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Spaudos talka
Artėja metų galas. Kai kurie skaityto

jai jau nori užsisakyti „Europos Lietuvį" 
1975-tiesiems metams. Iki šiol dar vis bu
vo galutinai nenusistatyta dėl laikraščio 
kainos.

Kas seka anglų arba kitokią spaudą, pa
stebėjo, kad laikraščių ir žurnalų kainos 
vis kyla ir kyla. Tai nėra nuostabu, nes 
kyla atlyginimai, o taip pat popieriaus, da
žų, elektros, atsarginių dalių, pašto ir vi
sos kitos kainos. Tuo tarpu pinigo vertė 
mažėja.

Redakcija yra gavusi laiškų ir pasiūly
mų, kad mūsų laikraščio kaina taip pat 
turėtų būti padidinta. Per ką tik pasibai
gusius L. Namų b-vės finansinius metus 
„E. Lietuvio“ leidimo nuostolis bus apie 
1,000 — 1,500 svarų. Bendrovė turės su
rasti kitų pajamų tiems nuostoliams, pa
dengti.

Galvodama, kad lietuviškoji spauda yra 
pagrindinė priemonė lietuvybei išlaikyti 
ir norėdama, kad nei vienas lietuvis nelik
tų be savo laikraščio, DBLS — L. Namų 
Centro Valdyba nutarė vis dėlto šiais me
tais „E. Lietuvio“ prenumeratos nepadi
dinti. Tačiau ta pačia proga ji apeliuoja į 
skaitytojų gerą valią, prašydama padėti 
sumažinti laikraščio nuostolius.

Pati pirmoji ir tikriausia priemonė 
tiems nuostoliams sumažinti yra nauji 
prenumeratoriai. (Kas mėnesį miršta ar
ba išemigruoja po 1-2 skaitytojai). Jeigu 
„Europos Lietuvio“ prenumeratorių skai
čius dar 200-300 padidėtų (o tai padaryti 
nėra labai sunku), tai nuostolio klausimas 
būtų išspręstas.

Antroji priemonė, pasiūlyta Stoke-on- 
Trento atstovo V. Andruškevičiaus Tary
bos posėdyje, būtų vienkartiniai vajai ar 
aukos lietuviškai spaudai paremti. Jos ga
lėtų būti pelnas iš įvairių lietuviškų pa
rengimų, rinkliavos, klubų bei organizaci
jų aukos, asmeniškos dovanos, palikimai 
ir kt.

Pagaliau daug būtų pagelbėta, jei prenu
meratoriai, užsisakydami laikraštį, sava
noriškai, kaip ir iki šiol, pagal išgales pri
dėtų nors ir po nedidelę asmenišką auką 
spaudai paremti.

Be abejo, didžiausias dėmesys kreipti
nas į prenumeratorių skaičiaus padidini
mą. Iš to būtų dvejopa nauda: daugiau 
žmonių skaitytų lietuviška laikraštį ir bū
tų sumažinti jo leidimo nuostoliai. Todėl 
visi DBLS Skyriai, įvairios organizacijos, 
•klubai ir pavieniai Skaitytojai prašomi su
rasti kiek galima daugiau naujų prenume
ratorių. Jų galėtų atsirasti ne tik Anglijo
je, bet taip pat Vokietijoje ir kituose Eu
ropos bei užjūrio kraštuose.

Lietuviškoji spauda nėra prabanga, bet 
būtenybė, be kurios joks lietuvis negalėtų 
apsieiti.

DBLS — L. N. B-vės Centro Valdyba

„Kontinentas“ ir Lietuva

5. Kudirkai atvykus
Spauda ir A. B. pranešė, kad Simas Ku

dirkai -praėjusį antradienį su savo šeima ir 
motina atvyko į New Yorką. Kaip žinoma, 
,S. Kudirka 1971 m. buvo nuteistas 10 me
tų kalėti už bandymą pabėgti iš sovietinio 
žvejybos laivo. Jis buvo jau JAV pakran
čių sargybos laive, bet rusų jūrininkai jį 
iš ten smurtu nusigabeno atgal.

Spauda bando aiškinti, kad S. Kudirkos 
paleidimas yra Sovietų Sąjungos palankus 
politinis gestas Amerikai. Iš tikrųjų, gal 
tai būtų daugiau jų noras atitaisyti blogą 
vardą, kurį Sovietų jūrininkai sudarė bar
bariškiausiu būdu pagrobdami S. Kudir
ką nuo amerikiečių laivo. Iš kitos pusės, 
JAV vyriausybė taip pat stengėsi atitaisy
ti padarytą skriaudą ir neteisybę, kurią 
pasmerkė viso pasaulio viešoji opinija. Ta
čiau gal patį didžiausią vaidmenį suvaidi
no laisvieji lietuviai ir jų organizacijos, 
per keturis metus klabenę JAV valdžios 
duris, reikalaudami išdavimo, klaidą ati
taisyti.

Ta proga pažymėtina, kad Kudirka teis
mo metu ir darbo stovykloje pasirodė kaip 
tikras lietuvis-patriotas, nebijodamas pa
sakyti teisybės, kad Lietuva yra okupuota 
ir jis tos okupacijos nepripažįsta. Jo lietu
viškas užsispyrimas ir dvasinė stiprybė 
padėjo ištverti ketvertų metų pragarą ir 
išvykti į laisvę.

Atvykęs į New Yorką, jis pareiškė spau
dos atstovams norįs pailsėti, o po to ap
lankyti bent vieną JAV kalėjimą ir pa
plaukioti laivu.

Viso pasaulio lietuviai sveikina S. Ku
dirką ir jo šeimą, atvykusius į laisvąjį par 
šaulį.
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PETRUI LAURUŠONIUI 

mirus,
jo žmonai Antaninai Laurušonienei 

reiškiu nuoširdžią užuojautą.

M. Gelvinauskienė

Aleksandras Solženicynas, Vladimiras 
Maksimovas, Andriejus Siniavskis (Abra- 
mas Tercas) ir susibūrę aplink juos nau
josios kartos išeiviai iš Rusijos ir kitų Ry
tų Europos kraštų nutarė leisti naują lite
ratūrinį ir visuomeniškai-politinį žurnalą 
„Kontinentas“. Materialinė parama šiam 
žurnalui atėjo iš Vakarų Vokietijos. Viena 
stambiausių šios šalies leidyklų Ullstein — 
Proylaen Verlag paskyrė pakankamą su
mą pinigų, kad būtų galima pradėti leisti 
šį žurnalą rusų dr vokiečių kalbomis. Žur
nalas taip pat bus leidžiamas anglų (And
re Deutsh Publishing House Londone), 
prancūzų (Galimard leidykla Paryžiuje), 
italų (Garzanti leidykla) ir olandų („Ams
terdamo knygos“ leidykla) kalbomis.

Į „Kontinentą“ susitelkė įvairių tautų 
— Rytų ir Vakarų — atstovai. Žurnalui 
vadavauja garsus rusų rašytojas Vladimi
ras Maksimovas (šiais metais atvykęs į 
Paryžių iš Maskvos). Jam talkininkauja 
kardinolas J. Mindszenty iš Vengrijos, L. 
Pachman iš Čekoslovakijos, J. Giedroje 
(lenkų žurnalo „Kultūra“ Paryžiuje re
daktorius), L. Kolakovsky ir J. čapsky iš 
Lenkijos, M. Džilas iš Jugoslavijos, rusai 
(be minėtų) Z. Sachovskaja (Paryžiuje ei
nančio savaitraščio „Russkaja Myslj“ re
daktorė), A. Sacharovas, J. Brodskis, A. 
Galičius ir kt. Į redakciją sutiko įeiti gar
susis prancūzų dramaturgas E. Ionesco, 
anglas R. Conquest, vokietis K. G. Stroem 
ir kiti Vakarų kultūros veikėjai. Lietuvai 
atstovauti į redakcijos kolegiją pakviestas 
rašytojas I. Meras, kuris šiuo metu gyvena 
Izraelyje ir ten yra išrinktas išeivių iš So
vietų Sąjungos Susivienijimo pirmininku.

Pirmasis „Kontinento“ numeris rusų 
kalba jau išvydo pasaulį, neužilgo pasiro
dys ir kitose penkiose. Antrasis numeris 
jau baigiamas ruošti spaudai. Žengtas is
torinis žingsnis. Istorinis todėl, kad „Kon
tinentas“ nėra šiaip sau dar vienas išeivi
jos žurnalas, o organas, siekiantis apjung
ti visas vidiniai laisvas, antitotalitarines 
Ryti) Europos kūrybines jėgas, apjungti 
taip, kad mūsų balsas būtų išgirstas Va
karuose ir atidarytų kelią tikram dialogui 
tarp dviejų pasaulių, žurnalo darbe daly
vauja ne tik išeiviai, bet ir žmonės, gyve
nantieji pačiuose komunistų valdomuose 
kraštuose. Du iš jų (A. Sacharovas ir M. 
Džilas) yra net žurnalo redakcinės kolegi
jos nariais, o eilė kitų pareiškė norą „Kon
tinente“ bendradarbiauti. Jau pirmame 
žurnalo numeryje pradėta spausdinti žy
maus Maskvos rašytojo Vladimiro Komi- 
lovo romanas „Be rankų, be kojų“, kurio 
rankraštį autorius persiuntė „Kontinen
tui“. Kiekviename sekančiame žurnalo nu
meryje taip pat bus nemaža rašinių iš 
„anapus“. Tačiau svarbiausia, žinoma, tai, 
kad pirmą kartą istorijoje pavyko suburti 
į vieną 'kūrybinį vienetą įvairių kraštų ir 
skirtingų pažiūrų žmones.

Savo sveikinime žurnalo pirmame nu
meryje A. Solženicynas taip rašo: „Žurna
las gali tapti tikru Rytų Europos balsu ir 
pasiekti Vakaruose tas ausis, kurios nėra 
užkimštos tiesai, bet nori ją išgirsti. Dar 
prieš 40 metų būtų neįmanoma net įsivaiz
duoti, kad Rusijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Rumunijos, Vokietijos ir 
Lietuvos rašytojai turėtų tą patį patyrimą, 
padarytų iš jo tas pačias karčias išvadas 
ir išreikštų beveik vienodas viltis ateičiai. 
Šiandien tas stebuklas, už kurį mes turė
jome taip brangiai užmokėti, įvyko — Ry
tų Europos inteligentija šneka viena kal
ba, kuri gimė iš bendros kančios ir tos 
kančios įdiegto būties suvokimo. „Konti
nentas“ tikrai susilauks mūsų aukštos pa
garbos, jei jam pasiseks padaryti Rytų Eu
ropos 'balsą aiškiai girdimu pasaulyje.“

„Kontinento“ redakcijai ypatingai rūpi 
Lietuvos problemos, o todėl ji labai suin
teresuota lietuvių rašytojų, publicistų, 
mokslininkų dalyvavimu žurnalo darbe. 
Jos vieningą nuomonę tuo 'klausimu išreiš
kė A. Solženicynas, pasisakydamas, kad be 
lietuvių dalyvavimo „Kontinentas“ nega
lės būti pilnavertis Rytų Europos žurnalas. 
Todėl „Kontinentas“ 'kviečia laisvas, tau
tiškai nusiteikusias Lietuvos kūrybines 
pajėgas, kur jos bebūtų — Lietuvoj ar sve
tur — dalyvauti žurnalo darbe, siųsti jam 
tuos savo kūrinius, kurie, jų nuomone, ver
ti bendro dėmesio ir iškelia Lietuvos rei
kalą tinkamame lygyje. Jau dabar mes 
matome, kad „Kontinento“ idėja ir užda
viniai susilaukė plataus pritarimo ir su
gebėjo apjungti visa, kas gyva, sveika ir 
kūrybinga daugelyje Rytų Europos šalių. 
Neabejojama, kad ir Lietuvos inteligenti
ja neliks nuošalyje nuo šio daug žadančio 
sumanymo, jo viliojančių perspektyvų.

Pagaliau reikia pabrėžti ir tai, kad 
„Kontinentas“ yra kone pirmas Vakaruose 
išeinąs Rytų Europos žurnalas, leidžiamas 
profesionaliais pagrindais, teikiantis aukš
tus pasaulinio standarto reikalavimus sa
vo bendradarbiams ir mokantis jiems to
kio pat standarto honorarus.

Ir dar viena svarbi aplinkybė. „Konti
nentas“ ne tik žurnalas — prie jo yra 
įsteigtas tarptautinis „Kontinento“ fondas 
(Fondo valdyba: D. Beilis — JAV, M. Dži
las — Jugoslavija, V. Zidleris — V. Vokie

tija, E. Ionesco — Prancūzija, R. Conquest 
—Anglija, L. Pachman — Čekoslovakija, 
V.Maksimovas — Rusija, A. Sacharovas

— Rusija, A. Siniavskis — Rusija, J. Čaps- 
kis — Lenkija. Fondo adresas: Midland 
Bank, 154 Fleet Street, London, EC4, Eng
land. S-tos Nr. 910 212 81j. Šio fondo pini
gai bus naudojami pačiam žurnalui parem
ti ir plėsti, o taip pat ir kitoms visuomeni
nėms bei kultūrinėms iniciatyvoms vysty
ti. „Kontinento“ fondas rūpinsis sudaryti 
mūsų talentingiausiems rašytojams bei 
menininkams tokias sąlygas, kad jie galė
tų atsidėti savo profesijos kūrybiniam dar
bui; jis padės burti mūsų mokslininkus bei 
tyrinėtojus į vieną pajėgų junginį aktua
lioms Rytų Europos visuomenės, politikos 
bei kultūros problemoms nagrinėti; jis 
stengsis visais būdais Skatinti tampresnius 
ryšius tarp mūsų tautų ir įvairių jų gru
pių atstovų, remti diskusijas, konferenci
jas ir panašias priemones vardan tos vie
nybės, kurios žydėjimą taip įtaigiai skel
bia Lietuvos valstybinis Himnas ir jo au
torius Vincas Kudirka.

Visus savo klausimus, pasiūlymus, rank
raščius, o taip part, užsakymus bei prenu
meratas žurnalui siųskite šiuo adresu: 
„Kontinent“, Verlag Ullstein GmbH, 1000 
W. Berlin 61, Lindenstrasse 76.

Igor Gomolštokas, „Kontinento“ Redak
cijos atsakingasis sekretorius.

Veiksniu Konferencija
Lietuvos Laisvinimo Darbo Konferenci

jos pirmoji sesija įvyko 1974 m. spalio 26- 
27 dienomis College of White Plains, New 
Yorke.

Konferencijoje dalyvavo: Lietuvos Dip
lomatinė Tarnyba, kaip stebėtoja (atstova
vo A. Simutis, generalinis konsulas New 
Yorke), Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, Amerikos Lietuvių Taryba, JAV Lietu
vių Bendruomenė, Kanados Lietuvių Ben
druomenė ir Lietuvos Laisvės Komitetas.

Konferencijoje buvo nagrinėjamos šios 
trys problemos: 1. Lietuvos laisvinimo 
darbo padėtis, samprata ir bendravimas su 
pavergtos Lietuvos lietuviais, referavo at
stovas Stasys Lūšys; 2. Lietuvos laisvini
mo ilgalaikiai darbai ir priemonės, refera
vo Altos atstovas kun. dr. Vytautas Bagda- 
navičius; 3. Lietuvos laisvinimo einamieji 
ir specialūs darbai, referavo PLB pirmi
ninkas Bronius Nainys. Referentai davė ir 
savo pasiūlymus toms problemoms spręs
ti. Kiekvienam iš jų atskirai buvo duoti 
paklausimai, į kuriuos jie atsakinėjo.

Po to konferencijos dalyviai, jų buvo 24, 
pagal savo pageidavimą pasiskirstė į tris 
komisijas, kurios, ilgokai padirbėjusios, 
paruošė' savo pasiūlymus konferencijos 
plenumui svarstyti.

Komisijoms darbą pabaigus, dr. Kęstu
tis Valiūnas pakvietė visus konferencijos 
dalyvius vakarienės.

Kitą dieną, t. y., spalio 27 d„ iš ryto kon
ferencija pradėjo svarstyti ir diskutuoti 
komisijų pasiūlymus ir juos, kaip konfe
rencijos darbų išvadą, priėmė sutarimo 
būdu. Šios išvados bus Eltoje paskelbtos 
vėliau, kai konferencijos sekretoriatas tas 
išvadas suredaguos.

Konferencijos plenumui pakaitomis pir
mininkavo dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, Bronius Nainys, PLB pirmi
ninkas, ir Teodoras Blinstrubas, Altos vi
cepirmininkas. Sekretoriatą sudarė dr. Jo
nas Valaitis, Jonas Kavaliūnas ir Alek
sandras Vakselis.

Antroji konferencijos sesija įvyks 1975 
m. balandžio mėn.,t Čikagoje. Joje bus 
svarstomos paskutinės dvi (4-5) proble
mos: darbų pasidalinimas ir finansavimas 
ir laisvinimo darbo organizacijos sąranga.

Konferencija buvo uždara. Ją pabaigus, 
sugiedotas tautos himnas. (ELTA)

D. BRITANIJOS ŠIUKŠLYNAI

Atidarydamas Europos švaros palaiky
mo konferenciją, britų gamtos apsaugos 
ministeris (Secretary of Environment) 
Mr. Crosland pareiškė:

„Būčiau laimingas, jei galėčiau Jums 
parodyti mūsų krašto miestų švarias gat
ves, bet, deja, negaliu. Manau, kad šitame 
krašte yra nešvarumo jausrtias įgimtas, 
kaip ir daugelyje kitų pasaulio kraštų. Bet 
jo nėra Vakarų pasaulio kraštuose. Stoką 
įgimto švaros instinkto rodo mūsų gatvės, 
viešojo susisiekimo vietos ir skersgatviai“ 
Toliau jis pabrėžė, jog britai žino, kad už 
šiukšlių pašalinimą jie turi patys užmokė
ti vis didėjančių mokesčių formoje, bet jie 
ir toliau šiukšlina...

Ministeris nurodė, kad šiuo metu yra 
daug dėmesio kreipiama į oro bei vandens 
teršimo sustabdymą ir pasiekta gerų re
zultatų.

Ne kiekvieno krašto vyriausybės atsto
vas išdrįstu tokiais paprastais žodžiais tei
sybę apie save pasakyti.

— Sydnėjuje du sovietų diplomatai ne
buvo įleisti į lėktuvą, nes jie atsisakė bū
tino patikrinimo, kuris daromas visiems 
keleiviams .

— Senatorius Fulbright įspėjo Izraelį 
pasitraukti iš užimtų 'arabų sričių, nes 
priešingu atveju karas, kuris šį kartą bū
siąs atominis, esąs neišvengiamas.

— JAV gyvena apie 12 milijonų svetim
šalių, kurie legaliai neturi teisės ten gy
venti ir dirbti.

— J. Gormley, angliakasių prof. S-gų 
prezidentas, apkaltino komunistus už kiši
mąsi į prof, sąjungų politiką.

— Albanijos gynybos ministeris gen. 
Baliuku atleistas iš pareigų. Spėjama, kad 
jis buvo pasidaręs neištikimas prokiniškai 
linijai.

— Du anglų profesoriai — J. Hasted ir 
J. Taylor pripažino, kad garsusis Izraelio 
jaunuolis Geller turi kažkokią elektrinę 
ar magnetinę smegenų jėgą, kuri priver
čia lankstytis metalinius daiktus, net jų 
nepalietus.

— Bosnia — Hercogavina provincijoje 
buvo gana efektyvus žemės drebėjimas.

— Politiniai kaliniai Sovietų darbo sto
vyklose buvo paskelbę bado streiką, norė
dami pagerinti savo gyvenimo sąlygas.

— 1973 metais D. Britaniją aplankė 7.6 
mil. turistų, kurie išleido 872 mil. svarų.

— Vien tik Vokietijoje „Gulago salyno“ 
I-jo tomo parduota 1.1 mil. egzempliorių. 
Jau išleistas ir antrasis tomas. Ateinančių 
metų gale pasirodys ir tretysis ir paskuti
nis tomas.

— Ispanijos laikraščiai specialiu val
džios raštu įspėti, kad neskelbtų žinių apie 
krašte uždraustas partijas.

— Šveicarijoj paruoštos maisto kortelės, 
nors tuo tarpu maisto netrūksta.

— Britų Metropolitam policija perėmė 
Londono Heathrow aerodromo apsaugą. 
Policininkai bus ginkluoti revolveriais.

— Birkenhead uoste anglų farmeriai, 
protestuodami prieš galvijų importą iš Ai-
rijos, susirėmė su policija.

— Pietvakarių Vokietijoje pasirodė šilti
nė. Imtasi priemonių ją izoliuoti.

— Britų metalo darbininkų prof, sąjun
gų vadas H. Scanlon (kairiojo sparno at
stovas), kurio metinė alga yra 3.750 sva
rų, reikalauja dar pridėti 1.100 sv.

— Lapkričio 5 d. sovietinis „pop“ d aini- brangina

„EKRANOPLAN“
Sovietų Sąjungoje išbandytas milžiniš

kas (400 pėdų ilgio) hovereraftas, kuris 
važiuoja 25-50 pėdų virš vandens. Jo grei
tis 300 mazgų, šitas skraidantis laivas, ku
rio sparnų plotis yra 125 pėdos, pavadin
tas „ekranoplanu“. Kaip žinoma, pirmieji 
šios rūšies susisiekimo priemones pradėjo 
gaminti britai. Dabar jau bandymus daro 
JAV, Vokietija, Japonija ir kiti kraštai. 
„Ekranoplanas“ yra pats didžiausias iki 
šiol pagamintas skrendantis laivas.

MIRĖ R. SCHMITTLEIN
Paryžiuje mirė 70 metų sulaukęs visuo

menininkas ir kalbininkas ■ Raimond 
Schmittiein.

1934-1938 m. jis dėstė Kauno universite
te, domėjosi Lietuvos istorija ir parašė 
įvairių straipsnių ir knygų apie Lietuvą. 
1935 m. išleido prancūzų kalbos vadovėlį 
lietuviams. Vėliau jis ėmė tyrinėti lietu
vių vietovardžius ir asmenvardžius ir pa
rašė daug straipsnių ir veikalų toponimi
kos klausimais. Jis buvo suplanavęs išleis
ti keturių tomų veikalą apie lietuviškąjį 
vardyną, bet spėjo pasirodyti tik pirmasis 
tomas, pavadintas „Lietuvių toponimikai“ 
(prancūzų kalba).

PAGAVO ŠNIPĄ
„Bild am Sonntag“ (27. 10. 1974) apra

šo, kaip Maskvos šnipas Kaufmann Lutz 
Bredschneider bandė pavogti patį naujau
sią „Phantom“ karišką lėktuvą Vokietijo
je. Už sėkmingai atliktą darbą jam buvo 
pažadėta vienas milijonas markių. Bred- 
schneideris buvęs prisikalbinęs vieną la
kūną, kuris turėjo lėktuvą išskraidinti iš 
Leck aerodromo Schleswig-Holsteine. Pa
keliui į Čekoslovakiją turėjo būti suvai
dinta dirbtinė katastrofa, kad būtų galima 
išvengti diplomatinių nemalonumų. Ta
čiau „sąmokslininkas“ Bredschneiderį iš
davė ir jis buvo suimtas anksti rytą savo 
motinos bute Berlyne.

TRŪKSTA MAISTO

Romoje susirinko Jungt. Tautų Pasauli
nė maisto konferencija. Iš anksto paskelb
tieji pranešimai pateikia labai liūdną 
maisto atsargų vaizdą. Jeigu padėtis (grū
dų derlius ir gyvulių prieauglis) nepasi
keis, tai badas neišvengiamas. Profeso
riaus L. Joy nuomone, kas kart vis dau
giau gimsta žmonių, kurie iš anksto jau 
yra pasmerkti badauti.

PASIBAIGĖ VYSKUPŲ SINODAS

Keturias savaites trukęs viso pasaulio 
katalikų vyskupų sinodas Romoje pasibai
gė. Savo baigiamoje kalboje popiežius pa
brėžė, kad Šv. Sostas ir toliau pasilieka 
aukščiausias ir galutinis- bažnyčios autori
tetas.

Sinodo metu kai kurie vyskupai reikala
vo didesnės autonomijos. Ypačiai šioje sri
ty aktyvūs pasirodė Afrikos ir Azijos vys
kupai.

Antrasis vyskupų reikalavimas buvo, 
kad Katalikų Bažnyčia daugiau kreiptų 
dėmesio į „žmogaus išlaisvinimą“ iš bado 
pavojaus ir priespaudos. Pv„ Brazilijos ar
kivyskupas H. Camera pareiškė, kad Baž
nyčia neturi baimintis, kaip į šios rūšies 
veiklą reaguos politinės galybės, šiuo me
tu esą apie trečdalis pasaulio dar gyvena 
žmogaus asmenį žeminančiose sąlygose. 
Tačiau popiežius pabrėžė, kad Bažnyčios 
tikslas yra ne žemiškas išvadavimas, o iš
laisvinimas iš nuodėmių.

SENIAUSIO ŽMOGAUS LIEKANOS

Archeologai Etiopijoje iškasė suakmenė
jusią žmogaus kaukolę, kuri, spėjama, ga
li būti 3-4 mil. metų senumo. Iki šiol se
niausios žmogaus kaulų liekanos, rastos 
Kenijoje, buvo apie 2 mil. metų senumo. 
Tokiu būdu mokslininkai dabar jau gali 
aiškiai tvirtinti, kad žmogaus protėviai bu
vo žemėje prieš 4 milijonus metų.

Segios DIENOS
ninkas Galich (pabėgęs į Vakarus) pirmą 
kartą dainavo savo sukurtas dainas Com
monwealth Instituto salėje.

— Prancūzijoje, Bordeaux srityje, nu
teisti vyno gamintojai, kurie blogą vyną 
pardavinėjo su gero vyno etiketėmis.

— Vak., Vokietijoje pagautas kepėjas R. 
Wack, kuris prekiavo vogtais ginklais. Pas 
jį ir draugus surasti neseniai pavogtieji 
JAV prieštankiniai pabūklai ir kita amu
nicija.

— Kijevo radijas pranešė, kad Vladimi
ro kalėjime paskelbęs bado streiką ukrai
nietis Moroz norėjęs smurtu atskirti Uk
rainą nuo Tarybų Sąjungos.

— Anglijos sosto įpėdinis princas Char
les ieško nusipirkti ūkį Australijoje.

— L. Brežnevas buvo „pavargęs“ ir ne
dalyvavo vaišėse, kurias suruošė V. Vo
kietijos kancleris Schmidt Maskvoje.

— Vak. Vokietijos kancleris Schmidt 
Maskvoje tarėsi su Sovietų vyriausybe, 
kad Karaliaučiaus atominės energijos sto
tys aprūpintų Berlyną elektra. Stotis pa
statys vokiečiai.

— Britai grąžino lenkų jūrininką J. Ja- 
nowicz, kuris buvo atsilikęs nuo „Stefan 
Batory“ laivo. Jis norėjo Anglijoj gyventi 
ir dirbti, bet neprašė politinio pabėgėlio 
teisių.
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Lietuvos pašto ženklai
(Paskaita, skaityta Studijų Savaitėje, Šveicarijoje)

II-jo Didžiojo karo pradžia
1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija pradėjo 

karą su Lenkija. Netrukus ir Sovietų S-ga 
užpuolė Lenkiją ir su Vokietija pasidalino 
ją. Lietuva paskelbė griežtą neutralitetą 
abiejų kariaujančių pusių atžvilgiu. Tam 
nusistatymui patvirtinti išleidžiama taikos 
pašto ženklų serija, susidedanti iš 6 ženk
lų. Piešiniuose: Gedimino pilies bokšto 
spindulių fone stilizuotas Vytis, stilizuoto 
lietuviško kryžiaus fone ariantis taikos an
gelas, lietuvaitė siunčia taikos karvelį, 
Lietuvos motina su vaikais, Amerikos lie
tuvių Tėvynei dovanotas Laisvės Varpas 
ir legendarinis Vilniaus geležinis vilkas. 
Dailininkai — J. Burba, J. Maciutkevičius 
ir A. Mickevičius.

; V. Gegeckas 
■ 
i__________________________________

Kai 1940 m. rugpiūčio 21 d. Lietuva bu
vo įjungta į Sovietų S-gą, taikos serija bu
vo perspausdinta tokiu įrašu: „LTSR 1940 
VII 21“. Laida nežinoma. Nors visi ženklai 
buvo lygiai perspausdinti, tačiau 15 centų 
ženklas, kur lietuvaitė paleidžia taikos ba
landį, apyvartoje nebuvo matomas. Matyt, 
jis buvo slaptai iš apyvartos išimtas.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės valdymo 
periodas

Prasidėjus karui tarp Sovietų S-gos ir 
Vokietijos ir Lietuvos partizanams išva
rius rusus iš Lietuvos, tuojau buvo suda
ryta Laikinoji Lietuvos Vyriausybė. Pašto 
Valdyba buvo paliepta tuojau išleisti per
spausdintus pašto ženklus su Ministerių 
Kabineto nustatytu tekstu, būtent: „Nepri
klausoma Lietuva 1941 — VI — 23“. Per
spausdinta juoda spalva, pavartojant ru
siškus pašto ženklus su jau minėtu įrašu. 
Viso buvo perspausdinta 9 rusiški pašto 
ženklai nuo 2 kapeikų iki 80 kp. šie ženk
lai buvo naudojami Kauno, Vilniaus, Uk
mergės, Lazdijų, Šiaulių, Vilkaviškio ir 
Alytaus paštuose. Kadangi Pašto Valdybos 
Valdybos perspausdintų pašto ženklų vi
siems nepakako, tai Pašto Valdyba leido 
pašto įstaigoms , reikalui esant, turimus 
rusiškus pašto ženklus persispausdinti. 
Tokiu būdu atsirado be Pašto Valdybos 
perspausdinimų ir kai kurių pašto įstaigų 
perspausdinimai, būtent: Vilniaus, Ukmer
gės, Panevėžio, Rokiškio. Raseinių, Zara
sų, Telšių ir Alsėdžių. Panevėžio pašto 
štampas, su kuriuo buvo pirmoji laida 
štampuojama, buvo atsiųstas į Pašto Val
dybą. Čia Pašto Valdybos Įgaliotinio Ru- 
dybą. Čia Pašto Valdyvos įgaliotinio Ru
doko paliepimu jis buvo sunaikintas. Kas 
įvyko su Alsėdžių pašto štampu; kuriuo 
buvo rusiški pašto ženklai perspausdina
mi, Pašto Valdybai nebuvo žinoma.

Perspausdinti rusiški pašto ženklai ga
liojo visoje Lietuvoje iki spalio mėn., t. y., 
kol veikė Lietuvos Pašto Valdyba. Likvi
davus Pašto Valdybą ir vokiečiams per
ėmus paštus, perspausdintieji pašto ženk
lai nebegaliojo. Tada į apyvartą buvo įves
ti vokiški pašto ženklai ir vokiška pašto 
susisiekimo tvarka.

Papildymas
Kalbant apie pirmuosius Lietuvos paš

to ženklus, reikėtų neužmiršti ir tuo laiku 
kai kuriuose paštuose išleistuosius vieti
nius savo pašto ženklus.

J. LŪŽA

Žemės Ūkio 
Akademija
(Prisiminimų nuotrupos)

Gana įdomi asmenybė ŽŪA buvo prof. Konra
das Aleksa, buvusio ž. ū. ministro, Jono Aleksos, 
mirusio Sibire, brolis. Dėstė jis gyvulių anatomiją, 
fiziologiją ir veterinariją. Bent du kartus buvo ŽŪA 
prorektorium. 1938 metais jis perėjo į Veterinarijos 
akademiją. 1945 m. įsigijo veterinarijos mokslų dak
taro laipsnį. Mirė Kaune 1956 m.

K. Aleksa anuo metu skaitėsi pažangiųjų biolo
gijos mokslų atstovu. Paskaitų metu, įdėmiai žvelg
damas pro savo tuo metu mažai kieno dėvimus pens
nė, jis stebėdavo, kaip studentai reaguos į jo mėgs
tamus paliesti seksualinius ir lyčių santykiavimo 
klausimus- Laikas nuo laiko tais klausimais jis skai
tydavo atskiras paskaitas mergaičių ir vyrų audito
rijoms.

Gal daugiausia prof. Aleksa anuo metu buvo 
pagarsėjęs, tur būt, netyčia išsprūdusiu, posakiu 
„Tik asilas nekeičia savo nuomonės“. Mat, iš jau
nystės jis buvo gana kairus ir, būdamas staigaus bū
do, kartais pakritikuodavo tautininkų režimą. Atsi
tiko (bent taip buvo kalbama), kad ir jis pats pasi
darė tautininku. Susilaukęs dėl to priekaištų, jis kar
tą ir pareiškęs, kad tik asilas savo kailio nekeičiąs. 
Tokioj uždaroj bendruomenėje kaip ŽŪA, šis posa

Raseiniai 1919 m. sausio 19 d. atspaus
dino knygų spauda pašto ženklus su įrašu 
„15 k. Raseinių apskričio pašto ženklas“ 
Dalis buvo perforuotų, dalis karpytų, be 
vandens ženklų. Tikrai naudotų pašto 
ženklų nuvertinimas buvo atliekamas paš
to žymekliu „Raseiniai — Paštas“, rožine 
arba rožine-lelijine spalva.

Gardino paštas 1919 m. kovo 4 d. dėl 
ženklų trūkumo perspausdino caristinės 
Rusijos pašto ženklus. Ženklai perforuoti 
ir karpyti. Laida — 500 kompl. Ženklų įra
šas: viršuje — Lietuva Lit va (rusišk.), vi
duryje skaitlinė 50, apačioje.— skatikų 
grašei (rusišk.).

Telšių paštas 1920 m. sausio 14 d. išleido 
šapirografuotus pašto ženklus. Dydis 35 x 
48, apskritas pašto antspaudas „Telšiai — 
Pašt — Teleg.“ Vidury Vytis. Antspaudo 
apačioje „Apmokėta sk.... -sk“. Įrašyta
ranka. .

RENKA KULTŪRINĖS VEIKLOS 
MEDŽIAGĄ

1976 m. Šiaurinė Amerika minės savo 
nepriklausomybės paskelbimo 200 m. su
kaktį. Ta proga Balzeko lietuviškos kultū
ros muziejus (4012 Archer Ave, Chicago, 
Ill. 60632, USA) nutarė suaktyvinti lietu
viškos kultūrinės veiklos medžiagos rinki
mą. Medžiaga tinka nuo seniausių iki da
bartinių laikų. Tuo būtų sukaktuviniais 
metais daug prisidėta prie Lietuvos ir 
Amerikos kultūrinės veiklos pažinimo. 
Prie muziejaus iš lietuvių yra sudarytas 
specialus komitetas, kuris rūpinasi būsi
momis .iškilmėmis ir rinks reikalingą me
džiagą. Pageidaujama medžiaga: žurnalis
tika. sportas, geneologija, disertasijos, 
rankdarbiai, tautiniai kostiumai, meno 
dirbiniai, heraldika, tautiniai šokiai, lie
tuviški filmai, liet, muzika, technika, so
cialinė globa, fotografijos ir kt.

Komitetas prašo, kad, turintieji bent ko
kią lietuvių kultūrą liečiančią medžiagą, 
sutiktų ją perleisti, ir tai maloniai prašo 
pranešti muziejaus adresu.

V. Vytenietis

A. NYKOS — NILIūNO KNYGA
Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinkinį 

„Vyno stebuklas“ išleis Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas. Knyga jaiu su
rinkta Čikagoje, M. Morkūno spaustuvėje. 
Vadinamosios žemininkų kartos poetas A. 
Nyka-Niliūnas jau yra išleisdinęs tris poe
zijos rinkinius: „Praradimo simfonijas“ — 
1946 m., „Orfėjaus medį“ — 1953 m. ir 
„Balandžio vigilijas“ — 1957 m.

Paulius Drevinis

Atsisveikinimas su tėviške
Ir krūmai, ir žolė kartojo:
Tu jau iš mūsų išeini
Ir nesugrįš!, nors sustojai, 
Nors degė akys ugnimi.

Tavąsias pėdas jau užklojo 
Dešimtmečiai seniai seniai: 
Kiti išaugo kaimai, gojai, 
Kiti keliai ir tvenkiniai.

Armonikos jau kitos groja 
Dainos ne tavo, o kitų... 
Dar atminimai tau pamoja. 
Sustoji. Miela ir graudu.

kis paplito žaibo greičiu ir virto savotišku profeso
riaus Aleksos charakterio sinonimu.

Didžiausias prof. K. Aleksos nuopelnas — jo 
nuolatinė akcija už lietuvės moters švietimą, kurios 
dėka prie ŽŪA buvo įsteigta taip vadinama Ketvir
toji speciali mergaičių sekcija. Jos uždavinys buvo 
paruošti tinkamus kadrus busimosioms Lietuvos šei
mininkėms auklėti ir šviesti- Baigusios šią sekciją, 
agronomės vėliau, daugiausia ir dirbdavo mergaičių 
namų ruošos mokyklose arba trumpalaikiuose kur
suose.

Pagaliau dar verta paminėti kan. F. Kemešį, 
politinės ekonomijos ir kooperacijos mokslų profe
sorių ir studentų bažnyčios rektorių. Kan. F. Kemė
šis buvo apsigimęs visuomenininkas, didelis darbi
ninkų draugas, kooperatininkas ir karštas patriotas. 
Studentai' jį vadindavo amerikonu, nes ilgesnį laiką 
buvo gyvenęs Amerikoje ir dirbęs įvairius kunigo, 
redaktoriaus ir visuomenininko darbus. 1913 m. jis 
buvo atvykęs į Škotiją ir čia trumpai redagavo dar ir 
dabar tebesilaikantį „Išeivių Draugą“.

Nesitenkindamas vien tik darbu Akademijoje, 
jis ėmėsi organizuoti vietos darbininkus, steigti 
jiems draugijas. Netoli ŽŪA jis buvo įsteigęs net 
privatišką amatų mokyklą vietos jaunimui, kurioje 
ir šių eilučių autoriui teko keletą metų padirbėti-

Atsižvelgiant į profesoriaus humaniškumą ir 
ramų būdą, atrodo, neįtikėtina, kad ir jis turėjo už
kliūti bolševikų valdžiai. Deja, 1947-48 m. jis buvo 
ištremtas į Sibirą, kuriame 1954 m. pradžioje ir mi
rė.

***
Neįmanoma keliais brūkšniais pavaizduoti 

mokslo įstaigos, per metų eilę vaidinusios didžiausią 
vaidmenį Lietuvos žemės ūkio kultūros kėlime. Taip 
pat nesinori kalbėti ir pasakoti apie žmones, kurie

KULTŪRINIAI 
POBŪVIAI

„PAGUODOS“ AUTORIAUS PASKAITOS 
IR KELIONĖS AMERIKOJE

Šių metų rugsėjo pabaigoje ir spalio mė
nesių pradžioje NIDOS knygų klubo lei
džiamos PAGUODOS literatūrinių rašinių 
autorius, rašytojas kritikas ir žurnalistas 
Bronys Raila (šiemet sulaukęs 65 metų 
amžiaus ir nutaręs „išeiti pensijon“ (drau
ge su žmona atliko ilgą kelionę lėktuvu 
per žymiausias Amerikos lietuvių koloni
jas. ši kelionė, tarp kitko, buvo panaudota 
dviem tikslam: ilgesnei paskaitai apie tai, 
kas šiuo laiku lietuvių tautai ir ypač išei
vijai būtų svarbiausia politinio ir kultūri
nio prado sanveikos konflikte ir, antra, ta 
proga dalyvauti savo veikalo PAGUODOS 
Amerikoje dabar mėgiamuose vad. „pri
statymuose“, per kuriuos visuomenė tie
siogiai supažindinama su naujais veika
lais bei jų autoriais.

Neminint visos eilės mažesnių privati
nių pobūvių ar diskusinių susitikimų, Bro
nio Railos paskaitos ir Paguodos pristaty
mai įvyko keturiose vietose: Bostone, New 
Yorke, Čikagoje ir Detroite (tiksliau — 
netoli Detroito gulinčiame Windsore, taigi 
Kanadoje).

Pirmasis pobūvis įvyko Bostone rugsėjo 
21 d. Tautinių Namų salėje, kur aipe auto
rių ir jo veikalus itin šmaikščias įvadines 
kalbas pasakė kolegos rašytojai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras. Pobūvį su
ruošė populiarusis Bostono lietuvių kultū
rinių subatvakarių klubas, šį sezoną pir
mininkaujamas inž. R. Veito.

Rugsėjo 29 d. įvyko antrasis povakaris 
New Yorko naujajame kultūriniame židi
nyje, kur B. Railos paskaitą ir Paguodos 
pirs><a‘tymą surengė kultūrinis Vaižganto 
klubas, vadovaujamas rašytojo P. Jurkaus. 
Autorių ir jo veikalą gausiai kultūrininkų 
publikai čia pristatė dr. Vaclovas Paproc- 
kas ir poetas Leonardas Žitkevičius (žino
mas humoristas Balys Pavabalys). Ištrau
ką skaitė aktorius Vitalis Žukauskas ir 
dail. Marija Žukauskienė.

Spalio 4 d. Br. Railos paskaita ir Paguo
dos pristatymas įvyko Čikagos Lietuvių 
namuose, kurį ruošė Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdyba, drauge norėdama 
atžymėti B. Railos aktyvios žurnalistinės 
veiklos 50 metų sukaktį, ir ta proga pirmi
ninkas kun. J. Vaišnys jam įteikė puošnų 
LŽS garbės nario diplomą (B. Raila LŽS 
garbės nariu buvo išrinktas prieš porą me
tų dar senosios LŽS valdybos). Paguodos 
veikalo pristatymą ir autoriaus literatūri
nio darbo apžvalgą padarė žinomas litera
tūros kritikas Algirdas Titus Antanaitis. 
Ištrauką iš pirmojo tomo skaitė aktorius 
Algimantas Dikinis ir jauna poetė Eglė 
Juodvalkytė.

Spalio 13 d. Windsore (Kanadoje) įvyko 
paskutinė vieša paskaita ir supažindini
mas su autoriaus rašto veikla. Popietę su
ruošė Detroito lietuvių žurnalistų skyrius, 
pirmininkaujamas Vlado Selenio. Trumpą 
įvadą apie paskaitininką padarė rašytojas 
Vytautas Alantas.

Visose keturiose vietose Bronio Railos 
paskaita apie kultūros prado svarbą ir pir
menybę buvo išklausyta su dideliu dėme
siu ir pasitenkinimu, protarpiais per trum
pas diskusijas kai kurias mintis paryški
nant bei papildant. Iš esmės visur paskai
ta buvo to paties turinio, bet paįvairina
ma, patrumpinama ar papildoma pagal 
vietos aplinkybes.

Lygiai didelio dėmesio susilaukė ir pati 
Paguoda bei kai kurie ankstyvesnieji auto
riaus veikalai, kaip „Dialogas su lietu-

Su Sotumais
♦ pasaulyje

BRAZINSKAI VĖL APSKŲSTI
Lietuvių spaudoje paskelbtoji iš pačių 

Bražinskų gauta žinia, kad jie rugsėjo 
mėn. buvo galutinai išteisinti, pasirodė ne 
visiškai tiksli.

Rašydami tą žinią, jie, matyt, dar neži
nojo tolimesnės bylos eigos. Spalio 12 d. 
rašytame laiške jiedu pranešė, kad sovie
tai ir vėl apskundė Turkijos teismo spren
dimą, padarytą rugsėjo 27 d. Jie ir toliau 
reikalauja išduoti Bražinskus Sov. Sąjun
gai. Bražinskai iš savo pusės įteikė Turki
jos teismui apeliaciją, prašydami pasmerk
ti sovietinę agresiją prieš Lietuvą, galuti
nai juos išteisinti ir pripažinti politinių 
pabėgėlių teises, (kaip tai buvo padarę 1970 
m. spalio — lapkričio mėnesiais Trabzono 
teismai ir 1970 m. gruodžio mėnesį aukš
čiausias Turkijos teismas. Apeliacijų per
žiūrėjimas Turkijos teismuos^ gali užtruk
ti dar kelis mėnesius. Bražinskai betgi ma
no, kad tai daugiau formalumas, kuris ne
kliudytų išvykti iš Turkijos, jeigu gautų 
kurios nors valstybės vizą. Vizos gavimą 
apsunkina tarptautinė 1970 m. sutartis, 
draudžianti priimti pabėgėlius, privertu
sius lėktuvą nusileisti jų nurodytame 
krašte.

Apie buvusį teismą rugsėjo 27 d. Bra
žinskai papildomai rašo, kad rusų advoka
to iškeltas „non jurisdiction“ priekaištas 
buvo atmestas. Posėdžio eigą, kaip ir anks
čiau, stebėjo du atstovai iš Maskvos amba
sados Ankaroje. Nuo š. m. gegužės 21 d. 
Bražinskams posėdžiuose dalyvauti nerei
kia. Jie tikisi, kad ir ateityje teismo posė
džiuose dalyvauti nereikės.

PAGERBTAS A. SUKYS
Kadaise Bradforde (Anglijoje) gyvenu

siam savanoriui-kūrėjui, dviejų Vyčio kry
žiaus kavalieriui Antanui Šukiui praėjusią 
vasarą suėjo 75 metai amžiaus. Ta proga 
St. Catharines mieste Kanadoje (kur jis 
dabar gyvena) buvo suruoštas specialus 
pagerbimas. Kartu pagerbta ir jo žmona, 
18 metų išbuvusi Sibiro stovyklose.

A. Šukys yra parašęs atsiminimų knygą 
„Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai“, 
kurią išleido Nida.

„LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA“
Petro Jurgėlos parašyta „Lietuviškoji 

skautija“ pnądėta rinkti pranciškonų 
spaustuvėje. Veikalas bus didelis ir turės 
apie 200-700 nuotraukų. Knygą leidžia LSS 
pirmija, visais leidimo reikalais rūpinasi 
A. Samušis.

Anglijos skautai taip pat žada išleisti 
apžvalginę knygą apie savo veiklą.

viais” ir kiti. Deja, ne visose vietose buvo 
tinkamai suorganizuota jų pasiūla. Ne vi
sur buvo užtenkamai ir Paguodos, šiek 
tiek daugiau pirmojo tomo dar buvo likę 
Bostone ir Čikagoje. Ir antrojo tomo tik 
truputis suspėjo pasiekti Čikagą, bet trū
ko kitur. O Detroite-Windsore iš viso jo
kios „paguodos“ nebuvo.

Buvo paaiškinta, kad pirmosios Paguo
dos dalies stigo, nes anksčiau išėjęs tomas 
jau buvo baigiamas platintojų išparduoti, 
o antrasis tomas vėlavosi dėl ilgai trun
kančio transporto per Atlantą.

dar ir dabar gyvena ir gali daugiau ir geriau papasa
koti apie ŽŪA ir jos darbus. Iš gyvųjų profesorių 
paliestas tiktai vienas prof. Vitkus, nes nenorėta 
praleisti nei vieno iki 1944 metų buvuso ŽŪA rek
toriaus.

Dar būtų minėtini jau amžinybėn iškeliavę 
ŽŪA profesoriai ir lektoriai — buv. ž. ū. ministeris 
prof- dr. Jurgis Krikščiūnas (miręs Vokietijoje), 
adv. Raulinaitis (miręs Kalifornijoje), žymusis 
gamtininkas J. Elisonas (miręs Vokietijoje) ir kt. 
Tačiau jų nei vienas negyveno ŽŪA, o tik atvažiuo
davo savo dėstomojo dalyko skaityti. Todėl jie ne
buvo taip ankštai susiję su šia mokslo įstaiga, kaip 
šiose prisiminimų nuotrupose suminėtieji.

Iki šiol nėra tekę susitikti nei vieno, kuris, gyve
nęs ar dirbęs šioje mokslo įsaigoje, neprisimintų jos 
su didele meile ir nuolat pasikartojančia nostalgija.

Baigiant pažymėtina, kad 1944 m. vokiečiai 
pasitraukdami ŽŪA rūmus ir bendrabučius išspog- 
dino, o biblioteką ir kitus įrengimus sunaikino. (Vė
liau rūmai vėl atstatyti).

1946-1947 m. ŽŪA buvo perkelta į Kauną ir 
pagrindinai perorganizuota- Įvesti nauji, iki tol ne
buvę mokslai. 1964 m. ji perkelta į prie Kauno esan
tį Noreikiškių (buv .dr. P. Karvelio )ūkį. Čia pasta
tyti nauji mokymo pastatai ir bendrabučiai. Buvu
sioje ŽŪA Dotnuvoje dabar veikia Žemės ūkio insti
tutas, vadovaujamas A. Būdviečio.

Apie naująją ŽŪA, gal būt, kada nors su tokia 
pat meile mūsų vaikams papasakos tie, kurie dabar 
joje gyvena ir mokosi.

P. S. Patirta, kad prof. Vitkus nėra vie
nintelis iki 'karo -pabaigos buvusių rektorių 
išlikęs gyvas. Prof. A. Kundrotas taip pat 
tebegyvena Lietuvoje ir tebedirba ŽŪA.

E. RAMONUI — AUKSO MEDALIS
Panevėžietis E. Ramonas tarptautinėse 

motociklų varžybose Italijoje 350 ccm kla
sėje laimėjo pirmą vietą. Jam įteiktas 
aukso medalis.

„LITHUANIAN METHOD“
Atvykęs Amerikon ir profesoriaudamas 

Notre Dame universitete, Steponas Kolu
paila patyrė, kad jo sukurtas upių matavi
mo metodas čia yra žinomas „Lithuanian 
method“ vardu. Kaip Washington, D. C., 
Geological Survey įstaigos literatūra mi
ni, upių žiemos debitams matuoti būdas 
Amerikoje vadinamas „Lithuanian“ vardu. 
Šio metodo autorius yra prof. St. Kolupai
la. Upių matavimo uždaviniuose Kolupaila 
dirbo Rusijoje, Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje. Profesoriaudamas Notre Dame 
universitete, profesorius domėjosi tiek 
kaimyninės St. Joseph upės debitais, tiek 
didžiulės Mississipi.

VIENUOLĖ — KOMPOZITORĖ
Tyliai, nesigarsindama, JAV dirba vie

nuolė lietuvaitė kompozitorė sesuo Marija 
Bernarda (Venskutė). Amerikon ji atvy
ko su tėvais 1903 m. Penkiolikos metų 
įstojo į vienuolyną, kuriame gyvendama 
baigė muzikos konservatoriją Chicagoje, o 
vėliau įsigijo muzikos bakalauro ir net 
magistro laipsnius. Be tiesioginio mokyto
jos darbo, ji vadovavo studenčių simfoni
niam orkestrui ir visą laiką kūrė muziką 
lietuviškomis temomis. Jos sukurta lietu
viška rapsodija buvo keletą kartų atlikta 
didelių simfoninių orkestrų Chicagoje. Se
suo Bernarda yra sukūrusi variacijų sty
giniam orkestrui, bažnytinių giesmių ir 
net mišias.

Šiuo metu ji atvyko į Los Angeles, kur 
dirbs šv. Kazimiero lietuvių parapijos mo
kykloje.

MOKYS TAUTINIŲ ŠOKIŲ
Liudas Sagys 1974-75 mokslo metams 

yra pakviestas mokyti tautinius šokius 
Lake Wrie kolegijoje, Ohio. Grandinėlės 
vadovas, didesnę amžiaus dalį (virš 35 me
tų) paskyręs lietuviškiems sceniniams šo
kiams savųjų tarpe, nuo rugsėjo mėn. pra
dėjo dirbti su amerikiečių studentais. La
ke Erie Kolegija savo programa apima 
platų, įvairaus žanro šokių kursą. L. Sagio 
tiesioginės kolegijoje pareigos bus vesti 
liaudies šokių pamokas ir organizuoti 
liaudies šokių koncertinę grupę.

MUZIKAS A. JURGUTIS ČIKAGOJE
Rugsėjo pabaigoje į Čikagą atvyko mu

zikas Aloyzas Jurgutis, praėjusią vasarą 
pabėgęs iš sovietinės ekskursijos V. Euro
poje ir paprašęs politinio prieglobsčio Ita
lijoje. Tai palyginti jaunas vyras, gimęs 
1939 m. Laukuvoje. Ten jo tėvas buvo var
gonininkas. Baigęs gimnaziją, mokėsi J. 
Gruodžio muzikos mokykloje Kaime ir 
Vilniaus konservatorijoje, kur 1959-1961 
m. dirbo koncertmeisterio darbą šalia stu
dijų. 1963 m. baigęs konservatoriją, išsiųs
tas į Kazachiją mokytojauti. Ten darbavo
si trejus metus. 1966 m. grįžo į Lietuvą ir 
iki šių metų pavasario dirbo Vilniaus kon
servatorijos chorinio dirigavimo katedroje 
vyresniuoju dėstytoju. Šalia tų pareigų iki 
1973 m. buvo konservatorijos choro chor
meisteris. Tai trumpi biografiniai duome
nys žmogaus, užaugusio ir išsimokslinusio 
jau sovietinėje okupacijoje ir neseniai pa
sirinkusio laisvę.

A. Jurgučiui atvykti į JAV daugiausia 
padėjo BALFas. Dabar dedama pastangų 
atkviesti ir jo žmoną.

Rašydamas apie A. Jurgutį („T. Ž.“), 
žurnalistas VI. Ramojus sako:

„Pagal muz. A. Jurgutį, gyvajai tautai 
namuose nereikia „žioplių“, atvykusių iš 
laisvojo pasaulio. Jie laukia tokių turistų, 
kurie nebijotų atvirai (ne okupaciniam re
žimui pataikaudami) kalbėti apie gyveni
mą laisvajame pasaulyje, o sugrįžę iš Lie
tuvos. drįstu viešai pasakyti ir tiesas žodį 
apie lietuvių tautos gyvenimą vergijoje.“

IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija iš

leido (pakartojo) tris prof. Juozo Ereto 
paskaitas. Leidinys pavadintas bendru 
vardu „Išeivijos klausimais“. Atskirų pa
skaitų pavadinimai: „Tremtis — prakeiki
mas ar uždavinys“, „Tremties lietuvis idė
jų sūkuryje“ ir „Mažosios tautos bei vals
tybės ir jų reikšmė Europai“.

Visos tos paskaitos yra taip giliai išmąs
tytos, turi tokių reikšmingų minčių, kad 
jų vertė niekada negali pasenti. „E. Lietu
vis“ ateityje 'persispausdins bent vieną ki
tą tų paskitų skyrių.

J. LINGIO PASKAITOS
Kursą apie lietuvių kalbos tarmes ir se

nuosius lietuvių kalbos tekstus Stockhol- 
mo universiteto rudens semestre skaito 
lektorius J. Lingis. Universiteto slavų-bal- 
tiečių institutas jį yra paprašęs paruošti 
pilną lietuvių literatūros apžvalgą baltis
tiką studijuojantiems. Pernai jis paruošė 
senosios lietuvių literatūros apžvalgą, ku
rią labai šiltai sutiko studentai.
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Lietuviai gieda bet... Lietuviai Baltarusijoje
K. Senkus

Daugiau ar mažiau giedama ir dainuoja
ma. visose tautose. Palinkimas giedoti ar 
dainuoti, galima sakyti, yra žmonių pri
gimtyje. Giedoti, dainuoti, muzikuoti yra 
kūrybingo džiaugsmo ženklai. „Palaiminta 
(laminga) tauta, kuri moka džiūgauti; jos 
vaikai vaikščioja, Viešpatie, tavo veido 
šviesoje“ (Ps. 88, 16). Iš tikrųjų laiminga 
tauta, kuri moka giedoti ir dainuoti. Ji 
tuo liudija apie savo turimą gaivalingu
mą, gyvybinį veržlumą ir kūrybinį sugebė
jimą.

Senovėje lietuviai, kaip žinome, giedo
dami meldėsi, garbino Dievą ir kartu mo
kėsi lietuviškai skaityti. Kanitičkos, anuo
metinė giesmių knyga, turėjo būti išleista 
labai daug kartų, kad patenkintų norin
čius giedoti. Senoji tradicija reiškė, kad 
galima arba reikia giedoti kiekviena pro
ga. Kiekvienos apeigos, kur tik susirenka 
grupelė ar daugiau žmonių, yra susieja
mos su giesmėmis ir stengiamasi giedoti. 
Šita tradicija gyva dabartinėje Lietuvoje. 
Apie tenai vartojamų giesmių gausą aiš
kiai kalba „Liturginis maldynas“ (Vil
nius-Kaunas 1968 m.). Jame, šalia dauge
lio maldų, yra daugiau kaip 200 giesmių 
tekstų. (Su juo reikėtų mums išsamiau 
susipažinti). Dabartinėje Lietuvoje žmo
nių giedama ne kelios ir vis tos pačios gies
mės, bet atskiroms apeigoms priderintos, 
kiekvienai progai parinktos. Tai reiškia, 
tenai žmonių giedojimai seka arba papildo 
liturginę mintį, savo melodijomis arba mu
zika sukilnina kiekvienas apeigas, viešas 
bažnytines arba grynai lietuviškai liaudiš
kas.

Lietuvoje giedojimas yra ne tiek „pasi- 
rodymąs“, bet tikra malda, esminė litur
gijos apeigų dalis.

Žinome gerai, kad lietuviai gieda ir Sve
tur, išeivijoje. Bet jų giedojimas apsiribo
ja mažų giesmių skaičiumi (4-6). Jas-gie
da visur ir 'kiekviena proga tas pačias. 
Dauguma jas taip „įsimylėjo“, kad be jų 
nebesijaučia gerai...

„Bad Godesberge tai gražiai sugiedojo“, 
neseniai gyrėsi vienas lietuvių moterų su
važiavimo dalyvis. Tenai „pamaldų metu 
skambėjo lietuviškos šventos giesmės: 
Pulkim ant kelių, Prieš Tavo altorių, Ma
rija, Marija ir kitos“ — taip ano dalyvio 
susižavėjimą patvirtina K. Šim. reporta
žas, išspausdintas „Europos Lietuvyje“, 
Nr. 39, 4 psl. Reportažuose apie kitus su
važiavimus, kuriuose giedojimas prisime
namas, galime skaityti tą patį. Gi lietuviai 
reporteriai, kurie tokį giedojimą laiko jau 
visiems žinomu dalyku ir kuriems tai kar
toti atgriso, praeina tylomis net pro pa
čias pamaldas.

Dėlei šitos išeivių „tradicijos“ kunigas 
K. Senkus daug kartų patyrė ir mažiau 
malonių situacijų, kai jis — rengėjų pra
šytas — stengėsi į „standartinį“ giedojimo 
repertuarą įtraukti ir vieną kitą naują 
giesmę. Čia galima suminėti Liet. Studijų 
Savaites Europoje ir V. Vokietijos lietuvių 
katalikų, kunigų ir pasauliškių suvažiavi
mus. Apie tokį „standartinį“ giesmių re
pertuarą liudija kunigas K. Pugevičius 
„Darbininke“, 1974 m., Nr. 39, psl. 4. Yra 
ir daugiau liudininkų su atviromis akimis 
r neužkimštomis ausimis.

„Kam gi čia tų naujų giesmių..., imkime 
žinomas įprastines!“ — įtikinėja vienas 
„tradicionalistas“. „žmonės nori vėl išgirs
ti jų mėgiamiausias...“, argumentuoja pa
nelė daktarė. „Naujos neskambės taip gra
žiai, kaip tradicinės...“, įtikinėja garsaus 
lietuvių giedojimo mylėtojas, šitie ir kiti 
įrodinėjimai, žinome, turi šiek tiek pagrin
do. Geriau bent šiek tiek giedoti, negu vi
suomet tylėti.

Kad lietuviai gieda ir nori giedoti yra 
aiškus ženklas, kad jie dar gyvi. Tačiau 
turime būti sau patys kritiški. Kyla klau
simas: ar lietuviai išeiviai savo „tradici
niu“ giedojimu neapsigauna? Gal jie gie
da labiau „demonstruodami“, pasirodyda
ma prieš kitus, negu melsdamiesi? čia per
šasi prisiminti garsius „bytlių“ koncertus 
bažnyčiose, kur triukšmas nustelbia nusi
teikimą maldai.

Kad lietuviai gražiai — garsiai — gieda 
ir mėgsta taip giedoti, tai žino net svetim
taučiai. Pvz„ vokiečiai iš pokarinių laikų 
Vokietijoje, Tuebingene, Hanau ir kitur, 
prisimena gana gerai. Meno srityje kūri
nio grožis, deja, ima nublukti ir jo vertė 
mažėja, kai tą patį kūrinį nuolatos varto
jama, kur tinka ir kur netinka, žinoma, jis 
tenai turi būti vartojamas, kur kito netu
rima ir nenorima be jo apsieiti, nes būtų 
lyg nejauku, netvarkoj...

KAI REIKIA
SIUNTINIO

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

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
1 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, Wil 2PU

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

Naujų giesmių nesimokant ir negiedant, 
pasidaroma nuobodžiais, ypač tenai, kur 
sekmadienis po sekmadienio kartojama vis 
tas pačias, nes paįvairinti nėra kaip. Ne
reikia stebėtis, kad jaunoji karta ir inteli
gentijos atstovai, kurie dar eina iš vieno 
su savo tėvų tradicija, pagaliau ima bodė
tis, nutyla ir visai nebegieda... nė tų „tra
dicinių“.

Mažas giesmių skaičius kalba taipgi.apie 
dvasiniai kultūrinį suvargimą, nuskurdėji- 
mą religinėje srityje. Dainų srityje tokio 
bado dar nesimato. Mažo skaičiaus gies
mių giedojimas ir jų „iš peties traukimas“ 
dar palaikomas tam tikru veržlumu arba 
noru „demonstruoti“, negali būti labai gi
riamas, kai žiūrima į giesmę kaip maldą, 
kaip Dievo ir šventųjų, o ne savęs pačių, 
garbinimą. Kai giedama tik save parodant, 
garbinamas ne Dievas. Teisingumas reika
lauja, kad kiekvienas žmogus pirmiausia 
didžiausią pagarbą parodytų Viešpačiui.

Kai kas įsitikinęs tvirtina, kad esą dau
giau giesmių nebereikia: „tradicinės“ gies
mės žinomos atmintinai, jos gražiai skam
ba, ir kunigai, vadovaujantys liturgijos 
vykdytojai, patenkinti ir kitokių neberei- 
kalauja; o be to, „tradicinės“ giedoti ne
reikią nė pasiruošimo...

Paviršutiniškai žiūrint, tai gali atrodyti 
teisybė. Nes kunigas, liturgijos išpildyto- 
jas arba atsakingas centrinis pamaldų va
dovas, naujų giesmių neprašo, neieško, ne
reikalauja; neretai jis giedojimo reikalu iš 
anksto nepasirūpina, su giedojimo vadovu 
nesitaria... Dažnas kunigas pats remia to
kią „gražią tradiciją“ giedoti žinomiausias 
giesmes, nežiūrint, ar jos tinka, ar ne. Se
novėje „Pulkim ant kelių“ giedodavo iš 
tikrųjų suklaupę, parpuolę prieš Dievą ant 
kelių ir nusižeminę. O šiandien šitą gies
mę „traukia“ (gal būt išdidžiai) stovėda
mi, panašėdami į tą Evangelijos prilygini
me minimą fariziejų.

Daugelyje vietų, kur nėra uolaus vargo
nininko, vargiai įmanoma bent grupę žmo
nių kitokių ar naujų giedojimų išmokyti. 
Tenai reikėtų prisiminti ir pasiguosti, kad 
senoje Lietuvoje taipgi amžiais nebuvo 
kiekvienoje parapijoje vargonininkų, kaip 
ir šiandieninėje okupuotoje tėvynėje. Ta
čiau žmonės giedojo kiekviename kaime, 
kiekvienoje gryčioje, kiekviena religine 
proga. Todėl anuomet reikėję daugelio 
kantiškų, giesmių knygų, žinoma, giedojo, 
kaip kas mokėjo, kaip šiandien Lietuvoje 
gieda, nežiūrint visokių varžymų.

Kad lietuvių giedojimai vėl plačiai at
gytų ir sužydėtų, reikia kunigų, vargoni
ninkų ir visų kitų glaudesnio bendradar
biavimo. Reikia, kad vadovaujantieji mū
sų visuomenės asmenys į savo garbingą 
veiklą įplanuotų ir su giedojimais surištus 
'Mausimus. Reikia imti garsiau šaukti, ne
gu vienas Vargonininkų-Muzikų .Sąjungos 
narių būrelis pajėgia.

Kili.
„Laivas“ (Nr. 9) persispausdina Solženi

cyno laišką rusų ortodoksų bažnyčios pat
riarchui. Štai keletas jo ištraukų.

„Jau praėjo 7 metai nuo to laiko, kai du 
idealistai kunigai savo pavyzdžiu patvirti
no, kad tyroji krikščioniškojo tikėjimo 
liepsna mūsų krašte dar nėra išblėsusi. Jie 
rašė jūsų pirmatakui, išdėstydami ir įvai
riais būdais įrodydami, į kokias savanoriš
kos vergijos ir susinaikinimo pinkles Ru
sijos bažnyčia yra įkliuvusi. Jie prašė, kad 
jiems nurodytumėte, kas jų laiške netei
singa. Bet nė vienas iš bažnyčios vadų ne
apsiėmė jiems atsakyti. Atsakymas jiems 
buvo labai aiškus ir šiurkštus. Už kalbėji
mą tiesos jiems buvo uždrausta altoriaus 
tarnyba.

Dar iki šiandien vienas drąsus arkivys
kupas, Ermogen iš Kalugos, uždarytas vie
nuolyne dėl to, kad priešinosi bažnyčių už
darymui ir knygų bei šventų paveikslų de
ginimui, nors įtūžusiems bedieviams tai 
buvo pavykę kitose vyskupijose... Šalia 
kiekvienos naudojamos bažnyčios yra 20 
sugriautų ar nepataisomai sugadintų ir 
dar 20 išniekintų ir apleistų. Kiek dar yra 
miestelių ar kaimų, kurie turėtų bažnyčią 
ne toliau kaip 100 ar net 200 kilometrų? 
Šiaurinė mūsų krašto dalis, per amžius bu
vusi rusiškosios dvasios tvirtove, dabar li
ko visai be bažnyčių.“

„...Praėjo 7 metai, o bažnyčia vis dar 
valdoma „Tikybinių reikalų tarybos“, ku
ri net skiria klebonus ir vyskupus. Bažny
čia diktatūriškai valdoma bedievių; to dar 
nebuvo krikščionybės 2000 metų istorijoj! 
Visa bažnyčios nuosavybė ir tikinčiųjų au
kos jų kontroliuojamos. 5 milijonai rublių 
iš karto duodami su pasididžiavimu paša
liniams tikslams, tuo tarpu kai vargšai va
romi nuo bažnyčios durų, ir nėra iš ko pa
taisyti prakiurusį stogą.“

„Draugo“ (Nr. 216) vedamajame b. kv. 
labai gražiai ir teisingai nušviečia lietu
viškos knygos padėtį ir reikalą, štai kele
tas jo rašinio ištraukų:

„Išeivijoje didžiausius lietuviškų knygų 
tiražus buvo pasiekę senosios išeivijos 
knygų leidėjai šio šimtmečio pradžioj. Ta
da geresnių lietuviškų knygų tiražai buvo 
pasiekę po keletą tūkstančių. Nemažesniu

Dabartiniame Breslaujos rajone aplink 
Apso miestelį yra arti 30 kaimų, kuriuose 
gyvena lietuviai. Astravo rajone Gervėčių 
saloje yra arti 20 lietuviškų kaimų. Buvu
siame Rodūnės (dabar Varainovo) rajone 
yra apie 20 lietuviškų kaimų. Varanovo ra
jone yra lietuviška „sala“, vadinama Ra- 
maškonių kaimo vardu. Buvusiame Žir
mūnų valsčiuje, dabar Varanovo rajone, 
yra Plikių „sala“. Lazdūnų „saloje“ prieš 
II pasaulini karą buvo daugiau kaip 10 lie
tuviškų kaimų. Lietuvos turistai 1971 m. 
aptiko lietuviškai kalbantį Poškiškės kai
mą, apie 30 km. į rytus nuo Dieveniškių.

Baltarusijoje lietuvių atžvilgiu vartoja
ma tautinė diskriminacija. Pradžios mo
kyklose visi mokslo dalykai dėstomi rusiš
kai. Vaikams mokykloje draudžiama lietu
viškai kalbėti. Per mokyklas rusinamos ir 
šeimos. Galima užtikti šeimų, kuriose tė
vai tarp savęs kalba lietuviškai, o su vai
kais gudiškai. Esą jie taip daro todėl, „kad 
vaikui būtų lengviau mokytis“. Kai kurie 
lietuviai siunčia savo vaikus mokytis į 
LietuVą, bet ir čia susidaro sunkumų: tė
vai nenori su vaikais skirtis, o Lietuvoje 
bijomasi juos priimti. Ee to, Baltarusijos 
valdžia persekioja tuos tėvus, kurie leidžia 
savo vaikus mokytis į Lietuvą: neduoda 
gyvuliams pašaro, atima sklypus.

Rusinamos ir lietuvių pavardės bei var
dai. Joną dokumentuose užrašo Ivanu, Jur
gį — Igoriu ir t. t. Lietuviški vietovardžiai 
keičiami rusiškais. Pvz„ Breslaujos rajone 
Juodelėnai pavadinti Edoviči, o prie Rdū- 
nės Piliakalnio kaimas perkrikštytas į Go- 
rodišče. ,

Lietuvių apgyventose vietose Baltarusi
joje niekur negausi lietuviškos knygos ar 
laikraščio. Lietuvišką laikraštį galima už
sisakyti per vietinius paštus, bet jie nepri
ima daugiau kaip dvi prenumeratas.

Uždrausta ne tik patiems Baltarusijos 
lietuviams organizuoti saviveiklą, bet ir 
kviestis iš Lietuvos. Iki 1972 m. studentų 
ir moksleivių meniniai kolektyvai nuvyk
davo pas Baltgudijos lietuvius, kurie juos 
džiaugsmingai sutikdavo? Dabar tas vyki
mas labai smarkiai suvaržytas ir praktiš
kai nebegalimas.

Prie lietuvių nutautinimo prisideda ir 
lenkai. Dirbdami valdiškose įstaigose, jie 
dažnai lietuvius prirašo prie lenkų, o kuni
gai bažnyčiose taip pat nebeleidžia lietu
viškų pamaldų.

Beveik visose lietuvių kolonijose jauno
ji karta jau labai žymiai surusinta. Balta
rusijos lietuviams, kurių ten priskaitoma 
apie 50.000, gresia rimtas pavojus visai iš
nykti. (Iš Eltos)

KNYGA APIE DAIL. S. ŽUKĄ
Dail. Stepas Žukas dar nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo žinomas savo stipriais šar
žais ir karikatūromis. Dabar jis sulaukė 
70 metų amžiaus. Ta proga išleista apie jį 
knyga, kurioje iškeliami ne tik meniškieji, 
bet ir politiniai nuopelnai.

r r aso
tiražu buvo spausdinamos lietuviškos kny
gos Vakarų Vokietijoje pokario metais, kai 
lietuviai gyveno skurdžiose išvietintųjų 
asmenų stovyMose, tačiau buvo labai tur
tingi savo dvasia. Dargi masinės emigraci
jos pradžioje JAV-bėse lietuviškos knygos 
buvo spausdinamos kelių tūkstančių eg
zempliorių tiražu.

Deja, pastaruoju metu skaitytojų skai
čius yra gerokai nukritęs ir skaičiuoja
mas jau nebe tūkstančiais, bet šimtais. 
Reikia pastebėti, kad lietuviškų knygų ti
ražų mažėjimas vyko lygiagrečiai su mū
sų turtėjimu. Puošnios rezidencijos, platūs 
žemės sklypai, brangūs automobiliai, pui
kūs butų įrengimai, vietinės ir užsieninės 
kelionės ir kiti patogumai lyg ir išstūmė 
iš mūsų butų lietuviškąsi'as knygas.

Šiandieną kurti lietuvišką knygą — ma
teriališkai visiškai neapsimokąs dalykas. 
Rašytojams bet kokie honorarai yra beveik 
užmiršti. Šiandien nebetenka galvoti apie 
bet kokį komercinį lietuviškos knygos lei
dimą išeivijoje, nes skaitytojai jau kuris 
metas išlaidų nebeapmoka. Lietuviškai 
knygai išleisti reikia rėmėjų (mecenatų). 
Reikia dar džiaugtis, kad turime idealistų 
rašytojų, kurie ir be atlyginimo kuria, 
jiems panašių leidėjų, kurie jų raštus lei
džia, rėmėjų, kurie leidimą paremia. Visų 
jų dėka mes vis dėlto pajėgiame kiekvie
nais metais išleisti keletą dešimčių kny
gų, kurių tarpe yra gerų romanų, apysakų 
rinkinių, poezijos, mokslinio turinio raštų, 
atsiminimų.

Tikriausias lietuviškos 'knygos leidimo 
laidas turėtų būti jos skaitytojai. Taigi 
reikia dėti visas pastangas, kad mums tur
tėjant, lietuviškoji knyga turėtų pirkėjų 
ir nenumirtų.
Padėti lietuviškai knygai pirmiausia gali
ma ją perkant, stojant nariais į veikian
čius lietuviškų knygų klubus ir sąžiningai 
mokant reikiamą mokestį. Kai kartais, 
vengdami pirkti lietuviškąją knygą, sau 
sakome, kad ji mums nereikalinga, tai tuo 
metu nepamirškime paMausti, o, gal būt, 
mes, mūsų maža piniginė auka reikalinga, 
kad lietuviškoji knyga klestėtų, augtų ir 
kad vis būtų puoselėjama lietuviškoji kū
ryba.“

LIETUVOJE
BOIKOTUOJA SOVIETINIO 
IŠLAISVINIMO ŠVENTES

Kaip žinia, šiemet sukako 30 metų, kai 
Sov. Sąjungos raudonoji armija antru kar
tu okupavo Lietuvą. Komunistai tai vadi
na propagandiškai — išlaisvinimu. Šita 
proga šiemet įvairiuose Lietuvos miestuo
se jie organizavo pergalės šventes, kuriose 
dalyvavo raudonosios armijos veteranai. 
Kad Lietuvos žmonės šitokiomis „išvada
vimo“ šventėmis nesidžiaugė ir, kur galė
jo, jas boikotavo, atskleidžia „Literatūros 
ir Meno“ (Nr. 41) straipsnis „Vienas tarp 
žmonių“.

Ten skaitome: „Utenoj Pergalės dienos 
proga buvo suruoštas Didžiojo tėvynės ka
ro dainų ir eilėraščių vakaras — konkur
sas. Suvažiavo saviveiklininkai iš viso ra
jono, vietinių konkursų nugalėtojai. Gar
bės svečiais įbuvo pakviesti karo vetera
nai, ir be šiurpulio negalėjai žiūrėti ir 
Mausyti, kai pakilo žmogus su tuščia ran
kove, kai pradėjo pasakoti, kiek praėjo 
dulkėtų fronto kelių, kiek skeveldros nuo
laužų dar nešiojasi savo petyje.

Dainavo dainas ir jaunutė akiniuota 
mergaitė (...). Skaitė eilėraščius apie ka
rą, meilę, ilgesį ir herojiškumą. Kaip dai
navo, kaip deklamavo, nesiimsime spręsti 
(...). O salėje sėdėjo tik... patys saviveik
lininkai. Daugiatūkstantinė Utena, per- 
sektyvus pramonės centras, augantis res
publikos miestas... Ką jis veikė tą valan
dą, kur praleido laisvas šventės dienas? Į 
kultūros namus jį kvietė skelbimai, kvie
tė rajoninis laikraštis. Neatsiliepė nė vie
na gamykla, mokykla, administracinė ir 
ūkinė įstaiga, nė vienas naujas mikrorajo
nas. Neatsiliepė aplinkiniai kaimai, apylin
kės, kolūkiai ir tarybiniai ūkiai (...).

Jeigu šventė, jeigu žmonės nedirba, tu
rėjo būti pilna salė, turėjo sykiu dainuoti 
„Augo girioj ąžuolėlis“, turėjo klausytis 
rūsčių eilių, turėjo matyti tuščią ranko
vę... Ne. Utenos gyventojai, pasibaigus 
šiam vakarui, rinkosi į kultūros namų fo
jė, ieškodami bilietų į estradinį koncertą“ 
Kodėl? Todėl, kad estradiniame koncerte 
atėniečiai nesitikėjo įgrisusio melo apie 
pergalingą išlaisvinimą.

APRŪPINA DUJOMIS
Gamtines ir suskystintas dujas dabar 

Lietuvoj jau naudoją daugiau kaip 170.000 
kaimo gyventojų šeimų. Dujos atvestos net 
į tokius tolimus rajonus, kaip Kretinga, 
Širvintos ir k. Ateinančiais metais numa
tyta aprūpinti dujomis dar 25.000 kaimo 
gyventoji; butų. Tokiu būdu iki ateinančių 
metų pabaigos jau beveik kas antra kaimo 
gyventojų šeima turės dujas.

VIEŠBUTIS „LIETUVA“
Kaune statomas 22-jų aukštų viešbutis 

„Lietuva“. Tai būsiąs aukščiausias miesto 
pastatas. Viešbutis būsiąs įrengtas vaka
rietiškai ir galėsiąs priimti 1.000 svečių.

500 JUOSTŲ
Vilniuje Dailės parodų rūmuose atidary

ta liaudies meistrės P. Damijonaitienės kū
rybos paroda. Ekspozicijos stenduose — 
apie 500 unikalių tautinių juostų, išaustų 
per pastaruosius penkerius metus.

P. Damijonaitienės juostos buvo ekspo
nuotos Prancūzijoje, Italijoje ir kitur. 
Darbščios meistrės išaustomis juostomis 
dabinasi daugelis meno saviveiklos kolek
tyvų — liaudies dainų ir šokių atlikėjų.

LIETUVIAI — RASINIS MIŠINYS
Lietuvoje spauda skelbia dokumentus, 

įrodančius, kaip hitlerinės Vokietijos val
džia tyrė lietuvių „rasinį pilnavertiškumą“ 
(„Švyturys“, Nr. 19, 1974). Ir rado, kad jie 
netinkami pokarinės Europos „arijietiškai“ 
bendruomenei. Lietuvos generalinio komi
saro valdininkai tvirtinę:

„Tarp rytų tautų lietuvių tauta, be abe
jo, yra didžiausias rasinis mišinys, — tai 
matyti jau iš jos tipų. Iš šio žemaičių, 
aukštaičių, suvalkiečių, baltarusių, lenkų, 
rusų ir t. t. mišinio biologini® pamato išsi
vystė savybės, kurios, apeliuojant į cha
rakterio ypatybes, kaip garbė, kolektyviz
mo jausmas, laisvė, noras aukotis, polinkis 
dirbti ir pan., reaguoja kitaip, negu buvo 
tikėtasi...“

Tik žemaičiai buvę rasiniu atžvilgiu tin
kamesni:

„Tikriausiai Lietuvos šiaurės vakarų 
kampe gyvenančius žemaičius... galima bū
tų įvertinti rasiškai teigiamai. Jeigu taip 
būtų, tai ateityje jie suvokietėtų, atskyrus 
juos nuo kitų lietuvių vokiečių kolonizaci
niu tiltu, kuris, kaip planuota, eitų nuo 
Rytprūsių per Lietuvą Rygos link...“

Rašinio pabaigoje sakoma:
„Būtina pabrėžti, kad karo metu hitle

riniai okupantai pačioje Lietuvoje „rasiš
kai“ visų lietuvių netyrė. Tai apsprendė, 
visų pirma, jų įsitikinimas, kad Lietuvoje 
iš viso esą maža „tinkamo kraujo“ žmonių, 
antra, baimė atsMeisti savo tikruosius 
kėslus. Todėl ir apie slaptai pradėtus da
linius „tyrimus“ mažai kas žinojo. Tačiau 
archyvuose vis dėlto išliko medžiagos apie 
juos. Tai lietuvių, 1939 — 1944 m. pateku
sių į Vokietiją, slaptos „rasinio tyrimo“ 
bylos. Iš jų matome, kad hitleriniai „gy
dytojai“, „antropologai“, „rasių“ specialis
tai surašydavo kiekvieno žmogaus geneti
nę šaką iki trečios-ketvirtos kartos, nuo
gus ar pusnuogius nufotografuodavo, ap
tardavo kaukolės tūrį, visą išvaizdą, iš pa
žįstamų ir kaimynų surinkdavo žinias apie 
tikrinamųjų charakterį, elgesį, gabumus, 
politinę veiklą, kokia kalba šneka namuo
se bei darbe ir pan.“

KODĖL JOS NELIETUVIŠKOS?
Lietuvos kolūkiuose vyksta nesiliaujan-' 

kis lenktyniavimas. Pabaigus vieną darbą, 
prasideda lenktynės dėl kito . Lenktynių 
laimėtojai, t. y., daugiausia darbo atlikę 
ar derliaus surinkę darbininkai, čia pat 
vietoje apdovanojami raudonomis trikam
pėmis gairelėmis. „Švyturio“ žurnale įdė
ta nuotrauka, vaizduojanti gairelių įteiki
mą. Iš nuotraukos matyti, kad įrašas gai
relėje yra rusiškas (za trudovije diela). 
Net ir toks menkas dalykas lietuviui dar
bininkui jau turi priminti, kad varginan
čios dėl raudono skudurėlio varžybos — 
rusų išmislas.

„VIKTORINA“ PARODOJE
Tarybų Sąjungos parodoje Kopenhagoje 

Lietuvos skyrius suorganizavo „viktoriną“ 
— Ką jūs žinote apie Tarybų Lietuvą? Bu
vo pateikti 5 klausimai. Iš apie 200 daly
vių į visus penkis teisingai atsakė 27 lan
kytojai. Jie buvo apdovanoti lietuviškais 
suvenyrais — medinėmis klumpaitėmis, 
gintariniais segtukais, plokštelėmis.

ATKURTA „AMERIKA PIRTYJE“
75-toms metinėms paminėti Kauno da

mos teatras atkūrė Keturakio „Ameriką 
Pirtyje“, kuri pirmą kartą buvo suvaidin
ta Palangoje. Režisavo Vladas Lencevičius.

MINIMA ŽŪA SUKAKTIS
Lietuvos spauda labai plačiai paminėjo 

Žemės Ūkio Akademijos 50 metų sukaktį. 
Dabartinis jos rektorius Z. Urbonas pa
skelbė, kad dabar akademijoje mokama 
aštuonių specialybių. Studentų esama 6 
tūkstančiai, iš jų daugiau kaip 3 tūkst. — 
dieniniame skyriuje. Per 50 metų esą iš
leista daugiau kaip 11 tūkstančių specia
listų. Jų tarpe 21 mokslų daktaras ir pro
fesorius, daugiau kaip 400 mokslų kandi
datų ir docentų.

Dabartinėje akademijoje veiMa 40 ka
tedrų, kuriose dirba 330 dėstytojų, jų tar
pe 17 profesorių ir mokslų daktarų, 180 
docentų.

„RUSO, KHARAŠO!“
„Tiesos“ korespondentas paskelbė platų 

pasikalbėjimą su Lietuvos irMininku Vla
du Česiūnu, kuris irkluotojų varžybose 
Meksikoje laimėjo pasaulio čempiono var
dą ir du aukso medalius.

Paklaustas apie meksikiečių susidomėji
mą varžybomis, V. Česiūnas atsakė, kad 
tribūnos buvusios perpildytos žmonių ir 
jie šaukę „Ruso, kharašo!“

IRKLAVIMO ČEMPIONAI
Irklavimo rungtynėse vilnietis V. Česiū

nas, kartu su J. Lobanovu iš Dušanbės 
1.000 m nuotolyje laimėjo pirmąją vietą. 
V. česiūnas jau buvo laimėjęs aukso me
dalį 1972 m. Muencheno olimpiadoje, o taip 
pat abu sportininkai buvo apdovanoti auk
so medaliais praėjusiais metais Tamperėje 
(10.000 m nuotolyje). Česiūnas yra vienin
telis Lietuvos sportininkas — tris kartus 
pasaulio čempionas.

PABIROS
PLŪDURIUOJANTI SALA

Rytų Vokietijoje netoli Eisenacho Haut- 
see ežere yra plūduriuojanti sala. Banga
vimui pakilus, ji pasikelia nuo ežero dug
no ir pradeda keliauti. Salos paviršiuj au
ga beržai, pušys, šilojai ir kt. augalai. To
kios rūšies sala ir ežeras yna gana didelė 
botanikos retenybė.

JIS NENORĖJO LAIMĖTI
Milijonierius Tom Kenn per rinkimus 

kandidatavo vienuolikoje apylinkių, o jo 
draugas H. Smith — trylikoje. Juodu ne
norėjo būti išrenkami į parlamentą, bet 
stengėsi, kad ten nepatektų marksistai. 
Per rinkimines kalbas agitavo balsuoti už 
konservatorius ar liberalus.

šis žygis T. Kennui kaštavo 20.000 sva
rų, nes neteko visų rinkinimių depozitų.

Artilerijos globėja
Kariuomenė susideda iš įvairių ginklų 

rūšių. Ir kiekviena rūšis turi pasirinkusi 
kokį nors šventąjį savo globėju bei užtary
toju. Tokius globėjus turėjo pasirinkusios 
ir Lietuvos kariuomenės ginklų rūšys. Šiuo 
rašiniu paliečiama artilerija, kurios globė
ja yra šv. Barbora.

Barbora buvo turtingo stabmeldžio duk
tė. Ją tėvas augino uždaręs aukštame 
bokšte. Jo manymu, tai buvo geriausia ap
sauga nuo pasaulio vilionių. Bet kai suži
nojo, kad duktė slaptai apsikrikštijo, tai 
jis ją skaudžiai sumušė ir atidavė krašto 
valdovui nubausti. Tačiau Barbora, nors 
ir kankinama, neatsisakė krikščionių tikė
jimo. Tada įširdęs tėvas pats jai nukirto 
galvą. Yra plačiai pasMidęs padavimas, 
kad egzekutorių tėvą nutrenkė žaibas ir 
sudegino jo kūną.

Tikintieji pradėjo lankyti Barboros ka
pą ir susilaukdavo prašomų malonių. Tų 
laikų krikščionys dažnai šaukdavosi jos 
pagalbos, nes laikė ją galinga globėja nuo 
žaibo trenksmo ir ugnies. O vėliau, kai 
atsirado parakas ir armotos, tai šv. Bar
bora buvo pripažinta artilerijos pulkų glo
bėja ir gynėja. Ir tas pripažinimas pasiti
kėti šv. Barboros pagalba išsilaikė iki mū
sų dienų. Todėl ir atsikūrusios Lietuvos 
kariuomenės pulkai šv. Barborą pasirinko 
savo globėja.

Katalikų bažnyčia šv. Barboros šventę 
švenčia gruodžio 4 d.

V. Vytenietls
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Lietuvių Kronika
LAIKAS ĮSIGYTI KALENDORIŲ

Tradicinis Nidos Klubo nuplėšiamas 
1975 m. kalendorius jau siuntinėjamas 
klubo nariams. Kas dar norėtų jį gauti, 
prašoma nedelsiant užsisakyti.

Kalendoriaus kaina Nidos Knygų Klubo 
nariams ir „E. Lietuvio“ skaitytojams vie
nas svaras, arba 2.50 dol., arba 6.00 DM. 
Visiems kitiems — 1.25 sv„ arba 3.50 dol., 
arba 7.00 DM.

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.

LONDONAS
BAIGĖ PIRMUOJU

Lietuvių Namų Nidos spaustuvėje dir
bąs jaunuolis Martynas Kostkevičius (jo 
tėvas A. Kostkevičius taip pat yra spaus
tuvininkas Portsmouthe) kartu lanko ir 
penkmetinę spaustuvininkų mokyklą. Šių 
metų kursą Martynas baigė pirmuoju. Tu
rima vilčių, kad Martynas baigs visą mo
kyklos kursą ir pasidarys kvalifikuotas 
lietuvis spaustuvininkas.

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.

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, atskaitę 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

GERAI PASISEKĖ
Dainaviečių ruoštasis balius praėjusį 

šeštadienį tikrai gerai pasisekė. Atyko 
daug svečių ne tik iš Londono, bet ir iš to
limesnių vietovių. Pritrūko ne tik stalų, 
bet ir „cepelinų“, kuriais dainavietės savo 
svečius tiesiog iš puodo vaišino.

NOTTINQHAMAS
VISI KELIAI Į ROMĄ!

1975 Šv. Metų birželio gale ir liepos pra
džioje iš viso pasaulio lietuviai suvažiuos į 
Romą. Bus didelės lietuviškos ir bendros 
iškilmės. Atskirai lietuvius priims Šv. Tė
vas.

Važiuosime ir iš Didž. Britanijos. Norin
čius vykti prašome kuo skubiau užsirašyti, 
pažymint , ar nori važiuoti vienai ar dviem 
savaitėm. Rašyti: kun. S. Matulis, MIC, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Telefonuoti 0602-865738.

Plačiau — vėliau.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

ROCHDALE — lapkričio 17 d„ 11.30 vai. 
MANCHESTER — lapkričio 24 d., 11 vai. 
BRADFORDE — lapkričio 17 d., 12.30 v. 
HALIFAXE — lapkričio 24 d., 1 v. p. p. 
BRADFORDE — gruodžio 1 d„ 12.30 v.

BRADFORDAS
MIRĖ PETRAS LAURUŠONIS

Spalio 28 d. naktį po ilgos ir sunkios li
gos šv. Luko ligoninėje mirė Petras Lauru- 
šonis, sulaukęs 74 metų amžiaus.

Istorinė lemtis, nudanginusi nemaža lie
tuvių į Sibirą -dargi carinės Rusijos laikais, 
taip susiklostė, kad Petras kaip ir jo sene
lis bei tėvas gimė Sibire 1900 m. rugpjūčio 
14 d. Motinos brolio kun. Murninko pas
tangomis Petras atvažiavo į Vilnių ir, tri
mis metais pasijauninęs, stojo į gimnaziją. 
Vėliau, praūžus kovoms dėl nepriklauso
mybės, kuriose velionis taipgi dalyvavo, 
Kauno Universitete studijavo teisę, kurią

praktikavo kariuomenės teisme. Gilino sa
vo žinias taipgi medicinoje ir kriminalisti
koje, tarnaudamas kariuomenėje.

1944 m. karo audra nubloškė į Vokieti
ją, iš kur 1947 m. emigravo į D. Britaniją. 
Pradžioje dirbo Škotijoje, vėliau persikėlė 
į Bradfordą, kur pastoviai nuosavuose na
muose gyveno. 1966 m. darbovietėje buvo 
sužeistas ir išėjo į pensiją, dar nespėjęs 
atidirbti dviejų paskutinių metų.

Kol buvo pajėgus, talkininkavo lietuvių 
veikloje su paskaitomis bei patarimais. 
Vėliau, sveikatai irant, nuo aktyvios veik
los pasitraukė. Sekė spaudą, skaitė kny
gas, negailėdamas patarimų visiems, kurie 
į jį kreipėsi. Buvo nuoširdus, draugiškas, 
kalbus, paslaugus, giliai tikįs. Mėgo papa
sakoti nuotykingą ir audringą savo gyve
nimą. Apakęs viena akimi susižeidimo pa
sėkoje. 1973 m. paliego, ištiktas širdies 
smūgio. Penktasis širdies smūgis spalio 
mėn. vidury visai išmušė iš pusiausvyros, 
nors dar tebesitikėjo pasveikti. Paliko dvi 
dukteris Lietuvoje ir sūnų JAV.

Gedulingas Mišias kun. kapelionas au
kojo lapkričio 1 d., sugiedojęs Libera. 
Gausiai susirinkus velionio draugams, 
pasakė atsisveikinimo pamokslą lietuvių 
ir anglų k. Karstas, vežamas seno miesto 
gatvėmis į W. Bowling kapines, skendo gė
lėse. Ramus Visų šventųjų rytas su pas
kutiniais medžių lapais priėmė velionio 
palaikus svetimo krašto kapų žemėje.

Po laidotuvių Vyčio klube susibūrė gau
sus būrelis bičiulių, kurie, dosnios šeimi
ninkės T. Groblienės vaišinami, prisiminė 
velionį. Kalbas pasakė A. Bučys, J. Kran- 
kausskas, V. Ignaitis, J. Žalys ir kaimynė 
M. Williams, o našlės vardu visiems padė
kojo kun. J. Kuzmickis. Pagerbimo pobū
vio pabaigoje, nespėjęs laiku iš Toronto 
atskristi, dalyvavo žentas inž. A. Ketvirtis.

Amžiną atilsį!
J. K.

ATSIMINĖ MIRUSIUS

Lapkričio 3 d. po lietuviškų pamaldų, 
kurių metu kun. kapelionas kalbėjo apie 
nuolatinį Dievo ieškojimą, būrelis lietuvių 
susirinko W. Bowling kapinėse. Kun. ka
pelionui vadovaujant, buvo aplankyti visi 
lietuvių kapai, pasimeldžiant už visus mū
sų mirusius. Pabaigoje „Viešpaties angelo“ 
maldoje buvo prisiminti visi giminės, pa
žįstami ir tremtiniai, mirę Lietuvoje bei 
Sibiro taigose ir kalėjimuose.

Malonu, kad lietuviai neužmiršta arti
mųjų kapų, prižiūri juos, gėlėmis papuo
šia, atsimindami ir tuos, kurie neturi jo
kių giminių.

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.

PADĖKA
Mano brangiam gyvenimo draugui a. a. 

Petrui Laurušoniui mirus skausmų nukan
kintam, nuoširdžiai dėkoju kun. J. Kuz- 
mickiui už lankymą bei paskutinius patar
navimus, o už užuojautą, paguodą bei gė
les dėkoju mieliems J. Serafinaitei, J. ir 
T. Grebliams, V. ir E. Ignaičiams, Vaice
kauskams, Pukteriams, Žaliams, savo kai
mynams Williams, Heptonams, Bučiams, 
Grybams, Krankauskams ir visiems, kurie 
dalyvavo gedulingose Mišiose bei laidotu
vėse ir kurių'net negaliu išvardyti. Atski
rai dėkoju žentui Antanui, atvykusiam 
mane paguosti, T. Groblienei su talkinin
kėmis surengusiai priėmimą ir Vyčio klu
bo valdybai už svetingumą.

Antanina Laurušonienė

VOKIETIJA
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas —

seminaras
Gruodžio 6-8 dienomis Romuvoje įvyks 

V. LB darb. suvažiavimas-seminaras. I se
minarą kviečiami apylinkių pirmininkai ir 
sekretoriai arba jų įgaliotiniai, vargo mo
kyklų mokytojai, VLB Valdybos įgalioti
niai prie kraštų vyriausybių ir VLB Tary
bos referentai. 

PRAMOGINĖS DAINOS KONKURSAS

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugija 
skelbia pramoginės (estradinės) dainos 
konkursą.

Premijoms skiria $1.000. Pirma vieta 
$500, antrą $300 ir trečią $200.

Jury komisijon pakviesti muzikai: Alice 
Stephens, Balys Pakštas, Faustas Strolia 
ir Alvydas Vašaitis, rašytojas Aloyzas Ba
ronas ir Illinois Gydytojų Draugijos atsto
vas dr. Alicija Ruibys.

Pageidaujama, kad kompozicija ir teks
tas būtų sukurtas laisvajame pasaulyje 
esančių lietuvių kompozitorių ir poetų. Jei 
žodžiai ne kompozitoriaus sukurti, tai dėl 
teksto kompozitorius susitaria su poetu.

Pageidautinas šokių ritmas, taip pat, 
kad kūrinys susidėtų iš posmų (verse) ir 
priedainio (refreno). Melodinėje slinktyje 
galima pasinaudoti lietuviškais motyvais. 
Prašoma pridėti akordus, kad kūriniu ga
lėtų naudotis akordeonistai ir gitaristai. 
Kūrinio ilgumas pageidautinas 32 taktų.

Konkursui kūrinius prašoma atsiųsti li
gi sausio 31 d. 1975 m. (pašto data).

Kūriniai pasirašomi slapyvardžių, atski
rame voke įdedami kompozitoriaus-poeto 
vardai.

Premijuotų kūrinių pirmoji laida pri
klauso Illinois Lietuvių Gydytojų Draugi
jai. Dėl kitų kūrinių tariamasi atskirai.

Kompozicijas siųsti: Dr. A. Ruibys, 6753 
So Rockwell Ave, Chicago Ill., 60629. USA.

Valdyba

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS“ KONKURSAS

Žurnalas „Laiškai lietuviams“, redaguo
jamas kun. J. Vaišnio, SJ, paskelbė tradi
ciniu tapusį straipsnio konkursą. Straips-

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.

nio temą leidžiama pasirinkti konkurso da
lyviams, bet ji turi liesti šeimos ar jauni
mo klausimus, kad straipsnis tiktų to
kiems žurnalo skyriams. Galima rašyti ir 
beletristine forma. Straipsnis turi ibūti ne 
ilgesnis kaip 3.000 žodžių, pasirašytas sla
pyvardžiu. Atskirame užklijuotame voke
lyje reikia pridėti autoriaus pavardę, ad
resą ir telefoną. Konkursinius straipsnius 
iki š. m. gruodžio 31 d. siųsti žurnalo re
dakcijai, 2345 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636, USA. Vertintojų komisija paskirs 
penkias mecenatų parūpintas premijas: 
$150 — Jolitos ir Vidos Kriaučeliūnaičių, 
$100 — Birutės Lieponytės. $75 — Vinco 
Kuliešiaus, $50 — Stefanijos Rudokienės 
ir $25 — Onos Kuliešienės. Premijos lai
mėtojam bus įteiktos „Laiškų Lietuviams“ 
sidabrinės sukakties pokylyje Čikagoje, 
Jaunimo Centre, 1975 m. vasario 23 d.

BALTŲ TEATRO KONFERENCIJA
1974 m. rugsėjo 14-15 dienomis, Southern 

Illinois Universitete, Carbondale, Illinois, 
įvyko naujai įsteigto' baltų teatro projekto 
konferencija. Joje dalyvavo: du lietuviai 
profesoriai — dramaturgas Algirdas! 
Landsbergis ir dr. Rimvydas Šilbajoris; du 
latviai dr. Alfreds Straumanis ir dr. Juris 
Silenieks. du estai, dr. George Kurman ir 
dr. Mardi Valgemaee; be to, trys studentai 
asistentai — doktoratą siekiąs baltų teat
ro srityje latvis A. Sedriks, master of fine 
arts siekiąs latvis Juris Valters ir magist
rą baltų teatro srityje siekianti Eglė Juod
valkytė. Steigėjai numato surinkti visą 
baltų teatrus liečiančią į anglų kalbą iš
verstą medžiagą, nutarti, kokius dar reikės 
versti, parašyti trumpas teatro istorijas ir 
kt. Pavasarį numatyti pastatyti Southern 
Illinois University į anglų kalbą jau iš
verstą lietuvišką veikalą. Vėliau vaidinto
jų trupė gal vyks su gastrolėmis kitur.

Pradžiai šiems projektams valdžia pa
skyrė 19,000 dol. Valdžia akylai seka šio 
projekto pažangą. Informacija aipe jį bū
sianti paskelbta per Amerikos mokyklinę 
sistemą. Norintieji padovanoti lietuviškus 
žodynus, enciklopedijas, knygas ir t. t. 
(kurių labai reikia), ar norintieji gauti 
daugiau žinių apie studentų asistentų dar
bą (mokslas užmokėtas, plius alga), prašo
mi rašyti šiuo adresu: Dr. Alfreds Strau
manis, Department of Theatre, SIU, at 
Carbondale. Carbondale, IL 62901. (E)

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Į operatyvinę grupę, skirtą kovai su ki
šenvagiais, parenkami asmenys, turintys 
kišenvagystėje solidžią praktiką“.

(Iš ataskaitos)
***

„Už ilgas rankas esu teistas du kartus 
ir visada prieš bausmės laiką atsėdėjau“.

(Iš autobiografijos)
♦ ♦♦

„Parsiduoda šviežiai vedusi su veršiu te
lyčia“.

(Skelbimas ant stulpo)

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Pranešame, kad lapkričio 30 d. DBLS 

Derby Skyrius rengia jaukų
KARIUOMENS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks „Grand Stand“ viešbu

čio salėje, Nottingham Rd., Derby, 6.00 vai. 
vak.

Programoje trumpa oficialioji dalis, po 
kurios pasirodys vietinės meninės pajėgos 
su gražia ir įvairia programa. Vėliau bus 
šokiai ir pasilinksminimas iki vėlaus va
karo.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
lankyti, nes, kaip ir visuomet, gražiai ir 
linksmai praleisite laiką draugiškoje at
mosferoje bei šeimyniškame ratelyje.

NUMATOMAS PARENGIMAS
Prašome visas lietuviškas kolonijas įsi

dėmėti, kad DBLS Derby skyrius ruošia 
didelį, iškilmingą Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Sukakties Minėjimą, 
kuris įvyks 1975 m. vasario mėn. 22 d.

Jau vyksta parengiamieji darbai. Kvie
čiamos visos lietuviškos kolonijos. Iš anks
to prašome neruošti minėjimų kitose kolo
nijose, bet visiems gausiai atvykti pas mus 
į Derby. Mes pažadame, kad, apsilankę, ne
sigailėsite. Todėl vasario 22 d. visi pas 
mus, visi į Derby.

Sk. Valdyba

WOLVERH AMPTONAS
A. A. POVILAS GRIMALIS

Spalio 23 d. staigia mirtimi mirė Wolver- 
hamptono lietuvių kolonijos gyventojas 
Povilas Grimalis. Buvo kilęs iš Žemaiti
jos, nuo Kretingos. Gimęs 1913 m. sausio 
mėn. 13 d. Į Angliją atvyko 1947 m. ir dir
bo anglių kasykloje prie Prestono. 1955 m. 
persikėlė į Wolverhamptoną ir čia pasto
viai gyveno. Nuo pat atvykimo dienos bu
vo uolus DBLS Wolverhamptono skyiraus 

narys ,L. Namų B-vės akcininkas. Be jo 
neapsiėjo nei viena išvyka, nei vienas pa
rengimas bei susirinkimas. Dažnas L. So
dybos lankytojas bei atostogautojas. Buvo 
taikaus ir ramaus būdo, todėl jį visi mylė
jo ir gerbė. Kaip buvęs Lietuvos kariuo
menės kavalerijos puskarininkis, mylėjo 
buv. Lietuvos kariuomenę ir ją visuomet 
gerbė.

Į laidotuves spalio 29 d. iš katalikų šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios susirinko beveik 
visi Wolverhamptono kolonijos lietuviai. 
Iš tolimosios L. Sodybos atvyko Snabai- 
čiai, iš Coventry Tamašauskai. Gedulingas 
pamaldas' atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė kun. S. Matulis. Po to visi karstą, skęs
tantį vainikuose, nulydėjo į Bushburio ka
pines, kur jau ilsisi nemažas būrelis lietu
vių.

Atsisveikinimo žodį tarė kun. S. Matu
lis ir DBLS Wolverhamptono skyriaus var
du A. Petkevičius. Laidotuvėmis rūpinosi 
Bundonių šeima, pas kuriuos a. a. velionis 
visą laiką gyveno.

Visa lietuvių kolonija gedi, netekusi ak
tyvaus nario, o labiausiai liūdi Gintukas 
Bundonis, kurį a. a. Povilas labiausiai my
lėjo. A. P.

LIETUVIO NAMAS BE SAVOS SPAUDOS 
ATRODO NEJAUKUS IR ŠALTAS.

AR SKAITOTE „E. LIETUVĮ“ IR NIDOS 
KLUBO KNYGAS?

NAUJOS KNYGOS

Ilgais rudens vakarais lietuviška knyga 
— geriausias draugas.

Vėliausiai išėjusios iš spaudos:
Vyt. Bagdonavičius — „Indijos Religinė 
Išmintis“ £1.62
K. Barauskas — „Prisikėlimo žmonės“ 

£2.02
J. Tininis — „Laiškai Andromachai“ 

£2.02
Vaižgantas — „Sin at Easter“ £2.97 
B. Kasias — „The USSR-GERMAN Ag
gression Against LITHUANIA“ £7.71 
Naujai išleistas Lietuvos žemėlapis — 

' £6.65
Žodynai, Anglų-Liet. ir Liet.-Anglų.
Rašyti: „Dainora“, 14, Priory Rd., KEW- 

Surrey, TW9 3DF.
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