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Lenkijos opozicijos balsas

Penkiolikos lenkų kultūrininkų protes
tas (žiūr. „E. L.“ Nr. 1) yra tuo reikšmin
gas, kad šį kartą Lenkijoje atsirado drąsių 
žmonių, kurie išdrįso kritikuoti Sov. Są
jungą. Jie atkreipė savo vyriausybės dė
mesį, kad lenkų tautinei mažumai Sov. Są
jungoje neleidžiama jokia kultūrinė veik
la ir jai varžoma tikėjimo laisvė. Lenkijos 
komunistinė vyriausybė, aišku, negalėjo 
tuo reikalu kreiptis į „draugišką" Sovietų 
Sąjungą, nes tas būtų galėję būti supras
ta, kaip „kišimasis į kaimyninės valstybės 
vidaus reikalus“.

Tas protestas Lenkijos spaudoje buvo 
nutylėtas, lygiai kaip ir kitas reikšmingas 
balsas, kuris taip pat buvo nukreiptas į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę. Lig šiol Len
kijoje niekas nedrįso viešai prikišti ru
sams jų invazijos į Lenkiją 1939 metais.

1974 m. rugsėjo 17 dieną sukako 35 me- 
' tai, kai lenkų kariuomenei, grumiantis su 

vokiečiais, juos iš rytų netikėtai puolė 
raudonoji armija.

Tai liūdnai sukakčiai paminėti, šv. Jono 
katedroje Varšuvoje buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius kovoje su rusais, ir 
nukankintus Katyno miške ir kitur. Ta 
proga kun. Janas Zieja pasakė pamokslą, 
kurį lapkričio mėn. laidoje atspausdino 
Paryžiuje leidžiamas lenkt) žurnalas „Kul
tūra“. Pamokslininkas, atrodo, bus išreiš
kęs daugumos lenkų mintis, klausdamas, 
ar lenkų tauta gali dovanoti rusams už 
smūgį „peiliu į nugarą“, kurį Lenkija pa
tyrė prieš 35 metus. Jis pareiškė viltį, 
kad ateis diena, kada lenkų tautos atsto
vai galės susitikti su įgaliotais rusų tau
tos atstovais ir sutarti dėl praeities žaizdų 
užgydymo. Kun. Zieja ragino melstis, kad 
ta diena kuo greičiau ateitų. „Bet kol tas 
bus įmanoma, pasakė kun. J. Zieja, „jau 
dabar turime prisiminti, kad ten, rytuose, 
už Bugo upės, truputį į šiaurę gyvena ir 
dirba lietuvių tauta, kuri trokšta gyventi 
laisvėje bei nepriklausomybėje, ir tam ji 
■turi teisę. Tiesiai į rytus gyvena ir dirba 
gudų tauta, kuri turi teisę į laisvę bei ne
priklausomybę. Toliau į pietus gyvena ir 
dirba tauta, kurią seniau vadinome rusais, 
o dabar ji vadinasi ukrainiečais. Ji taip 
pat turi teisę į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Reikia tai pripažinti ir atsiminti...

Džiaugiamės išgirdę, kai kuri Afrikos ar 
P. Amerikos tautelė, net ir nelabai gausi, 
gauna teisę į pilną laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę. Kaip tad galėtume užmirš
ti artimiausias tautas, su kuriomis kadaise 
gyvenome vienoje valstybėje, kuri į pabai
gą vadinosi abiejų tautų valstybe (Rzecz
pospolita) ir kuri geriausių jos sūnų pa
stangomis iš tikrųjų tokia norėjo būti! 
Šiandieną vadintume ją keturių tautų 
valstybe. Čia mums rūpi ne atgyventų 
struktūrų atgaivinimas, o pripažinimas 
tikrovės, plaukiančios iš to fakto, kad mū
sų Dievas yra visų tautų Dievas, duodąs 
kiekvienai tautai teisę į laisvę ir plėtoji
mąsi. Pripažinti tą teisę ir ją vykdyti kas
dieniniame gyvenime yra mūsų pareiga.

Melsdamiesi šiandienų už savo mirusius 
ir žuvusius karius, melskimės, kad ateitų 
diena tiesos, laisvės ir vienybės ne tiktai 
mums, bet ir visiems broliams lietuviams, 
gudams ir ukrainiečiams. Melskime laisvės 
visoms pasaulio tautoms, visiems žmo
nėms, kaip tai paskelbta Romos Šventųjų 
Metų proga...“

Malonu, kad kun. J. Ziejos žodžiai nėra 
balsas tyruose. Dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo vis dažniau teigiamai pa
sisako ne tik lenkai, bet ir rusų demokra
tai.

j. v.

ŽMOGAUS TEISĖS NESAUGOJAMOS

Tarptautinė juristų komisija savo meti
nėje apyskaitoje išvardino kraštus, ku
riuose dar iki šiol nepaisoma žmogaus tei
sių. Pvz., Brazilijoj pusiau oficialūs „mir
ties skvadronai“ nužudę 1.500 iki 2.000 
žmonių. Mažai žinomų Afrikos tautų dik
tatoriai persekioja savo politinius priešus 
ir dažnai nužudo. Ekv. Gvinėjoj, turinčioj 
tik 400.000 gyventojų, beveik visi veikė
jai, kurie iškovojo kraštui laisvę , ir du 
trečdaliai seimo narių, esą, pranyks. Vak. 
Bengalijoje (Indija) apie 15-20.000 politi
nių ekstremistų esą suimta. Indonezijoje 
apie 30.000 žmonių be teismo įkalinta.

Vokiečių laikraštis „Frankfurter Allg. 
Zeitung“, pateikdamas šiuos teisininkų ko
misijos davinius, nieko nemini apie poli
tinius persekiojimus Portugalijoj, Ispani
joj, Rytų Europoje ir Sovietų Sąjungoje.

Mielam skautininkui Jarui Alkiui 
Rajono skautų vadui dėl jo 

mylimo tėvelio mirties reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Rajono Skautų Vadija, 
sesės ir broliai

Kalba „Laisvės“ radijas Lenku centras Londone Jonas-Rimgaudas
Gerbiamieji klausytojai,

„Laisvės" radijas vadovaujasi Jungtinių 
Tautų Visuotinės Žmogaus Teisių dekla
racijos devyniuoliktuoju straipsniu, kuris 
skelbia neliečiamą teisę kiekvienam „ieš
koti, gauti ir skleisti "žinias bei idėjas bet 
kokiomis priemonėmis ir nepriklausomai 
nuo valstybinių sienų“.

Vadovaudamasis šiuo principu, „Lais
vės" radijas stengiasi pateikti klausyto
jams išsamių informaciją apie įvykius vi
same pasaulyje ir tėvynėje.

Savo veikloje „Laisvės“ radijas naudo
jasi lėšomis, kurias šiam tikslui skiria 
Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas.

Norėtume pranešti mūsų klausytojams, 
kad „Laisvės“ radijo laidos lietuvių kalba 
šiuo tarpu transliuojamos kiekvieną šeš
tadienį nuo 21 vai. Vilniaus laiku iki 22 
vai. 41 metro banga ir nuo 22 iki 23 vai. 
— 49 metrų banga.

Ši programa kartojama kiekvienų sek
madienį nuo vidurnakčio iki pirmos va
landos Vilniaus laiku — 49 m. banga ir

KAS YRA KALĖDOS?
Kalėdų laikotarpyje anglų spaudoje vi

sada kyla diskusijos apie Kalėdų reikšmę, 
papročius, maistą ir kt. Daugelis jaunimo 
visai nežino tikrosios Kalėdų prasmės. Dar 
mažiau jas sujungia su religinėmis apei
gomis ai- labdaros veikla.

Jau 1897 m. B. Shaw rašė, kad Kalėdos 
esančios laiko eikvojimas neribotam gėri
mui, valgymui, barniams ir miegojimui. 
Esą krautuvių savininkai išpučia Kalėdų 
reikšmę, kad pasidarytų daugiau pelno. 
Ypačiai išnaudojami vaikai.

Radijo ir televizijos programose, išsiki- 
riant tradicini giedojimą, beveik nieko ne
minima apie Kristaus gimimą ar Kalėdų 
prasmę. Vaikams tai yra Kalėdų senio 
šventė, o suaugusiems atostogos, po kurių 
skauda galva ir vėjas švilpia kišenėse.

Pasirodo, kitaip esama ten, kur Kalėdos 
draudžiamos. „Maskovsky Komsomolets" 
kelias dienas prieš Ortodoksų Kalėdas 
spausdinosi įspėjimą kamjaunuoliams, kad 
nesilankytų per Kalėdas bažnyčioje.

Lyg ir norėdamas pateisinti tokį nesu
prantamą jaunimo elgesį prieš partijos va
dovus, laikraštis rašo, kad jaunimas iš tik
rųjų nežinąs, kas yra Kalėdos. Esą galvo
jama, kad tai tautinė rusų tradicija, ku
rią reikia palaikyti...

Be to. sovietinė spauda kaltina bobutes, 
kurios nesutinka saugoti į bažnyčią vyks- 
tančiųjų tėvų vaikus, jeigu jie nėra pa
krikštyti.

KEIČIAMI PASAI
Sovietų Sąjungoje visiems gyventojams 

bus išduodami nauji vidaus pasai. Kaip ži
noma, kiekvienas Sov. Sąjungos gyvento
jas privalo turėti pasą, be kurio jis nega
li kojos iš namų iškelti.

Skelbiama, kad naujieji pasai būsiąs 
žingsnis į baudžiavos panaikinimą Sovie
tų Sąjungoje. Iki šiol kaimo gyventojai ne
galėjo persikelti į miestą ar keisti gyvena
mąją vietą, jei neturėjo specialaus leidi
mo. Apie tą leidimą turėjo būti pažymėta 
jo vidaus pase. Tuo būdu esą buvę vengia
ma per didelio gyventojų judėjimo į mies
tus, kas kaime iššauktų darbininkų trū
kumą, o mieste jų perteklių.

Naujieji pasai pirmą kartą nuo 1917 m. 
sulygins kaimo gyventojus su miestiečiais. 
Juose nebebūsią nurodyta, ar paso savi
ninkas yra darbininkas, kaimietis ar inte
lektualas.

Naujųjų vidaus pasų išdavimas prasi
dės 1976 m. ir bus baigtas tiktai 1981 m. 
Kiekviename pase bus įrašytas savininko 
ir jo tėvo vardas, tautybė ir adresas. Su
laukus 25 metų, paso fotografija turės bū
ti pakeista, o sulaukus 45 m., dar kartą 
pakeista.

Ar naujieji vidaus pasai iš tikrųjų 
sulygins visus gyventojus ir panaikins jų 
persikėlimo suvaržymus — tuo tarpu dar 
sunku pasakyti. Per didelė laisvė, atsira
dusi po daugelio baudžiavos metų, gali iš
šaukti nenumatytus sunkumus ir chaosą. 
Tačiau jau pačioje pradžioje kaimo gyven
tojams bus leista išvažiuoti į miestą ir gy
venti 45 dienas be jokio specialaus leidi
mo. Užsienio spauda naujųjų pasų išdavi
mą sveikina kaip žingsnį į gerąją pusę. 
Nors kai kurie laikraščiai, pasiremdami 
vidaus reikalų ministerio Šchelokovo žo
džiais, aiškina, kad pagrindinis naujų pa
sų išdavimo tikslas esąs sukontroliuoti 
Sov. Sąjungos gyventojus, aprūpinti nau
jas pramonės sritis darbo jėga ir sustip
rinti tvarką ir įstatymus krašte. 

nuo vidurnakčio iki antros vai. — 41 m. 
banga.

Nuo 2 vai. iki 3 vai., nuo 4 iki 5 vai. ir 
nuo 6 iki 7 vai., jūs galite klausytis mūsų 
programos 49 m. banga. Nuo 8 vai. iki 9 
vai. programa transliuojama 41 metro 
banga. Nuo 11 iki 13 vai. — 17 m. banga.“

Šiuo pranešimu (po „Lietuviais esame 
mes gimę" melodijos) buvo paleista sau
sio 4 d. pirmoji liet, transliacija iš Muen- 
cheno. Programoje davė 1974 m. pasauli
nę apžvalgą ir „Lietuva ir lietuviai 1974“ 
metais bei kun. Jono Kuzmickio sekmadie
nio rimčiai paruoštą kalėdinių minčių 
apybraižą. Vokietijoj buvo galima pagau
ti transliaciją, nors ir labai trukdė „praga
ro mašina“ iš anapus.

Iki kovo mėn. numatoma tęsti tokias 
savaitines transliacijas su daugybe pakar
tojimų. Nuo kovo 2d. — kasdien.

Atrodo, neaiškumo gali sukelti praneši
me „nuo vidurnakčio“, čia turima galvoje 
šeštadienio vidurnaktis ne sekmadienio. 
Gal ateityje tai ištaisys.

TRYS LIETUVIAI SUIMTI

Britų spaudos žiniomis, už „Lietuvos 
Katalikų Kronikos“ platinimą Kaune su
imti Balys Gajauskas ir Algirdas Petraše- 
vičius. Trečiasis, Albertas Ziminskas, su
imtas kažkur prie Baltijos.

INDIJA NEPATENKINTA

Dėl blogo 1974 m. derliaus Indija trūks
ta duonos. JAV pasižadėjo duoti 300.000 
tonų kviečių su sąlyga, kad jie bus sunau
doti Indijoj. Tuo tarpu Sov. Sąjunga spau
džia Indiją grąžinti 2 mil. tonų kviečių, 
kuriuos pasiskolino praėjusiais metais. 
Indija nepatenkinta, kad negali panaudoti 
JAV kviečių skolai grąžinti.

JUSTINIONO BAŽNYČIA

Izraelio archeologai surado didžiausios 
Bizantinės Nekaltos Mergelės bažnyčios 
pamatus Jeruzalėje. Ją buvo pastatęs im
peratorius Justinionas 542 m. Aštuntojo 
amžiaus gale bažnyčia buvo žemės drebė
jimo sunaikinta, ir muzulmonai nebesirū
pino ją vėl atstatyti. Bažnyčios planas ir 
dydis primena šv. Petro baziliką Romoje. 
Graikiškai ji buvo vadinama Nea Bažny
čia.

Latviai Vokietijoje
Vokiečių spaudos žiniomis (Rheinischer 

Merkur, Nr. 51), Vakaruose gyvena apie 
150.000 latvių. Iš jų 12.500 įsikūrę Vokie
tijoje. Dauguma jų gyvena Nordhein — 
Westfalijos provincijoje. Vokietijos latvių 
„sostinė“ yra Muensteris. čia yra įsikūręs 
Latvijos Centralinis Komitetas (pirm. A. 
Cipulis) ir Latvių Centrinė Taryba (pirm. 
A. Šildė). Visi Vokietijoje gyveną latviai 
priklauso Latvių bendruomenei, kuri savo 
ruožtu yra Pasaulinės Laisvųjų Latvių Są
jungos narys (centras JAV).

Muensteryje veikia latvių gimnazija, ku
rioje yra 101 mokinys ir 14 mokytojų. 
Gimnazijos abitūra yra oficialiai valdžios 
pripažinta. Jos išlaikymo išlaidas po vieną 
trečdalį padengia Bonos vyriausybė, 
Nordrhein — Westfalijos provincijos val
džia, ir pačių latvių bendruomenė.

Be gimnazijos, Vokietijos latviai turi 23 
paruošiamąsias mokyklas, dvi teatro gru
pes (Muensteryje ir Hamburge), penkias 
taut, šokių grupes, šešis bendrus ir du vy
rų chorus.

Latvių intelektualai aktyviai dalyvauja 
Baltų Institute. Leidžiami du laikraščiai: 
savaitraštis „Latvija“ ir latgalių tarme 
„Latkolas Balss“.

Apie 75% latvių yra liuteronys. Jų rei
kalus tvarko arkiv. A. Lusis, gyvenąs Ka
nadoje. Katalikų esama apie 20%. Jiems 
vadovauja dekanas M. Lizdikis, gyvenąs 
Vokietijoje.

Tiktai apie 15% latvių yra priėmę Vo
kietijos pilietybę. Likusieji save laiko Lat
vijos piliečiais, bet taip pat naudojasi po
litinių pabėgėlių teisėmis. Šių teisių nusto
ja tie. kurie važiuoja atostogų į Latviją.

Iš čia pateiktųjų davinių matyti, kad 
Vokietijos latviai iki šiol tebėra gana stip
ri mažumos bendruomenė, pajėgiai besi
reiškianti tautiniame ir kultūriniame gy
venime.

Lenkai dažnai patys apie save išsireiš- 
kia, sad benaras darbas jiems nesiseka, 
jie esą inoiviuuaiistai. O vis dėlto praėju
siųjų metų pabaigoje D. Britanijos lenkų 
bendruomene atidarė naują Socialinį ir 
Kiuturos Centrą Londone, kurio net ir bri
tai gali jiems pavydėti. Tai šešių aukštų 
moderniškas pastatas 240 King Street W.6. 
į jo atidarymų is Romos buvo atvykęs Vys- 
Kupas W. Kuoin, prezidentas S. Ostrowskis 
ir, žinoma, lenkų organizacijų atstovai iš 
viso krašto. (Lenkų skaičius D. Britanijo
je apie 200.000).

Šiam naujam ir moderniškam pastatų 
blokui planą paruošė architektas M. F. 
Grzesik. Jame įrengtas 375 vietų teatras, 
restoranas, parodų salė, klubo kambariai, 
bibliotekos, paskaitų salė, knygynas, raš
tinė ir posėdžių patalpos.

Centro statyba rūpinosi lenkų Socialinė 
ir Kultūros Sąjunga, padėjusi ruošti pla
nus prieš 13 m. Jai vadovavo prof. inž. R. 
Wajda, kuris mirė, nebesulaukęs Centro 
atidarymo. Statyba buvo pradėta 1971 m. 
Užėjus krizei ir kylant kainoms, projektas 
buvo patekęs į rimtus sunkumus. Tačiau 
keletos pasiryžusių ir darbui atsidavusių 
žmonių dėka, jis buvo baigtas.

Visi šeši aukštai turi 87.000 kv. pėdų 
plotą. Požemyje įtaisytas garažas. Paski
ros organizacijos ir jaunimo klubas turi 
atskiras patalpas ir šokių salę. Ten pat 
įrengta Pilsudskio vardo biblioteka, mu
ziejus ir skaitykla su 76,536 tomais vertin
gų knygų, 211 žemėlapiais, daugiau kaip 
tūkstantim muzikos kūrinių. Bibliotekoje 
yra apie 2.500 manuskriptų, 575 reti rank
raščiai, dešimtys tūkstančių nuotraukų ir 
kitokios retos medžiagos.

Šie bendromis pastangomis pastatyti rū
mai pasidarė ne tik D. Britanijos, bet viso 
pasaulio lenkų kultūros centras.

ANARCHIJA MOKYKLOSE

Britų parlamento atstovas dr, R. Boy- 
son, kalbėdamas britų mokykloje pareiškė, 
kad britų mokyklose yra sudarytos neo- 
trockistų mokytojų celės. Jų tikslas — pa
keisti viso krašto gyvenimo būdą. Dr. R. 
Boyson, kuris pats yra buvęs mokytojas, 
teigia, kad istorijos pamokos mokyklose 
yra paverčiamos politiniais pranešimais 
apie revoliucijas ir sukilimus. Esą nenuo
stabu, kad daugely mokyklų vyrauja tik
ra anarchija. Net mokytojai nebesijaučia 
saugūs, o padoresnieji mokiniai yra grasi
nami, jeigu reguliariai lankys mokyklą ir 
laikysis nustytos disciplinos.

Seįtijmos DIENOS
— Dr. Kissingeris patvirtino, kad jei 

Vid. Rytų tautos desperatiškai bandytų 
„pasmaugti“ Vakarus, nutraukdamos naf
tos tiekimą, tai JAV būtų priverstos pa
vartoti jėgą.

— „Pravda" skelbia, kad 1975 m. Sov. 
Sąjungoje visų rūšių dirbantieji gaus di
desnius atlyginimus ir geresnį socialinį 
aprūpinimą.

— Rytų Berlyne dėl popieriaus kainų ir 
atlyginimų pakilimo sustabdyti sekmadie
niniai laikraščiai.

— Geriausiu 1974 m. automobiliu pa
skelbtas Citroen’s CX. Antroji vieta atite
ko Volkswagen Golf, trečioji — Volksw. 
Audi.

— A. Solženicynas lankėsi Paryžiuje, 
kur jis susitiko senosios kartos rusų emi
grantus. Jis renka medžiagą knygos „Rug
pjūtis 1914" antrajam tomui.

— Vienas Sirijos socialistų partijos na
rys pabėgo į Iraką, kartu pasiimdamas 
slaptus dokumentus apie dr. Kissingerio 
derybas su Sirijos prezidentu.

— Sovietų archeologai atrado prie Juo
dosios jūros graikišką raštą, rašytą prieš 
2500 metų ant švininės plokštelės.

— Rumunijoje per kovo mėn. įvykstan
čius rinkimus kai kuriose apylinkėse pir
mą kartą bus išstatyta daugiau nei vienas 
kandidatas. Tačiau visi kandidatai bus tos 
pačios Socialistų partijos.

— Ryšium su JAV iškilusiu ČIA šnipi
nėjimo skandalu, „Pravda“ patarė ameri
kiečiams pirma susitvarkyti savo namus, 
o tada kištis į Sovietų Sąjungos vidaus rei
kalus.

— Egipte suimta 400 žmonių, kėlusių 
riaušes dėl mažų atlyginimų. Jie buvę 
slaptos komunistų partijos nariai.

— įvairiausių visuomenės grupių atsto
vai paskelbė „Guardian“ dienraštyje atvi
rą laišką, reikalaujantį nestatyti atominės 
energijos jėgainių, nes jos sudaro pavojų 
žmonių gyvybei.

— Praėjusiais metais rekordinis žydų 
skaičius, daugiau kaip 8.000 emigravo iš 
Izraelio.

— Vakarų spauda pranašauja, kad 
Kremliuj vyksta vidaus kova dėl valdžios. 
Kai kas mano, kad dėl tos priežasties Ko

Jurašas Europoje

Neseniai į Vakarus su šeima atvykęs 
buv. Kauno dramos teatro vyr. režisierius 
J. Jurašas yra sustojęs Europoje. Rašant 
šias eilutes, jis turėtų būti Vokietijoj. Tu
rima vilčių, kad apsilankys ir Londone, 
kur gyvena jo giminaitis inž. R. Baublys. 
Tolimesni J. Jurašo planai tuo tarpu neži
nomi. Kai tik bus gauta daugiau žinių — 
paskelbsime „E. Lietuvyje“.

BANKROTŲ REKORDAS
Anglijoje ir Valijoje per praėjusius me

tus pasiektas bankrutavusių firmų rekor
das. Galutinai likvidavosi 1,151 bendrovė. 
Apie tiek pat bendrovių yra pasiskelbusios 
ban kru tuoj ančiomis.

BREŽNEVAS SVEIKAS
L. Brežnevui atšaukus vizitą į Egiptą, 

greitai pasklido gandai, kad jis sunkiai 
sergąs širdimi ar net leukemija. Tačiau 
Kairo gerai informuotas laikraštis Al Na- 
har praneša, kad Brežnevo liga yra tiktai 
diplomatinė. Jis įspėjęs Egipto delegaciją 
Maskvoje, kad kol Sov. Sąjunga neperims 
j savo įtaką Egipto dabartinės politikos, 
tol ginklų tiekimas ir diplomatiniai santy
kiai pasiliks „įšaldyti“. Egiptui teks apsi
spręsti tarp JAV ir Sovietų Sąjungos.

syginas nedalyvavęs Brežnevo motinos 
laidotuvėse. Tass visus tuos gandus panei
gia.

— Ugandoj per laidotuves perkūnas nu
trenkė kapinėse du žmones. Laidojamasis 
taip pat buvo perkūno nutrenktas.

— Britų skautai pakeitė savo tradicinį 
skautų ženklą.

— Sausio 7 d. mirė Sov. Sąjungos komu
nistų partijos vado L. Brežnevo motina 
Natalija Brežnevą.

— 270 darbininkų Checkmate mezgimo 
fabrike Ix?icesteryje atsisakė algų pakėli
mo. kad jų įmonė nepatektų į sunkumus ir 
nebankrutuotų.

— Sausio 2 d. Ispanijoje prie Zaragozos 
ispanų-amerik iečių oro bazėje nusileido 
neatpažintas objektas — „skraidanti lėkš
tė".

— Bedarbių skaičius V. Vokietijoje ar
tėja prie milijono.

— Belgijoje bus įsakyta kasmet tikrinti 
centr. šildymo įrengimus, kad nebūtų eik
vojama be reikalo energija.

— Londono bendrovė Capital Group ke
lia bylą į Australiją pabėgusiam parla
mento nariui Stonehouse dėl 20.000 svarų.
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Pirmieji Lietuvos laikraščiai Kova dėl 60 milijonu
Europoje periodiniai leidiniai pasirodė 

XVII amžiuje. Pirmas laikraštis buvo iš
leistas Prancūzijoje 1631 m. O Lietuvoje 
pirmasis laikraštis „Wiadomošci Uprzywi- 
liowane" išleistas 1760 m. Jį lenkų kalba 
leido jėzuitas P. Paprockis ir informavo 
apie svarbesnius pasaulio įvykius. Tais 
pačiais metais buvo pradėtas leisti „Wia- 
domošci Literackie“, kuris informavo apie 
vietos gyvenimo įvykius. Iš senesnių lai
kų dar yra žinomi šie laikraščiai: Kuryer 
Lifewski, Gazety Wilenskie, Vilenslkij 
Vestnik, Dziennik Wilenski ir kt. Tuo lai
ku Lietuva buvo susijungusi su Lenkija, 
tai ir pirmieji laikraščiai buvo leidžiami 
lenkų ,o vėliau ir rusų kalba.

Pirmas lietuvių kalba išleistas laikraštis 
buvo „Nusidavimai Dievo Karalystėje“. Jį 
leido N. Ostermejeris Karaliaučiuje 1823- 
24 m. Išleista tik du numeriai.

1832 m. Karaliaučiuje buvo pradėtas 
leisti laikraštis „Nusidavimai apie Evan
gelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pago- 
nų“. Ji redagavo F. Kelkis, F. Kuršaitis ir 
kt. Abudu laikraščiai buvo religinio turi
nio ir spausdinami gotiškomis raidėmis. 
Lietuvių tautiniai reikalai jiems mažai 
rūpėjo. Bet, kap lietuviškas žodis, vistiek 
daug prisidėjo prie lietuvybės išlaikymo 
M. Lietuvoje. Iš senesniais laikais M. Lie
tuvai skirtų laikraščių dar yra žinomi šie: 
Kelfeivis, Naujasis Keleivis, Lietuviška 
Ceitunga, Nemuno Sargas, Garsas, Aušra 
(Redagavo A. Voiska), Saulėteka, Tetutė 
ir kt.

Lietuvoje 1864 m. sukilėliai pradėjo 
leisti laikraštį „Žinia apie lenkų vainą su 
maskoliais". Redagavo M. Akelaitis. Išleis
ta du numeriai. Laikraštį norėjo leisti L. 
Ivinskis, vyskupas M. Valančius, bet nega
vo valdžios leidimo. Kai buvo uždrausta 
lietuviams spaudai tai nelegalius ranka ra
šytus laikraščius leido Petrapilio ir Mas
kvos lietuviai studentai, Veiverių mokyto
jų seminarijos mokiniai ir kt. Kai tik ru
sai uždraudė spaudą, tai lietuviai laikraš
čius pradėjo spausdinti Rytprūsiuose ir 
slapta platinti Lietuvoje. Štai keletas tų 
laikraščių, kurie, po spaudos uždraudimo, 
buvo spausdinami Rytprūsiuose.

„Aušra“. Tai pirmas visai Lietuvai skir
tas tautinio atgimimo lietuviškas visuome
nės, politikos ir kultūros mėnesinis, kny
gutės formato, periodinis žurnalas, ėjęs 
1883-86 m. Pradžioj buvo spausdinamas 
Ragainėje, o vėliau — Tilžėje. Tiražas apie
I. 000 egzempliorių. Viso išleista 40 nume
rių. Redagavo dr. J. Basanavičius, dr.
J. Šliupas, M. Jankus, J. Mikšas, J. An
dziulaitis ir kt.. Nors „Aušra“ trumpai ėjo, 
bet ji atliko didelį ir svarbų darbą Ji pa
budino tautą iš miego ir paruošė kelią ne
priklausomybės atstatymui.

„Šviesa“. Katalikiškas mėnesinis žurna
las, ėjęs 1887-90 m. Tilžėje. Išleista 16 nu
merių. Redagavo kun. A. Vytartas ir J. 
Kriaučiūnas. Mėgino pavaduoti sustojusią 
„Aušrą“ ir bandė apjungti visų pažiūrų 
plunksnos žmones.

„Varpas“. Literatūros, politikos ir moks
lo mėnesinis žurnalas. Jo sumanytojai bu
vo Varšuvoje studijavę lietuviai studen
tai, susibūrę į draugiją „Lietuva“. Stei
gėjai dr. V. Kudirka ir J. Adomaitis. Reda
gavo dr. V. Kudirka, J. Adomaitis, J. 
Kriaučiūnas, dr. K. Grinius, dr. J. Bagdo

nas, J. Šaulys, P. Višinskis ir kt. Ėjo 1889- 
1905 m. Tilžėje ir Ragainėje. Smerkė spau
dos draudimą, valdininkų sauvaliavimus, 
skelbė mokslo žinias, kėlė tautinį susipra
timą, supažindino su tautos praeitimi ir 
skatino politinį judėjimą. Apie šį laikraš
tį ilgą laiką išsilaikė susibūrusi didžioji 
dalis lietuvių inteligentijos. Todėl jis tų 
pirmųjų laikraščių skaičiuje yra išvaręs 
giliausią spaudos vagą.

„Ūkininkas“. Leistas Tilžėje 1890-1905 
m. Redagavo J. Adomaitis, J. Kriaučiūnas, 
S. Matulaitis, K. Grinius, J. Bagdonas, J. 
Šaulys ir kt. Laikraštis kritikavo caro val
džios politiką Lietuvoje mokė, kaip reikia 
pagerinti ūkininkavimą ir kelti šalies ger
būvį.

„Žemaičių ir Lietuvos Apžvalga“. Kata
likiškas dvisavaitinis laikraštis, ėjęs 1890- 
96 m., Tilžėje. Leido O. Mauderodė. Fak
tiški redaktoriai J. Angrabaitis, K. Pakal
niškis, P. Urbonavičius ir kt. Šį laikraštį 
įsteigė nuo „Varpo“ atskilę kunigai, nes 
„Varpas“ sąmoninęs tik tautiškumą o ne
sirūpinęs religiniais reikalais.

„Darbininkų Balsas“. Socialdemokratų 
laikraštis, ėjęs 1901-1906 m. Pradžioje dvi- 
mėnesinis, vėliau mėnesinis. Spausdintas 
Tilžėje ir Bitėnuose. Redagavo V. Siruta- 
vičius ir A. Janulaitis. Laikraštis gynė 
darbininkų reikalus ir rūpinosi pagerinti 
jų būvį.

„Tėvynės Sargas“, šio laikraščio steigė
jas ir redaktorius buvo kun. J. Tumas- 
Vaižgantas. Spausdintas Tilžėje 1896-1904 
m. Laikraštis buvo sumaniai redaguoja
mas ir į bendradarbių eiles turėjo subū
ręs daug kunigų ir pasauliečių.

Rytprūsiuose dar buvo spausdinami Lie
tuvai skirti šie laikraščiai: Lietuvos Dar
bininkas. Aidas Lietuvos Darbininkų Gy
venimo, Draugas, Darbininkas, Naujienos, 
Kryžius ir kt. Visi to laikotarpio laikraš
čiai buvo spausdinami O. Mauderodės, J. 
Schoenekės, J. Reylaenderio, Lituania — 
Jurgelaičio, M. Jankaus, Jogamasto ir ki
tose spaustuvėse. Kai rusai atšaukė spau
dos draudimą, laikraščiai buvo pradėti 
spausdinti Lietuvoje.

V. Vytenietis

SPAUDA YRA TIKRIAUSIA PRIEMONĖ, 
PADEDANTI IŠLIKTI LIETUVIAIS.

AR SKAITOTE NORS VIENĄ 
LIETUVIŠKĄ LAIKRAŠTĮ?

A. Skinkys
SUVALKIJOS LYGUMOS

Kur žvelgi — lyguma, lyguma 
Ribuliuoja prieš vasaros vėją;
Skrenda paukštė skliautu tolima 
Ir su miško brūkšniu susilieja.

O padangė, melsva ir gili. 
Bėga, bėga ir blykšta už palių.
Dairos gluosniai nuo kriaušio žali 
Ir šių tolių aprėpti negali.

Taip ir noris su vėju šiltu
Pasikelti prie debesio krašto. 
Kur aukštai sklando gandras ratu 
Ir klegena, ir mėlyje mąžta.

Anapus vadinamosios Geležinės Uždan
gos gyvena apie 60 milijonų katalikų, dėl 
kurių tyliai kovoja du diplomatiniai mil
žinai — Vatikanas ir Kremlius.

Popiežius Paulius VI remia savo Bažny
čios Viešųjų Reikalų Tarybos pirmininko 
arkivyskupo Agostino Casarolio, „Vatika
no Kissingerio“, detantės politiką. Palygin
ti jaunas (60 m.), energingas, asketiškas 
ir labai gerai diplomatiniam darbui pasi
ruošęs arkiv. Casaroli galvoja, kad atėjo 
laikas pradėti kalbėtis. Pats mokėdamas 
bent keturias kalbas, jis ne tik nevengia, 
bet ieško pavojingų dialogų, kuriuose jam 
esą dažnai pasiseka priešo argumentus pa
daryti nereikšmingais. Jo darbe talkinin
kauja 89 diplomatai, kurie atstovauja Va
tikanui įvairiose valstybėse.

Casaroli politika yra visiškai priešinga 
popiežiaus Pijaus XII politikai, kuri smer
kė komunizmą, koks jis 'bebūtų ir kur jis 
bebūtų. Jis mano, kad protingais dialogais 
ir nuolaidomis bus galima ilgiau išlaikyti 
katalikybę anoje Uždangos pusėje, kaip 
girežtu atsiribojimu ii- kova. Casaroli yra 
įsitikinęs, kad laikas dirba katalikų nau
dai ir kad žmogaus įgimtas laisvės ir tikė
jimo instinktas triumfuos prieš religijos 
persekiojimą ir politinę priespaudą.

Norėdamas nutiesti tilttus ateičiai, jis 
nevengia konferencijų Vatikane su komu
nistinių kraštų atstovais ir pats tuose kraš
tuose lankosi. Pvz„ 1968 m. jis išbuvo Len
kijoje net tris mėnesius, lankydamas kiek
vieną vyskupiją ir stebėdamas sąlygas vie
toje. Trumpai tariant, arkiv. Casaroli no
ri susitarti su komunistinių kraštų vyriau
sybėmis, kad jos sudarytų bent minimali- 
nes sąlygas katalikų veiklai. Tokia yra jo 
politika, kuriai pritaria ir popiežius Pau
lius VI.

Arkiv. Casaroli politikai viešai priešina
si trys už jį vyresni, geriau pažįsta komu
nistų taktiką ir perėję jų kalėjimus bažny
čios dignitoriai: kardinolas Mindszenty, 
kard. Wyszinski ir kard. Slypij. Už jų pe
čių stovi žymi dalis Vengrijos, Lenkijos ir 
Ukrainos dvasiškijos ir dauguma tikinčių
jų-

Kardinolas Mindszenty be jokių kompro
misų priešinasi arkiv. Casaroli dialogams. 
Už tai jis buvo popiežiaus pašalintas iš 
Vengrijos primato pareigų. Tarsi atsily
gindamas už nuoskaudą, jis pridėjo prie 
savo populiarių atsiminimų (tuo tarpu pa
sirodė dar tik vokiška laida) dar vieną 
skyrių, kuriame aprašoma, kaip Roma su
laužė savo pažadus. Be to, atsisakęs Vati
kano siūlomos globos, jis apkeliavo pasau
lį, aiškindamas, kaip jis pats sako, koks 
yra gyvenimai komunistų valdžioje. Vati
kanas įžiūrėjo, kad kard. Mindszenty pa
norėjo susigrąžinti nebesugrąžinamą pra
eitį, todėl jį pažemino ir atstūmė. Diplo
matinį žaidimų Vengrijoje laimėjo arkiv. 
Casaroli.

Kardinolas Wyszinskis taip pat yra 
griežtas ir atkaklus detentės priešininkas, 
bet jo taktika yra kiek kitokia. Išėjęs iš 
kalėjimo, jis viešai pareiškė atleidžiąs sa
vo kankintojams, tuo tarpu Mindszenty pa
reikalavo grąžinti bažnyčios nuosavybes ir 
turėtąją hierarchinę galią. Wyszinskio 
veiklos pagrindą sudaro tikinčiųjų masės, 

kurios juo pasitiki ir -klauso. Jis nenori su
eiti į intymesnius santykius su partijų va
dais, nes jie visada gali pasikeisti, o su va
dų pasikeitimais, pasikeičia ir režimo lini
ja. Wyszinskis neprašo didelės pagalbos iš 
Romos, nes jis pats vienas išsikovojo ne 
tik tikėjimo laisvę, bet netgi katalikų uni
versitetą Liubline. Vatikano Tarybos metu 
(1963 m.) spaudos konferencijoj, paklaus
tas apie dažnai linksniuojamą tylos baž
nyčią, jis pareiškė: „Mano krašte bažnyčia 
nėra nutildyta. Lenkijoje aš galiu savo 
mintis reikšti, bet Romoje atradau Kur- 
čiąją Bažnyčią“.

Turėdamas tokias sąlygas, kard. Wy
szinskis nepageidauja, kad Vatikano užsie
nio reikalų ministeris arkiv. Casaroli jam 
pirštų sutartį ar konkordatą su Lenkijos 
vyriausybe, nes toji sutartis jo veiklą su
varžytų. Gal todėl Romos Kurijoje dirbąs 
lenkų vyskupas Rubin esąs kartą išsireiš
kęs, kad Romai labiau reikia Lenkijos, ne
gu Lenkijai Romos.

Lenkijos komunistinė vyriausybė siekia 
taikos su Vatikanu, nes tada galėtų lega
liai suvaržyti kard. Wyszinskio „diktatū
rinę“ valdžią. Vyriausybei būtų lengviau 
diktuoti atkakliems Lenkijos vyskupams 
per Casarolį ar kokį itališką nuncijų, kuris 
mažai tenusimanytų komunistų politiniuo
se žaidimuose. Wyszinskis tik tada yra pa
siruošęs leistis į derybas, jei jo vadovau
jamos bažnyčios autoritetas pakiltų, bet 
nesumažėtų. Tokiu atveju jis laikytu, pvz., 
popiežiaus apsilankymą Lenkijoje.

Ukrainos katalikų metropolitas kardino
las Slipyj yra skirtingoje padėtyje. Perėjęs 
vergų stovyklų kalvarijas, jis norėjo gauti 
popiežiaus pritarimą suorganizuoti Vaka
ruose gyvenančių ukrainiečių katalikų 
metropoliją, nes Ukrainai esant Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, krašte to padaryti ne
galima. Tačiau popiežius jį apvylė. O kai 
išgirdo, jog Vatikanas pasiruošęs deryboms 
su Rusijos patriarchu Pimenu, kuris yra 
viešai pareiškęs sunaikinsiąs Ukrainos ka
talikų Bažnyčią, tai Slipyj visiškai nusi
gręžė nuo Vatikano. Jo nuomone, derėtis 
su komunistais dėl religijos laisvės, tai bū
tų tas pats, kas siūlyti jiems pakeisti kraš
to valdžią. Sutartys, kurių sovietai vistiek 
nesilaiko, esą būtų spiovimas į kankinių 
kraują.

»»»

Lietuvos katalikai yra, gal būt, pati ma
žiausia bendruomenė Sovietų orbitoje, bet 
ne silpniausia. Jos padėtis tokia pat, kaip 
ukrainiečių. Tik ji neturi nei vieno tokio 
bažnyčios dignitoriaus ar kalinio, kuris 
krašte ar užsienyje taip kalbėtų, kaip kard. 
Slipyj kalba. Kiek galima patirti iš Kata
likų Bažnyčios Kronikų, pasipriešinimas 
prieš tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje 
ateina ne iš viršaus, bet kyla iš apačios. 
Vyskupai, kurie bandė priešintis, jau yra 
likviduoti arba nutildyti. Atrodo, kad Lie
tuvoje šiuo metu yra pavojus, jog dvasinė 
vyriausybė ir tikintieji gali nueiti skirtin
gais keliais. Tai būtų didelis Kremliaus 
laimėjimas — bendruomenė, palikusi be 
vadų, greitai pradėti; nykti.

Pati pirmoji komunistinė valstybė, kuri 
jau 1966 m. pasirašė su Vatikanu sutartį 
ir užmezgė diplomatinius santykius, yra 

Jugoslavija. Tačiau Jugoslavijos katalikai 
ta sutartimi nesidižaugia. Jie galvoja, kad •; 
yra pasirašytas lėtos mirties dekretas, nes Į 
pagal sutartį gautoji laisvė esanti ne baž
nyčios, o tik zakristijos laisvė. Vietos hie
rarchijai yra surištos rankos ir ji turi šok
ti pagal sutarties muziką, kurią vietos val
džia sugeba interpretuoti jai palankia 
prasme.

Objektyvūs stebėtojai nesutaria dėl ta
riamosios taikos ir detentės rezultatų. Vie
ni mano, kad Vatikanas perdaug nuolai
džiauja komunistams. Jis užtaria tik tuos, 
kuriuos užtaria ir Sov. Sąjunga. Pvz., Va
tikano atstovas W. A. Carew gruodžio 23 
d. Jeruzalėje pareiškė, kad Kristaus gimi
mo metu šis žydų kraštas buvęs svetimųjų 
okupuotas. Jie tada laukę išlaisvintojo, ku
ris išvytų okupantus, kaip dabar palesti
niečiai laukia grįžimo į savo žemę. Vadi
nasi, Vatikano atstovas gana diplomatiš
kai prisiminė okupuotą Palestiną, bet už
miršo jau seniai okupuotą katalikiškąją 
Lietuvą. Arkiv. Casaroli, kaip ir dr. Kis- 
singeris, skraidydamas po pasaulį užmeta 
suveltus tinklus, palikdamas juos narplio
ti patiems gyventojams. Tad nenuostabu, 
kad detantės ir dialogo šalininkai turi 
daug priešų.

Kiti betgi galvoja, kad svarbu laimėti 
laiko ir visomis galimomis priemonėmis 
išsilaikyti. Jie pasiryžę tartis ir su pačiu 
Liuciferiu, jei katalikams tai būtų naudin
ga. Esą istorija nežino nei vienos imperi
jos. kuri nebūtų žlugusi — žlugs ir sovie
tinė. Arkiv. Casaroli galvoja, kad raktas į 
laimėjimą yra jo kišenėje, bet ar jis nepa
miršta. kad komunistinėmis akimis žiū
rint, Vatikanas taip pat yra savotiška im
perija?.. Minėtieji trys kardinolai, grei
čiausia, nebesulauks energingojo arkivys
kupo diplomatijos rezultatų. Istorija paro
dys, kuris kelias buvo pats geriausias.

NE VISI GALIME KELIAUTI APLINK 
PASAULĮ...

Bet visi galime pasiskaityti įdomius 
įspūdžius Juozo Kaributo naujai išleisto
je knygoje KELIONĖ APLINK PASAULĮ. 
Knygos apimtis 420 puslapių. Kaina tik 
£2.45.

P. Girdžius — TOS PAČIOS MOTINOS 
SŪNŪS. Tai knyga, kurią turėtų perskaity
ti kiekvienas, mokantis lietuviškai. Knyga, 
kuri įeis mūsų literatūros istorijon, kaip 
tie TRYS SŪNŪS, apie kuriuos autorius 
mums kalba. 170 puslapių. Kaina £2.15.

Vanda Sruogienė — BALYS SRUOGA 
MŪSŲ ATSIMINIMUOSE. Gyvasis Balys 
Sruoga — koks jis turi būti išsaugotas lie
tuvių tautai, jos 'kultūros istorijai: toks 
yra šios atsiminimų knygos uždavinys. 
Kaip piramidė Egipte, taip B. Sruoga mū
sų gyvenime — amžinas ir nemirštantis 
milžinas. Puikiai atspausdinta, didelio for
mato. kietais apdarais, 540 puslapių. Kai
na £4.85.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS 
ISTORIJA, II dalis. Istorijos vadovėlis li
tuanistinių mokyklų VI klasei. Redagavo 
V. Liulevičius. Iliustruota, kietais apda
rais. 224 psl. Kaina £2. 45.

Šios ir kitos lietuviškos knygos, periodi
ka gaunamos, parašius ar apsilankius pas

DAINORĄ. 14, Priory Rd., Kew. Surrey. 
Tel. 940-63-77.
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LABANORAS

Labanoro dūda

Netoli nuo buv. administracinės sienos tamsių 
šilų apsuptas nedidelis Labanoro miestelis jau nuo 
seno visoje Lietuvoje garsus savotišku muzikos inst
rumentu vadinamu Labanoro dūda. Panašaus inst
rumento nė vienoje kitoje mūsų krašto vietoje iki 
šio laiko neaptikta. Labanoro dūdą galima pavadin
ti lyg ir armonikos pirmtaku. Muzikantui jos nerei
kia, 'kaip kitų pučiamųjų instrumentų, nuolat pūsti. 
Tam tikra Labanoro dūdos dalis yra padaryta iš 
odos ir ji pripučiama oro. Į odinę dūdos dalį įtai
sytas medinis vamzdelis su išpiaustytais balseliais. 
Muzikantas, grodamas Labanoro dūda, jos odinę 
dalį laikydavo po pažastimi ir spaudydavo, o pirš
tais balselius liesdamas, išgaudavo norimą muziką.

Šiandien Labanoro dūda jau niekas negroja ir 
pačiame Labanore bei jo apylinkėse. Tokia viena 
dūda yra išlikusi Labanoro klebonijoje. Pažymėti
na, kad Labanoro dūda pirmiausia buvo pradėta 
groti bažnyčoje. Kai kurie seneliai tvirtina, kad ja 
tik bažnyčioje buvo grojama, kiti sako, kad vėlesniais 
laikais Labanoro dūda buvo, prie kitų instumentų, 
grojama ir „svietiškuose“ pasilinksminimuose.

Čia duosime žodį apie Labanoro dūdą patiems 
seniesiems labanoriškiams. Jonas Goda, aštuonias
dešimt metų senelis, dar atsimena, kai buvo groja
ma „labanarska“ dūda. Jį radau mėšlą mėžiantį. 

Nuostabu — tiekos metų sulaukęs, tas žmogus dar 
gana stiprus ir dirba visus lauko darbus.

— Ar nepavargsti, seneli?
| šį klausimą juokaudamas Goda atsako:
— Kaip pavargsi, kad reikia duonū valgyt!
Nuėję į kambarį, išsikalbame apie Labanoro 

dūdą ir apie anų dienų jaunimo pasilinksminimus.
— Labanorskos dūdos pūsti aš nemokėjau, — 

pradeda Jonas Goda. — Un skripkos pagrodavau.
— Kur grodavo ta dūda?
— Daugiausia ji buvo miestelyje — prie baž

nyčios. Iš karto ja grodavo viena ir pritardavo ba- 
setlia, vėliau atsirado ir būbnas. Grodavo prie var
gonų. Kai dar mažas buvau, atsimenu, „labanarska“ 
dūda pasitaikydavo ir vakaruškose. Mano senelis 
pasakojo, kad ja ir anksčiau grodavo šokius. Vaka
ruškose grodavo „labanarska“ dūda, smuikom ir 
zaleikom (klarnetais).

— Ar seniai Labanoro dūda negroja?
— Prieš 65-70 metų Labanoro bažnyčioje ją 

dar pūtė. Sako, kad ir kitų apylinkės parapijų baž
nyčiose tokia dūda tais laikais grodavo. Bet Laba
nore daugiausia. Mano atminimu apylinkėse jos ne
būdavo.

Kipro Petrausko tėviškė

Dar apie Labanoro dūdą papasakoja septynias
dešimt devynių metų Labanoro gyventojas Jonas 
Pelėda.

— Visi draugai jau pamirė, —- iš lėto jis prade
da. — Anksčiau daug grodavome, čia gyveno Mi
kas Petrauskas. Iš karto vargoninkavo jo tėvas. Bet 
Mikui išmokus, — jis ėjo vargonininko pareigas. Ir 
Kipras Petrauskas prie tėvo Labanore gyveno iki 
trylikos metų. Jį Mikas čia mokė dainuoti. Be to, 
Kipras patarnaudavo prie mišių. Mikas Petrauskas 
tai buvo geras specialistas. Ale ir dirbo. Jis niekad 
nežinojo poilsio. Buvo suorganizavęs chorą ir or
kestrą. Aš grojau kontraba.su. Tada muzikantų bu

vo apie 15. Grodavome bažnyčioje. Ir pasilinksmi
nimuose. Dabar draugų jau nėra. Smuiką dar turiu.

Jis pakyla ir priėjęs nuo sienos nukabina seną 
smuiką. Atsargiai suderina stygas, smuiką pasideda 
po smakru ir sako:

— Dabar beveik nepasitaiko groti. Ir pirštai 
jau atgrubo nuo darbo. Niekas nešoka gražių seny- 
binių šokių. O šių dienų šokių aš nenoriu groti. 
Tamstai aš pagrosiu senybinių šokių, kuriuos jau
nimas šokdavo, kai jaunas buvau.

Ir rupūs pasiekusio amžiaus pabaigą senelio 
pirštai užgauna stygas, kurios pravirksta graudžiu 
ir ilgestingu aidu, kokia yra lietuviškoji daina. Pa- 
groja Pauliuką, Dūdą (čia lazdų šokis vadinamas 
Dūda) ir kt. Paskiau, padėjęs smuiką, sako:

— Senybiniai šokiai daug gražesni. Juos jau 
seniai jaunimas užmiršo ir tranko grindis, šokdami 
iš lenkų atėjusią polką ir panašius šokius.

Pelėda, paklaustas apie Labanoro dūdą, atsa
ko:

— Mano atminimu ja retai grodavo.. Kartais 
pasirodydavo bažnyčioje per šv. Motinos atlaidus. 
Bet kodėl jai vardas Labanoro dūdos duotas — ne
žinau. čia niekas tokių dūdų nedarydavo. Per at
laidus ją atsinešdavo iš kitur. Tik pramanyta, kad 
ji Labanoro dūda. O gal dėl to ją šiuo vardu vadi
na. kad Labanoro bažnyčioje grodavo.

Ir kiti senieji labanoriškiai tvirtina, kad pačia
me Labanore ųiekas Labanoro dūdos nedarė. Grei
čiausiai jas kas nors iš apylinkės gyventojų daryda
vo. Jau bus per šešiasdešimt metų, kai šis senas mu
zikos instrumentas užmirštas ir niekas juo negroja.

Labanore dar tebestovi žaliomis samanomis 
apsamanojusiu šiaudiniu stogu tas namas, kuriame 
jaunystės dienas praleido Kipras Petrauskas. Prieš 
kurį laiką jis buvo nuvažiavęs į Labanorą ir (laba- 
noriečiai pasakoja) pavaišinęs buvusius jaunystės 
metų draugus.

(Bus daugiau)

SURSUM CORDA

Vienoje kunigo P. Fontaine knygoj skai
čiau apie žmogų, kuris kartą rado ant 
grindinio sidabrinį dolerį. Nuo tada jis be
veik niekada nepakėlė akių nuo žemės. Per 
30 metų jis rado 350 dolerių, 37 centus, 
18,478 sagas, 14.369 segtukus. Žmogus 
praleido savo gyvenimo, tų didžiųjų Die
vo dovaną, įbedęs akis į žemę, ieškodamas 
niekniekių, bet užmiršęs stebuklingą 
žvaigždžių mirksėjimą, gerosios motinos 
saulės šilumą. Draugų šypsniai slinko pro 
jį kaip tušti šešėliai, beprasmiai griaučiai. 
Malonūs žodžiai atsimušė kaip klaikūs ai
dai nuo apmirusios, prie žemės prisirišu- 
sios sielos.

Taip, kartais pasitaiko tokių žmonių. Jie 
sugadina savo ir kitų dieną rytiniais skun
dais apie menkniekius, niurnėjimais apie 
nemigo naktį, galvos, sąnarių skausmus, 
kaimynų neprieteliškumų. Rytas yra svar
bus momentas žmogaus gyvenime. Jis pra
deda naują dieną, žemė apsisuko ir vėl 
nukreipė savo veidą į saulę. Vakarykštė 
diena su visomis kladomis ir nusivylimais 
paskendo praeityje. Prasideda naujas gy
venimas, atsiveriča tuščias jo lapas. Pri- 
pildikime jį šviesiomis mintimis, gerais 
darbais. Atsidaro dar nebandytas takas. 
Eikime juo pakelta širdimi į dangų ir atei
tį. Nežiūrėkime į žemę ar praeities vargus. 
Klaidos jau padarytos. Iš jų galima tik 
mokytis. Svarbu tik jų nebekartoti. Pla
nuokime naują dieną — šviesesnę, tobu
lesnę. Nepasisekimai ir vargai yra įran
kiai. kurie padaro mus žmonėmis, arba vi
siškai sugniuždo. Nelengva yra pasiekti 
kalni; viršūnes, bet koks džiaugsmas, nu
galėjus pavojingas (kliūtis, žvelgti iš aukš-, 
tybių į nykštuką pasaulį apačioje. Naujos 
dienos uždavinys yra kilti aukštyn. Kiek
vienas Dievo duotas rytojus teikia mums 
malonę ir galimybę tai pasiekti.

A. Geryba j
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įprotis mažinti kalėdinių atviručių siunti
nėjimą. Nežinia, ar tai dėl mažėjančio pa
jėgumo, kuris kyla iš senatvės, ar dėl noro 
paskelbti savo pavarde viešoje spaudoje, 
dažnai lietuviškuose laikraščiuose galime 
užtikti šitokio ar panašaus turinio skelbi
mą: Motiejus ir Marijona Moliai sveiki
na pažįstamus, draugus ir kai kurias gimi
nes švenčių proga, perspėdami, kad nesi
tikėtų įprastų kalėdinių atviručių, kurių 
rašymas perdaug varginantis. Sveikinimas 
vyksta per šį skelbimą, o vieton pašto 
ženklams išleidžiamų pinigų skiriame $10 
„manerkių“ klubo fondui. Pareiga atlikta.

Žinau, kad ir aš ne visiems savo prie- 
teliams spėjau pasiųsti kalėdinius sveiki
nimus, kaip ir Jūs. Tačiau mes, buvę Ang
lijos lietuviai, mielai prisimename Jus, ir 
tiems, kurių adresai mums nebežinomi, su 
šiuo mano pirmuoju laišku siunčiame sa
vo gražiausius ir geriausius linkėjimus 
1975-tiesiems metams.

Stovėdami naujų metų angoje, negalime 
atsikratyti rūpesčiu, kurį mums sukėlė 
1974 metais atsiradusi grėsmė — KKK — 
Kainų Kilimo Krizė. (Nors yra ir Ku 
Klux Klan organizacija, bet ne apie ją čia 
kalbu). Vis didėjanti bedarbė, tarptautinė 
politinė įtampa, žydų — arabų naujo karo 
galimybė, galinti sukelti net trečią pasau
linį karą — tai didieji rūpesčiai, kurie 
mus supa, pasitinkant Naujuosius Metus.

Mes žinome, kad ir jūsų žemėje ne vis
kas taip, kaip „senais, gerais laikais“ kad 
būdavo. Juk ir mūsų seneliai, savo jaunys
tę prisimindami, sakydavo: „Mano jaunys
tėje buvo geri laikai, ne taip, kaip dabar“. 
O kad mes Amerikoje negalvotumėm, kad 
jau tikrai reikalai blogėja, tai mūsų laik
raščiai rašo apie visokias bėdas kituose 
kraštuose, pvz., kad Birtanijoje kepėjai 
žmones badauti verčia, kad vakarais užei
ti į „pubą“ labai pavojinga, nes nežinai, 
kas tau po kėde bombą pakiš. Pas mus, tai 
ramiau. Jeigu koks plėšikas atremia pisto
letą į nugarą, tai nesipriešink. Atiduok pi
nigus geruoju ir tylėk. Liksi sveikas ir gy
vas. Lietuvių rajonas, bent iki šiol, dar 
baltas ir švarus. Tikimės, kad taip dar pa
siliks ilgai. Gaila, kad ir lietuviškame Mar
quette parko rajone yra bailių, kurie par
duoda namus ir keliasi į užmiesčius, palik
dami tuštumą, į kurią labai veržiasi juo
doji rasė. Nelengva jiems pasipriešinti.

1974 metai pas mus buvo gana neramūs. 
Pirmąjį pavojaus signalą iššaukė arabų 
kraštų alyvos blokada. Tuojau pat didžio
sios kompanijos kaip Shell, American 
Standard .Texaco ir kitos, nors ir turėda
mos pakankamai benzino, suvaržė jo par
davimą. Benzino stotys, kurios iki to buvo 
atidarytos nuo ankstyvo ryto iki vėlyvos 
nakties 7 dienas savaitėje, pradėjo su 
klientais nebesiskaityti. Sekmadieniais už
sidarė, benziną pradėjo pardavinėti tik 
jiems patogiu laiku. Kilo panika, atsirado 
didelis benzino pareikalavimas. Kompani
jos pakėlė kainas. Todėl metų gale jų pel
nas pasidarė fantastiškas, kaip niekada 
anksčiau. Žmonės dėl to nesiskundė, džiau
gėsi benzino gavę.

Tokių gerų pelnų paskatinti, ir kitų pre
kių gamintojai pradėjo kelti kainas. Saky
sime, šaldytuvas, kuris 1974 m. kovo mė
nesį buvo parduodamas už $129, po aštuo- 
nių mėnesių jau kainavo $199. Penkių sva
rų cukraus maišelis, kuris kainavo $1.09 
pavasarį, prieš Kalėdas kainavo net $2.89, 
o kai kur net iki trijų dolerių. Žmonės pa
grįstai pradėjo bijoti, kad pinigo vertė 
krisdama sunaikins santaupas banke. Kas 
Britanijoj Rolls Royce, tas Amerikoje Ca- 
dilac. Prasidėjus benzino suvaržymui, 
žmonės užniko pirkti mažas mašinėles. 
Pradedant kainoms kilti ir bijant pinigo 
vertės žlugimo, turtingesnieji perka Cadi- 
lacus. Vidurinysis luomas daugiausiai nu
kenčia: fobrikai. kaip susitarę, pakėlė sa
vo automobilių kainas net po kelis šimtus 
dolerių už mašiną! Bet apsiriko, žmonės 
staiga pajuto, kad čia kažkas netvarkoje. 
Susilaiko, nebeperka. Jeigu anksčiau keis
davo automobilį kas 2-3 metai, dabar, dėl 
pakilusių kainų, to nebedaro. Tūkstančiai 
automobilių išrikiuoti stovi fabrikų lau
kuose, nerasdami pirkėjų.

Fabrikantai, neturėdami pirkėjų, su
stabdė ar bent pristabdė savo automobilių 
gamybą. Tai vienur, tai kitur po kelis 
tūkstančius darbininkų buvo atleista. 
Šiandien visoje Amerikoje bedarbių skai
čius vien automobilių pramonėje viršija 
300,000. Sunkiausiai paliestas yra Detroit, 
Michigane, kur yra automobilių gamybos 
centras. Tačiau bedarbė plinta visoje ša
lyje. Nors bedarbiai gauna neblogas bedar
bių pašalpas, bet ateities netikrumas ir 
ekonominės padėties nepastovumas kelia 
pagrįstą susirūpinimą.

Žiūrint į praėjusius metus iš lietuviško 
taško, sakyičau, kad jie buvo geri. Ne dėl 
to, kad Lietuvių Fondas jau surinko mili
joną dolerių. Apie tai amerikiečiai net ne
žino ir nesirūpina. Tačiau Lietuvos ir lie
tuvių vardas vargiai ar kada nors anksčiau 
buvo taip dažnai, plačiai ir pagarbiai links
niuojamas amerikiečių televizijoje, spau
doje ir per įvairias radijo stotis, kaip 1974 
metais. Nauji pabėgėliai iš okupuotos Lie
tuvos, kaip ir iš Rusijos, dabar madoj. Jei
gu pasaulio spauda rašė apie Solženicyną, 
tai lietuvių ir amerikiečių laikraščiai rašė 
aipie muz. Aloyzą Jurgutį, apie pabėgusį 
jūrininką Joną Stankų, iš Rusijos į Izraelį 

Chicagos
išleistą ir dabar Amerikos lietuvius pasie
kusį Vaclovą Sevruką.

Tačiau jų vardai sumažėjo, pasirodžius 
SIMUI KUDIRKAI. Jo vardas, jo šeimos 
nuotraukos, aprašymai, sveikinimai, pri
ėmimai lietuvių ir amerikiečių tarpe skam
bėjo nuo jo atvykimo į New Yorką prie At
lanto pakraščių iki Californijos ir Ramio
jo Vandenyno krantų. Chicagos miesto 
meras Richard Daley Simui Kudirkai su
teikė Chicagos miesto garbės piliečio var
dą ir teises, nors šis ir negalvoja čia apsi
gyventi. Senatoriai, kongresmanai ir kito
kie politikieriai jį sveikino ir, lenktyniau
dami su mūsų lietuviais veikėjais, stengė
si patekti į laikraščių nuotraukas. Latvis 
Robert Brieze, Kudirkos tragedijos liudi
ninkas ir dabartinis jo draugas, buvo nu
vežęs Kudirką ir jo šeimą į tą vietą ir 
krantų apsaugos laivą „Vigilant“, nuo ku
rio prieš 4 metus Simas jėga buvo nušalin
tas. Dabartinis, naujasis „Vigilant“ laivo 
kapitonas visus mielai priėmė, aprodė 
jiems laivą ir draugiškai pavaišino.

Gerai, kad Simo Kudirkos didvyriška 
laikysena sovietiniame teisme, reikalau
jant Lietuvai laisvės, ir jo asmeniškai iš
gyventa kančia mūsų veiksnių tinkamai 
įvertinama. Tik gaila, kad iki šiol niekas 
efektyviai nesugebėjo užtikrinti laisvo ir 
saugaus gyvenimo panašiems mūsų patrio
tams — iš Turkijos kalėjimų paleistiems, 
bet vis dar pavojuje esantiems Bražins
kams.

Chicagos „anglikonai“ lietuviškame gyve
nime labai aktyviai reiškiasi. Jie dalyvau
ja visur: Lietuvos Vyčiuose, skautuose, 
šaulių kuopose, religinėje šalpoje, parapi
jos komitetuose, choruose, lietuvių televi
zijos valdyboje ir įvairių klubų vadovybė
se. Kur tik nepasisuksi, vis kokį „angliko
ną“ užtiksi. Tačiau pagrindinė jų organi
zacija. tai

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas,

į kurį, kaip į kokį bičių avilį, aktyvūs na
riai krauna savo darbo vaisių, ir jį metų 
pabaigoje skirsto lietuviškiems reikalams 
pagal jų svarbumą. Klubas per metus pa
prastai daro 3-4 parengimus: Užgavėnių 
balių, Motinos dienos minėjimą, vasaros 
pikniką, rudeninį banketą ir panašiai.

1974 metų paskutinysis parengimas bu
vo dail. Pettro Bugailiškio tapybos darbų 
paroda Chicagos Jaunimo Centre lapkričio 
8-13 d. Paroda gerai pasisekė ir gausus bū
rys ją aplankė. Jau pirmąjį vakarą atsi
lankė virš 60 asmenų, kurie per pirmąją 
valandą nupirko 5 paveikslus. Parodai pa
sibaigus, iš 40 išstatytų paveikslų pusė bu
vo parduota. Tokiu pasisekimu ne visi pa
rodų rengėjai tegali pasigirti. Jeigu jo 
sveikata leis, dail. Bugailiškis ateinantį 
pavasarį žada atvykti ilgesniam laikui Či
kagon. New Yorko lietuviai šauliai norė

Borutos tragedija

Kazys Boruta, kuriam sausio 6 d. būtų 
suėję 70 metų (mirė 1965 m.), šiandien 
Lietuvos spaudoj vadinamas „pavydėtinai 
drąsiu ir principingu žmogumi, ugningu 
antifašistu, nusipelniusiu kultūros veikė
ju, maištinigausiu Sudūvos prozaiku“...

Dėl politinės veiklos nepriklausomoje 
Lietuvoje jis buvo kalinamas ir baudžia
mas. Turėjo bėgti į užsienius, iš kur grį
žęs vėl įkalintas ir ištremtas.

Tačiau K. Boruta buvo gabus poetas ir 
rašytojas. Telšių kalėjime jis sukūrė „Kry
žių Lietuvą“, už kurios skaitymą grėsė 
5.000 litų pabauda. Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime gimė „Duona kasdieninė". Visur 
poetas kovojo už laisvą žmogų, už dvasines 
jo vertybes. O kai sugrįžo antrą kartą bol
ševikai, tai tos laisvės „pertekliuje“ 1945 
m. jis sukūrė nepamirštamąjį „Baltaragio 
malūną“, kuriame liaudies pasakų moty
vais bekompromisinis žmogus kovoja su 
velniu. Tai tautosakinė apysaka, kurioje 
anuometiniai komunistų partijos vadai 
velnio pavidale įžiūrėjo patys save arba 
savąją ideologiją, dėl kurios K. Boruta 
tiek daug kovojo ir kentėjo...

Mažojoje Liet. Taryb. Enciklopedijoje 
atrandame tokį sakinį: „1946 m. įsivėlė į 
antitarybinę veiklą, buvo teisiamas ir nu
baustas. 1949 m. amnestuotas, dirbo lit. 
darbą.“

Šiandien jo gimtuose Kūlokuose atida
rytas muziejus, mokykla pavadinta jo var
du, bet gabus rašytojas ir poetas, kurio 
„buržuaziniai“ kalėjimai nepalaužė, iš Si
biro sugrįžęs nieko didesnio nebesukūrė. 
Jo gulbės giesmė pasiliko „Baltaragio ma
lūnas“. už kurį dėkinga partija ir tėvynė 
užmokėjo Sibiru. Toks yra gyvenimas...

Nusibodo karves melžti

Jau daug kartų buvo skelbta, kad gy
ventojų prieauglis Lietuvoj yra nepapras
tai mažas. Tautai gresia pavojus išnykti. 
Buvo nurodomos ir priežastys, kurių čia 
nebeketinama kartoti. Pažymėtina, kad

tų, kiek teko girdėti, suruošti jo darbų pa
rodą pačiame New Yorke.

1974 m. gruodžio mėn. 8 d. Chicagos 
Anglijos Lietuvių Klubas turėjo savo me
tinį susirinkimą Lietuvos Vyčių salėje. 
Klubo pirmininkas Justinas Šidlauskas, 
atidarydamas susirinkimą, paprašė, atsi
stojimu pagerbti klubo mirusius narius. 
Po įprastųjų valdybos pranešimų, prieš 
naujos valdybos rinkimus, klubo vicepirm. 
Leonas Venckus padarė specialų praneši
mą. Painformavo apie DBLS-gos gražų už
simojimą leisti knygą apie Didž. Britani
jos lietuvius, kurių dalelė buvome ir dali
nai tebesame ir mes, Chicagoje gyveną 
„anglikonai". Jis perskaitė iš DBLS-gos 
pirmininko Jaro Alkio gautą ^ceikinimo 
telegramą, atsiųstą Klubo metinio susirin
kimo proga, ir vaizdžiais, įtikinančiais žo
džiais pristatė susirinkimui šios istorinės 
reikšmės knygos leidimo svarbą. Mums 
„anglikonams" tokio leidinio efektyvus rė
mimas esąs būtinas lojalumui savo bend
ro likimo broliams išreikšti. Tai lietuviško 
susipratimo pareiga ir pagaliau Klubo gar
bės reikalas. Principinis pritarimas buvo 
visuotinis ir tuoj pat iškelti 3 pasiūlymai: 
500, 1.000 ir 2.000 dolerių sumos. Balsų 
dauguma susirinkimas paskyrė vieno tūks
tančio dolerių auką, kuri, DBLS-gai pagei
davus. bus persiųsta artimiausiu laiku.

I naują Chicagos Anglijos Lietuvių Klu
bo Valdybą 1975 m. išrinkta:

Justinas Šidlauskas — pirmininkas, Vla
das Paliulionis — vicepirmininkas, Jonas 
Jokubka — kasininkas, Algirdas Dauginas 

—sekretorius, Vladas Palubeckas ir Ste
fanija Šidlauskienė — parengimo vadovai. 
Liudas Apanavičius, Stefanija Kaulėnienė 
— valdybos nariai, Simas Jakubaitis — na
rys kandidatas.

Revizijos Komisijon išrinkti: Leonas 
Venckus, Juozas Šlajus, Jonas Aukščiūnas 
ir Ieva Paulauskienė.

Klubas leidžia informaqinį biuletenį, 
kurį per 6 metus redagavo L. Venckus. 
Jam dabar pasitraukus, šias pareigas 
perima Vladas Palubeckas. Administrato
rium lieka Vladas Paliulionis.

Po metinio susirinkimo, kaip jau įpras
ta, klubo nariai sustūmę stalus ir netru
kus mūsų žmonos su paruoštu maistu vi
sus pakvietė bendroms vaišėms. Tiek mais
tas, tiek ir „kavutė“ tokiais atvejais pa
dengiama iš klubo kasos. Tai lyg atsidėko
jimas nariams už praėjusių metų valdybos 
parengimų rėmimą ir lankymą. Kartu tai 
paskatina mus dar glaudesniam bendra
darbiavimui. Tokiomis progomis pasikal
bame apie Anglijoje bendrai praleistas 
dienas, apie Jus — ten pasilikusius mie
lus prietelius, ir pasidaliname naujieno
mis, gautomis Jūsų, deja, tik retais laiš
kais.

Sekantis mūsų klubo narių susiėjimas 
bus 1975 m. sausio mėn. 25 d. Jaunimo 
Centre, kur rengiamas mūsų tradicinis 
Prieš-Gavėninis balius. Gaila, kad didelis 
atstumas, o juk būtų malonu pasveikinti 
mūsų tarpe vieną kitą mielą svetį lietuvį 
iš tolimos, bet taip artimos Anglijos.

Jūsų
Leonas Venckus

KASDIIMSKO*
SMULKMENOS

ypačiai didelę gyventojų trūkumo krizę iš
gyvena Lietuvos kaimas. „Švyturyje“ (Nr. 
23) atsakingas darbo jėgos naudojimo ko
miteto atstovas V. Lukoševičius aiškina, 
kad Lietuvos kaime esą jau likę tik 21% 
darbininkų, neperžengusių trisdešimtmečio 
ribos. Tačiau esama kolūkių ir tarybinių 
ūkių, kur „žemės ūkis praktiškai likęs be 
jaunų rankų“.

Ypatingai Lietuvos kaimui trūksta jau
nesnio amžiaus moterų. To priežastis, anot 
V. Lukoševičiaus, esanti kvalifikuoto dar
bo žemės ūkyje stoka. „Vyrai pasidaro me
chanizatoriais, o mergaitėms dabartinė 
kaimo technika per grubi“. Labai teisingai 
pasakyta. Joms lieka tik kiaules šerti ir 
karves melžti. Nusibodo tas melžimas — 
ir traukia į miestą, nors būtų „už pavyz
dingą darbą“ ir medaliais apkabinėtos. Sa
kysime, Anglijoje nebesurastume žemės 
ūkyje nei vienos moters, kuri melžtų kar
ves.

Žurnalo korespondentė prisispyrusi no
ri ištraukti iš V. Lukoševičiaus, kodėl lie
tuviai taip pasikeitė, kad nebenori augin
ti didesnių šeimų. Čia jis nurodo įvairiau
sių priežasčių, bet apie pačią svarbiausią 
tik netiesioginiai teprasitaria: Lietuvoje 
yra sugriauta šeimos židinio neliečiamybė, 
tėvai iš anksto žino, kad vaikus augina ne 
sau, bet partijai ir valstybei, todėl ir šei
ma nebesirūpina. V. Lukoševičius sako: 
„Daug priklauso nuo kolektyvinės nuomo
nės. Jei tėvai vengia savo priedermių vai
kams — vengia mokėti net teismo priteis
tus alimentus, palieka kūdikį gimdymo na
muose ar be jokios pateisinamos priežas
ties atiduoda jį į vaikų namus, o darbo ko
lektyvai tokių tėvų net nesugėdina, tai tik 
purenama dirva vaikų apleidimo tenden
cijai. Sulaukti daugiau vaikų ir jų nežiū
rėti, negali jokia kultūringa tauta“. Tikra 
teisybė pasakyta, tik neišaiškinta, kodėl 
taip atsitiko.

Esant tokiai tvarkai, gal ir nenuostabu, 
kad naujai išduodamuose pasuose numa
tytas specialus skyrius pažymėjimams 
apie alimentų mokėjimą...

B. Šarūnas

LIETUVOJE
BALETAS IŠ NEW YORKO

Naujuose akademinio baleto ir operos 
rūmuose Vilniuje gastroliavo New Yorko 
City Centre Joffrey baleto trupė. Iš viso 
trupėje dalyvauja 40 asmenų. Vilniuje bu
vo suruošti keturi įvairaus žanro baleto 
spektakliai.

E. MIEŽELAITIS — DARBO DIDVYRIS
Gruodžio 9 d. Vilniuje poetui E. Mieže

laičiui buvo iškilmingai suteiktas Darbo 
Didvyrio vardas, apdovanojant Lenino 
ordinu ir „Piautuvo ir kūjo“ aukso meda
liu. Jau nuo seniau E. Mieželaitis turėjo 
Lenino premijos laureato ir respublikos 
liaudies poeto titulus.

PERORGANIZUOTI DRAUGOVININKAI
Kaip žinoma, Lietuvoje policijai talki

ninkauja raudonais raiščiais ant rankovių 
parinkti ir prof, sąjungų ir komjaunimo 
aktyvo žmonės — draugovininkai. Jų pa
reiga žiūrėti, kad „nebūtų pažeidinėjama 
viešoji tvarka“.

Tie žmonės yra parinkti iš tų pačių įmo
nių ir įstaigų, kuriose jie dirba, atitinka
mai paruošiami ir prisaikdinami. Tai būtų 
lyg ir savotiški sekliai, savo priesaikoje 
pasižadėję „nesulaikomai kovoti su viešo
sios tvarkos ir teisėtvarkos pažeidimais, 
griežtai laikytis socialinio teisėtumo, būti 
pavyzdžiu darbe ir buityje“. Ar mokamas 
draugovininkams atlyginimas — neskel
biama.

Pasirodo, kad vien tik Vilniuje, šalia po
licijos, dar dirba 19.000 draugovininkų, 
kurių štabą sudaro 33 nariai. Naujai per
organizuojant draugovininkų veiklą, suda
ryti specialūs operatyviniai būrai. Pvz., 
tvarkai miesto centre palaikyti operatyvi
nis būrys turi 750 žmonių. Suformuotas 
atskiras jaunimo priežiūros būrys, kurio 
tikslas „užkirsti kelią teisėtvarkos pažei
dimams“. Naujai formuojamas specialus 
būrys kelio eismui prižiūrėti ir kt.

Atrodo, kad nusikaltimų Lietuvoje dar 
gana daug, jei policija (milicija) dar rei
kalauja tokios gausios pagalbos iš šalies.

ŽENKLINAMOS ŽUVYS
Ženklinti žuvis Lietuvos biologai pradė

jo tik 1958 metais. Pirmiausia žiobrius ties 
Kaunu. Tikslas — išaiškinti, kaip žiobriai 
paplinta Nemune, keliaudami iš Kuršių 
marių. Vėliau pradėtos ženklinti lašišos, 
šlakiai, salačiai, karšiai, skerssnukiai.

Žuvys ženklinamos hidrostatiniais ženk
liukais, vamzdelio pavidalo kapsulėmis, 
pritvirtintomis nerūdijančia vielele prie 
žuvies. Vamzdelio viduje yra laiškas, ku
riame prašoma kiekvieną sugavusį praneš
ti, kur jis sugavo žuvį, kokio ilgio tuo me
tu žuvis buvo, koks jos svoris, kokiu įran
kiu sugauta, ir atsiųsti keliolika sugautos 
žuvies žvynų, kad galima būtų nustatyti 
jos amžių. Čia pat nurodytas adresas, kur 
siųsti. Zoologijos ir parazitologijos institu
to ichtiologai gauna ženkliukų iš įvairių 
respublikos vietų, iš Bulgarijos, kur žuvys 
nukeliauja upėmis, iš Baltijos jūroje žve
jojančių jūreivių, iš Latvijos, Estijos. Ka
liningrado srities, net Lenkijos žvejų mė
gėjų.

Tokiu būdu sužinoma, kaip paplinta 
ženklintos žuvys, kaip toli jos nuplaukia į 
jūrą, kur ganosi, kaip sugrįžta į gėluosius 
vandenis neršti. Šitaip sužinota, kad žiob
riai nukeliauja iki 900 km nuo nerštavie- 
čių žemyn upėmis ir jūromis, paplinta 
Baltijos jūros gėlavandenėje zonoje. Nerš

JAUNIMUI
STUDIJŲ DIENOS URUGVAJUJE

Netoli Unjgvajaus sostinės Montevideo 
vienoje skautų stovykloje sausio 4 dieną 
susirinko lietuvių jaunimas iš Urugvajaus, 
Argentinos ir Brazilijos „repeticijai“. Taip 
čia vykstančią Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo studijų savaitę apibūdina Jauni
mo Kongreso būstinė Brazilijoje savo pa
skelbtame aplinkraštyje:

„Ši studijų savaitė yra ‘repeticija1 Jau
nimo Kongresui ir studijų savaitei JK me
tu."

Programoje numatyti pokalbiai ir pra
nešimai įvairiomis temomis, kurias numa
toma įtraukti ir į Trečiojo jaunimo kon
greso studijų dienų programą. Jų tarpe — 
lietuvių literatūra, dailė ir muzika, papro
čiai ir tradicijos, lietuvybės išlaikymas ir 
kūryba, lietuviai visuomenėje, religinis ti
kėjimas lietuvių jaunimo tarpe, organizuo
tos veiklos pagrindai, jaunimo tarpusavio 
santykiai ir ryšiai su kitų kultūrų jauni
mu, lituanistinis auklėjimas ir t. t.

Panašūs studijiniai suvažiavimai ruo
šiami ir kituose kraštuose. Spalio mėnesį 
Vokietijoje suruoštas politinių studijų sa
vaitgalis, kurio metu Vokietijos atstovai 
II PLJK (1972 m.) tarėsi, kaip parinkti 
geriausius atstovus vykti į Trečiąjį Kon
gresą Pietų Amerikoje. Šių metų pabaigo
je jaunimas Šiaurės Amerikoje renkasi į 
Ročesterio miestą, kur numatoma praleisti 
keturias dienas studijose apie Jaunimo 
trečiojo kongreso idėjinius pamatus, prog
ramą, atstovus ir paruošiamuosius darbus 
visose lietuvių kolonijose šiaurės Ameri
koje.

(RS)

KONGRESAS IR AUKSINĖ SUKAKTIS

Didžioji dauguma lietuvių, kurie dabar 
gyvena Pietų Amerikoje — Brazilijoje, 
Argentinoje ir Urugvajuje, i tuos kraštus 
iš Lietuvos emigravo maždaug 1926-1929 
metais. Taigi 1976-tieji metai laikytini lie
tuvių emigracijos „auksinio jubiliejaus“ 
metais Pietų Amerikoje.

Auksinę sukaktį Pietų Amerikos lietu
viai numato atžymėti visų pirma Pasaulio 
lietuvių jaunimo trečiuoju Kongresu, ku
ris vyks Pietų Amerikoje lygiai už metų.

Jaunimo kongreso ruošėjais yra jauni
mas, kurių kai kurie tėvai niekada nėra 
Lietuvos matę (t. y. antroji ir net trečioji 
karta). Vistik jie ryžosi Kongresą ruošti, 
paskatinti praėjusio antrojo Kongreso nu
tarimo 1972-siais metais.

Jaunimo kongreso ruošos pradžia buvo 
1973 metais vasario mėnesį Sau Paulo 
mieste įvykęs Penktasis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas, kuris priėmė rezoliu
ciją, remiančią Kongreso idėją ir jos ruo
šimą Pietų Amerikoje.

Nuo ano meto visuose trijuose kraštuo
se, kur bus Kongreso įvykių (Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje), jau veikia su
siorganizavę Jaunimo kongreso komitetai, 
darbo komisijos. Į Kongreso ruošos darbą 
kviečiama ne tik vietinė lietuvių bendruo
menė, bet ir visos kitos paskirų kolonijų 
lietuvių organizacijos.

Taip, kaip per pirmuosius du kongresus 
(1966 ir 1972 metais), taip ir Trečiame 
kongrese laukiama jaunimo atstovų ir sve
čių iš keturių kontinentų. Šiaurės Ameri
koje kongresinė ruoša jau prasidėjo, o š. 
m. gale ruošiamas Kongreso reikalais spe
cialus studijinis suvažiavimas Ročestery- 
je, Amerikos rytuose.

ti jie kyla iki pat Nemuno ir Neries aukšt
upio, jų intakų. Jau keleri metai žuvinin
kystės valdyba pagal Zoologijos ir parazi
tologijos instituto rekomendacijas įveisia 
įvairias žuvų rūšis Kauno mariose. Dalis 
žuvų paženklinama. Ir štai paaiškėjo, kad 
Kauno mariose įveistos žuvys ne tik kyla 
upe aukštyn, pasiekia Gardiną, dar toles
nes vietas Nemuno aukštupyje, bet ir grįž
ta po tam tikro laiko žemyn ir leidžiasi 
pro Kauno hidroelektrines turbinas. Pra
ėjusios pro turbinas, pasklinda apatiniuose 
Nemuno intakuose ir neretai tęsia savo to
limas keliones. Vadinasi, įveisti1 žiobriai 
Kauno mariose auga ten, kur ganosi, bet 
dalis jų, kaip ir anksčiau, po neršto tęsia 
kelionę Nemunu žemyn į jūrą. Supranta
ma, grįžti atgal į Kaimo marias žuvys jau 
negali.

Ženklinimas duoda naudingų žinių žuvi
vaisos specialistams ir biologams.

MUZIKOS SAVAITĖ
Kaune buvo surengta muzikos savaitė, 

kurioj dalyvavo ir Vilniaus bei Šiaulių at
likėjai. Savaitė užbaigta muzikos vakaru, 
pavadintu „Politinė daina — 74“. Buvę at
likti lietuvių, kitų Sov. Sąjungos respub
likų ir „pažangiųjų užsienio kompozitorių" 
kūriniai. Koncertą aprašant, nepasakyta, 
kaip atskirti pažangią muziką nuo nepa- 
žangios.

APSIVOGĖ POLICININKAS

„Tiesa“ (gruodžio 4 d.) aprašė, kaip 
transporto miliejios darbuotojas R. Tari- 
cinas su savo broliu V. Taricinu girti atvy
ko į Druskininkų miško muziejų ir pavogė 
du eksponatus. Vagims iškelta baudžiamo
ji byla, o R. Taricinas atleistas iš darbo.

DVIEJŲ SESERŲ MUZIEJUS
Paragiuose, Akmenės rajone, atidarytas 

muziejus seserims Marijai ir Sofijai Iva- 
nauskaitėms, rašiusioms Lazdynų Pelėdos 
slapyvardžiu. Atskiras kambarys paskir
tas rašytojų tėvui, kuris buvo tapytojas.

GERIAUSI SPORTININKAI
Geriausiu 1974 m. Lietuvos sportininku 

išrinktas' kanojų ir baidarių čempionas VI. 
česiūnas.

„Sporto“ laikraščio geriausio sportinin
ko rinkimai organizuoti 19-tą kartą.

Pirmą kartą apklausa surengta 1956 me
tais. Geriausiųjų sąrašą pradeda vienas 
populiariausių .sportininkų, kaunietis Al
girdas Šocikas.

Savotišku rekordininku šiose sportinin
kų populiarumo varžybose yra kaunietis 
sporto Meistras Modestas Paulauskas. 
Daugkartinis pasaulio, Europos ir Muen- 
cheno olimpinių žaidynių čempionas ge
riausiu buvo pripažintas net septynis kar
tus — 1965 — 1967 ir 1969 — 1972 metais.

Po du kartus geriausio sportininko var
das atiteko lengvaatlečiui kauniečiui Adol
fui Varanauskui (1959 ir 1963 metais), irk
luotojui kanoja Vladui Česiūnui (1973 ir 
74 metais) ir akademinio irklavimo dvi
vietės valties įgulai vilniečiams Zigmui 
Juknai ir Antanui Bagdonavičiui (1960 ir 
1961 metais).

šeši sportininkai „karaliavo“ po viene
rius metus. Be Algirdo Šociko, sportininku 
Nr. 1 yra buvę lengvaatlečiai vilnietis Jo
nas Pipynė (1957 metais), kaunietė Biru
tė Zalagaitytė - Kalėdienė (1958 metais), 
vilnietis Antanas Vaupšas (1962 metais), 
boksininkai kaunietis Ričardas Tamulis 
1964 metais) ir vilnietis Danas Pozniakas 
(1968 metais).
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Lieiuviti Kronika
„E. L.“ SKAITYTOJAMS

Su šiuo „E. L.“ numeriu Tamstoms yra 
siunčiamas Lietuvių Namų Bendrovės Val
dybos laiškas B-vės akcininkams.

Skaitytojai, kurie taip pat yra ir B-vės 
akcininkais, prašomi nedelsiant atsakyti į 
šį laišką, užpildant anttroje lapo pusėje 
•atspausdintą anketą, ir grąžinant ją nuro
dytu adresu.

Visi, gavusieji šį laišką, yra taip pat pra
šomi paraginti kitus akcininkus, kurie šio 
laikraščio negauna, suteikti apie save ži
nias tame pat lape, ar atskirame laiške, 
pirmoje eilėje nurodant savo dabartinį ad
resą. Tas liečia ir išsikėlusius gyventi į ki
tus kraštus.

DBLS Skyrių Valdybos, liet, klubai ir 
kitos organizacijos prašomos talkininkauti, 
išplatinant šį kreipimąsi tarp akcininkų, 
kurie laikraščio neskaito.

L. N. B-vės Valdyba

AUKOTOJAI DŽIUGINA
Labai malonu paminėti, kad „Europos 

Liįetuvio" skaitytojai nuoširdžiai įvertino 
leidėjų prašymą paremti laikraštį auko
mis. Retas prenumeratorius, užsisakyda
mas ,,E. Lietuvį“, neprideda nors ir mažos 
aukos laikraščiui paremti. Toji parama pa
sidarė ypačiai vertinga, kai paštas paskel
bė naujas padidėjusias persiuntimo išlai
das.

Štai londoniškis J. Pumeris, apsimokė
damas prenumeratą, paaukojo net £10.00 
spaudos reikalams.

Žemiau dedamas skaitytojų sąrašas, pa
aukojusių lietuviškai spaudai paremti per 
paskutinę savaitę.

L. Pogožinskas — 3.50 sv., J. Lingė —
2.50 sv., J. Česukėnas ir D. Gintas — po
1.50 sv., kun. V. Kamaitis, D. Jelinskas, M. 
Talkačiauskas, A. Bražinskas — po 1.00 
sv., I. Tamašauskas — 0.65 sv., S. Stanu- 
lis — 0.60 sv., J. Jonkaitis, S. Valaitis, B. 
Raslanas, J. Stulgaitis, S. Stulgys, J. Vili
mas, N. Žvirblis, K. Drungilas — po 0.50 
sv.

J. Kriščiūnas paaukojo 5.00 sv., J. Pa
kalnis — 4.50 sv., R. Gustainis ir J. Kavo- 
liūnas — po 2.50. sv., V. Čekauskienė — 
2.27 sv., A. Miliūnas, V. Byla — po 1.50 sv., 
J. Serafinaitė, A. Bernotas, J. Vadoklis, V. 
Danilavičius — po 1.00 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Dragūnas — 5.00 sv., D. Gintas ir 

Manchesterio Moterų „Ratelis“ — po 2.00 
sv.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
ma. Ypačiai didelės padėkos nusipelno au
kotojai — pensininkai ir spaudos reikalą 
įvertinusios kai kurios lietuviškos organi
zacijos bei lietuviai vesslininkai.

SPAUDOS TALKININKAI
Tėv. Alf. Bernatonis, OFM, Cap., surin

ko dešimties „E. Lietuvio“ senųjų skaity
tojų prenumeratas ir dar surado du nau
jus skaitytojus.

Naują skaitytoją Vokietijoje surado ir 
kun. Br. Liubinas.

Abiems talkininkams tariame ačiū.

LANKĖSI VIEŠNIOS IŠ JAV
Žurnalistė Eglė Juodvalkytė, besilanky

dama Londone su teatralų grupe, buvo už
sukusi į Lietuvių Namus.

Grįždama iš atostogų Paryžiuje, taip pat 
buvo apsilankiusi literatūros kritikė ir 
prancūzų kalbos profesorė Viktorija 
Skrupskelytė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — sausio 19 d., 11.30 vai. 
MANCHESTER — sausio 26 d., 11.00 vai. 
BRADFORDE — sausio 19 d., 12.30 v. 
HALIFAXE — sausio 26 d., 1 v. p. p. 
BRADFORDE — vasario 2 d.. 12.30 v. 
LEEDSE — vasario 9 d., 3 v. p. p. 
BRADFORDE — vasario 16 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — vasario 23 d., 1 v. 
LEICESTERYJE — sausio 19 d. 12 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NORTHAMPTONE — sausio 26 d.. 16.30 

vai., St. John's, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — sausio 26 d.. 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — vaasario 2 d., 11.15 

vai., Liet, židinyje.
STOKE — ON — TRENTE — vasario 2 d„ 

16.30 val., St. Wulstan, Church Lane, 
Wolstanton.

DERBYJE — sausio 19 d., 14 val., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — sausio 19 d., 11.15
vai., Liet, židinyje.

KRIKŠČIONIS GYVENIME Išleido nau
jai išverstą Lietuvoj PSALMYNĄ, kietais 
viršeliais, 264 psl„ žavėtinai graži kalba. 
Kaina 82.50, imant nemažiau 10 egz. — po 
82.00 egz.

Užsakymus siųsti: KRIKŠČIONIS GY
VENIME, I. C. C., Putnam, Ct. 06260 USA.
mkn3BaDnEEBS3BEED3XaDCDSE3ESnB

PADĖKA

Kun. A. Geryba ir Sodybos pensininkai 
nuoširdžiai dėkoja Dainavai ir Rūtai už 
gausias kalėdines dovanas.

LONDONAS
MIRĖ PULK. VL. STRIMAS

Baigiant laikraštį spausdinti, gauta žinia, 
kad vienoje Londono ligoninėje sausio 13 
d. anksti rytą mirė Liet. Namų gyventojas 
pulk. VI. Strimas.

Plačiau kitame numeryje.

AKTORIUS VITALIS ŽUKAUSKAS 
SVEIKINA LONDONIECIUS

Sporto ii- Socialinio klubo valdyba gavo 
laišką, kuriame aktorius Vitalis Žukauskas 
sveikina londoniečius, linkėdamas laimin
gų 1975 metų.

GAUSIOS KALĖDINĖS PAMALDOS
Vidurnakčio tradicinėse Bernelių Mišio

se dalyvavo labai daug londoniečių, o la
biausiai buvo džiugu matyti daugiau jau
nimo, negu senimo, kas rodo, kad jauni
mas, augdamas po svetimu dangumi, vis 
dėlto lieka ištikimas savo tėvų senoms tra
dicijoms.

Mišias atnašavo klebonas dr. J. Sakevi- 
čius, MIC. Pamaldų gale prel. dr. J. Bu
laitis, atvykęs iš Nairobi pas tėvus atosto
gų, pasakė Kalėdoms pritaikytą žodį ang
liškai.

Kalėdų dieną 11 valandos pamaldose da
lyvavo daugumas tų. kurie neturėjo susi
siekimo priemonių pasiekti lietuvių baž
nyčios nakties metu.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS SPORTO 
IR SOCIALINIAME KLUBE

Šį sutikimą suruošė klubo parengimų 
komitetas, kurio pareiga yra klubo kultū
rinis darbas. Naujųjų Metų sutikimas bu
vo gražiai parengtas; salė papuošta lyg ko
kiam meno baliui. Žmonių atsilankė labai 
daug, net buvo sunku kur nors juos visus 
susodinti. į šį sutikimą atsilankė Mrs. Lu
cille Brazier, J. P., ir jos vyras Henry Bra
zier; jie yra Tower Hamlets Borough Ta
rybos nariai.

PADEDA LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
SKAITYTOJAMS

Visiems, kurie nori apsimokėti už lietu
viškus laikraščius, mielai pasitarnaus S. 
Kasparas. Prie Lietuvių Bažnyčios priims 
pinigus už Europos Lietuvį, šaltinį, Pasau
lio Lietuvi ir kitus, kad nereikėtų vaikš
čioti į paštą ir rašyti laiškus. Tad kviečia
mi visi už lietuvišką spaudą atsilyginti, pa
sinaudojant šiuo patarnavimu.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 8d.. šeštadienį, Lietuvių Spor

to ir Socialinio klubo salėje, 345A Victo
ria Park Rd., London, E2, šv. Onos Drau
gija ruošia skanių

Blynų balių.
Pradžia 8-12 vai. Įėjimas 60 p.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., sekmadienį. 2.30 vai. šau
kiamas metinis Vyties klubo narių susirin
kimas.

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir 
kiti klubo reikalai bus svarstomi.

Visus klubo narius kviečia dalyvauti
Vyties klubo valdyba

PAKILIOS ŠVENTĖS
Kūčių vakarą apie 60 iš visur susirin

kusių lietuvių ir bičiulių praleido Vyčio 
Klube prie bendro stalo. Palaiminęs stalą 
ir pasidalinęs su kitais plotkelėmis, kun. J. 
Kuzmickis sveikino visus Kristaus Gimi
mo išvakarėse, perskaitęs savo du eilėraš
čius. O Peleckienė, viešnia iš JAV, savo ir 
vyro Juozo vardu pasidalijo įspūdžiais ir 
pasidižaugė vienybe bei susiklausymu. J. 
Traškienė papasakojo apie jaunimą ir 
skautų veiklą, tikėdama, kad ateityje ir 
vietos jaunimas bus veiklesnis. J. Adamo- 
n.is paskaitė pluoštą kupletų, skirtų didie
siems ir mažiesiems.

Po T. Groblienės. Gudienės ir Voice- 
kauskienės parengtų vakarienės patiekalų 
svetainės kambaryje kun. kapelionas au
kojo Bernelių Mišias. Jų metų balsingi vy
rai (J. Adamonis, St. Budrys, J. Bubelis, 
R. Karalius ir Pr. Vasys) įspūdingai su
giedojo keletą kalėdinių giesmių, nukėlu
sių visų dvasias j gimtąjį kraštų. Po šven
tinio pamokslo visi pakilia nuotaika sugie
dojo Tautos Himną.

Kalėdų pirmąją dieną lietuviai gausiai 
susirinko šv. Onos bažnyčioje. Iškilmingi! 
Mišių metu vyrai, vargonams pritariant, 
sugiedojo penkias kalėdines giesmes, o 
vargonais akomponavusi I. Dickinson — 
Ave Maria. Pamokslo metu kun. kapelio
nas iškėlė Kūdikėlio ir Jo Motinos šv. Ma

rijos ryšį, išsiskleidusį kančios, skausmo 
ir aukos žiedais, kurie rožių lietumi krin
ta ir ant rūtų šalies aimanuojančios že
mės. Šv. Mišių pabaigoje visi sugiedojo 
Marijos pakilią giesmę.

J. K.

NOTTINQHAMAS
SIMAS KUDIRKA SU MUMIS ROMOJE!

Išvykos dalyviai į didžias iškilmes Ro
moje birželio 27 — liepos 4 d. gausėja. Pla
čiau skelbėme „E. Liet.“ anksčiau.

Čia malonu pabrėžti, kad į iškilmes at
vyksta ir Simas Kudirka, kurį galėsime su
tikti.

Išvykos reikalais kreiptis į kun. Matulį 
Liet. Židinio antrašu.

VOKIETIJA
VLB TARYBA

Korespondenciniu būdu į Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą išrinkta:

J. Barasas, A. Bernatonis, V. J. Bylaitis,
K. Dikšaitis, dr. J. Grinius, M. R. Kiužaus- 
kas, J. Klimaitis, P. Liegus, B. Liubinas, 
J. Lukošius, V. Natkevičius, Ch. Nekveda- 
vičius, J. Nevulis, P. Nevulis, A. Bacevi
čius. F. J. Skėrys, M. šiušelis, A. Šmitas, 
J. K. Valiūnas.

Vokietijos LB Tarybos rinkimus 1974 m. 
lapkričio 23 d. pravedusi Rinkimų komisi
ja (iš k. į deš.):

Algimantas DAUBARIS ir Aleksas PUS- 
KORIUS (nariai), dr. med. Stasys SEREI
KA (pirmin.), Klemensas ZAKIS (vice- 
pirm.) ir sunkiausią rinkimų naštą ant 
savo pečių nešęs Juozas VENYS (sekret.).

ITALIJA
DAR APIE DOMODOSSOLĄ

(Italų spaudos atgarsiai)
Praėjusių metų spalio 19 ir 20 dienomis 

Domodossola mieste, prie Šveicarijos sie
nos, pas Tėvus Kapucinus įvyko Tarptau
tinis Lietuvių Tremtinių Suvažiavimas 
Lietuvių tremties 30 metų, Lietuvių spau
dos draudimo panaikinimo 70 metų ir Do- 
modossolos Respublikos sukaktims pami
nėti.

Spalio 19 d. atidaryta dail. Adomo Kon'd- 
rato paveikslų paroda. Paminėta jo 25 me
tų vedybų sukaktis. Po to Jonutės Sta- 
siulienės lietuviškų tautiškų šokių sambū
ris „Viltis“, iš Zuericho, drauge su barito
nu Otto Linsii, labai gražia tartimi dainuo
jančiu lietuviškas dainas, pianinu palydint 
B. Goral, pasirodė moksleiviams. Čia da
lyvavo prel. dr. L. Tulaba ir Lietuvos Pa
siuntinybės prie šv. Sosto atstovas dr. S. 
Lozoraitis, jr., kurio jaunatviškai pareikš
ti apie Lietuvos laisvinimą žodžiai labai 
mielai moksleivių buvo priimti. Viena pro
fesorė įteikė p. Stasiulienei gėlių puokštę. 
21 vai. tas pats pasirodymas miesto visuo
menei. Ir miesto „Schola Cantorum" dai
navo lietuviškai.

Spalio 20 d., sekmadienį, priėmimas pas 
miesto Viršininką dr. G. Calvi. Tarp kitų 
čia dalyvavo Lietuvių Tėvų Saleziečių 
„Vytėnų“ namo, Farssati mieste, vedėjas 
tėvas Mečys Burba ir salezietė sės. Bar
bora Juškaitytė iš Alassio. Iš Šveicarijos 
lietuvių buvo Bendruomenės pirm. P. Rad
vila, dr. J. Jakaitis ir sės. Bronutė Skur- 
kytė. Būta taipgi ir Domodossolos šveica
rų. J šiltus dr. Calvi žodžius lietuviam pui
kiai atsakė dr S. Lozoraitis ir prel. dr. L. 
Tulaba.

Iškimingose prel. L. Tulabos laikytose 
pamaldose dalyvavo apie 700 žmonių, dau
giausia italų. Per mišias giedojo lietuviš
kai ir lotyniškai miesto gyventojų sambū
ris „S. Cecilija“. Gi mergaitės ir jaunuo-

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 25 D. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11 2PU

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.
Tel. 01-727 2470

Lietuviai menininkai Paryžiuje
Indrė Lukaitė

Prancūzija ir ypač Paryžius visais lai
kais buvo žymūs, kaip menininkų buveinė. 
Ten spietėsi iš visų kraštų dailininkai, 
skulptoriai ii- kitokie meno atstovai, norė
dami patekti į jau žinomas ir garsias me
no mokyklas.

Lankydami Paryžiaus mokyklas, jie įsi
gydavo ne tik prestižą, bet susitikdami ir 
bendraudami su kitais menininkais, jie pa
jusdavo to laiko dvasią ir meno pulsą. 
Daugelis meno krypčių prasidėjo Paryžiu
je ir pasklido po pasaulį. Ten gimė fauviz- 
mas, ekspresionizmas, surrealizmas ir ki
tokios meno kryptys.

Modernusis menas yra toks platus, kad 
sunku keliais žodžiais jį aprašyti. Moder
naus menininko kūryba priklauso nuo jo 
inteligencijos, jautrumo aplinkai ir tech
nikos.

Šios visos ypatybės išplaukia iš meninin
ko supratimo ir temperamento, o formą, 
kurią jis pasirenka, iš palinkimo ir domė
jimosi dalykais, kurie yra artimi jo šir
džiai. Menininkas kuria ne dėl to, kad pa
rodytų, ką jis mato, bet kad matomas gy
venimas pastumia jį kurti. Moderniajame 
mene daugiau yra atkuriamos menininko 
mintys ir įspūdžiai, negu gyva forma.

Kaip senais, taip ir dabartiniais laikais 
Paryžius yra pilnas užsieniečių, o patys 
prancūzai sudaro vos 50% menininkų.

Tokioj daugybėj ir lietuviai turi origina
lių, išsiskiriančių ir prancūzų meno kriti
kų aukštai vertinamų menininkų.

Paryžiuje savo charakteringa ir labai 
skirtinga ir savotiška technika išsiskiria 
lietuvių tarpe gerai žinomas dailininkas 
Vytautas Kasiulis. Meno jis pradėjo moky
tis dar Lietuvoje, vėliau studijas tęsė Vo
kietijoje, o dabar gyvena Paryžiuje, pa
skendęs tapyboje ir litografijose. Jo pa
veikslai yra paplitę ne tik Prancūzijoj, bet 
ir daugelyje kitų kraštų.

Savotiškos grafikos ir ypač sėkmingai 
dirbąs oforte — atstovas yra Žibuntas 
Mikšys. Jo darbai yra originalūs savo sub-

■ tilumu ir labai įdomūs savo tematika. Jis 
; taip pat yra gerai žinomas Paryžiuje.

Neseniai lankęsis Čikagoje, skulptorius 
Antanas Moneys buvo pakviestas įkurti 
skulptūros studiją Cite Universitaire, Pa
ryžiuje ir ten profesoriauti. Skulptorius 
Moneys dirba daugiausiai pamėgęs naudoti 
akmenį — nuo alebastro iki granito — ir 
medį. Jis yra sukūręs eilę monumentalių 
skulptūros kūrinių, atkreipusių prancūzų 
meno kritikų dėmesį. Mončio kūryba pasi
žymi originaliu stiliumi, artimu liaudies 
primityviajam menui ir turi ekspresionis
tinę formą.

Skautiškuoju keliu
SKAUTIŠKOS INFORMACIJOS

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos ne
akivaizdinio posėdžio 1974 m. spalio 25-27 
d. d. Toronte, Ont. nutarimų ištraukos apie 
skautiškąjį sąjūdį ir tolimesnę skautų 
veiklą.

liai, kai kurie taut, drabužiais, Italijos 
tautybės, nešė atnašavimui aukas. Skaity
mai buvo lietuviški ir itališki. 12 vai. lietu
viai „Viltininkai“ drauge su tėvais Kapu
cinais vienuolyno patalpose turėjo bend
rus pietus, kurių metu kalbėjo Romos sve
čiai, čir. P. Radvila, tėv. Archangelo ir p. 
Stasiulienė, kuri „Vilties“ ir savo vardu 
padėkojo tėvui Michalangelo, tėvui Ta- 
siui Ereminui, 'Rosmini' gimnazijos moky
tojui, ir tėvams rozminiečiams. Atskrido 
telegramos, jose linkėjo tvirto tikėjimo — 
drąsos svečiams ir rengėjams. Siuntėjai — 
kard. A. Samorė, Novaros vysk. A. Del 
Monte, vysk. A. Deksnys su prel. Celie- 
šium, prel. Mincevičius, Italijos seimo at
stovas teis. O. L. Scalfaro. Sveikino greita- 
laiškiais: kun. dr. V. Kazlauskas, inž. J. 
Vilčinskas iš Londono, evangelikų kun. A. 
Franzkeit iš Vokietijos, gerai kalbąs ir ra
šąs lietuviškai. Per paskutinį pasirodymą 
dar gražiai, trumpai kalbėjo dr. S. Lozorai
tis, jr. lietuviams, šveicarams ir italams. 
Tėv. Tąsius Ereminas, atsidėkodamas įtei
kė šokėjams ir dainininkams — p. Jaeger 
dvi gintarines sagas, ir p. Stasiulienei — 
gintarinį vėrinį. Gintarai gauti iš vienos 
Šveicarijoje gyvenančios ir šią vasarą >š 
Lietuvos grįžusios lietuvaitės.

Suvažiavimas baigtas tautos himnu, ku
rį giedojo lietuviai ir italai. Gražu, kai 
maža pasiryžėlių grupė pajėgė suruošti to
kį gražų minėjimą.

S. A.

Reikia pripažinti, kad visi trys meninui- 
kai, gyvendami svetimame krašte, būdami 
originalūs, stiprūs ir žinomi menininkų 
tarpe, nepametė mūsų tautinio liaudies 
bruožo savo darbuose.

Šią vasarą Paryžiuje, Orangerie des Tui
leries, prie Louvr, buvo atidaryta Chaim 
Soutine dailės darbų paroda. Chaim Sou
tine yra mums beveik nežinomas Lietuvos 
žydas. Prancūzijoje ir meno pasauly Sou
tine kyla ir yra vis daugiau vertinamas 
dėl savo originalumo, spalvų ir ekscentriš
kumo.

Soutine buvo dešimtas iš 11 siuvėjo vai
kų sūnus. Tėvai buvo jam pramatę amatą. 
Tačiau jis anksti ėmė linkti į meną. Jis 
augo labai vargingame kaime — gelto, kur 
menas ir kultūra visai nebuvo žinomi. Jo 
žydiška šeima žiūrėjo į piešimą, kaip į 
nuodėmę prieš antrų talmudo įsakymą.

Pirmas Soutine kūrinys buvo gimtojo 
bažnytkaimio bepročio portretas. Per di
džiausią vargą jis mokėsi Vilniaus meno 
mokykloje, vėliau, vieno gydytojo padeda
mas, jis atvyko j Paryžių ir čia studijavo 
Ecole des Beaux Arts Akademijoje. Grei
tai pasidarė žinomas Montparnasse, kur 
susidraugavo su žinomais menininkais: 
Marc Chagall, Lipchitz, Cendrars, Apolli
naire, Kisling, Modigliani ir kitais. Pate
kęs tarp garsių menininkų, fauvizmo ir 
kubizmo srovėms jis nepasidavė. Apsigy
venęs menininkų garsiajame avilyje, La 
Ruchc, jis buvo kraštutiniai nesocialus ir 
gyveno tik savo paties ankstyvos jaunys
tės paliktomis žaizdomis. Soutine visą lai
ką pasiliko vienas, visuomet neramus ir 
nepatenkintas kitais ir savimi ir nuolat 
keitėsi savo kūryboje.

Soutine tapybinis talentas pilnai atsi
skleidė tik jam grįžus iš Ceret. Iš čia Sou
tine grįžo neginčijamas savo srities meist
ras su apie 200 paveikslų. Jo gyvenime tai 
buvo pats produktingiausias kūrybos pe
riodas. Dėl savo perfekcionistinio būdo, 
savo paveikslus jis laikė vis nebaigtais ir 
pats pasirodydavo retai viešumoje. Gyvas 
būdamas, jis todėl mažai tebuvo žinomas 
publikai ir iškilo tik po mirties (1943 m.). 
Dėl savo išraiškos būdų: jo tapyboje abso- 
siučiai dominuoja spazmiškas judesys, su- 
kraipąs namus, raująs medžius iš šaknų ir 
kraštutinis pesimizmas, ypač būdingas jo 
portretinei tapybai. Jo paveikslai yra ran
dami: Louvre. Washington, D. C., Chicago 
Art Institute, New Yorke, Los Angeles, 
Clevelande, Londone ir kitur.

Mes galime didžiuotis, kad tarp daugy
bės pasaulinio masto menininkų galime 
rasti ir nemažiau vertingų ir garsių lietu
vių Paryžiuje.

„Mūsų Vytis“

Šiame LSS Tarybos posėdyje raštu da
lyvavo s. Jaras Alkis, Anglijos Rajono Va
das.

LSS Pirmūno v. s. P. Jurgėlos „LIETU
VIŠKOJI SKAUTIJA“ išleidimas. Jau su
tarta, kad knygos bus 752 psl. su 200 iliust
racijų. Pirmas 1.000 su minkštais virše
liais kaštuos 8,65 dol. Antras tūkstantis, 
jei reikėtų spausdinti, — 3,5 dol. Knyga 
dabar jau ręnkama. Darbas turėtų būti 
baigtas šį pavasarį. Knygos „L. S.“ Vajaus 
K-to pirmininkas prašo visų paramos. (Iš 
Anglijos per J. Maslauską yra keletas as
menų užsisakę šią knygą).

„Skautų Aido“ vyr. redaktorė v. s. A. 
Namikienė prašo daugiau dėmesio „Skau
tų Aidui": siųsti daugiau medžiagos iš vie
netų veiklos, stiprinti „S. A.“ turinį ir 
remti jo leidimą finansiškai. 85 egz. yra 
siunčiami nemokamai lietuviškoms įstai
goms, bibliotekoms, mokykloms ir užjū
rio skautams. Per „S. A.“ ne tik patys in- 
formuojamės, bet ir kitus supažindiname 
su skautiška veikla.

Lietuvių Skautų Sąjungos įsijungimas į 
egzilinę etninių grupių skautų organizaci
ją, kuri yra pasivadinusi „ISGO“ vardu. 
Į šį egzilų skautų sąjūdį įeitų šių tautybių 
skautai: lietuviai, latviai, lenkai, ukrainie
čiai, estai, vengrai. Po diskusijų pasisaky
ta, kad įsijungimas mūsų Sąjungos į tokį 
etninių grupių skautišką sąjūdį skautiš
kam išsilavinimui ir patyrimui būtų ne
reikšmingas, o tautinei stiprybei nenau
dingas. Už nesijungimą į „ISGO“ pasisakė 
dauguma.

Pabrėžiama, kad Lietuvių Skautų Są
junga, laikydamasi lietuvių skautybės tra
dicijų ir siekdama skautiškojo asmenybės 
ugdymo, visa savo buitimi yra ištikima 
lietuvių tautai ir trokšta Lietuvai laisvės.

Konstatuota, kad Lietuvių Skautų Są
junga. jos šakos, rajonai, kiti padaliniai 
bei vienetai savo veikla labai pozityviai 
reiškiasi, stiprina lietuvių bendruomenės 
gyvenimą ir teikia gražių vilčių ateičiai.

Įvertinant skautininkų - skautininkių ir 
vyresniųjų nuopelnus organizacijai ir no
rint, kad jie. kartais tiesioginiai nebeeida
mi vadovų pareigų, nenutrūktų nuo skau
tiškos veiklos, bet priklausytų tuntams, 
vietininkijoms ir rajonams ar kitoms va- 
dijoms, kviečiami toliau skautauti, stip
rinti skautiškąjį veikimą ir padėti jaunes
niesiems.

— Nutarta, kad Vl-ji Tautinė Stovykla 
(pagrindinė) 1978 m. būtų ruošiama Aust
ralijoje.

LSS Taryba sveikina Akademinį Skautų 
Sąjūdi jo 50 metų gyvenimo sukakties pro
ga ir linki gražios ateities.

V. s. R. Spalis — Giedraitis iš Halifaxo 
su kalėdiniais sveikinimais prisiuntė rajo
no skautiškai veiklai paramą 5 svarus.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
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