stipri kova dėl valdžios. 

Mao Tse-tungo natūralus įpėdinis būtų 
Čou En-lai, 76 m. ministeris pirmininkas, 
palankus vakariečiams. Su juo varžosi 
Mao‘s žmona Čiang Čing, 20 metų jaunesnė 
už savo vyrą. Ji yra labai įtakinga parti
joje ir vadovauja „liberalams“, kurie yra 
nusistatę prieš užsieniečius, šių abiejų už
pakaly eilės laukia taip vadinami revizio- 
nistai — gerų santykių su T. Sąjunga ša
lininkai. Tuo tarpu rodyklė krypsta į Čou 
En-lai pusę, nes jį remia įtakingas padė
jėjas, žymiai jaunesnis Teng Hsiao-ping.

SACHAROVAS GINA LIETUVIUS

Sovietų mokslininkas A. Sacharovas 
kreipėsi į Pasaulio Bažnyčių Tarybą, pra
šydamas pagalbos baptistų vadui G. Vins, 
kuris bus teisiamas Kijeve už viešų pa
maldų laikymą.

Antrąjį savo raštą Pasaulio Bažnyčių 
Tarybai ir Romoje vykstančiam Katalikų 
Bažnyčios Sinodui Sacharovas įteikė dėl 
šešių lietuvių, kurie yra suimti ir bus tei
siami už religinę veiklą. Suimtųjų pavar
dės neskelbiamos.

PASLAPTINGAS DEŠIMTMETIS

Spalio 13 d. suėjo 10 metų, kai Chruščio
vas buvo nušalintas nuo valdžios lovio. Ta 
proga „Pravdoje“ pasirodė nepasirašytas 
straipsnis, kuris gyrė leninizmo laimėji
mus prieš bandymus pasigrobti valdžią. 
Tačiau Chruščiovo vardas nebuvo paminė
tas. Po to, kai Chruščiovas buvo pašalin
tas, 'tik du kartus jo vardas pasirodė So
vietų spaudoje: kai pasirodė jo atsiminimų 
pirmasis tomas ir kai jis mirė 1971m.

1980 M. OLIMPIADA MASKVOJE
Olimpinis komitetas balsų dauguma nu

tarė 1980 m. olimpinius žaidimus organi
zuoti Maskvoje. Los Angeles pralaimėjo. 
Tai bus pirmoji olimpiada anoje geležinės 
uždangos pusėje. Maskvos burmistras 
pareiškė, kad olimpiados metu nebus jo
kių 'politinių suvaržymų, lankytojai galės 
keliauti, kur norėdami. Žodis „niet“ bent 
laikinai būsiąs užmirštas. Taip pat nebū
sią trukdoma atvykti sportininkams iš Iz
raelio ir Kinijos.

Balsavimą nulėmė du pagrindiniai fak
toriai: Maskva turi gerus sporto įrengimus, 
o Sovietų Sąjunga stovi pirmoje vietoje 
tarptautinių sporto įvykių rungtynėse. 
Neigiamieji dalykai yra biurokratizmas, 
politiniai varžymai, viešbučių, benzino sto
čių, restoranų ir kitokių patogumų stoka.

Se/rfęH/os DIENOS
— Čilės vyriausybė sutiko sumokėti 29 

mil. svarų už vario kasyklas, kurias jie 
nusavino iš JAV Kennecott bendrovės 1971 
m.

— Kardinolas Mindszenty atvyko į Aust
raliją, kur vietinių vengrų buvo labai iš
kilmingai sutiktas.

— Per praėjusius metus gaisrai padarė 
Anglijoje nuostolio už 179 mil. svarų.

— Vengrijoje areštuoti rašytojas G. 
Konrad, mokslininkas I. Szelenyj ir hipių 
poetas T. Szentjoby. Reiškiami protestai 
užsienyje ir krašte.

— Brežnevo — Kissingerio susitikimas 
Maskvoje, pasak spaudos, nebuvęs labai 
sėkmingas. Sovietai nepatenkinti dėl iš 
anksta paskelbto „susitarimo“, liečiančio 
žydų emigraciją.

— Sentorius S. Symington skelbia, kad 
JAV turi 615,385 atomines bombas tokio 
galingumo, kaip 1945 m.' numestoji ant Hi- 
rošimos.

— Australijoje pragyvenimas per tris 
mėnesius pakilo 5.4%. Tai didžiausias pa
kilimas, žinomas krašto istorijoje.

— Sovietų Sąjungos šių metų javų der
lius gautas tik 15 mil. tonų mažesnis, negu 
buvo užplanuota.

— Kinija sutiko parduoti Japonijai 8 
mil. tonų naftos 1975 metais.

— Numatoma, kad JAV prezidentas 
Ford ir L. Brežnevas ateinančių metų pra
džioje susitiks Vladivostoke.

— Po vizito Maskvoje dr. Kissingeris 
prieš sugrįždamas į Vašingtoną, dar ap
lankys 14 kraštų.

— Gimnastikos varžybose Varnoje Olga 
Korbut laimėjo antrąją vietą. Pirmoji te
ko S. Sąjungos čempionei L. Turisčevai.

— Prancūzijoje mirė geriausias krašto 
virėjas M. Troisgro (77 m.). Jis turėjo to 
paties vardo restoraną.

— Prie garsiosios Harrow mokyklos, ne
toli Londono, buvo padėta bomba, bet 
sprogdama nieko neužmušė. Šioje mokyk
loje mokosi Anglijos ir užsienio aristokra
tų ir turtuolių vaikai.

— Negaudama iš S. Sąjungos pažadėtos 
pagalbos, badaujanti Indija kreipėsi į JAV, 
prašydama atsiųsti grūdų.

—> Sovietų Sąjungoje paleistas į orbitą 
satelitas su gyvuliais ir kitokiais „biologi
niais objektais“.

— Sovietinis rašytojas L. Khalif išmes

Be kita ko, numatoma, kad buriavimo 
varžybos bus Taline.

Iki 1980 metų dar daug laiko. Sovietų 
Sąjunga pradės iš anksto ruoštis šiam di
deliam įvykiui. Tai bus jos pirmas bandy
mas masiškai bendradarbiauti su išoriniu 
pasauliu. Pirmą kartą bus plačiau atida
ryti vartai į daugeliui nežinomą ir paslap
tingą pasaulį. Žinoma, jeigu iki to laiko 
neįvyks kokių nors netikėtų pasikeitimų.

STEBUKLINGAS ATRADIMAS

Reuterio pranešimu, du Sovietų moksli
ninkai — Michail Voronkovas ir Valery 
Dijakovas Jakutsko (Sibire) organinės 
chemijos laboratorijoje išrado beveik ste
buklingą vaistą, kurio pagrindinį elemen
tą sudaro siliconas. Vaistas arba prepara
tas pavadintas „Mival“ vardu. (Abiejų 
mokslininkų vardų pirmieji skiemenys).

Pagal „Socialistinės Pramonės“ pateik
tas žinias, šitas vaistas gydo visokias žaiz
das, užtikrina bet kokiose sąlygose gerą 
javų derlių, pagydo artritą, dvigubai pail
gina kailinių žvėrių ar gyvulių plaukus ir 
apželdina nuplikusias galvas...

Kalbant apie javų derlių, kiekvienai au
galų rūšiai būsią galima pritaikyti kitokią 
„Mival“ formulę.

Jeigu šitoji žinia pasitvirtins, tai žymi 
dalis šių dienų pasaulio problemų bus ga
na lengvai išspręsta.

Praėjusio šimtmečio pabaigoje (1890 m.) 
apie stebuklingo vaisto suradimą buvo pa
skelbta Amerikoje, bet jo magiškoji galia 
pasirodė neveiksminga.

VAIKAI NEMOKA

Britų Rail & Grand Metropolitan vieš
bučiai nuo gruodžio 19 d. iki sausio 6 d. 
priims nemokamai iki 14 m. vaikus, jei jie 
apsistos kartu su suaugusiais (mažiausia 
vienas vaikas ir vienas suaugęs). Vaikai 
gaus nemokamai nakvynes, pusryčius ir 
apmokėtą kelionę iš namų ir atgal. Viešbu
tyje jiems bus leista nakvoti dvi naktis.

NEBEĮSILEIDŽIA MEDAUS

FCI agentūros žiniomis, i Sovietų Są
jungą nebeįsileidžiami siuntiniai, kuriuose 
yra įdėta medaus. Siuntiniai su medumi, 
jei pasiųsti prieš uždraudimą, grąžinami 
siuntėjui atgal ir išreikalaujamos grąžini
mo išlaidos. Priežastis esanti baimė ap
krėsti bites kažkokia liga, kuria sergan

čios vakariečių bitės.

tas iš rašytojų sąjungos. Jo paskutinė iš
leista knyga policijos konfiskuota,

— Italijos vyriausybė pranešė, kad de
šiniojo sparno teroristai bandė pavogti 
uranijaus ir užnuodyti Romos ir kitų vie
tovių vandenį.

— Du sovietų pasiuntinybės tarnauto
jai, įsivėlę į šnipinėjimą, turėjo palikti N. 
Zelandiją.

— Kanados vyriausybė nutarė sumažin
ti apie 20% imigrantų skaičių. Šiais me
tais tikimasi daugiau kaip 200 tūkst. imi
grantų.

— NATO kraštai turi labai skirtingus 
ginklus, kas pavojaus atveju labai apsun
kintų gynybą. Vien tik karo lėktuvų esą 
130 skirtingų rūšių.

— Vokiečiai vien tik rugsėjo mėnesį tu
rėjo daugiau kaip 4.000 milijonų DM pre
kybos balanso perteklių. Anglija vis dar 
prekiauja su dideliais nuostoliais.

— Sovietų kultūros minlsterė Ekaterina 
Furtseva (63 m.) staiga numirė. Ji buvo 
netekusi partijos malonės dėl valdiškų pi
nigų naudojimo privatiškiems reikalams.

— H. Wilson atsisakė dalyvauti lapkri
čio 1 d. Europos socialistų konferenicijoje 
Hagoje.

— Jugoslavijoje 40.000 kareivių padeda 
nuimti derlių nuo laukų, kurie buvo už- 
tvinę vandeniu.
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Lietuvos pašto ženklai
(Paskaita, skaityta Studijų Savaitėje, Šveicarijoje)

Prezidentui Antanui Smetonai 60 metų
1934 m. liepos 7 d. buvo išleista jubilie

jinė laida Lietuvos pirmojo prezidento An
tano Smetonos 60 metų sukakčiai paminė
ti. Piešinys — Antano Smetonos portretas. 
Piešė dail. J. Steponavičius. Giliaspaudė — 
Bradbury, Wilkinson & Co, Ltd. New Mal
den (Surrey). Seriją sudarė 3 ženklai.

Žuvusių Amerikos-Iietuvių lakūnų
S. Dariaus ir S. Girėno atminimui 

paminėti laida
1934 m. gegužės 18 d. išeista oro pašto 

laida žuvusių lakūnų S. Dariaus ir S. Gi
rėno atminimui. Piešiniuose: S. Dariaus ir 
S. Girėno portretai, Amerikos ir Europos 
žemėlapiai su skridimo trasa, vidury „Li-

V. Gegeckas
i______________________ !
tuanica“ virš Atlanto, simbolinis sudužu
sio lėktuvo atvaizdavimas, „Lituanica“ 
virš žemės gaublio, „Lituanica“ Vyčio fo
ne. Giliaspaudė, Bradbury, Wilkinson & 
Co, Ltd. New Malden (Surrey). Piešė dail.: 
D. Tarabildaitė, J. Gaučius, A. Jakševičiūs 
ir R. Krivickas. Į „Lituanicą“ buvo pa
krauta dar apie 700 laiškų. Šie laiškai bu
vo apmokėti USA pašto ženklais ir išskri
dimo dieną buvo nuvertinti tarp 00.00- 
05.00 vai. Brooklyn‘0 centrinio pašto ir, be 
to, dar specialiu „Lituanicos“ štampu ..Li
tuanica — Jul — 15 — 1933“. Visi laiškų 
vokai numeruoti. Kauno centriniame paš
te suštampuoti 18. 7. 1933 m. data. Be to, 
buvo išleisti dar pašto ženklai suvenyrai 
(privati laida). Jie buvo išleisti Dariaus ir 
Girėno skridimo komiteto iniciatyva. Tam 
reikalui buvo panaudoti III-sios laidos 
„Lietuvos Vaiko“ ženklai 20, 40 ir 60 cen
tų ir 1 ir 2 litų. Perspausdinimo įrašas 
„Darius — Girėnas New York 1933 Kau
nas.“ Perspausdinimo aktą pasirašė kap. 
Darius, inž. Mažeika ir Lietuvos Generali
nis Konsulas New Yorke pulk. Žadeikis. 
Šie ženklai buvo pardavinėjami tiems, ku
rie siuntė laiškus su „Lituanica“. Pajamos 
buvo skiriamos skridimo fondui paremti.

Amerikos lietuvis lt. Vaitkus su 
„Lituanica n“ perskrido Atlantą

1935 m. spalio mėn. Amerikos lietuvis 
lt Feliksas Vaitkus pakartojo antrąjį skri
dimą į Lieuvą, pakildamas 1935. 9. 21 New 
Yorko aerodrome. „Lituanica IT jis tepa
siekė Airiją ir jos pakrantėse nutūpė. Iš 
ten jis skrido į Kauną. Šiam skridimui pa
minėti Dariaus ir Girėno serijos ženklas 
Nr. 83 (40 centų) perspausdintas įrašu 
„F. Vaitkus nugalėjo Atlantą 21— 22 — 
— XI — 1935“ juodais dažais. Laida — 
2100. Yra falsifikatų. Į „Lituanicą II“ bu
vo pakrauta ir laiškų į Lietuvą, šie laiškai 
buvo apmokėti USA pašto ženklais, išskri
dimo dieną buvo suštampuoti Brooklyno 
pašte 12.00 vai. Visi laiškų vokai buvo nu
meruota ir su lakūno parašu „Lt. F. Vait
kus“. Kauno paštas juos suštampavo 1935. 
10. 2 data.

1936 m. kovo 24 d. Lt. F. Vaitkaus trans
atlantiniam skridimui paminėti buvo iš
leista oro pašto laida. Piešinyje lakūno F. 
Vaitkaus atvaizdas ir „Lituanikos II“ skri

J. LūŽA

Žemės Ūkio 
Akademija
(Prisiminimų nuotrupos)

Šiek tiek į prof. Ruokį panašus buvo sodinin
kystės ir daržininkystės profesorius, pagyvenęs vien
gungis, mokėjęs bent kelias Vakarų kalbas, ilgaūsis 
S- Nacevičius. Jis taip pat buvo vegetaras, nevarto
jo svaigalų, nerūkė ir nedėvėjo kaklaraiščio, šalia 
savo tiesioginio darbo jis labai mėgo fenologiją — 
gamtos stebėjimus, ir į tą darbą stengėsi įtraukti stu
dentus. Jis atidžiai kiekvienais metais sekė, kada 
parskrenda paukščiai, pražysta ievos, užkukuoja ge
gutė ir t. t. Iš tų davinių jis spėdavo apie būsimą orą 
ir jo atmainas.

Visuomeninėje veikloje S. Nacevičius visą savo 
širdį buvo atidavęs jauniesiems ūkininkams. Per 
juos profesorius beveik pats vienas gerokai atlietu
vino lenkišką Dotnuvos apylinkę. Į savo suorgani
zuotą mokomąjį daržą jis priimdavo dirbti tik tuos 
apylinkės jaunuolius, kurie stodavo į JŪR ir čia ak
tyviai reikšdavosi. Jaunųjų ūkininkų (JŪR) ženklą, 
žalią trilapį dobilą jis ne tik nešiodavo savo atlape, 
bet ir marškinių apikaklę susisegdavo. Buvo pasa
kojama, kad pakėlus į docentus, jis turėjo prisista
tyti Resp. prezidentui- Ta proga Kaune nusipirkęs 
kaklaraištį, bet pamiršęs užsidėti ir nuvykęs į prezi
dentūrą su žaliuoju dobilu pakaklėje ir kaklaraiščiu 
kišenėje... Dalyvaudamas JŪR susirinkimuose ir 
versdamas visus narius įsjungti į praktišką daržinin- 
kavimą, jis toje apylinkėje išugdė didelę ir gerai pa
ruoštą jaunų daržininkų ir sodininkų kartą.

dimo trasa. Ant ženklo įrašyta „Lituanica 
II“ nugali Atlantą 21-22-IX-1935“. Daili
ninkas J. Gaučius.

1935 m. rugsėjo mėn. Lt. F. Vaitkaus su 
„Lituanica II“ skridimui paminėti Lietu
vos pašto ženklas Nr. 320, karpytas (Lie
tuvos Vaiko I-ji laida), buvo perspausdin
tas įrašu „Oro paštas „Lituanica II“ 1935 
New York — Kaunas“. Laida — 520. Ženk
las priklauso suvenyrinei laidai (privati 
laida).

Tautinė olimpiada
Pirmajai tautinei olimpiadai paminėti 

laida (1938 m. liepos 13 d.). Spausdinta 
„Spindulio“ spaustuvėje, Kaune. Heliogra
viūra. Piešė dail. J. Burba. Piešinių moty
vai — įvairūs sportiniai pasireiškimai. 
Ženklai buvo su primokėjimais Kūno Kul
tūros Rūmams. Tie ženklai buvo nuverti
nami specialiu žymekliu. Laida — 50.000. 
Yra spaudos klaidų.

Tautinei skautų stovyklai jubiliejinė laida
1938. 7. 8-13 įvyko antroji jubiliejinė 

skautų stovykla prie Kauno. Tai stovyklai 
paminėti buvo olimpiados ženklai per
spausdinti su primokėjimais skautų nau
dai. Piešė dail. J. Burba. Laida — 50.000.

Europos krepšinio meisteris — Lietuva — 
ruošia III-sias Europos krepšinio 

pirmenybes
1939 m. gegužės 20 d. buvo išėjusi laida 

trečiosioms Europos krepšinio pirmeny
bėms paminėti. Piešiniuose: Gedimino 
stulpai ir krepšininkas, stilizuotas Vytis 
ir krepšinio kova, Kauno herbas ir vėlia
vos 17 tautų, priklausančių krepšinio s-gai. 
Piešė dail. J. Burba. Ženklai su primokė
jimais KKR naudai. Spausdinti „Spindu
lio“ spaustuvėje, Kaune. Rungtynių metu 
tie ženklai buvo nuvertinami specialiu žy
mekliu. Laida — 50.000.

Lietuvai sukako 20 metų
1939 m. sausio 15 d. buvo išleista jubi

liejinė pašto ženklų laida 20 metų Lietu
vos valstybės nepriklausomybei paminėti. 
Buvo išleista 4 ženklų serija. Piešiniuose: 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Didžiojoj 
gatvėj,Stralio namuose, Valstybės Tarybo
je, dr. Jonas Basanavičius skaito Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo aktą, valsty
bės prezidentas A. Smetona — jo kairėje 
karo nuniokiotas Lietuvos vaizdas, o deši
nėje — Vytauto D. Karo Muziejus Kaune. 
Piešė dail. A. Varnas. Tiems ženklams nu
vertinti buvo naudojamas specialus pašto 
žymeklis su įrašu „1918 — Nepriklausoma 
Lietuva — 1938“. Ta pačia proga pirmą 
kartą buvo išleisti Lietuvoje pašto ženklų 
blokai. Viršutiniai bloko įrašai buvo leli
jinės, o apatiniai — tamsiai mėlynos spal
vos. Tame bloke buvo sujungti ženklai: 36 
ir 60 centų. Blokų buvo 2 rūšių: perforuo
tų 40.000 ir neperforuotų — 10.000.

Lietuva atgauna Vilnių
1939 m. X. 10 Lietuva atgavo Vilnių. Ta 

proga buvo išleisti perspausdinti pašto 
ženklai įvykiui paminėti. Buvo paimti 4 
pašto ženklai iš 20 metų Lietuvos Nepri
klausomybės serijos ir perspausdinti įrašu 
„Vilnius 1939-X-10“. Virš perspausdinimo 
Gedimino stuplai. Perspausdinta mėlyna

Būdamas labai proletariškos išvaizdos ir elge
sio, greitai sutapo su naujuoju režimu, ir todėl karo 
metais turėjo apleisti Akademiją. Nors maža turima 
žinių apie pokarinį prof. S- Nacevičiaus darbą (jis 
buvo grįžęs į ŽŪA), bet norėtųsi galvoti, kad žalia
sis trilapis dobilasi, kuris jam simbolizavo jaunąją 
Lietuvos kartą, liko neužmirštas iki amžiaus galo. 
Mirė 1947 m.

***
Visiškai priešingas dviem paskutiniesiems pro

fesoriams buvo klaipėdietis prof. Valteris Gaigalai
tis. Jis visada vaikščiojo gražiai apsirengęs, žinojo, 
kam ir kada reikia nusilenkti, o taip pa reikalavo, 
kad ir jam būtų nusilenkta. Jis dėstė žemės ūkio 
ekonomijos ir sąskaitybos mokslus .

Nors ir kilęs iš garsiosios lietuvininkų Gaiga
laičių giminės, bet augęs Klaipėdos krašte ir studi
javęs Vokietijoje, jis nekada nebuvo išmokęs taisyk
lingai lietuviškai kalbėti. Tarp kitko, jis dar varto
davo senoviškas tik klaipėdiečiams žinomas veiks
mažodžių tariamąsias nuosakas. Pvz., vietoje pasa
kymo darytume, eitume, jis sakydavo darytumbim, 
eitumbim ir t- t. Trūkdavo jam ir lietuviškų išsireiš
kimų, todėl dažnai juos pažodžiui versdavo iš vokie
čių kalbos taip, kaip dabartinis mūsų jaunimas 
verčiasi iš anglų. Pvz., vietoje pasakymo „nusimau- 
džiau ir atsiguliau“, jis sakydavo „nuploviau savo 
kūną ir padėjau į lovą“. Žinoma, raidę 1 visada iš
tardavo labai minkštai. Studentai dažnai iš jo kal
bos pasišaipydavo, o jis nelengvai buvo linkęs jiems 
už tai atleisti. Dėl dažnai vartojamo priežodžio 
„Aber tamstelė“, jis tuo vardu ir pats buvo studentų 
pramintas.

Skatant paskaitas, jo masyvus kūnas ritmiškai 
linguodavo į priekį ir atgal. Sakinius labai dažnai 
pradėdavo žodžiais „Sakysimės tai...“ ar kitokiais 
studentams (ypač aukštaičiams) ne visai supranta
mais klapėdiečių tarmės žodžiais. Studentai nemėgo 
jo išdidžios lakysenos ir laba nenoriai lankė paskai
tas.

. Pa ra $ rei e.
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ SUKAKTIS

Vienas populiariausių išeivijoje savait
raščių, Kanadoje (Toronte) išeiną „Tėviš
kės Žiburiai“ atšventė savo 25 metų gyva
vimo sukaktį. Ta proga dabartinis jos re
daktorius, darbštus ir labai talentingas 
žurnalistas kun. dr. Pranas Gaida-Gaida- 
mavičius, tarp kitko, rašo:

„Pastaraisiais metais buvome liudinin- 
,kais didžiųjų periodinių leidinių —- dien
raščių, savaitraščių ir mėnraščių bankroto 
Š. Amerikoje. Iki šiol atrodė, kad šimtus 
tūkstančių ir milijonus turintieji skaity
tojų leidiniai yra tikri milžinai, kurių nie
kas negali įveikti. Tikrovė betgi pasirodė 
esanti kitokia'— palyginti nedidelio tiražo 
lietuvių periodiniai lelijiniai atsilaikė^ o 
didieji buvo priversti pasitraukti iš gyve
nimo. Ir tai dėlto, kad mūsų leidiniai re
miasi ne komerciniu pradu, o idealizmu — 
spaudos darbuotojų ir skaitytojų. Idealiz
mas gi daug pakelia, nes neklausia, ar laik
raščio leidimas finansiškai apsimoka. Jis 
dalyką matuoja ne doleriu ,o idėjiniu mas
tu. Kol šis mastas bus gyvas, lietuviškoji 
spauda išeivijoj laikysis. Jei betgi įsivy
raus komercinė dvasia, nedaug lietuviškų 
laikraščių teišliks. „T. Žiburiai“, pasiekę 
25-rių metų gyvavimo slenkstį, tą pagrin
dinę atramą labai aiškiai mato. Idealistinė 
steigėjų dvasia tebėra stipri, nors, aplamai 
imant, išeivijos idealizmas gerokai yra ap
dilęs. Žvelgiant ateitin, pro ūkanas maty
ti dar didesnis to lietuviškojo idealizmo 
sumenkėjimas. Tai pavojus, kurį pradėsi
me labiau jausti su ilgėjančiais spaudos 
darbuotės metais. Su matomu pavojumi 
betgi švyti ir viltis, būtent, jaunoji karta, 
kurios eilėse taip pat yra idealizmo. Nema
žai jaunimo nubyra, bet nemažai lieka ir 
tokio; kuris liks lietuviškosios išeivijos ir 
jos spaudos atrama.“

Sukakties proga „Tėviškės Žiburiai“ ga
vo daug gražių sveikinimų ir linkėjimų. 
Jų tarpe yra Kanados ministerio pirminin
ko P. E. Trudeau, Ontario ir Kvebeko 
premjerų, vyskupų V. Brizgio ir A. Deks- 
nio, VLIKo pirmininko dr. K. Valiūno, 
PLB pirmininko B. Nainio, Krašto D. Bri
tanijos LB valdybos pirm. S. Kasparo ir 
kt.

Pradėję labai sunkiose sąlygose, „T. Ž.“ 
leidėjai ir redaktoriai visą laiką savąjį 
laikraštį tobulino, iki jis pasiekė dabarti- 

spalva. 1940 m. gegužės 6 d. Vilniaus atga
vimui paminėti buvo išleista speciali 3 
ženklų laida. Piešiniai: Vilniaus vaizdas, 
DLK Gediminas — Vilniaus įkūrėjas ir 
Trakų pilies griuvėsiai. Piešė J. Burba. Ta 
pačia proga buvo išleistas ir Vilniaus blo
kas, kuriame buvo sujungti jau minėti 3 
Vilniaus ženklai. Bloko apačioje įrašas: 
Urbs Vilnius Lithuaniae Recuperata. Piešė 
dali. J. Burba. Laida — 50.000.

(bus daugiau) 

nio aukšto lygio, pasidarė bene populia
riausiu išeivijos savaitraščiu ir įsikūrė 
gražiose, moderniose patalpose Anapilyje.

Pirmas „T. Ž.“ redaktorius buvo dr. A. 
Šapoka, miręs 1961 m. kovo 9 d. Dabarti
niai redaktoriai yra kun. dr. P. Gaida ir V. 
Kastytis. Prie laikraščio kūrimo ir gerini
mo labai daug yra prisidėję Pr. Alšėnas, 
pedagogas A. Rinkūnas ir kt.

Spalio 27 d. buvo suruoštas sukaktuvinis 
„T. Ž.“ banketas-koncertas.

Gražios sidabrinės sukakties proga lin
kime „Tėviškės Žiburiams“ ir jo nepails- 
tantiems redaktoriams, leidėjams ir ben
dradarbiams geriausios, sėkmės.

„PASKUTINĖ PASLAPTIS“
Tokiu vardu ką tik pasirodė lordo N. 

Bethell knyga, kurioje aprašoma, kaip bri
tai 1945-1947 m. laikotarpyje per prievar
tą grąžino Tarybų Sąjungos piliečius. Au
torius pasinaudojo ką tik paskelbtais slap
tais ministerių kabineto dokumentais, įro
dančiais, kad 1945 m. Jaltoje buvo sutar
ta visus T. Sąjungos piliečius po karo grą
žinti atgal.

Pasirodo, kad į britų rankas pateko gana 
daug buvusių rusų karo belaisvių, kuriuos 
vokiečiai buvo pasiuntę ginti Atlanto 
pakraščių. Bijodama, kad sovietai gali 
sulaikyti rusų zonoje rastus vokiečių į 
nelaisvę paimtus britų kareivius, vyriau
sybė skubinosi greičiau nusikratyti sovie
tiniais piliečiais. „Jei tie žmonės negrįš at
gal į Rusiją, tai kur mes juos dėsime, čia 
mums jų ’nereikia“. Taip rašė A. Edenas 
dar 1944 m. vasarą.

Nors Churchilis bandė grąžinimą nutęs
ti, bet nesipriešino, kai britų kariai per 
prievartą ir apgaulę pasiuntė šimtus tūks
tančių vyrų, moterų ir net vaikų į ’rusų zo
ną. Visi yra girdėję apie tuo metu vyku
sias tragedijas, savižudybes ir net bandy
mą sukilti.

Britų spauda 1945 m. rudenį pradėjo kel
ti neprasikaltusių žmonių išdavimo klau
simą. Metams bėsibaigiant, amerikiečiai 
nutarė Jaltos susitarimą pakeisti ta pras
me, kad prievarta niekuo nedėti žmonės 
daugiau nebūtų grąžinami. Bet tuo metu 
Stalinas jau buvo gavęs daugiau kaip du 
milijonus žmonių, iš kurių mažiausia pusė 
mirė vergų stovyklose.

Knygos pavadinimas paimtas iš Solženi
cyno „Gulago salyno“, kur vienoje vietoje 
jis nustebęs pareiškia, kad visą šimtmečio 
ketvirtį vakariečiai nežinoję, kaip jų vy
riausybės pasielgė su buvusiais T. Sąjun
gos kareiviais. Tai buvusi paskutinė jo su
žinota paslaptis.

SKANDINAVIJOS BALTAI
Stockholme posėdžiavo Skandinavijos 

baltų ’institutas, kuris šiek tiek persitvar
kė. Į naująją valdybą perrinki lietuviai dr. 
K. J.' Čeginskas ir J. Lingis.

Prof. Gaigalaitis buvo pats pirmasis profeso
rius, apie 1936 m. nusipirkęs automobilį. Iki to lai
ko net ir ŽŪA rektorius neturėjo automobilio. Kur 
rekėjo, važiuodavo traukiniu, o iki stoties nuvežda
vo iš Akademijos dvaro atsiųsta dvejetu pakinkyta 
daili karieta.

Tačiau su automobiliu pagyvenusiam profeso
riui perdaug nesisekė. Keletą kartų buvo įklimpęs 
kelyje į purvyną, o vieną kartą nelaimingai pataikė 
ir į gana plačių vartų stulpą.

Po to įvykio Akademijoje automobilio, berods, 
niekas nebeturėjo bent iki 1939 ar 1940 metų. Apie 
tą laiką tokį pat „second hand“ nusipirko dabar 
Kanadoje gyvenąs ir „T. Žiburiuose“ gražiai ŽŪA 
aprašęs lektorius dr. B. Povilaitis. Bet ir su šita ma
šina pasibaigė liūdnai. Suremontuotą automobilį be- 
bandant, buvo užmušta kooperatyvo vedėjo J- Žy
delio 9 metų amžiaus vienturtė dukrelė Danutė. 
Akademijos sargas, kuris tą automobilį vairavo, tą 
pačią naktį iš desperacijos nusižudė po traukiniu.

Po to įvykio ėjo kalbos, kad užmuštosios mer
gytės tėvas, labai geras žmogus, bet įsitikinęs komu
nistas (vokiečių okupacijos metais pagautas sprog
dinant traukinį ir sušaudytas), katastrofos metu skai
tęs paskaitą apie ateizmą ir kvietęs, kad pasirodytų 
Dievas, jeigu jis yra. Nebegyvenau tuo metu Akade
mijoje, todėl negalėčiau šito įvykio nei patvirtinti, 
nei paneigti. Tikėti, kad Dievas šiuo būdu „pasiro
dė“ J. Žydeliui, tur būt, būtų perdaug naivu.

Vokiečių okupacijos metu V. Gaigalaitis, sako
ma, prieš jo paties norą, buvęs paskirtas vokiečių 
įkurdinimo įstaigos tarnautoju Kaune. Kitaip sa
kant, jis turėjo parūpinti vokiečiams ūkius, kuriuose 
jie buvo jau pradėję kurtis. Šių eilučių autoriui ne
teko su juo tuo metu susidurti. 1945 m. pavasarį 
besitraukiant, buvo rusų pagautas Vakarų Prūsuose 
ir sušaudytas-

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
APIE KUDIRKOS EMIGRACIJĄ

Gauta žinių, kad Simas Kudirka spalio 
14 d. lankėsi OVIR įstaigoje Šakiuose, per 
kurią tvarkomi užsienio vizų reikalai. At
vykti į šią įstaigą buvęs pakviestas sovie
tinės valdžios pareigūnų. Tai esąs ženklas, 
kad S. Kudirkai su šeima išvykti jau duo
tas leidimas pačioje Maskvoje.

S. Kudirkos byla rūpinasi Niujorke su
darytas specialus komitetas, kuris jau ket
virti metai klabina politikų duris. Jame 
ypatingai aktyviai reiškiasi Daiva Kezie- 
nė ir Gražina Paegle-Kulikauskaitė. Pasta
roji palaikė telefoninį ryšį su Kudirkų šei
ma. Minėtojo komiteto žygiai pareikalavo 
daug lėšų. Sudarytas fondas joms telkti.

BRAŽINSKAI GALUTINAI IŠTEISINTI
Pranas ir Algirdas Bražinskai, ilgai lai

kyti Turkijos kalėjimuose, po beveik ket
verius metus trukusios bylos buvo paleisti 
amnestijos keliu. Tokiu Turkijos vyriau
sybės mostu nepatenkinti sovietai dar kar
tą kreipėsi į teismą įrodinėdami, kad am
nestijos pritaikymas Bražinskams buvęs 
neteisėtas. Turkijos teismas, keletą kartų 
posėdžiavęs, pagaliau atmetė Sov. Sąjun
gos skundą ir Bražinskus galutinai išteisi
no.

Ta proga P. ir A. Bražinskai yra išsiun- 
tinėję lietuvių spaudai laiškus, kuriuose 
jie dėkoja už visokeriopą paramą.

PAGERBTAS BR. RAILA
VI. Ramojus „T. Žiburiuose“ šitaip ap

rašo rašytojo ir kultūrininko Br. Railos 
pagerbimą Čikagoje.

„Spalio 3 d. vakare į Tautinius Namus 
susirinko apie 200 įvairių pažiūrų lietuvių 
pagerbti rašytojo Bronio Railos jo 50 m. 
plunksnos darbo sukakties proga. Iš Los 
Angeles atvykęs Br. Raila su žmona buvo 
pagrindinė vakaro atrakcija. Ant knygų 
prekystalio gulėjo tik neseniai iš spaudos 
išėjusio Br, Railos naujausio veikalo „Pa
guodos“ I ir II tomai. Tad jų pagerbimo 
šventė buvo ir supažindinimas su naujau
siais jo veikalais. Jo kūrybą ir kūrybinį 
kelią, kaip vieno iš svarbiausių publicistų, 
drąsaus meno kritiko, aptarė A. T. Anta
naitis. E. Juodvalkytė ir akt. Alg. Dikinis 
skaitė ištraukas iš „Paguodos“, o pabaigai 
ilgesnę kalbą tema „Pesimisto išpažintis 
su variacijomis“ pasakė pats autorius, sa
vo plačiomis, iš dalies kampuotomis min
timis nevieną klausytoją vertęs giliau su
simąstyti bei pagalvoti, koks turtas yra 
kultūrinės vertybės ir ’kaip svarbu jas kuo 
aukščiausiai iškelti bei plačiausiai puose
lėti išeivijoje, tikint į būsimos nepriklau
somos Lietuvos prisikėlimą. Gražiai pasi
sekusį vakarą su Br. Raila rengė LŽS cv. 
Po akademinės dalies buvo bendros vaišės 
visiems, o Br. Raila autografavo dešimtis 
„Paguodos“ knygų. Baigiantis Akademijai 
pranešta, kad į LŽS garbės narius pakelia
mas buv. paskutinis neprikl. Lietuvos Žur
nalistų s-gos pirm, rašyt. Vyt. Alantas. 
Jam įteiktas garbės nario meniškas diplo
mas. Rašyt. Vyt. Alantas su žmona į Br. 
Railos pagerbimą buvo specialiai atvykę 
iš Detroito.“

LIETUVIŲ KONGRESAS
JAV lietuvių kongrese Chicagoję rugsė

jo 28-29 d. d. dalyvavo daugiau kaip 400 
atstovų. Kongresą ruošė ALTas. Be lietu
vių jame labai daug dalyvavo JAV sena
torių, kongresmanų ir kitų valdžios parei
gūnų.

Ta proga suruoštą banketą labai Sėk
mingai pravedė Rūta Kilmonytė-Lee. At
sisveikindama ji pareiškė, kad kol bus gy
va, visada kalbės apie lietuvius ir Lietu
vą.

Didžiausios ovacijos buvo sukeltos žur
nalistui Murray Seeger, kuriam už straips
nius apie Lietuvą buvo įteikta Gydytojų 
Draugijos skirtoji premija už rašinius apie 
lietuvius ir Lietuvą amerikiečių spaudoje.

Kongrese dalyvavo ir iš sovietinės eks
kursijos Italijoje pabėgęs muzikas A. Jur
gutis.

NAUJAS A. B. VADOVAS
Amerikos Balso lietuvių skyriaus nau

juoju vadovu jau paskirtas ir patvirtintas 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis, pakeitęs 
pensijon išėjusį K. R. Jurgėlą.

J. Kuzmionis

Tu kaip našlaite
Lietuviška knyga----------
tu kaip našlaitė, išvaryta iš namų, 
tau drausta buvo sielvartą mums išsakyti, 
lietuvišku raštu seses ir brolius

aplankyti, — 
slapsteis! Prūsų žemėj, knygnešių

sermėgoj, 
kaip podukrai tau buvo liūdna, neramu.

Lietuviška knyga----------
lietuviams tu šviesia vilties žvaigžde 

buvai, 
nuo Prūsų iki Sūduvos švietei ir šildei, 
su knygnešiais varu į Sibirą nukeliavai, — 
šiaudinėse pastogėse dainų tu mokei, 
Ivinskio kalendoriais juokinai ir virkdei.

Lietuviška knyga-----------
slapsteis! medžių drevėse, rūsiuose šalai, 
kol tau lietuviai grandines sudaužė. 
Laisva kaip paukštė į gimtus namus 

grįžai, — 
nei jiešmai, nei žandarų kumščiai, sunkūs 

pančiai, 
nei Sibiro sunki katorga nepalaužė.
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DHLS Tarybos darbai ir dienos Lietuviu Sodyboje
Spausdindami pagrindinius DBLS Tarybos posėdžio — suvažiavimo, įvyku
sio L. Sodyboje spalio 26-27 d. d. pranešimus, paskaitas ir rezoliucijas, no
rime, kad tiek dėl paties posėdžio, tiek dėl jame perskaitytų paskaitų bei re
zoliucijų galėtų pasisakyti visi skaitytojai. Lauksime rimtų pasisakymų.

Redakcija

Sodybon susirinkus
(DBLS Tarybos pirmininko A. Bučio 

sutrumpintas įžanginis žodis)
Prezidiumo vardu sveikinu visus čia at

vykusius Centro Valdybų direktorius, Ta
rybos narius ir S-gos skyrių atstovus. Ypa
tingai džiugu sveikinti ir padėkoti Škoti
jos lietuvių atstovui, pasiryžusiam nuga
lėti 1000 mylių ir užmegzti tampresnį ryšį 
su Anglijos lietuviais ir pasitarti bendra
darbiavimo klausimais, kurie gal jau per 
ilgai nebuvo keliami.

Yra maloni pareiga išreikšti nuošir
džiausią padėką S-gos ir Namų B-vės Val
dyboms už labai dosnią paramą ir suteik
tą galimybę šitam posėdžiui susirinkti čia 
savoje ir mieloje Sodyboje. Gal pirmas 
toks atvejis, kad mes čia atvykome neatos
togauti ir pasilinksminti, bet rimtai aptar
ti mums rūpimus klausimus.

Tarybos Prezidiumas, šaukiant šitą po
sėdį, jautė didelę atsakomybę ir rūpestį, 
kad ta dosni parama ir čia atvykusių pa
stangos nebūtų apviltos. Tarėsi ir stengėsi 
sudaryti-paruošti tinkamą ir brandžią pro
gramą — dienotvarkę. Programa apie Di
džiosios Britanijos lietuvių veiklą yra la
bai plati. Ją galima skaldyti į dalis ir ieš
koti tinkamo kelio prie mums visiems rū
pimų klausimų prieiti ir juos išsiaiškinti.

Yra 'klausimų, kuriuos svarstome vieną 
kartą ir jų nebekartojame. Pavyzdžiui, 
niekas dabar nebekelia pensininkų klau
simo, bet jaunimo klausimo negalima nu
moti ranka. Tenka girdėti iš viduriniosios 
kartos energingų asmenų ir iš jaunimo at

Lietuviškos veiklos ateitis
R. Šova

(Paskaita, skaityta DBLS Tarybos 
susirinkime L. Sodyboje)

Šiandien mes esame susirinkę svarstyti 
DBLS veiklą, kuri prasidėjo maždaug 
prieš 27 metus. Pažvelgę į tą veiklą, mes 
galime gėrėtis jos pasiekimais visuomeni
nėje bei materialinėje plotmėje. Anglų tar
pe pagarboje laikomas lietuvio vardas. 
Mūsų Sodyba, Sąjungos bei klubų namai 
liudija mūsų vadovų bei narių pasišventi
mą bei vieningumą lietuviškame darbe. 
Toji veikla yra pripažinta ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, kuri yra suteikusi 
teisę DBLS atstovauti DB lietuviams tos 
Bendruomenės veikloje.

Dėka mūsų veikėjų ryžto, lietuviškoji 
veikla vis dar tebėra tęsiama. Bet kiekvie
noje organizacijoje ji darosi vis sunkesnė. 
Viena tos sunkėjančios veiklos priežastis 
yra netekimas, palyginti, didelio skaičiaus 
narių, jiems išemigravus į Ameriką ir ki
tus kraštus. Kita priežastis yra tai, kad vis 
daugiau lietuvių atskyla ar pasitraukia 
nuo aktyvios veiklos. Žinoma, be panašių 
pasitraukimų neapsieina jokia organizaci
ja. Bet mūsų padėtis verta daugiau susi
rūpinimo, nes mes neturime rezervų, iš ku
rių galėtume savo eiles papildyti. Netekę 
narių, mes artinamės prie to kritiško taš
ko, kai dėl nepakankamo narių skaičiaus 
mūsų organizacinė veikla pradės nykti. 
Pirmutiniai šios krizės ženklai jau matosi 
mūsų mažesnių organizacijų veikloje.

Kyla klausimas, kaip ilgai dar galės išsi
laikyti mūsų visuomeninė veikla? Kaip il
gai išsilaikys mūsų laikraštis, mūsų spaus
tuvė? Kaip ilgai galės išsilaikyti DBLS? 
O jeigu ji sunyks, kaip ilgai begalės išsi
laikyti lietuvybė? Taip galvojant, labai 
lengva prieiti prie kai kurių pesimistiškų 
pranašavimų, pramatančių lietuviškos 
veiklos galą šiame krašte per 10 ar 15 me
tų;

Žiūrint į pasaulinės politikos vystymąsi 
per paskutinius metus, matyti, kad kova 
dėl Lietuvos laisvės gali užsitęsti daug il
giau. Toje kovoje lietuvybės išlaikymas 
yra mūsų galingiausias ginklas. Ir jeigu 
norime nors kiek prie tos kovos prisidėti, 
mes turime jau šiandien galvoti apie lie
tuvišką veiklą, kuri galėtų išsilaikyti ne 
10, bet, reikalui esant, 50 ar net 100 metų.

Norint to pasiekti, reikia tą veiklą dau
giau suderinti. Ji turėtų būti tokia, kad 
galėtų sugrąžinti į mūsų eiles tuos lietu
vius, kurie yra iš jų pasitraukę. Ji turėtų 
būti tokia, kuri įgalintų tėvus išauginti 
lietuvišką jaunimą, o tas jaunimas įstotų 
lietuvišką veiklą ir tęstų mūsų darbus.

Turint galvoj mūsų dabartinę padėtį, 
net ir optimistai suabejotų mūsų pajėgu
mu tokią lietuvišką veiklą išvystyti. Ta
čiau vis dėlto dauguma lietuvių, nors jie 
būtų ir iš visuomeninės veiklos pasitrau
kę, yra jautrūs Lietuvos likimui. Tik yra 
klausimas, kaip tą jautrumą išnaudoti ir 
įjungti į prasmingą visuomeninę veiklą?

Daugumas pasitraukusiųjų lietuvių ne
besupranta mūsų visuomeninės veiklos 
tikslų ir, nematydami aiškaus progreso, 
abejoja dėl jos naudingumo.

Ši pagrindinė kliūtis galėtų būti paša
linta, išryškinant mūsų tikslus Lietuvos iš
laisvinimo kovoje, kad kiekvienas lietuvis 
matytų, kad yra tikslu tęsti mūsų veiklą.

Veiklos prasmės išryškinimas taip pat 
yra aktualus mūsų jaunimo klausimui,

stovų, kad jaunimo klausimą reikia nagri
nėti ir aiškintis iš pagrindų, kol surasim 
būdą ir priemones prie jaunimo prieiti ir 
jį pakreipti į lietuvišką veiklą.

Lengviau ar sunkiau sprendžiamų klau
simų yra daug ir prezidiumas jų visų ne
sistengė aprėpti. Pirmoje eilėje reikėtų 
aptarti santykių pagyvinimą su Škotijos 
lietuviais, išklausyti pranešimo apie lietu
vių radijo ir filmą, apie Rezoliucijų Komi
siją metiniame suvažiavime, apie Sąskry
džio rengimą 1975 m., apie atžymėjimą nu
sipelniusių skyrių ir organizacijų veikėjų 
ir t. t. Tarp kitų, nereikėtų pamiršti ir so
lidarumo, dirbant lietuviškoje veikloje.

Iš antros pusės, Tarybos prezidiumas 
jautė baimę nepertempti stygas. Keliant 
svarbius klausimus, gali kilti ir priekaištų, 
kad Taryba jau perdaug stengiasi ir net 
kėsinasi į Centro Valdybos reikalus įsi
terpti ir net perimti jos pareigas. Deja, 
galiu užtikrinti, kad Taryba tokių kėslų 
visiškai neturi. Sunku yra nustatyti, kur 
prasideda ir baigiasi Tarybos veikla. Ta
ryba yra patariamasis organas ir nuošir
džiai tvirtinu, kad jos noras yra padėti ju
dinti lietuvišką veiklą. Tačiau, be S-gos 
įstatų .Taryba turi ir savo statutą, patvir
tintą visuotiniame suvažiavime. Tame sta
tute, be visapusiškos veiklos, Tarybai pri- 
skaitoma ir Lietuvos vadavimo pareigos.

Tarybos Prezidiumo vardu -dar kartą 
nuoširdžiausiai dėkoju visiems čia atvyf 
kusiems ir jaučiantiems pareigą dirbti ir 
pagelbėti Tarybai jos kuklioje veikloje.

apie kurį mes visi dažnai pakalbame. Kal
bėdami dažnai apkaltiname jaunimą, kad 
jis yra apsileidęs ir nesidomi lietuviška 
veikla. Bet jeigu jaunimas nesijungia į 
veiklą, ar yra tikslu jį už tai kaltinti?

Man atrodo, kad tie, kurie esame gimę 
ir augę Lietuvoje, bediskutuodami jauni
mo reikalus, kartais pamirštame, kad mes 
į šį kraštą atvažiavome kupini lietuviškos 
dvasios, kuri mus vertė jungtis į lietuviš
ką veiklą, ieškoti lietuviško žodžio, lietu
viško rašto.

Mes, gal būt, pasididžiuodami prisime
name tuos ankstyvus DBLS metus, tą lie
tuvišką susipratimą, kuris įgalino mus at
likti daugybę visuomeninių darbų ir padė
ti kultūrinius bei ekonominius pagrindus 
lietuviškai veiklai šiame krašte. Ta veikla 
buvo susipratusių lietuvių veikla. Lietu
vių, kurie neklausė, kodėl, bet ėjo ir dirbo 
lietuvišką darbą.

Bet ar mes galime tikėtis tokios veiklos 
iš mūsų jaunimo, kuris nėra augintas lie
tuviškoje dvasioje, kurio supratimas apie 
Lietuvą, jos istoriją ir laisvės kovas yra 
mežesnis, negu daugumos mūsų suprati
mas apie kokią nors naują Afrikos taute
lę? Ne. mano manymu, kaltinti jaunimą ne 
tik nėra teisu, bet ir nenaudinga. Verčiau 
reikėtų atkreipti dėmesį į sunkumus, su 
kuriais jaunimas susiduria, bandydamas 
įsijungti į mūsų veiklą, kad tuos sunku
mus geriau suprasdami ir pasinaudodami 
savo patyrimu, galėtume jaunimui prak
tiškiau padėti.

Tur būt, visi esame laikas nuo laiko pa
stebėję vienokias ar kitokias jaunimo pa
stangas jungtis į visuomeninę veiklą. Pas
kutinis jų bandymas buvo ketinimas šį 
pavasarį įkurti Jaunimo Sąjungą Londo
ne. Buvo surengti vieni ar dveji disko — 
šokiai. Ar tie šokiai pasisekė — nežinau, 
bet veikla, kaip ir ankstyvesnieji bandy
mai, vos prasidėjusi užgęso. Dėl to nėra ko 
stebėtis, nes sujungti jaunimą lietuviškai 
veiklai, disko-šokių ar panašių užsiėmimų 
ir gerų norų neužtenka.

Jeigu norime, kad mūsų jaunimas būtų 
pakankamai stiprus organizuotis ir reikš
tis lietuviškoje veikloje, mes jiems turime 
duoti aiškius tikslus, vertus jų darbo ir 
siekimo. Mes jiems turime duoti viltį ir 
lietuvišką dvasią. Mūsų ateitis ir priklau
sys nuo mūsų sugebėjimo tą lietuviškąją 
dvasią perduoti ateinančioms kartoms.

Tos lietuviškos dvasios perdavimas atei
nančioms kartoms ir yra mūsų didžiausia 
problema. Jai turėtume nepasigailėti visų 
mūsų turimų ekonominių bei kultūrinių 
priemonių. Bet tos priemonės pačios darbo 
neatliks, šiai problemai išspręsti taip pat 
yra būtina vieninga lietuviškos visuome
nės pagalba.

Laikas bėga. Šiandien gal dar nėra per 
vėlu, gal mes dar galime pagalvoti apie 
lietuviškos veiklos išlaikymą ilgesnį laiką, 
sakysime, 50 ar net 100 metų. Bet praeis 
dar keli metai, ir galimybės tokiai veiklai 
išvystyti jau bus beveik dingusios. Tad 
telkimas lietuviškos visuomenės į talką 
šiai problemai išspręsti turėtų būti pradė
tas kuo anksčiausiai.

Šia proga norėčiau kreiptis į Centro Val
dybą ir Tarybą, kad jie pradėtų ruošti 
ateities veiklos planus, kad pradėtų ieško
ti visa to, kas yra kilniausia, kad iškeltų 
lietuvybės idėją ir sudarytų sąlygas tą 
idėją su visuomenės pagalba perduoti atei

ties kartoms ir tuo būdu užtikrinti lietu
viškos veiklos ateitį šiame krašte.

Lietuvybės išlaikymas per 100 metų pa
reikalautų daug ir sunkaus darbo. Tačiau 
mes turėtume prisiminti, kad Lietuva yra 
iškentėjusi sunkesnius laikus. Mes turėtu
me prisiminti, kad Lietuva atgavo nepri
klausomybę po 120 metų rusų caro prie
spaudos. Mes turėtume prisiminti, kad ta

Vienybėje galybė
VI. Dargis

(Skaityta DBLS Tarybos posėdyje 
L. Sodyboje)

Vienybė yra daugiaprasmis žodis. Pa
vyzdžiui, žodis vienybė nusako žmonijos, 
tautos, valstybės, organizacijos ar šeimos 
laimėjimus. O pralaimėję sakome, kad tai 
atsitiko todėl, jog nebuvo vienybės.

Bet... Kalbant apie vienybę, tuo pačiu 
prisipažįstamą, jog vienybės trūksta.

Tačiau kalbėti vien tik apie vienybės 
trūkumą taip pat netikslu dėl šių priežas
čių:

Pirma. Daugelis lietuvių patriotų trem
tyje, kurių ir šiame posėdyje-susirinkime 
nestinga, lietuvių tautos ir valstybės idė
jos labui yra parodę retą pasiaukojimą, o 
Aukščiausiajam leidžiant, tikimu, kad jie 
tą darbą tęs ir toliau.

Antra. Dešimtys lietuvių, kurių pavar
des labai dažnai pamirštame ir kurie lie
tuviškų parengimų metu pardavinėja bi
lietus ir 'programas, ruošia vaišes ir atlie
ka šimtus kitų ‘nematomų* darbų be atly
ginimo ir dažnai be padėkos.

Trečia. Šimtai lietuvių, vadinamų žiū
rovais, klausytojais, ‘lietuviška liaudimi*, 
o kartais net girtuokliais pravardžiuojami, 
sakitlingai renkasi į rimtesnius lietuviš
kus parengimus, padengdami tų parengi
mų išlaidas ir tuo paskatindami meninin
kus ir žodžio meistrus toliau dainuoti, ra
šyti ir kalbėti. Pavyzdžių ieškoti toli ne
reikia. „Aido“ koncertai Londone ir Man- 
chesteryje, Tautos 'Šventės Birminghaime 
ir Bellshillyje arba šių metų sąskrydis 
Nottinghame liudija, jog lietuviai nori 
bendrauti, nori lietuvišką veiklą remti.

Tačiau apie vienybę reikia kalbėti. Bet 
kas galėtų apie vienybę prabilti? Kas tu

Rezoliucijos ir rekomendacijos
DBLS Taryba — lietuviškų organizacijų 

ir ekonominių vienetų talka Didžiojoje 
Britanijoje — 1974 metais spalio mėnesio 
26-27 dienomis, susirinkusi į metinį posė
dį Didžiosios Britanijos lietuvių veiklai 
aptarti ir išklausiusi organizacijų ir eko
nominių vienetų atstovų pranešimų, ryžta
si:
— išlaikyti tautinę gyvybę, kalbą, tautines 
bei valstybines tradicijas:
— kurti ir ugdyti tautinę kultūrą;
— išlaikyti lietuvišką spaudą, religines ir 
mokslo institucijas, lietuviškas organiza
cijas, ekonominius ir kultūrinius vienetus;
— informuoti Didžiosios Britanijos visuo
menę ir įstaigas apie šio krašto lietuvių 
gyvenimą ir jų aspiracijas Lietuvos bylos 
reikalu.

Skaitytoju laiškai
NE VISAI TAIP

Gavęs šiandien „Europos Lietuvio“ nu
merį iš rugsėjo 24 dienos, radau p. S. Kuz
minsko įdomiame — kaip visada — „Laiš
ke iš Nottinghamo“ netikslumą, kurį no
riu šiuo atitaisyti.

Aš nesu rašęs nei svetimoje spaudoje, 
nei kitur kur apie katalikų vyskupų suva
žiavimą Romoje, kuriame neva buvę nu
balsuota, kad žmogaus persekiojimai Rytų 
Europoje tiems vyskupams nežinomi.

Tokio vyskupų suvažiavimo, kuriame bū
tų įvykęs toks balsavimas, iš viso nėra bu
vę.

Esu rašęs apie kitą — nekatalikų — su
sirinkimą ir kitokį balsavimą, išdėstyda
mas štai kokius samprotavimus, paskelb
tus Vokietijos laikraštyje „Die Welt“ p. m. 
rugsėjo 21 dieną:

„...Ekumeninės Bažnyčių Tarybos Cent
rinė Komisija Ženevoje, apsvarsčiusi... ra
portą apie smurtą bei jo vartojimą, balsų 
dauguma prieš 2 balsus ir 26 nariams susi
laikius, nutarė neminėti jame apie Rytų 
Europos kraštuose vykdomą smurtą. Nega
liu susilaikyti nepastebėjęs, jog šis netikė
tas nutarimas primena man šitokį nuotykį 
iš pirmųjų Rusijos komunistinės revoliu
cijos laikų. Būtent, viename fabrike ko
munistai pareikalavo, kad darbininkai ap
svarstytų ir balsavimu išspręstų klausimą, 
ar Dievas egzistuoja .Darbininkų susirin
kimas nusprendė, kad Dievo nesą. Aš ci
tuoju šį atsiminimą, nes logingai galvo
jant Ekumeninės Tarybos Centrinės Ko
misijos nutarimas turėtų reikšti, kad jos 
narių daugumos manymu sovietų užvaldy
tuose kraštuose tikintieji nesą persekioja
mi...“

šia proga dėl visa ko primintina, kad 
Ekumeninėje Bažnyčių Taryboje, kurią 
sudaro įvairių religijų, liuteronų, angliko
nų, stačiatikių ir t. t. atstovai, Katalikų 
Bažnyčia nedalyvauja. 

nepriklausomybė buvo atgauta todėl, kad 
ir po 120 metų priespaudos dar tebedegė 
lietuvybės liepsnelė, kuri, caro imperijai 
griūnant, pajėgė suliepsnoti į Tautinio At
gimimo ugnį.

Visos imperijos su laiku griūna. Grius ir 
dabartinė rusų imperija. Tik svarbu, kad 
šiai imperijai sugriuvus, lietuvbė dar ne
būtų užgesusi.

rėtų tiek moralinės tiesos ir drąsos tai pa
daryti? O jeigu ir atsirastų garbus asmuo, 
kas garantuos, jog vienybės reikalai page
rės? Tikriausiai atsirastų nuomonių, tvir
tinančių, jog vienybės reikalas dėl to dar 
paaštrėtų.

Kas mūsų organizacijos vienybės reika
lą galėtų išspręsti? DBLS yra viena iš pir
mųjų pokario organizacijų, apjungusi 
mus visus ir rėmusi mūsų pirmuosius 
žingsnius tremtyje. Todėl ji turėtų morali
nį ir teisinį autoritetą visų šio krašto lie
tuvių vardu apie vienybę kalbėti. Tai yra 
daugelio mūsų noras ir viltis. Tačiau gy
venimiška realybė, kad ir mažoje mūsų 
lietuviškoje šeimoje, diktuoja priešingy
bes. Žinoma, galėtume užsimerkti ir jų 
skelbiamą teisybę vadinti melu; galime 
juos ignoruoti, bet tai būtų tarsi bandymas 
atlikti lietuviškus darbus be rankų ir 
žengti supančiotom kojom.

Tačiau apie vienybę turime kalbėti. Nes 
atskirai veikdami, kad ir nuoširdžiai, at
liksime tik dalį išeivių misijos. O maži 
darbai Lietuvos valstybės reikalui nepa
dės. Nepadės lietuvių tautai, nei tremtinių 
visuomenei.

Mums reikia išeiti į platumas; išeiti iš 
siaurų vienos organizacijos ar ekonominio 
vieneto rėmų ir solidaria lietuviška veik
la, tarsi patvinusią upe, užlieti šio krašto 
slėnius. Nes tik vienybėje galybė! Todėl 
apie šio krašto lietuvių vienybę turime 
kalbėti.

Taryba nepretenduoja žinanti vienybės 
klausimo visus atsakymus. Taryba nesisa- 
vina vienybės monopolio, bet su jūsų pri
tarimu, gerbiamieji posėdžio dalyviai, Ta
ryba neatšaukiamai jungiasi prie vieny
bės ieškančiųjų šiame krašte.

Rekomenduoja:
1. Stiprinti ir remti maldos, mokslo, dai

nos, šokių ir žodžio junginius, jaunimo 
grupes, pavienius visuomenininkus, moks
lininkus ir menininkus.

2. Tęsti, tobulinti ir ugdyti šio krašto 
tradicinius lietuviškos veiklos poreikius: 
lietuvišką spaudą, religines šventes, tauti
nius minėjimus, suvažiavimus, sąskry
džius, koncertus ir kitus tautiniai kultūri
nius darbus — išeinant iš siaurų vienos 
organizacijos ar ekonominio vieneto rėmų, 
bet visiems jungiantis prie lietuviškos 
veiklos poreiškių darbu, pastangomis, lai
ku ir pinigais.

3. Kviesti į lietuviškos veiklos poreiš- 
kius draugiškus Lietuvai kitataučius ir in
formuoti juos ir jų įstaigas apie lietuviš
kos veiklos poreiškių reikšmę.

Prašydamas malonėti šį mano atitaisy
mą paskelbti ir iš anksto už tai dėkoda
mas, reiškiu gilią pagarbą.

Stasys Lozoraitis

DETANTE ARBA ATOSLŪGIS?
Ne tik „Europos Lietuvyje“, bet ir kai 

kuriuose kituose lietuvių laikraščiuose 
priseina susitikti su žodžiu detente, kurią 
dabar dažnai linksniuoja įvairūs žurnalis
tai. Net nejauku perskaičius šį vakarietiš
ką (prancūziškos kilmės) barbarizmą. Ar
gi lietuvių kalboje nebebūtų žodžių, kurie 
atstotų šį skolinį? Kuo būtų blogi atoslū
gis ir atotampa? Juk jie yra grynai lietu
viški, lietuvių kalbos žodynuose užfiksuo
ti. Tiesa, žodynai nurodo judviejų mate
rialinę prigimtį. Bet kas trukdo jiedviem 
duoti perkeltinę prasmę, kaip dažnai atsi
tinka žodžių daryboje. Juk jei yra įtampa, 
kodėl negalėtų būti jai priešingybės — 
atotąmpos? Kaip priešingybė įtampai taip 
pat būtų geras atoslūgis, nes atslūgsta ne 
tik vanduo, ne tik sutinęs žandas, bet taip 
pat politinė ir psichinė įtampa.

Kitas terminas, dažnai sutinkamas „Eu
ropos Lietuvyje“, yra T. Sąjunga. Jį per
skaitęs, tuojau pagalvoji apie Tautų Są
jungą, nes šis terminas lietuvių kalboje at
sirado anksčiau už Sovietų Sąjungą, kar
tais vadinamą Tarybų Sąjunga. Šitaip ią 
vadinti lietuviškai netinka, nes Sovietų 
Sąjungoje nėra jokių politinės reikšmės 
tarybų, o tik komunistų partijos paskirti 
įvairūs komitetai, kurie nieko negali nu
tarti, ko neįsako kompartija. Tat ir nėra 
ko lietuvišku žodžiu pagražinti aną tota- 
litaristinę santvarką. Antra vertus, Vaka
rų pasauly terminų „soviet, sovietskij“ 
niekas neverčia į savąją kalbą, nes tai spe
cifinio (komunistinio) režimo neišverčia
ma sąvoka. Todėl šitos santvarkos valsty
bę prancūzai vadina Union Sovietique ar
ba URSS, vokiečiai — Sowjet-Union arba

LIETUVOJE
KULTŪROS NAMAI

Jau buvo rašyta, kad Lietuvoje veikia 
kultūros mokyklos, kurios ruošia vedėjus 
kaimo kultūros namams. Tokių namų, pa
sirodo, esama net 1.260. Anot Igno Piktur
nos, atrodo, kad Lietuvos kaimas taip su- 
kultūrėjo, taip pasinešė į kultūrinę savi
veiklą, kad, girdi, visa Lietuva tik šoka ir 
dainuoja...

Iš tikrųjų tuose kultūros namuose, ku
rių vedėjai gauna tik 70 rublių algos per 
mėnesį, dirba 2.412 žmonių, kurių didesnė 
pusė (1.620) neturi jokio pasiruošimo. No
rint pakeisti tuščius kultūros namus, rei
kia kur nors gauti '5.300 naujų žmonių. 
Tuo tarpu, kad Kultūros ministerijai pa
siseka sužvejoti vos 18-25% trūkstamų 
žmonių.

Pasirodo, kad kultūros namų darbuoto
jai (chorų vedėjai, režisoriai ir kt.) ne
mėgsta kaimo, nesupranta žmonių psicho
logijos, neturi tinkamo pasiruošimo gud
resniems už save vadovauti ir jaučiasi 
ekonomiškai nuskriausti. Nors papildomi 
uždarbiai draudžiami, nes nuo jų nuken
čia tiesioginis darbas, tai kultūros namų 
vedėjai arba, apeidami draudimus, metasi 
į kiaulių bei vištų ūkį, arba visiškai pabė
ga iš kaimo.

Tuo tarpu popieriuje yis steigiasi nauji 
saviveiklininkų rateliai, chorai, orkestrai, 
vaidintojų grupės. Iš tikrųjų, tai yra tie 
patys žmonės, kurie, prisirašlę prie vis^l 
kultūros namų ir saviveiklininkų ratelių, 
ir sudaro tą „šokantį ir dainuojantį“ Lie
tuvos kaimą.

ATEITIES KAIMAS

Lietuvos žemės ūkio ministro pavaduo
tojas V. Ožiūnas pasikalbėjime su spaudos 
atstovais nušvietė dabartinio Lietuvos kai
mo ekonominę ir kultūrinę padėtį. Apie 
ateities kaimą (po 20 metų) jis taip pasa
kė:

„Tada bus užbaigtas gyventojų kėlima- 
sis iš vienkiemų į gyvenvietes. Šis proce
sas, aišku, iš esmės pakeis visą respubli
kos kraštovaizdį. Be to, visur matysime 
vientisus, gerai įdirbtus laukų masyvus, 
specializuotus stambius gyvulininkystės 
kompleksus. Jau dabar galima tvirtinti, 
kad gyvenviečių bus mažiau, negu šiuo 
metu numatyta, jos iškils žymiai stambes
nės, gyventojai turės geras buities bei dar
bo sąlygas.

Kaime dominuos vienbutė statyba. Ži
noma, žiūrint vien užstatymo kompaktiš
kumo bei žemės taupymo, tai yra neigia
mas reiškinys, tačiau, atsižvelgiant į kai
mo žmonių pobūdį, jų gyvenimo būdą, per 
amžius susiklosčiusias tradicijas, vienbu
tis namas kaimiečiui yra labiau primtinas.

Po dvidešimties metų jis gyvens jau kaip 
miestietis (gal netgi geresnėmis sąlygomis, 
nes užmiesčio oras vis dėlto sveikesnis...). 
Jo darbo pobūdis irgi pasikeis. Technika, 
įrengimai reikalaus specialių žinių, ir že
mos kvalifikacijos klarbo iš esmės nebe
bus — jau šiandien žinomos gyvulininkys
tės meistrų, gamybos operatorių specialy
bės... Tiesa, kaimo gyventojų skaičius su
mažės, bet tai juk aukštos agrarinės kul
tūros krašto rodiklis.“

KALINO MUZIEJUS

Padubovyje, netoli Bazilionių, paprastas 
žemdirbys Valerijonas Kalinas savo ūke
lyje suorganizavo gražų etnografinį mu
ziejų.

Pirmiausia iš kaimynų pradėjo rinkti se
nus, nereikalingus buitinius rakandus ir 
gabenti juos į savo sodybą. Šiandien jų 
jau tūkstančiai. Vienus kaimynai padova
nojo, kitus jis nupirko. Tai senos rankinės 
akmeninės girnos, grūstuvės, moliniai ir 
mediniai šimto metų senumo indai, primi
tyvūs valstiečių žemės ūkio padargai ir kt. 
Surinktus daiktus liaudies meistras bando 
klasifikuoti. Gale klojimo jis įrengė nedi
delę patalpą, primenančią senovinę puodų 
dirbtuvėlę. Gavo seną žiedimo ratą, paso
dino už jo puodžiaus manekeną, o lentyno
se išdėliojo puodus. Čia — ir paprasti, pri
mityvūs, žiesti moliniai indai, ir prityrusių 
liaudies meistrų darbai, vazos. Daug kera
minių eksponatų padovanojo žinomi puo
džiai J. Paulauskas, V. Radeckas, A. Vit
kauskas.

Už klojimo laikinai įrengtoje pašiūrėje 
rimtesnio sutvarkymo laukia dar šimtai 
daiktų. Čia Kalinas numatęs įrengti seno
vinę kalvę. Inventorius jau surinktas — 
yra dumplės, žaizdras, kūjų, priekalų. 
Daugelio daiktų galėtų pavydėti net etno
grafinis muziejus.

Aikštelėje prie įvažiavimo į V. Kalino 
sodybą stovi keletas mašinų — seni garo 
katilai, kurie sukdavo malūnų girnas, kū
limo mašinas, piaudavo malkas, kūlimo 
motoras ir kt. šalia pirmosios plaunamo
sios, kuri buvo naudojama prieš pusšimtį 
metų, arklinės „grėbelkos“...

Šalia visa to, sodyboje dar nemaža liau
dies meno skulptūrų, piešinių, gintaro iš
dirbinių ir kt.

UdSSR, anglai — Soviet Union arba USSR. 
Mums, lietuviams juo labiau nėra reikalo 
„soviet, sovietskij“ termino verstis netiks
liai lietuviškai, nes „sovietinis, Sovietų 
Sąjunga“ mums turi priminti svetimą po
litinę santvarką kuri lietuvių tautai buvo 
primesta durtuvų ir tankų prievarta.

X Gr.
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Lietuvių Kronika
PARĖMĖ MŪSŲ SPAUDĄ

Londone lankėsi čikagiečiai inž. Rimas 
ir Regina Griškeliai. Ta proga mūsų lietu
viškajai spaudai paremti jie paaukojo 
10.00 svarų. Ačiū.

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą 

jai paremti aukojo: K. Norkaitė ir J. 
Strumskis — po 1.50 sv.; A. Baronas —
1.00 sv..; R. Gustainis ir J. Mockus — po 
0.50 sv., P. Bradulskis — 0.25 sv.

ARTĖJA KALĖDOS
Kas norėtų Kalėdų ir Naujųjų Metų pro

ga pasiskelbti ar pasveikinti savo draugus 
ir klientus per „Europos Lietuvį“, jau da
bar laikas atsiųsti laikraščiui sveikinimo 
tekstą. Spaustuvė prieš Šventes turi daug 
darbo, todėl ji norėtų sveikinimus ir skel
bimus pasiruošti iš anksto.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Jauna lietuvių šeima Lenkijoje norėtų 

susirašinėti su lietuviais Anglijoje ar ki
tuose kraštuose. Jeigu susidarytų sąlygos, 
jie taip pat pageidautų iš Lenkijos emi
gruoti. Šeimos adresas: Antoni Marcinkie- 
wicz, 71-025 Szczecin, ui. Wierzbowa 64, 
Poland.

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS — 
KARAVANAS

Skubiai parduodamas VW Camper, 1969 
mod. 1600 cc. Naujas motoras ir battery. 
Gerame stovyje. Įrengtos spintos, stalas, 
dujų virykla etc. Priedo: 2 dujų tankai, in
dai ir kt. Prašoma „off-season“ kaina, tik 
£450. Skambinti: V. Dumskis, 727-2470, 
Lietuvių Namai, 2 Ladbroke Gdns., Lon
don, W.11.

LONDONAS
INŽINIERIŲ PASITARIMAS

Antradienį, lapkričio 12 dieną 7 vai. 
vak. Lietuvių Namuose yra kviečiamas lie
tuvių inžinierių ir architektų pasitarimas, 
į kurį yra kviečiami atvykti tiek senieji 
PLIAS nariai, tiek inžinieriai, į šią organi
zaciją dar neįsijungę, t. y. pastaruoju lai
ku baigę mokslus D. Britanijoje ir kituo
se kraštuose.

Inžinieriai ir architektai, gyveną pro
vincijoje ir negalį atvykti į minėtą pasita
rimą, prašomi prisiųsti savo adresus J. 
Vilčinskui, Lithuanian House, 1, Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PU. Visiems bus 
pasiųsta informacinė medžiaga apie Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos veiklą.

RUDENS BALIUS
Londono L. M. Sambūris „Dainava“ ruo

šia Tradicinį Rudens Balių, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 9 d. 7.30 vai. Lietuvių Na
muose, 2, Ladbroke Gardens, W.11.

Gros gera muzika, veiks turtinga loteri
ja, karšti „cepelinai“ ir kiti skanumynai.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Įėjimas (su užkandžiais) 75 p.

„Dainava“

SENŲJŲ METŲ PALYDĖJIMAS IR 
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Londono Sporto ir. Socialinio klubo va
dovybė 1974 m. gruodžio 31d. rengia Senų
jų Metų užbaigimą ir Naujųjų Metų suti
kimą klubo salėje, 435A Victoria Park 
Road, London, E9. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Šokiams gros kapela, prisitaikanti prie vi
sokio amžiaus šokėjų. Veiks bufetas.

Londono Sporto ir Socialinis klubas 
kviečia visus kartu sutikti 1975 metus.

Skautiškuoju keliu
Rajono skautų veiklai paremti aukojo:

J. Snabaitis — £2.00, dr. St. Kuzminskas 
— £5.00. Nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-ON-TRENTE — spalio 27 d., 
15.45 vai., Sacred Heart, Tunstall.

NOTTINGHAME — lapkr. 4-9 d., 19 val., 
gedulingi Mišparai Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — lapkr. 10 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

KETTERINGE — lapkr. 10 d., 14 vai., St. 
Edward's.

NORTHAMPTONE — lapkr. 10 d., 16.30 
vai, St. John's, Bridge Street.

DERBYJE — lapkr. 17 d., 14 vai. a. a. 
Onos Matczakienės paminklo šventini
mas Nottingham Rd. kapinėse ir liet, 
pamaldos 18 vai. Bridge Gate, Con
vent of Mercy.

NOTTINGHAME — lapkr. 17 d., Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos šventėje, 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

ECCLES — lapkričio 10 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — lapkričio 17 d., 11.30 vai. 
MANCHESTER — lapkričio 24 d., 11 vai.

PADĖKITE MUMS SURUOŠTI BAZARĄ
Širdingai dėkojame už prisiųstus turge

liui įvairius daiktus, už kuriuos gauta 58 
svarai pelno.

Dabar vėl prašome mums padėti suruoš
ti kalėdinį bazarą. Tai mūsų sunkiausias 
uždavinys ir nemažas galvosūkis, nes mū
sų narių labai mažai ir mes vienos nepa
jėgsime tinkamai pasiruošti.

Bazaras ruošiamas kartu su latvėmis ir 
estėmis, kurių stendai yra puošnūs ir tur
tingi. Todėl mums ne kartą tenka raudo
nuoti prieš mūsų kaimynus ir svečius. Tai 
yra tautinės savigarbos reikalas.

Labai prašome mums padėti — prisiųsti 
įvairių daiktų loterijai ir pardavimui už 
kuriuos, atskaltę patarnavimo išlaidas, 
prisiusime pinigus arba juos grąžinsime. 
Daiktus prašome atsiųsti į Lietuvių Namus 
(2 Ladbroke Gdns., Wil 2PU) arbaį kle
boniją iki lapkričio 24 d.

Tikimės, kad suprasite šį svarbų reika
lą ir padėsite tinkamai reprezentuoti mūsų 
tautą.

Bazaras įvyks lapkričio 30 ir gruodžio 1 
d. d. Latvių Namuose, 72, Quensborough 
Terrace, W2. Maloniai kviečiame visus ap
silankyti. Pelnas skiriamas šalpos reika
lams.

Iš anksto dėkojame.
Dainavietės

KUN. DR. K. A. MATULAIČIO, MIC, 
80 METŲ GIMTADIENIS

Spalio 19 d. Londono lietuviškoji para
pija, padedant kitoms organizacijoms, su
rengė savo buvusiam daugkartiniam kle
bonui 80 metų sukaktuvių pagerbimo va
karienę. Susirinkus svečiams, į salę įžen
gė Jubiliatas kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC, lydimas parapijos tarybos vicepir
mininko Igno Dailidės. Palaiminęs vaka
rienės stalus, atsisėdo į Jubiliato kėdę, ku
rią gražiai papuošė šv. Onos Draugijos 
pirmininkė Adelė Kriaučiūnienė. Gražiai 
paruoštos vakarienės metu, kun. dr. J. Sa- 
kevičius, MIC, supažindino su Jubiliato 
asmenybe ir veikla. S. Kasparas perdavė 
Lietuvos Atstovo Londone V. Balicko svei
kinimus, kuriuose jis iškėlė Jubiliato nuo
pelnus Bažnyčiai, Tėvynei ir Londono lie
tuviams.

Po šio sveikinimo Lietuvos Atstovo ir 
žmonos dovaną Jubiliatui įteikė taip pat 
S. Kasparas.

Vyskupas Liudas Povilionis iš Kauno sa
vo laiške linkėjo stiprios sveikatos ir sėk
mės visuose darbuose.

Vyskupas Vincas Brizgys iš Chicagos ra
šė: „Visai nebus perdėta,, jeigu nuoširdžiai 
palinkėsiu dar daug darbingų, sveikų me
tų.“

Prelatas J. Gutauskas iš Glasgowo tarp 
kitko pareiškė: „Ilgus , ilgus ir gražiausius 
savo gyvenimo metus Jūs pašventėte Lon
dono lietuvių labui. Tolimoj Škotijoj aš ir 
visi mano tautiečiai esame gerai jautę Jū
sų kilnią asmenybės ir plačiašakės veiklos 
palaimą ir už tai tariame didelį nuoširdų 
Jums, Didis Tėve, ačiū.“

Kun. Jonas Kuzmickis iš Bradfordo: 
„Viešpats didžiai myli Jus už gražų darbą 
ir pastangas, skelbiant Jo gerą ir linksmą 
Naujieną gyvu žodžiu, rašytom studijom, 
kūryba ir spinduliuojančiu pavyzdžiu.“

Kun. Valentinas Kamaitis iš Mancheste- 
rio: „Mes manchesteriečiai visi iki vieno 
siunčiame kuo geriausius linkėjimus mū
sų veikliajam Jubiliatui“.

Kun. dr. K. A. Matulaičio sesutė Ona 
Bialaikienė atsiuntė sveikinimus iš Lietu
vos, Laimutis Švalkus iš Nottinghamo.

Be to, dar raštu sveikino B. B. Dauno
rai ir J. M. Paruliai, kurie kartu atsiuntė 
ir gimtadienio dovaną.

Gyvu žodžiu sveikino Londono parapi
jiečių vardu Ignas Dailidė, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos ir LSS Anglijos Rajono 
vardu Jaras Alkis, ir kartu įteikė DBLS 
dovaną.

šventos Onos Draugijos pirmininkė 
Adelė Kriaučiūnienė pasveikino ir įteikė 
draugijos narių dovaną.

Diana Ribokienė sveikino Londono Mo
terų Sambūrio „Dainava“ vardu ir taip pat 
įteikė dovaną.

Jonas Liūdžius savo kalboje prisiminė, 
kada jis buvo jaunuolis ir kun. dr. K. A. 
Matulaitis vadovavo lietuviškai mokyklai.

P. Bulaitis sveikino Sporto ir Socialinio 
klubo vardu ir papasakojo, kaip buvo gera 
su kun. dr. K. A. Matulaičiu dirbti bendrą 
lietuviškos kolonijos darbą.

S. Kasparas sveikino Jubiliatą D. B. Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdybos var
du, linkėdamas, kad Dievas duotų daug 
stiprybės ateičiai ir kartu džiaugėsi, kad 
malonu turėti Krašto Valdyboje, žmogų su 
tokia patirtimi, kas labai lengvina valdy
bos darbą.

Be to, S. Kasparui teko perduoti sveiki
nimus iš Anglijos Katalikų Bendrijos, nes 
kun. dr. S. Matulis, MIC, negalėjo asme
niškai dalyvauti. Čia S. Kasparas sveikin
damas pranešė, kad ALK Bendrija kun. 
dr. K. A. Matulaitį, MIC, išrinko Bendri
jos garbės pirmininku. Kartu buvo pasvei
kintas Sielovados, Lietuvių Židinio Not- 
tinghame ir „Šaltinio“ leidėjų ir redakto
rių vardu.

Po sveikinimų sekė pagerbimo vakarie
nės meniškoji iškilmių dalis: Petras Ma- 
šalaitis padeklamavo vieną Maironio eilė
raštį, Londono šeštadieninės mokyklos mo
kiniai pašoko tautinius šokius ir pagrojo. 
Jie po savo programos įteikė šeštadieninės 
mokyklos mokinių dovaną, Londono choro 
vyrų oktetas, vedamas Justo Černio, su
dainavo keletą liaudies dainų.

Meninei programai pasibaigus, Jubilia
tas, padedamas abiejų Londono moterų 
draugijų pirmininkių, perplovė sukaktuvi
nį tortą.

Paskutinis savo žodį tarė Jubiliatas kun. 
dr. K. A. Matulaitis, MIC, padėkodamas 
už gražią programą, gardžius valgius, svei
kinimus, linkėjimus ir dovanas.

Salę papuošė A. Kriaučiūnienė, o darbu 
prisidėjo parapijos tarybos nariai Ignas 
Dailidė, Jonas Babilius, Alfonsas Knabi
kas ir Juozas Šemeta. Vakarienę pagamino 
Šventos Onos Draugija ir šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas. Pagerbimo va
karienėje dalyvavo apie 90 svečių.

K. S.

BRADFORDAS
KUR UŽSISAKYTI SPAUDĄ?

Žinomas bradfordiškis Viktoras Ignaitis 
ir šiais metais sutiko rinkti „E. Lietuvio“, 
Nidos Knygų Klubo ir kalendoriaus pre
numeratas. Bradfordo ir apylinkės lietu
viai gali kreiptis į jį su užsakymais, o taip 
pat užsimokėti prenumeratos pinigus. 
' V. Ignaičio adresas: 2 Russell Street, 
Bradford 5.

„E. L.“ Administracija

BIBLIOTEKOS REIKALAI
Rinkimas lietuvių rašytojų anglų kalba 

knygų į Bradfordo ceintralinę biblioteką 
jau įpusėjo. Šiuo metu į sąrašą įrašyta 157 
knygos. Jau turime 78 knygas. Dar dauge
lio knygų laukiame. Sunku pasakyti, ar vi
sas knygas gausime, nes kai kurių jau iš
sibaigusios laidos. .Manome bibliotekai 
knygas atiduoti dar prieš Kalėdas. Knygas 
duosime Lithuanian Association in Great 
Britain Branch of Bradford vardu. Į kiek
vieną taygą įlipysime po lapelį su įrašu, 
kad kiekvienas knygos skaitytojas ir po 
daugelio metų žinotų, kas tą knygą paau
kojo, ir prisimintų šiame krašte gyvenan
čius lietuvius ir jų tėvynę Lietuvą.

Šiam rinkiniui knygų aukojo VLIKas, 
Darbininkas, Lietuvių Katalikų Savišalpos 
Draugija, J. Maslauskas, B. G. Zinkai ir 
E. V. Ignaičiai. Knygoms pirkti aukojo 
DBLS Centro Valdyba £50, Manchester!© 
Lietuvių Socialinis Klubas £20, P. Matu
levičius, Č. Navickas, J. Vosylius, J. Siau- 
ka ir vietoj Kalėdinių sveikinimų E. V. Ig- 
naičiai po £5, P. Gudas £2.00. Adomonienė, 
M. Šilingienė, J. Reinys, A. Bučys, J. Sta- 
niškis, St. Grybas, A. Baranauskas, J. Mui- 
kas, O. Gudienė, A. Girdžiūnas, B. Rudelis, 
A. Brazdeikis, J. Rugienis, J. Ašmenskas, 
P. Jokubėnas, V. Imbrasas, P. Rimonis, 
kun. J. Kuzmickis ir J. Adomonis po £1. 
K. Molis, J. Ulma ir X po 50 p. A. Šukys 
surinko Kanadoje 82 dol. Aukojo: A. Šu
kys, J. Tamoliūnas, J. Sarapnickas, J. 
Paukštys, J. Kalainis ir St. Kukta po 10 
dol., K. Stundžia ir J. Skleivas po 5 dol., 
R. Masiulionis 3 dol., Poligrimas, Daugi
nas ir J. Vyšniauskas po 2 dol., Ulbinas, 
Ališauskas ir V. Bieliūnas po 1 dol.

Už visą paramą širdingai ačiū.
Knygų vajaus komisija

BIRMINQHAMAS
J. BARTOŠEVIČIŲ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS
Rugsėjo 14 d. Birminghame nuo širdies 

smūgio mirė Jonas Bartoševičius. Pasiruo
šęs eiti į rugsėjo 8-sios minėjimą, prisėdo 
valandėlei prie televizijos ir užmigo amži
nai.

Jonas buvo gimęs 1915 m. Jonavos apy
linkėje. Nepriklausomybės laikais tarnavo 
Kaune policijoje.

Jo motina buvo išvežta į Sibirą, iš kurio 
ir nebegrįžo. Liko sesuo Lietuvoje, kurią 
jis remdavo dovanomis.

Jonas domėjosi politika ir norėjo dar 
kartą pamatyti savo kraštą. Atsimenu, 
kaip jis su ašaromis skaitydavo sesers 
laiškus, kuriuose ji pasakodavo, kad mo
tinos kaulų nė varnai nebeatneš į tėvynę.

Palaidotas Birminghame Witton kapinė
se, dalyvaujant gražiam būriui tautiečių 
ir anglų. Žmona su šeima reiškia didelę 
padėką kun. S. Matuliui už apeigas ir tau
tiečiams, atvykusiems palydėti į amžiną 
poilsio vietą.

Tegul Dievas duoda Jono sielai dangaus 
kampelį.

S. J.

VOKIETIJA
DALYVAVO NORVAIŠAI

Dailaus šokimo varžytinėse, kurios įvy
ko Mainze (Vokietijoje), pirmą kartą da
lyvavo ir Sovietų Sąjungos šokėjų pora. 
Tai buvo dr. Česlovas Norvaiša su žmona 
iš Kauno. Rezultatai dar nežinomi.

S. BRUNDZOS LAIMĖJIMAS
Autoralio „Europos Turo —1974“ daly

viai pradėjo pasiekti finišą — Travemuen- 
dę spalio 18 d. vakare.

Spalio 3 d. startavo iš Erbach/Odenwald 
(VRF) 53 mašinos iš penkių šalių. Ypač 
gausios buvo Fed. Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos grupės. S. Sąjungos ekipaže star
tavo 5 „Lados“ ir 5 „Moskvičiai“, o juos 
vairavo inžinieriai broliai Kastytis ir Ar
vydas Girdauskai, Stasys Brundza ir L.

Potapčikas. Šį kartą autoralis ėjo per try- 
liką valstybių, arabų šalis ir dalinai Pietų 
Europą. Viso buvo nuvažiuota 13.742 kilo
metrai per 15 dienų. Į finišą atvyko tik 
26 mašinos, o visos kitos paliko kelio tra
soje. Broliai Girdauskai startavo su „La
da“, o Stasys Brundza su Aleksandru Ka- 
ramyševu (rygietis) „Moskvičiu — 412“. 
Kaip šiais metais Stasiui Brundzai nesise
kė startai Lietuvos kelias, taip jam puikiai 
pavyko „Europos Ture — 1974“ ir jis išėjo 
absoliučiu laimėtoju — nuskynė tarptau
tinį laurų garbės vainiką, laimėjo aukso 
taurę bei kitas vertingas ir brangias dova
nas. Tuo tarpu plačiai išgarsėjusiam ir ži
nomam tarptautiniai Kasrtyčįiui Girdaus- 
kui nesisekė ir juodu su broliu lydėjo ne
sėkmės. Iki Istambulo jiedu dar pirmavo, 
o po to pradėjo jų „Lada“ užsiožioti ir jie- 
o po to pradėjo jų „Lada“ užsiožiuoti ir 
jiedu paliko 15-toj vietoj. Vilniečiai L. Po- 
tapčikas/L. Šuvalovas su „Lada“ galutinė
je įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą.

Kaip lietuviai pasakojo šių eilučių auto
riui, kelionė buvo labai sunki, varginanti 
ir pilna įvairių pavojų. Tai buvo nepapras
tai sunkus mašinų patvarumo ir sportinin
kų meistriškumo egzaminas.

Reikia pasidžiaugti, kad lietuvis nusky
nė tokios aukštos sporto šakos garbingą 
laurų vainiką. Čia reikia nepamiršti, kad 
tokiuose autoraliuose dalyvauja tik seni ir 
labai prityrę „vilkai“, o taipgi ir su aukš
tos klasės mašinomis.

Garbė Lietuvai ir jos talentingiesiems 
sportininkams.

J. Pyragas
SUŽEISTA LENA VALAITYTĖ

Spalio 28 d. garsioji lengvosios muzikos 
dainininkė Lena Valaitytė, vairuodama sa
vo Mercedes 350 SLC, susidūrė su kita ma
šina. Jos automobilis labai smarkiai nu
kentėjo. Lenai apibrūžinta pora šonkau
lių.■■

Lietuvos kariuomenės minėjimas 
Bielefelde

Vokietijos LB atstovybė prie Nordrhein- 
Westfalijos vyriausybės ir Bielefeldo apy
linkė š. m. lapkričio 23 d. Bielefelde ruo
šia Lietuvos kariuomenės minėjimą 
FiScherhof Svetainėje (HeinĮrueh-Forke- 
Str. 5).

PAIEŠKOMA PONIA PODBEREZNA
Redakcija yra gavusi iš JAV laišką — 

paieškojimą, kurį prašo paskelbti „E. Lie
tuvyje“. Jo autorė mano, kad ponia Podbe
rezna gyvena Vokietijoje. Čia paduodamas 
to laiško vertimas.

Mieloji ponia Podberezna,
labai prašau atsiliepti. Mes buvome su

sitikusios per karą viename mieste, kur 
jūs lankėte ligoninėje savo sergančią drau
gę. Ji buvo iš Lietuvos, gydytojo žmona, 
kurios vyras jau buvo miręs. Jūs kasdien 
lankėte ją ligoninėje ir palaidojote. Jūs 
pati atvykote iš Lietuvos su profesorių 
grupe ir studijavote botaniką. Vėliau jūs 
išsikėlėte 'kitur ir kvietėte mane atvykti 
su sūnumi. Nelaimei, kelias buvo užblo

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Preš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lie
tuvoje, nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų pre
kių, kurios ypatingai ten yra naudingos ir pageidau
jamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka 
moterų eilutėms arba suknelėms 1 jardas kainuoja

£2.50
Lygi crimplene medžiaga suknelėms 1 jardas £2.50 
Crimplene medžiaga su blizgučiais 1 jardas £3.25 
(Crimplene medžiagos viename siuntinyje galima 
siųsti iki 8 jardų.)
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 ir ket
virtis jardų £19.00
Labai gera eilutei angliška medžiaga 3 ir ketvirtis 
jardų £16.50
Moterų paltams stora vilnonė medžiaga 3 jardai

£12.00 
Minko kailis moteriškam paltui £18.50
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai £12-00 
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai (Car
digan) £6.50
Vyriški nailono marškiniai £3.70
Sulankstom lietsargiai (labai geri) £3.50
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės, 
su blizgučiais £3.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti. 
Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudoji
mui „Olympia“ rašomąsias mašinėles su lietuvišku 
šriftu. Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis. Kiekvieno siuntinio 
pristatymas garantuotas.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo 
pageidavimus.

kuotas, vėliau dingo jūsų laiškas, ir taip 
mes nesusitikome. Po karo aš jus vėl suti
kau dirbančią IRA įstaigoje Reichenhall, 
Vokietijoje. Jūs tikrinote su Raud. Kry
žiaus komisija buvusių ligoninės tarnauto
jų dokumentus. Prašau, parašykite man.

Mrs. Klaudia Chamevycz, 40 Conger 
Street, 301-13 Bloomfield, N. J. 07003, USA.

„ANGLIKONO“ ŽINIOS
Dail. Petro Bugailiškio paroda

Klubo Valdyba Jaunimo Centro salėje 
rengia dail. Petro Bugailiškio darbų meno 
parodą. Ji bus atidaryta š. m. lapkričio 8 
d. Paroda tęsis iki lapkričio mėn. 13 d. Pa
veikslai jau atvežti Chicagon anglų laivu 
„Manchester Quest“. Jie bus parduodami 
su iš Anglijos atvežtais, gražiais rėmais.

Dail. P. Bugailiškis buvo numatęs ir la
bai norėjo pats asmeniškai dalyvauti šio
je savo darbų parodoje. Tačiau išėjo ki
taip. Jam besiruošiant, buvo ištiktas rim
tos ligos ir paguldytas ligoninėn. Jam lin
kime greito ir visiško pasveikimo, kad 
bent pavasarį galėtų mus Chicagoje ap
lankyti.

Rudens balius
Rugsėjo 28 d. suruoštame rudens Baliu

je dalyvavo kun. Jonas Sakevičius, dabar
tinis Londono lietuvių parapijos klebonas, 
tyčia užtęssęs savo grįžimą Anglijon. Jis 
trumpu žodžiu pasveikino klubą ir išreiš
kė savo pasitenkinimą, galįs dalyvauti 
draugų ir pažįstamų, kadaise Didž. Brita
nijoje gyvenusių „anglikonų“ bankete.

Meninę programą atliko Chicagos lietu
vių tarpe vis su didė jaučiu populiarumu 
besireiškiančios 3 sesutės Drūtytės. Jų 
puikios dainos — Kokiais keliais bekeliau
tum, Ant melsvo ežero bangų, Jau ruduo 
atėjo — visus gražiai nuteikė.

R^25^
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. lapkričio 4 d.
— „Britanijos Lietuvyje“ įsivedama kal

bos skiltelė.
— Ilgametis DBLS Centro valdybos rei

kalų vedėjas M. šilkaitis išvyko į Ameri
ką.

— Trečiame DBLS atstovų suvažiavime 
(spalio 15-16 d. d.) dalyvavo 61 atstovas iš 
56 skyrių.

— P. B. Varkala atsisakė iš Centro Val
dybos pirmininko pareigų. Nauju pirmi
ninku išrinktas M. Bajorinas.

— Iš britų zonos dėl įvairių priežasčių 
negalės emigruoti ir turės palikti Vokie
tijoje apie 2.700 lietuvių.
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