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Lietuvio dalia
Taip jau buvo per amžius — lietuviui 

visada teko sunkiausia dalia. Jo kelias 
niekada nebuvo rožėmis klotas. Lietuviai 
daugiausia kentėjo nuo kryžiuočių, vedė 
sunkiausias kovas rytuose, ilgiausiai nešė 
sunkų baudžiavos jungą. Kai carų laikais 
mūsų kaimynai latviai ir estai turėjo sa
vo mokyklas ir spaudą, Lietuvoje vis dar 
buvo ir tamsu, ir juoda. Per 40 spaudos 
draudimo metų lietuviai knygnešiai pir
mieji pramynė kelią į Sibirą ir savo kau
lais nuklojo jo taigas. Jie atkakliai gynė 
savo kalbą ir tikėjimą, iškęsdami sukili
mus, Kražių skerdynes, Muravjovo perse
kiojimus. Gyvendami Rytų-Vakarų san
kryžoje, jie gavo sunkiausius dviejų pa
saulinių karų smūgius ir žiauriausias oku
pacijas.

Nelengvi buvo ir nepriklausomybės me
tai. Gavę menkiausią ekonominį palikimą, 
lietuviai visą laiką iš rytų ir vakarų bu
vo spaudžiami savo galingesniųjų kaimy
nų. Tuo tarpu, kai estai ir latviai visas jė
gas sutelkė savo kraštų gerbūviui kurti, 
mes vis dar buvome paskendę valstybės 
sienų rūpesčiuose. Šiaip taip atgavę Klai
pėdą ir išsikovoję išėjimą i jūrą, visą ne
priklausomybės laikotarpi turėjome pasi
tenkinti tik laikinąja sostine.

Sunki lietuvio dalia betgi jį užgrūdino 
ir paruošė būsimoms kovoms. Nepriklau
somybės šviesus laikotarpis buvo tik at
sikvėpimas, naujų kovotojų prisiaugini- 
rtias. Okupacijų metais lietuvis pasirodė 
toks pat kietas ir sunkiai įveikiamas, kaip 
spaudos draudimo ir nepriklausomybės 
kovų metais.

Šiandieninė lietuvio dalia gal pati sun
kiausia. Jo kova ir ištverme stebisi visas 
pasaulis. Lietuvio vardas minimas visur 
ten, kur vaizduojama rezistencija prieš 
prievartą ir smurtą. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos sukėlė nuostabą ir at
vėrė akis ne tik pasauliečiams, bet ir kai 
kuriems sausų teorijų užkonservuotiems 
bažnyčios vadovams.

Sunku būtų šiandien pasverti, kas dau
giau išpopuliarino Lietuvos vardą pasau
lyje: dabartinių rašytojų kūryba, išversta 
į rusų ir kitų „broliškų“ tautų kalbas, ar 
visame Vakarų pasaulyje paplitusi mažy
tė Sibiro lietuvaičių maldaknygė ir L. K. 
B. Kronikos?

Joanna Nash (Catholic Herald, rugp. 
22 d.) ilgame straipsnyje apie tikinčiųjų 
padėtį Sovietų Sąjungoje, stebisi lietuvių 
drąsa ir reiškia viltį, kad L. K. B. Kroni
kų dėka Vakarai supras, kokį sunkų kelią 
lietuviai yra pasirinkę ir kaip skaudžiai 
jie moka už pagrindines žmogaus laisves.

Ta pačia proga patiekiamas pavyzdys, 
kokį menką supratimą turi kai kurie Va
karų katalikų vadai apie padėtį komunis
tų valdomuose kraštuose. Pv-z. senukas 
kardinolas Aitrink Pax Christi judėjimo 
vardu pasiuntė telegramas Hanojaus ir 
Saigono arkivyskupams, džiaugdamasis, 
kad karas jų krašte pasibaigė ir išaušo 
taikos rytas. Kun. Werenfried van Straa- 
ten, dag kartų lankęsis Vietname, teikda
mas nukentėjusiems nuo karo pagalbą, ši
taip atsakęs garbiam arkivyskupui: „Ką 
būtų Olandijos vyskupai pasakę 1940 me
tais po nacių invazijos, jei kuris užsienio 
kardinolas būtų atsiuntęs jiems džiaugs
mingą telegramą, kad karas pasibaigė ir 
išaušo taikos rytas?“

Už savo ryžtą ir atkaklią kovą lietuviai 
susilaukia ir didesnių bausmių bei prie
spaudos. Jau prieita iki to, kad Lietuvos 
vardas išbrauktas iš užsienio turistams 
rekomenduojamų lankyti vietų. Nebeįsi- 
leidžiamos ir Europos lietuvių ekskursi
jos. Tik pavieniai asmenys su „specialiom 
rekomendacijom“ gali pamatyti Vilnių.

Bet vargti papratęs lietuvis dėl to ne
nusimena ir nekapituliuoja. Kietas pasi
priešinimas nors ir pareikalauja aukų, bet 
kartais suteikia ir paguodos: iki šiol Lie
tuva išsilaikė tautiniu atžvilgiu grynesnė 
už abu Baltijos kaimynus. Rusų antplūdis 
kol kas čia yra pats mažiausias. Visi ženk
lai rodo, kad lietuvis savo pasirinkto sun
kaus, bet garbingo kelio nemes. Todėl yra 
vilties, kad anksčiau ar vėliau jis pasi
džiaugs savo ištvermingo darbo vaisiais.

NORĖJO PASINA'UDOTI HELSINKIO 
NUTARIMAIS

Stalino premijos laureatas rašytojas 
Viktoras Nekrasovas (65 m.), gyvenąs Pa
ryžiuje, paprašė, kad Sovietų vyriausybė 
išleistų jo posūnį ir žmoną atvykti pas jį. 
Nekrasovas sunkiai serga ligoninėje, todėl 
tikėjosi, kad jo giminėms, pagal Helsinkio 
deklaracijos įsipareigojimus, bus suteikta 
pirmenybė išvykti. Tuo tarpu jo prašymas 
nesulaukė teigiamų rezultatų.

Nekrasovas laimėjo Stalino literatūros 
premiją už romaną „Stalingrado apkasai“. 
Vėliau jis pateko į nemalonę už tai, kad 
Užtarė disidentus ir savo nukentėjusius 
draugus.

PA S A U L YJE
PRIPAŽINIMAS BUS ATŠAUKTAS

Rugpjūčio 21 d. prof. E. Dunsdorfo kny
gos „The Baltic Dilemma“ pristatymo me
tu Canberroje (Australija) opozicijos ly
deris The Hon. J. M. Fraser pareiškė, kad 
liberalų ir krašto partijoms grįžus į val
džią, Lietuvos, Latvijos ir Estijos de jure 
pripažinimas Sov. Sąjungai bus atšauktas. 
Jiis taip pat pabrėžė, kad užsienių komen
tatoriai prileidžia, jog Australija ant ke
lių kritusi prieš Rusiją, de jure pripažin
dama Pabaltijo valstybių inkorporavimą 
Sov. Sąjungai.

Prof. Edgars Dunsdorfs, latvis profeso
rius, dėstęs ekonominius mokslus Rygoje 
ir Melbourno universitete, buvęs Baltų 
universiteto vicerektorius Hamburge, yra 
parašęs virš 20 knygių pastaroji yra „The 
Baltic Dilemma“, kur jis aštriai kritikuo
ja ministerio pirmininko Mr. Whitlam šių 
kraštų aneksijos įteisinimą Sovietų Sąjun
gai. Opozicijos lyderis Mr. Fraser šito pri
pažinimo nepateisina ir prižadėjo, libera
lams grįžus į valdžią, tą pripažinimą at
šaukti.

Tokio turinio pranešimas buvo paskelb
tas rugpjūčio 21 d. „The Sydney Morning 
Herald“ dienraštyje. Pažymėtina, kad joks 
kitas australų laikraštis Sydnejuje tokios 
žinios nepadavė. (Mūsų Pastogė)

GARVEŽIO SUKAKTIS
Rugpiūčio 31 d. Shildonė (Durham ap

skrityje) susirinko 350.000 žmonių minia 
paskutinį kartą pasižiūrėti pirmųjų garve
žių, kurie prieš 150 metų pravažiavo Stock- 
tono ir Darlingtono geležinkeliu. Į šią gar
vežių demonstraciją buvo atvykusios spe
cialios ekskursijos iš Japonijos, JAV, Ka
nados ir kitų Europos ir užjūrio kraštų. 
Čia jie pamatė pirmojo 1825 m. George 
Stephensono pagaminto lokomotyvo vei
kiančią kopiją ir 30 kitų pirmųjų garve
žių, pagamintų 1825-1873 m. laikotarpyje. 
Jų tarpe buvo London and North Western 
Railways Hardwicke, kuris 1895 m. pasie
kė rekordą, nuvažiuodamas 540 mylių iš 
Londono į Aberdeen per 8 vai. ir 32 minu
tes (62,4 mylias per valandą). Skaitoma,

Pearl Harbour ir Purtugalija
Kas seka politinius įvykius Portugali

joje, tam gali kilti klausimas, kodėl Va
karų valstybės prie to prileido, kodėl ne
užbėgo įvykiams už akių ir leido komu
nistams paimti iniciatyvą į savo rankas? 
Nėra abejonės, kad atitinkami JAV orga
nai iš anksto apie tai žinojo. Jie taip pat 
puikiai žinojo ne tik komunistų siekius, 
bet ir kariuomenėje bei tautoje vyraujan
čias nuotaikas. Tačiau jie nenorėjo į tą 
reikalą patys įsivelti. JAV panoro išban
dyti portugalų tautos atsparumą prieš ko
munizmą ir leisti patiems portugalams 
ant savo kailio paragauti komunizmo sko
nį.

Kalbant apie tokią prielaidą, tenka pri
siminti 1941. 12. 7 įvykusią Pearl Harbour 
tragediją, kurioje USA Ramiojo vandeny
no laivynas buvo japonų visiškai sunai-
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kad tai buvo paskutinė proga pamatyti 
garvežius — veteranus. Po 50 metų, kai 
geležinkeliai minės 200 metų sukaktį, dau
guma jų bus nebepataisomai sugedę.

PENKIOS MINUTĖS IKI DVYLIKTOS
Anglijoje plačiai žinomas televizijos re

porteris Alan Hart kartu su Ian McFar
lane ką tik pagamino dokumentinį filmą, 
pavadintą „Penkios minutės iki dvyliktos“ 
(Five Minutes To Midnight). Filmo tiks
las yra parodyti, kaip ir kodėl pusė žmo
nijos gyvena kaip gyvuliai.

Filmas buvo daromas su Jungt. Tautų 
gen. sekretoriaus Kurt Waldheimo prita
rimu ir pašalpa. Čia jis buvo pirmą kartą 
ir pademonstruotas.

Alan Hart ir jo bendradarbis per 21 mė
nesį apkeliavo Pietų Ameriką, Aziją ir Af
riką, stebėdami ir filmuodami vis didėjan
čią prarają tarp nerūpestingai gyvenan
čių turtingųjų ir už duonos kąsnį kovo
jančių alkanųjų tautų. Jis surado, kad jei
gu padėtis nepasikeis, tai iki šito šimtme
čio pabaigos apie 90% pasaulio gyventojų 
pateks į vargingųjų tautų sąrašą. Tik trys 
valstybės — Brazilija (ji sakosi neturinti 
vargšų), Sovietų Sąjunga ir Kinija neįsi
leido filmuotojų.

Filme iškyla klausimas, kodėl turtingų
jų valstybių piliečiai beveik visiškai nesi
rūpina vargstančiais ii- badaujančiais? 
Atsakymas gali būti dvejopas: jie nieko 
apie tai nežino, arba žino, bet nesirūpina. 
Filmas „Penkios minutės iki dvyliktos“ ir 
stengiasi į tuos'klausimus atsakyti. Jo au
toriai mano, kad pasaulis negali ilgiau ig
noruoti žiaurios tikrovės, nes tada kata
strofa pasidarytų neišvengiama.

Filmas jau buvo rodytas per BBC 2 te
leviziją ir, be abejo, jis bus kartojamas.

BAIMINAMASI DĖL NAFTOS ŠULINIU
Britų spaudoje pasirodo žinių, kad nau

jieji šiaurės jūros naftos šaltiniai galį pa
sidaryti teroristų taikiniu. Dar labiau bai
minamasi dėl tų šulinių karo atveju. Esą 
sovietų povandeninis laivas lengvai galįs 
sunaikinti šulinio įrengimus, būdamas 30 
mylių nuo taikinio. Tuo tarpu naujųjų 
gręžinių apsauga esanti nepakankama.

kintas. Po antrojo pasaulinio karo tas įvy
kis spaudoje buvo keliamas. Jo kaltinin
kas buvo surastas ne kas kitas, kaip pre
zidentas Rooseveltas. Jam buvę pranešta 
apie besiartinančius japonų lėktuvus, ta
čiau jis nedavė įsakymo išplaukti laivams 
iš bazių ir pasiruošti eventualiam lėktuvų 
puolimui atremti (tai reikštų karo paskel
bimą Japonijai). Jis laukė, kad japonai 
pirmieji suduotų smūgį Amerikai ir smar
kiai įžeistų jos savigarbą. Ir tikrai, po ši
tos tragedijos visa Amerikos tauta pabu
do iš miego ir panoro atkeršyti japonams. 
Su padidėjusiu ryžtingumu amerikiečiai 
pradėjo kovą prieš japonus.

Ar ne tas pats yra dabar su apatiška ir 
apsiblaususi a Europa. Ar daug kas Euro
poje yra pasiryžęs savo gerbūvį paaukoti 
laisvės gynimui? Atvirkščiai, stengiamasi 
kiek galima mažiau prisidėti prie gyny
bos: vengiama karo tarnybos, pagrindžiant 
visa tai sąžinės ir tikybos laisve, trumpi
namas karo tarnybos laikas (Olandija, 
Danija), steigiamos kareivių tarybos, 
kurstančios kareivius prieš karininkus 
(Šveicarija), mažinami karo biudžetai 
(Anglija) ir t. t.

Teisingai Solženicynas sako, kad vaka
riečiai yra išlepinti gerbūvio, nenori atsi
sakyti limuzinų ir kokteilių, paaukojant 
juos kovai dėl laisvės, nes komunistinės 
vergijos jie dar neragavo, o laisvės jie tu
ri tiek pat daug, kaip oro, tad jos ir ne
vertina.

Portugalijos eksperimentas rodo, kad 
tauta pradeda pabusti ir praregėti. Gal jų 
pavyzdys užkrės ir kitus. Tikėkime.

Albinas
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Dainavletės

Proto pergalė...
Sov. Sąjungos Politinis biuras, Aukš

čiausios Tarybos prezidiumas ir Ministrų 
Taryba išleido specialiai paruoštą bendrą 
pareiškimą apie Helsinkio konferenciją ir 
jos nepaprastą reikšmę. Pareiškimas yra 
perpintas labai gražiomis frazėmis apie 
taiką ir valstybių savitarpio santykius, 
pro kuriuos betgi prasikiša ir nebe tokie 
jau gražūs tos konferencijos tikslai.

„Pasitarimų darbas sėkmingai užbaig
tas dėka didelio įtempto darbo, kurio me
tu teko įveikti nemažus sunkumus. Pasi
tarimo rezultatai — suma susitarimų, pri
imtų atsižvelgiant į visų nuomones bei in
teresus ir visiems sutinkant. Nepanaikin
dami ideologijos ir visuomeninių sistemų 
skirtingumo, šie susitarimai atitinka visų 
mūsų žemyno tautų interesus. Nėra nuga
lėtojų ir nugalėtųjų, įsigijusių ir praradu
sių. Pasitarimas — tai proto pergalės lai
mėjimas visų, kam brangi taika ir saugu
mas mūsų planetoje.

Pasitarimo metu priimti susitarimai ati
tinka tuos taikaus sambūvio ir tarptauti
nio bendradarbiavimo, taikos ir tautų lais
vės principus, kuriuos parengė V. Leninas 
ir kuriuos Tarybų valstybė gina visame 
savo istoriniame kelyje.“

Įsigilinkime tik į šią vieną pareiškimo 
pastraipą. Iš anksto pabrėžus, kad konfe
rencijos susitarimai atitinka visų mūsų 
žemyno tautų interesus, drąsiai skelbiama, 
kad nėra nugalėtojų ir nugalėtųjų, įsigi
jusių ir praradusių! Stebuklų stebuklas! 
Ar tikrai tie rimti žmonės Kremliuje tiki, 
kad jie nėra nugalėtojai, kuriais trisde
šimt metų skelbėsi? Ar jie tikrai mano, 
kad 650 milijonų Rytų Europos ir Baltijos 
valstybių gyventojų laiko save nieko ne
praradusiais? Jeigu jie tikrai taip mano, 
ir jeigu jie mano, kad konferencijos metu 
jiems pasisekė įtikinti ir kitų 34 valstybių 
galvas, tai iš tikrųjų konferencija yra Le
nino įkvėpta ir Brežnevo suplanuota proto 
pergalė...

Deja taip nėra. JAV prezidentas, o vė
liau ir D. Britanijos ministras pirminin
kas viešai pareiškė, kad vis dėlto yra įsi
gijusių ir praradusių ir kad praradusieji 
turi teisę į savo nuosavybę, o nugalėtieji į 
demokratinę laisvę.

Taigi šis aukščiausiųjų Sov. Sąjungos 
organų pareiškimas buvo ne užsieniui, o 
namų suvartojimui. Teisingai spėjo Vaka
rų politikai, kad L. Brežnevui reikėjo kon
ferencijos savo autoritetui išlaikyti ir su
stiprinti. Jam reikėjo prieš būsimą vasa
rio mėn. XXV partijos suvažiavimą įrody
ti, kad jo užsienio politika teisinga. Kad

Seįiti/nioS DIENOS
— Anglijos kinuose (išskyrus X filmus) 

bus uždrausta reklamuoti cigaretes ir ci- 
gariles.

— Britų angliakasių prof, sąjungų pre
zidentas J. Gormley paskelbė, kad York
shire angliakasių prof, sąjungų vadas 
Scargill ir jo pasekėjai, ragindami atmes
ti vyriausybės atlyginimų politiką, veda 
kraštą į anarchiją.

— Neseniai miręs buvęs Airijos prezi
dentas De Valera, 1916 m. už dalyvavimą 
Velykų Sukilime, buvo nuteistas mirties 
bausme, kuri vėliau buvo pakeista kalėji
mu iki gyvos galvos.

— Europos Bendruomenė turi 960.000 
tonų nugriebto pieno miltelių atsargą.

— Portugalijos kolonija — Sao Tome ir 
Principe salos (Gvinėjos įlankoj) paskelb
tos nepriklausomos. Savo tautinei vėlia
vai jos pasirinko lietuviškas — geltona, 
žalia, raudona spalvas.

— Paskutiniųjų metų stebėjimai paro
dė, kad Venecija daugiau nebegrimsta. Iki 
šiol miestas nugrimzdavo kas penki metai 
po vieną colį.

— Apie 300 katalikų iš visos Anglijos 
buvo suvažiavę į mažą Norfolko miestelį 
Downham Market išklausyti lotyniškų mi
šių, už kurių laikymą tos parapijos klebo
nas O. Baker- vyskupo pašalintas iš parei
gų-

— Bankrutavusių bendrovių likvidaci
jos įstaiga Londone, dėl didelio klientų 
skaičiaus, dirba viršvalandžius šeštadie
niais ir sekmadieniais.

— Pasaulyje yra 44 nepriklausomos 
valstybės, kurių teritoriją yra mažesnė, 
negu Lietuvos ir. 55, turinčios mažiau gy
ventojų, negu Lietuva.

— „Pravda“ įsidėjo straipsnį, reiškiantį 
nepasitenkinimą dėl dalinio Egipto — Iz
raelio susitarimo ir dėl amerikiečių spe
cialistų pasilikimo Sinajaus dykumoje.

— Rytų Vokietijos lėktuvas nukrito 
prie Leipcigo. Žuvo 26 žmonės, skridę iš 
V. Vokietijos į Leipcigo mugę. 

jam tai pavyko, rodo šitoji pareiškimo iš
trauka:

„TSKP CK Politinis Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas ir TSRS Ministrų Ta
ryba pabrėžia įžymų Leonido Brežnevo 
indėlį, vykdant Komunistų partijos ir Ta
rybų valstybės užsienio politikos kursą, 
parengiant ir realizuojant Taikos progra
mą, kas suvaidino didžiulį vaidmenį, sie
kiant tarptautinio įtempimo mažėjimo. Jo 
kryptinga ir nenuilstamo rūpinimosi taika 
pasaulyje skatinama veikla turėjo svarbią 
reikšmę visos Europos pasitarimo sušau
kimui ir sėkmei. Mūsų partija, tarybinė 
liaudis aukštai vertina šią aktyvią pasiau
kojamą veiklą ir visiškai pritaria L. Brež
nevo kalbai pasitarime Helsinkyje.“

Atidžiai įsiskaičius į šį gražiais šūkiais 
išmargintą pareiškimą, betgi nematyti, 
kad sovietinės valdžios viršūnės nors vie
nu sakiniu konkrečiai įsipareigotų tuos 
šūkius vykdyti. Ne. Jie tik nori parodyti 
savo gyventojams, o ypačiai disiden
tams, kad pirmasis Sovietų Imperijos kū
rimo etapas yra atbaigtas'ir tarptautinėje 
plotmėje pripažintas. Tad nebeturėkite 
vilčių! Pareiškimas baigiamas tokiais-pa
tarimais saviesiems gyventoj amsfX

„Ryžtingai ir besąlygiškai remdawif Ta
rybų Sąjungos Komunistų partijos užsie
nio ir vidaus politiką, tarybiniai žmonės 
kelia savo darbinį aktyvumą. Naujais dar
bo laimėjimais jie ruošiasi deramai sutik
ti-TSKP XXV suvažiavimą. Tuo pačiu jie 
sutvirtina pamatus lenininei taikos, tautų 
saugumo ir laisvės politikai, kuriai be ga
lo ištikimos Komunistų partija ir mūsų 
socialistinė valstybė.“

Paskutinysis sakinys išsklaido visus 
abejojimus ir įspėja, kad pasaulyje siekia
ma įgyvendinti „lenininę taiką“, nes tik 
tokią taiką pripažįsta ir myli komunistų 
partija ir socialistinė valstybė. Ruošiantis 
tokiai taikai, buvo sušaukta Helsinkio 
konferencija, o jai išpopuliarinti Sov. Są
jungos tarpe, išleistas čia minimas pareiš
kimas. Maskva pasakė — byla baigta!

DU ČEMPIONAI

Automobilių lenktynėse Kijeve atskiro
se mašinų klasėse du lietuviai laimėjo 
aukso medalius. Tai vilnietis V. Oleka ir 
šaulietis V. Vaišvila.

Trakuose, Gelvės ežere Sov. Sąjungos 
baidarių irklavimo lenktynėse kaunietis 
P. Grigonis pralenkė Europos čempioną 
Chripiakovą, laimėdamas 500 m ir 1.000 m 
nuotoliuose du aukso medalius.

— Ispanijoje prie Gibraltaro sulaikyti 
9 anglai ir 2 prancūzai, bandę nelegaliai 
prašmugeliuoti iš Šiaur. Afrikos 207 kg. 
hašišo.

—- Tarptautinėse jaunųjų šachmatinin
kų rungtynėse Sov. Sąjungos atstovas Va
lery Čechovas laimėjo pasaulio čempiono 
titulą.

— D. Britanijos mln. pirm. H. Wilson 
buvo sukvietęs Europos socialistų vadus 
Portugalijos padėčiai aptarti.

—Monako princesė Grace dalyvavo buv. 
Airijos prezidento de Valeros laidotuvėse 
Dubline.

— Italijoje šiais metais jau buvo pa
grobta 41 žmogus. Dalis jų išpirkta, dalis 
nužudyta.

— Sovietų lėktuve, kuris nusileido Lon
dono aerodrome su negyvu navigatorium, 
neatsirado nei vieno keleivio, girdėjusio 
šūvį ar mačiusio incidentą.
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Bukolikonis ir Georgikoms pasirodžius
Bukolikų ir Georgijų autorius Publijus 

Vergilijus Maronas, gyvenęs 70-90 m. prieš 
Kr., yra vienas iš žymiausių romėnų poe
tų. Jis yra lyginamas su daugybe graikų 
ir romėnų klasikų, net su žymiausiu iš jų 
Homeru. O gal jis juos bus ir pralenkęs. 
Savo raštų giliu turiniu (jis buvo ir min
tingas filosofas) ir kultyvuota forma bei 
estetingu stiliumi Vergilijus išliko gyvas, 
patrauklus ir naujai spindintis iki šių die
nų. Jis, kaip ir italų Falerno vynas, juo 
senesnis, juo geresnis. Jo raštai yra iš
versti ir vis naujai verčiami į visas kul
tūringąsias pasaulio kalbas.

Dr. Antanas Rukša yra ne tik didelis 
Vergilijaus mylėtojas, bet ir žinovas. Jis 
yra lotynų kalbos ir literatūros specialis
tas, buvęs ilgametis tų dalykų universite
to profesorius. Tačiau ir geriausi profeso
riai dažnai nesugeba išversti klasikinių ar 
šiaip poetų kūrinių. Šiam tikslui reikalin
gas kūrybinis talentas. Ir reikia pripažin
ti, kad A. Rukša yra apdovanotas šiuo ta
lentu: jis yra kūrybinis vertėjas. Tai pa
tvirtina jo „Enejidės“, Bukolikų ir Geor
gikų vertimai. Jis juos atliko ne tik 
kruopščiai pasiruošęs, moksliškai išstudi
javęs, bet ir poetiškai įsijautęs, kūrybiš
kai išgyvenęs. Tai rodo jo ilga mokslinė 
studija (5 — 191 psl.) ir vardų bei daiktų 
paaiškinimai (363 — 427 psl.). Čia skaity
tojas sems rieškučiomis žinių apie Vergi
lijų, apie jo gyventąjį laikotarpi, apie jo 
kūrybą, hegzametrą, metriką, stilistiką, jo 
palyginimą su Donelaičiu, apie originalo 
ir vertėjo santykius ir kt. Tuo būdu A. 
Rukša mokslinį intelektualizmą sujungė 
su aukšta poetine kultūra.

Vienas iš genialiausių rusų vertėjų ir 
poetų V. A. Žukovskis yra nusakęs, kad 
„prozos vertėjas yra vergas, poezijos — 
varžovas“. O Nevalis skelbė, kad poezijos 
vertėjas „turi būti poeto poetas“. Taigi, A. 
Rukšai teko sunkus uždavinys: ir varžovo, 
ir poeto. Su kuo jam teko varžytis? Pir
miausia su Vergilijumi: reikėjo su juo su
silyginti ir pralenkti. Paskui su Donelai
čiu ir visais kitais klasikinio hegzametro 
kūrinių vertėjais. Dėl Biukolikų ir Geor
gikų jam teko konkrečiai varžytis su A. 
Dambrausku, kurio vertimas išleistas Lie
tuvoje, ir A. Nyka-Niliūnu, kurio Georgi
kų III giesmės 383 eilutės paskelbtos 1973 
m. „Aidų“ 7 numeryje.

Bukolikas (graikiškai bukolos — jaučia- 
ganis, piemuo) sudaro 10 nedidelių eklo- 
gų (graikiškai eklogos — atranka, rinkti
nis eilėraštis). Jose Vergilijus su nepa
prastu hegzametro meistriškumu dialogi
ne forma apdainuoja piemenų ir kitų mei
lę, kančias, ištrėmimo vargus, dainų var
žybas ir žavą, jo gyventąjį amžių ir ateitį. 
Georgikos (gr. gė — žemė, ergon — dar
bas) yra 4 giesmių mokslinis ir poetinis 
veikalas, kuriame apdainuojama kaimo 
gyvenimas ir buitis. Jos primena Donelai
čio „Metus“. Tik Donelaitis labiau išryški
no mūsų kaimiečių psichologiją. Tačiau 
Bukolikų ir Georgikų literatūrinė vertė 
glūdi ne tiek turinyje, kiek skambioje, mu
zikalioje hegzametrinėje formoje. Čia 
svarbu ne tiek kasi, bet kaip atvaizduota. 
Todėl romėnų poetas ir filosofas, gyv. IV- 
V amž. po Kr., būdingai pabrėžė, kad Ver
gilijus yra stilių meistras.

Georgikų stiliaus ir formos grožio skir
tumams pavaizduoti bandysiu palyginti 
originalo ir 3 lietuvių bei vieno vokiečių 
vertėjo posmus:

A. RUKŠA — VERTĖJAS, KŪRĖJAS
Densior hinc suboles, hinc largi copia 

lactis, 
quam magis exhausto spumaverit ubere 

mulctra, 
laeta magis pressis manabunt flumina 

mammis. 
(Georgica, III, 308-310 eil.)

Čia vaikai dažnesni, čia pienas srūva 
gausingai, 

Juo smarkiau milžtuvė iš tešmens išmelžto 
putoja, 

Tuo smagiau spaudžiami upeliais speniai 
pasilieja.

(A. Rukšos vert.) 
Jos ir veda gausiau, ir pieno duoda

daugybę.
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Juo pilnesnė putos milžtuvė, nuo tešmens 
pasitraukus, — 

Juo sraunesni upeliai tekės speniuos 
išmelžtuosiuos...

(A. Dambrausko vert.) 
Prieauglis jų visuomet gausesnis, ir duoda 

daug pieno. 
Ir kada išmelžti subliūkšta jų tešmenys, 

tąsyk — 
Juo daugiau susirenka milžtuvės

paviršiuje putų, 
Juo smerkesnėm čiurkšlėm tekės iš 

spaudžiamo spenio 
Pienas ir sekantį kartą...

(A. Nykos-Niliūno vert.) 
Hier ist reicherer Nachwuchs jedoch, 

stroemt Milch dir in Fuelle.
Melke die Euter nur leer! Je voller 

schaemte der Kuebel, 
Dėsto reichlicher stroemt der Strahl aus 

strotzenden Zitzen. 
(Johannes Goette, E. Heimeran leidinys, 

135 psl.) 
Akylas skaitytojas čia tuoj pastebės, 

kad A. Rukšos hegzametrinis vertimas yra 
daug poetiškesnis, skambesnis, muzikales
nis, vaizdingesnis, negu A. Dambrausko, 
A. Nykos-Niliūno ar vokiečio Goettes) ne
supainiokite su „Fausto“ autoriumi). 
Dambrausko „ir pieno duoda daugiau“, 
„nuo tešmens pasitraukus“ ir logikos sto
kojanti paskutinė eilutė. (Vergilijus buvo 
ir filosofas, kuris mokėjo logiškai galvo
ti!) ir Niliūno „duoda daug pieno“ žaloja 
visą Vergilijaus pacituotą posmą. O ką be
kalbėti apie Goettes „jedoch“ ir Zitzen, tik 
šiais dviem žodžiais sudarko Vergilijaus 
visą estetiką!

Muzikiniam A. Rukšos hegzametro 
skambesiui pavaizduoti dar palyginsiu IX 
eklogos 64 eilutę:
Cantates licet usque, minus via laedit, 

eamus...
Trauksim toliau eidami — dainuojant ir 

kelias lengvesnis... (Rukša) 
Galim dainuodami eit, taip dar lengvesnė 

kelionė... (Dambrauskas) 
Gehen wir singend doch weiter, der Weg 

ist dan vveniger laestig... (Goette) 
Čia A. Rukša skambumu pralenkia ne tik 
abu cituotus vertėjus, bet ir patį Vergili
jų.

Tikslumo atžvilgiu A. Rukšos vertimas 
taip pat yra tobulesnis, negu A. Damb
rausko. štai pora pavyzdžių: VIII eklogos 
„aurea durae mala ferant quercuus“ 
Dambrauskas išvertė „ir kriaušės auksi

nės noksta ant ąžuolų“, o Georgikų III 
giesmės 124 eilutės „quem legere dučėm 
et pecori dixere maritum“ išvertė „kiek
vienas rūpinas riebų turėt ir nešykšti pa
šaro buliui“. Jei vertėjas neskiria kriau
šės nuo obuolio (lot. malum) ir eržilo nuo 
buliaus, tai kaip galima pasitikėti A. 
Dambrausko vertimo tikslumu.

A. Rukšos Bukolikų ir Georgikų verti
mas pasižymi ir stilistinių priemonių gau
sa. Vertėjas ypatingai mėgsta epitetus, 
kurių sukūrė tokią didelę aimę (gausybę). 
Šit keletas pavyzdžių: liauna (silpna) 
drėgmė, gaivingi vynmedžiai, aukštakamb- 
lės pušys, pavėsinga tankmė, paunksmin- 
ga vėsa, snieginis pienas, bulius (balti), 
baiminga žagrė, kalnus kelelis (aliteraci- 
nis epitetas), nemeilinga bala etc.

A. Rukšos vertimo stilių puošia ir ne
maža prozopopėjų, kaip va: varis prakai
tu srūva, ir drėgmė žalinga išprakaituoja, 
gimdė laukas našiai, dirvos praskleidžia 
sparnus ir t. t. Pasitaiko ir kitų tropų: si- 
nekdochų, hiperbolių, pvz. artojas javo 
krūvas suskaičiuoja.

Vertimą gražina ir skambios aliteraci
jos, pvz.: nuo neveikios niekingai velkąs 
išpampusį pilvą, kelia rankas, grabiom 
gręžiodami geležį žnyplėm, žydras, žynys, 
kuris žuvimis po plačiąją plynę..., smėlio 
smiltelių smulkių po Libijos plynę vaka
ris... etc.

A. Rukšos B. ir G. vertime kalba yra iš- 
siskiriamai žodinga. Jis, matyt, iššniukšti- 
nėjo visus mūsų kalbos žodynus, o ko juo
se nerado, tai pats sukūrė tinkamų nauja
darų, kaip pvz. sviedmuo (sviedžiamas 
daiktas). Gražių ir retų žodžių išrašiau 
bent kelis šimtus. Jų čia pateiksiu tik kai 
kuriuos: pvz. žvilgus, įžadingas, priešus, 
išgubi (išgaubta), sujaugota (sudrumsta), 
dvazgus (blizgus) eglūnas (tamarislkas — 
dažnas pietų šalyse krūmas), vilkmuo 
(trahea — kaplys), lanksma (lankstas), 
naujininkai, germė (geriausioji daikto da
lis, viduriai, juok. užpakalis), sturplis 
(žem. užpakalis), žirgdūkiai (lot. hippo- 
manes, vok. „Rosswut“), garbai (garba
nos), (kepenė (daugiareikšmis žodis, 3 
reikšmė: kaitra, karštis), užgursti (už
gaišti), malžyti (melžti), vėngėti ( veng
ti), laisinti (liesinti, plėšti), gurdenti (gai
šinti), driblenti (sunkiai eiti), mėklinti 
(daugiareikšmis veiksmažodis, 6 reikšmė: 
dėmėtis, įsidėmėti), ulpti (aidėti), rink
liai (pasirinktinai), gek (juk) etc. O kiek 
daug mažai kam pažįstamų augalų vardų, 
kaip va: briedgaurė (nardus, Dambraus
kas ir liet, vartoja nardas), kosija (cina
monas), dašis (satureia, cunila), galbanas 
(galbanum), gretenė (scilla — lelijinių 
šeimos augalas), vakcinija (šilauogė) ir 
gausybė kitų.

Galime didžiuotis ir mūsų kalbos formų 
gausybe ir įvairybe. Šioje srityje dr. A. 
Rukša išnaudojo visus galimumus. Jis 
ypatingai išryškino mūši) būdinių grožį, 
ko nepadarė nei Dambrauskas, nei Nyka- 
Niliūnas. Iš didelio apsto pavyzdžių pa
teiksiu keletą: ir zvimbia zvimbte iš šven
tojo ąžuolo spiečiai (227 psl.), lekia tik 
žirgas lėkte (313), prakaitas pilas pilte 
(kartu ir graži aliteracija, 328), kaista 
auksu kaiste (338 psl.) etc. Taip pat ver
tėjo labai mėgstamas iliatyvas, einamasis 
vidaus vietininkas, kuris žymiai padidina 
hegzametro skambumą. Pvz. Kranto pa- 
čian pakraštin, lyg, laivui sudužus... (330 
psl.) arba... pačian tolimiausian kampan...
(336) arba... kai landon įpraston iš ban-

XXII Studijų savaitė
Prel. dr. Paulius Jatulis

Šviežiais dokumentais pristatė idealųjį 
žemaičių vyskupą M. Valančių. Istorikas 
Jatulis vis ir vis atrandąs Vatikano ar
chyvuose naujos medžiagos apie tą žymųjį 
žemaitį, kuris sugebėjęs būti uolus sie
loms, ištikimas Bažnyčiai, lojalus net civi
linei (caro) valdžiai. Tai buvęs šventas, 
simpatingas, patrauklus ir kūrybingas ku
nigas ir vyskupas. Valančius sugebėjęs 
draugauti su pačiu caru, kad niekais nu
leistų jo administracijos kai kuriuos po
tvarkius Žemaitijoje.

Valančius žvelgė Lietuvos ateitin: ji 
galės išlikti per tikėjimą, mokslą ir blai
vius papročius.

Tikėjimą žemaičiuose skiepijo vyskupas 
šventais pamokslais, šventųjų gyvenimais, 
religine praktika. Mokslą — raštais: pats 
parašė 42 knygas, ragino kunigus ir net 
gimnazistus rašyti žemaičiams skaitinių. 
Knygų kelias pro cenzorius ir per sieną iš 
Prūsijos visiems yra žinomas. Blaivius 
papročius Valančius palaikė kunigų inicia
tyva. Nei pats gėrė, nei kitiems leido. 
Blaivybės akcija kėlė tautos sveikatingu
mą, išnaikino daug ligų, dorino gyvenimą.

Valančius nepritarė ginklu priešintis 
prieš okupantą, jis buvo pasyvios rezis- 

gų pargrįžęs Protėjus... (354). A. Damb
rausko „bitės sulįs avilėlin“ ir „Protėjas 
grįžo į savo olą“ visiškai netenka skam
bumo ir prieš A. Rukšos iliatyvus nu
blanksta.

Būčiau neobjektyvus, jei užmerkčiau 
akis dėl A. Rukšos vertimo trūkumų. Di
džiausias trūkumas — tai perlaisvas žo
džių tvarkymas . sakinyje. Nors šiuo at
žvilgiu lietuvių kalba yra laisvesnė, negu 
kitos kalbos, tačiau nepripažįsta tokios 
laisvės, kad galima būtų veiksnį nuo tari
nio atskirti per dešimt kilometrų, o pažy
mimąjį žodį ir jo pažyminį per dvidešimt 
mylių. Tokių pavyzdžių nemaža apstybė. 
Taip pat vietomis vertimas nukenčia dėl 
perdidelio įmantrumo. Pvz. „jau sprukda
ma giliai (gyvatė) paslėpė galvą baimin
gą, kai viduriniai žiedai ir vingiai užpa
kaliniai leidžiasi ir lėtai vynojas lanksma 
paskutinė.“ (Žr. Georgikų III g. 423 — 25 
eilutė). Dambrauskas daug paprasčiau ir 
suprantamiau šią vietą išverčia: „Nusi
gandus gilyn ji (gyvatė) įkiša galvą, o 
susirangęs liemuo bejėgiškai tęsiasi že
mėj, ir, suvingiavus darsyk uodega, negy
vai atsileidžia.“

Tačiau, nežiūrint mažų trūkumų, A. 
Rukšos Biukolikų ir Georgikų vertimas 
bus pavyzdys ne tik tremties vertėjams, 
bet ir okupuotos Lietuvos, kurie išdidžiai 
giriasi savo kalbos turtingumu, kaip rei
kia vertėjams mylėti ir naudoti mūsų kal
bos lobius ir kaip reikia gerbti klasikų ar 
kitų poetų originalą. A. Rukša savo užda
vinį kaip varžovo ir poeto vertėjo atliko 
su kaupu!

Publijus Vergilijus Maronas. BUKOLI- 
KOS. GEORGIKOS. Vertė ir pagal origi
nalą hegzametrais lietuviškai atkūrė, pa
rašė įvadą ir sudarė žodynėlį Dr. Antanas 
Rukša. Nidos Knygų Klulio leidinys, Nr. 
95. 1975 m. 432 psl. Bukolikos (195-246), 
Georgikos (247-361 psl.). Kaina: 6.50 JAV 
dol. arba 2.50 anglų svaro. Nariams 5 dol. 
arba 2 svarai. Kietais viršeliais 0.75 dol. 
arba 0.40 svaro daugiau. Užjūriams taiko
mos JAV dol. kainos, Europos kontinente 
— svarų. Adr.: NIDA PRESS, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT. Gr. Britain. 

tencijos šalininkas. Rusams Valančius bu
vo rakštis jų rusinimo politikoje. Jie no
rėjo Žemaitiją matyti cerkvėmis, popais 
apsėstą, o mokyklas — graždankomis. Ne
nuostabu. kad finansų ministras (aptuš
tintas dėl blaivybės) pasiūlė „senį vysku
pą pasiųsti gydytis į Rusijos pietus, o jo 
vieton rasti lankstesni“.

Po Valančiaus mirties rusai ilgai nelei
do įpėdiniams nė pradėti vyskupauti taip, 
kaip „senis Valančius“.

• ••
Norėdami pateikti pilnesnį Studijų Sa

vaičių vaizdą, žemiau spausdinamam ap
rašymui pasinaudota V. Natkevičiaus, M. 
A., paruošta medžiaga. (Red.).

Kun. Augustinas Rubikas
Jo paskaita interpretuoja Šv. Rašto Se

nojo Testamento teiginį „Sukūrė Dievas 
juodu vyrą ir moterį“ ta prasme, kad Tvė
rėjas sukūrė dvilypę žmoniją, vienodai 
vertingais asmenimis, tiek vyrą, tiek mo
terį, pašaukdamas jį veiklai, ypač socia
linėj srity. Laiko būvyje žmoguje Dievo 
valia ir tikslai buvo iškreipti, tuo buvo iš
kreiptas ir pats Dievo paveikslas, pagal 
kurį žmogus buvo sukurtas. Dievas tapo 
lyg kokia už daugelio šviesmečių spindin
ti žvaigždė, žmogus buvo paliktas savo va
liai, nepajėgiąs to spindėjimo paregėti. 
Šitokį tolimą Dievą moderniaisiais laikais 
žmogus atmetė, kaip jam nereikalingą.

Vincas Natkevičius, M. A.
Jis paminėjo rašytoją Vincą Ramoną, 

sulaukusi šiemet 70 metų, apžvelgiant jo 
beletrstiką. Ypač ilgiau sustojo prie daug 
triukšmo sukėlusio „Kryžių“ romano, pa
brėždamas, kad jame teiginys, jog nuosek
liai liberalai turį nueiti į komunistus, nė
ra romano tezė, o tik vieno veikėjo pažiū
ra. Romanas savo stilium yra nepaprastai 
aukšto lygio. Apskritai, tai bene geriau
sias lietuviškas romanas po „Altorių še
šėlio“. Ramonas šiuo romanu ir kitais kū
riniais įeis lietuvių literatūron klasiku.

Vladimiras de Castro
Paveikslais pailiustravo paskaitoje, 

skirtoje paminėti M. K. Čiurlionį, suėjus 
100 m. nuo jo gimimo, jį apibūdindamas 
minties, dvasios dailininku. Dievo Valdo
vo, dėkingumo, aukos ir bičiulystės mintis 
yra įkūnyta daugelyje jo paveikslų. Čiur
lionio lietuviškumo klausimo netenka vi
sai kelti, kiek jis savo menine pasaulėjau
ta lietuvis.

Meninę dalį užpildė solistės Marijos 
Pansės-Simaniukštytės koncertas, paly
dint stud. Alfredui Hermanui ir Zuericho 
„Vilties“ tautinių šokių grupė, vadovau
jama ponios J. Stasiulienės.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
P. BUGAILIŠKIS AMERIKOJE

Derbiškis dail. P. Bugailiškis laikinai 
yra apsigyvenęs Chicagoje, kur jis daug 
piešia ir rašo lietuviškoj^ spaudoje. Pas
kutiniuoju metu jis išspausdino „Laisvo
joje Lietuvoje“ straipsnį, pavadintą „Ke
lios mintys apie meną“, kuriame pasisako 
prieš kraštutinį modernizmą.

Pirmoji P. Bugailiškio meno kūrinių pa
roda bus spalio 25 d. Toronte (Kanadoje). 
Vėliau ji bus perkelta į Chicagą.

MIRĖ VL. BALTRUŠAITIS

Liepos 27 d. Čikagoje staiga mirė solis
tas Vladas Baltrušaitis.

Albinas Baranauskas

Iš naujai pasirodžiusio romano 
„RUDENYS IR PAVASARIAI“

Užplyniu
Pultinevičius

šnekučiuojasi jiedu virtuvikėje, šneku
čiuojasi, Pultinevičius jau ima varstyti indau
ją, jau ir lašas abiem prarieda pro širdį, ir 
žvirbliai kiemelyje kitokiais balsais sučirškia, 
o čia tau vėl kieno storas, rudas šešėlis užtam
sina vasariškas lauko duris, šilta, tai Pultine
vičius įtaisė tokias iš vielinio tinklelio. Surū
dijusios, sustkaušavusios, bet oras įeina, o uo
dai — ne. Vis amerikietiška gudrybė, išrasta 
kokio nors Edisono, ar gal net paties Abraomo 
Ldnkolno.

— Ponas Pultlnevičiau, — prabyla šešėlis 
žmogaus balsu. — Tai aš, jūsų draudimo agen
tas!

Agentas — rimtas dalykas. Vieną sykį ne
užmokėjai, ir jau viskas prapuolė; jei kokios, 
neatlygintų nė už balzamą. Jis, tarp kitko, sa
viškis, lietuvis tremtinys, ponas Pūteika, bal
sus frontininkas ir visas jų vadas šičia Skvirel- 
tauno kolonijoje, tiktai jau labi išpenėjęs. Vos 
atplaukė, tuoj ir gavo draudime — žmogus su 
aukštu mokslu, atsivežęs su savim popierius, 
čia jis mus bevelk visus ir apdraudė, kai tik su

važiavome, bankrutuojančiai bendrovei pri- 
trakė didžiai daug klijentų, už tai jį ten bosai 
dabai- labai myli, moka didelius pinigus. Esmė
je ponas Pūteika geraširdis. Kai Smagutį mat- 
racinėje dideli diržai užsmaugė, tai ne tik šei
mai tūkstantį ant daikto, bet dar pats į kapines 
važiavo ir labai gražią prakalbą prie duobės iš
rėžė.

Įėjęs ponas Pūteika truputį skersakioja į 
kapitoną: ne tik tautininkas, bet ir neap
sidraudęs, žmogus, taip sakant, be socialinės 
atramos. Be švino sėdynėje. Vėjas papūtė, ir 
nėra. Užtat ponas Pūteika tuoj atverčia savo 
juodą knygą ir rašo į ją visokius skaitmenis — 
rašo ir vis nosimi po truputį patraukia orą: 
burbonas, šimto procentų, (kukurūzinis. Pulti
nevičius pastato klebonišką ir jam, o pats eina, 
žvangindamas rakteliais, ieškoti stalčiuje pini
gų. Nesurojo dar pritaikinti rakto, o čia jau 
vėl kas ima nerimauti lauke pas duris.

— Pultinevičia, Pultinevičia, eikšen, atida
ryk tas savo duris, kad man kiaušinių nesu
muštų!

Durys lengvos, kaip skiedra, bet su gero
mis spyruoklėmis, tai trenkia atgal, kaip iš 
šautuvo, nežiūri, ką neši rankose — kiaušiniai, 
ne kiaušiniai. Bet Pultinevičius šį kartą jau 
kiek pykterėja. Nors jis ir sveikas, kaip krienas, 
bet kraujo spaudimas į senatvę pakyla kiek
vienam. Iš tolo pažinęs balsą, tylomis Ištaria 
negrąžų, nors ir ne kokį nors nepadorų žodį. 
Taip sau žodį, ne keiksmą.

—Siaurusevičia! — sako garsiai į prieme
naitę. — Ar jau tu vėl šičia? Kiek sykių sakiau, 
kad man kiaušinių daugiau nevežtum? Kaip 
tu sau galvoji, aš tau kokia perekšlė, ar kas? 
Vežkis namo ir kišk atgal po vištom!

Siaurusevičius, Lietuvoje didelis krikščio- 
nių demokratų politikierius, prie Smetonos už 
tai net sėdėjęs, čia nė iš šio, nė iš to pasidarė 
ūkininku. Bet politiškai tai jo nesutramdė — 
Skvireltaune dabar yra jų vyriausias rabinas, 
nors ir be barzdos, šiaip taip savo paties jėgo
mis įsibrazdinęs pro dureles, nekreipdamas Į 
nieką, dėmesio, ima kraustyti kiaušinius iš ap- 
lūžusios pintinėlės po du ant stalo ir pusbalsiu 
skaičiuodamas:

Velionis, gimęs 1912 m. ir Kauno kon
servatoriją baigęs 1939 m., yra buvęs Kau
no operos solistu, vokiečių okupacijos me
tais dainavęs Vilniaus operoje. Velionį 
ypač išpopuliarino talentingai atliktas 
kiaulių augintojo vaidmuo J. Strausso 
operoje „Čigonų baronas“. Baritono vaid
menis jis taipgi yra atlikęs Ch. Gounod 
„Fauste“ ir kitose operose. Išeivijoje va
dovavo chorams, dirbo vargonininku, da
lyvavo R. Rossini operos „Sevilijos kirpė
jas“ pastatyme Detmolde, V. Vokietijoje.

—Du, keturi, šeši, ir t.t., ir t.t.
—Palaukite, ponas Siaurusevičiau, — įsi

terpia ponas Pūteika, jo nepermaldaujamas 
priešas. — Nesakėte ..aštuoni“. Apgavystė.

— Kaipgi nesakiau? Tfu, kad tave... Galvą 
sumaišei, turiu pradėti iš naujo!

Bet namų šeimininkas visai nesigilina į gin
čo esmę. Jo veidas kiek užraudęs, ir alsavimas 
padažnėjęs.

— Siaurusevičia, tu pirma klausyk, ką aš 
tau sakau! — sako Pultinevičius pakeltu balsu, 
net atliepia lauke juodųjų serbentų krūmuose. 
— šimtąsyk, prašiau man nevežioti, už tai, kad 
krautuvėj pasTinkorių pigesni!

— Dabar pigesni kadangi visos vištos ėmė 
dėt. Bet palauk rudens, kiek tada mokėsi, a? 
O pas mane kaina apskritą metą ta pati.

— Kur dar ruduo? Ir man jų nereikia. Aš 
kiaušinių nevalgau, ne mažas vaikas.

— Tai ilgai negyvensi, jeigu kiaušinių ne
valgai. Tiek tu ir išmanai... Amžinatilsį pralo- 
tėlis Prijalgauskis, Dieve duok jam dangų, vie
nu atsisėdimu, būdavo, visą desėtką, druska 
pasisūdydamas — šimto metų sulaukė!

— šiandie niekam nepardavė!, tai dabar 
nori man įkišt.

(bus daugiau)

PASITRAUKĖ A. PUŽAUSKAS

Buvęs aktyvus Anglijos lietuvių veikė 
jas ir žurnalistas Algirdas Pužauskas, iė 
emigravęs Amerikon, dirbo „Naujienų“ 
dienraščio redakcijoje — tvarkė jo pirmą
jį puslapį. JAV lietuvių spaudos žiniomis, 
A. Pužauskas nuo rugpjūčio 1 d. iš „Nau
jienų“ pasitraukė. Pasitraukimo priežastis 
nenurodyta.

A. Pužauskas yra Lietuvos žurnalistą 
Sąjngos centro valdybos narys ir Chicagos 
skyriaus pirmininkas.

STATYS S. KAIRIUI PAMINKLĄ

JAV sudaryti net du komitetai prof. 
Stepono Kairio paminklui statyti. Vykdo
mojo komiteto pirmininkas yra dr. Jonas 
Valaitis, o lėšų telkimo — J. Skorabskas.

B. PAKŠTO SUKAKTIS

Žinmas pramoginės muzikos organizato
rius ir dirigentas Balys Pakštas Chicago
je atšventė 70 m. sukaktį. Pradėjęs muzi
kinę karjerą 1926 m., jis iki šiol tebedirba 
šioje srityje. Jis turi savo salę ir orkestrą. 
Dažnai kartu su savo dukra Emilija pa
tarnauja lietuviams. Ypatinagi išpopulia
rėjo Sekminių rageliu, kuriuo pradėjo gro
ti dar Lietuvoje.
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Papeiktas L. Sodybos kryžius Saulė parvežta
Lietuviškų kryžių žinovas dr. J. Gri

nius „Lietuvių Dienose“ (Nr. 5) parašė 
straipsnį, pavadintą „Lietuviškasis kry
žius ir Rūpintojėlis". Čia jis paaiškina, 
kad lietuviai, besiekdami tautinio grožio 
ir prasmingumo, nueina iki kraštutinumų: 
išmargina kryžių stiebus ornamentais, o 
sankryžoje, vietoje Nukryžiuotojo, padaro 
Rūpintojėlį. Dr. J. Grinius rašo:

„Panašios tendencijos paminklų buvo 
pastatyta ir Vakarų Vokietijoje prie di
džiųjų lietuvių stovyklų 1946-50 metais. 
Dar keistesnis dalykas atsitiko Anglijos! 
lietuviams, kurie bendromis aukomis sa
vo sodyboje pasistatydino kryžių — rū
pintojėlį kaip tautinį paminklą. Nors in
tencijos buvo geros, tačiau paminklas ar
chitektūrinės estetikos ir tautinės tradici
jos atžvilgiais išėjo neįmanomas. Būtent, 
Rūpintojėlio medinė statula, kuri pagal 
tradiciją testatoma tik koplytėlėje (koply
tėlėje prie gyvo medžio, arba koplytėlėje

Lietuvių
Kryžius
Sodyboje 

ant kolonos), atsidūrė kryžiaus sankryžo
je, kur turi būti Nukryžiuotojo statulėlė 
arba Krucifiksas. Kadangi Rūpintojėlio 
statula reikalinga plačios ir gilios pasto
gės, einančios į horizontalinę plotmę, san
kryžoje ji susikirto su plokščia spinduline 
aureole, pabrėžiančia vertikalinę plotmę. 
Tų dviejų prieštaringų plotmių išryškin
tas kirtimasis, nepateisintas jokia archi
tektūrine logika, palieka nemalonų esteti
nį įspūdį.

Šito nepasisekusio kryžiaus pavyzdį, ku
ris matyti Anglijos lietuvių sodyboje, gal 
nevertėtų minėti, jei jis nebūtų susilaukęs 
sekimo ir populiarinimo tarptautiniu mas
tu. Tai atliko lietuviai skautai tarptauti
nėje skautų jamboree Anglijoje. Jie prie 
savo palapinės pasistatė kryžių — rūpin
tojėlį, labai panašų į paminklą, pastatytą 
Lietuvių sodyboje. Būtent, ir skautų jau
nimas, sekdamas vyresniaisiais, į kryžiaus 
sankryžą iškėlė Rūpintojėlį koplytėlėje ir 
šitokį kūrinį demonstravo kaip tautinio 
meno pavyzdį, nors jis ir prieštarauja lie
tuviškų kryžių tradicijai.“

Savo išdėstytas mintis autorius šitaip 
suglaudžia:
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Skaityta ja CaiSkai
TUŠČIOS VARŽYBOS

Vik. Ignaitis E. L. Nr. 33 iškelia labai 
aktualų, nors ir ne naują reikalą — Ang
lijos lietuvių susiskaldymą. Norėčiau čia 
pridurti keletą pastabų dėl to vadinamojo 
revoliucinio komiteto.

Pirma, nors žodis revoliucija neturi nu
sikalstamo pobūdžio, bet mums jis prime
na komunizmo gimimą. Antra, kodėl at
stovus turėtų siųsti tik Bradford©, Man- 
chesterio ir Nottingham© skyriai? Kuo blo
gi Birminghamo, Coventry, Wolverhamp- 
tono ir kiti skyriai? Negi tik anie turi tei
sę spręsti mūsų santvarkos eigą. Trečia, 
juk mes turime ne tik komitetą, bet visą 
galingą seimą. Kartą į metus iš visų Ang
lijos skyrių (iš apačios — provincijos, 
kaip V. I. nori) suvažiuoja lietuvių atsto
vai: ginčijasi, balsuoja, planuoja, nuge
ria, pavalgo ir išvažiuoja.

Apie susiskaldymą esu kalbėjęs 1974 m. 
atstovų suvažiavime, Sodyboje Tarybos 
sudėtiniame posėdyje ir E. L. skiltyse. De
ja, tai buvo vis balsas tyruose. St. Kuz
minskas Sodyboje nuramino, kad, (firdi, 
palaukime, neskubinkime, pagyvensime ir 
savaime susitupėsime. Taip belaukiant, 
vieni pasensime, kiti dūmais pasklisime, 
nesulaukę trokštamo, normalaus, be ko

„1. Pagal lietuviškų kryžių ir koplytėlių 
tradiciją Rūpintojėlis niekada nekeliamas 
į kryžiaus sankryžą, kur vieta Nukryžiuo
tajam.

2. Rūpintojėlis tebūna statomas tik į 
koplytėles prie gyvų medžių ir ant kolonų 
(stiebų).

3. Nei koplytėlių, nei kryžių stiebai ne- 
puošiami pridedamo medžio ornamentais.

4. įvairių formų ornamentai teteikiami 
aplink kryžiaus sankryžą, bet jie neturi 
pridengti arba nustelbti šventųjų simbo
lių.“

Straipsnis iliustruotas lietuviškų kry-, 
žiu, jų tarpe ir L. Sodybos, nuotraukomis.

šia proga prisimintina, kad L. Sodybos 
kryžius ir jį supančioji tvorelė jau yra ge
rokai pasenę (kryžius statytas 1957 m.). 
Tad ar nebūtų laikas pagalvoti apie nau
jo paminklinio kryžiaus statymą, paren
kant ir naują lietuviškai tradicinę formą?

B. Šarūnas

K. Bradūnas

Pasaulio platybėse
Įkalti į Sibiro gruodą,
Įbridę į stepių smėlį,
Užkopę į Alpių pašlaites
Ir Škotijos kalvas,
Prie Amerikos Didžiųjų ežerų,
Pacifiko pakrantėje,
Žemės gale — Australijoj
Ir -Čiurlionio „Žemaičių kapinaitėse“
Stovi lietuviški kryžiai
Ir pasaulio platybėse
Lengvai susišaukia.

O mes klausom
Ir girdime
Kryžių slaptažodžius
Ne ausim,
Ne širdim,
Tik visom kūno, kraujo ir dvasios

ląstelėm,
Kurias vadinam nuo amžių 
Mūsai tauta.

medijų lietuvių apsivienijimo. Tas dvily
pumas ar net trilypumas yra tuščias ir be
prasmis. Jis žalingas vienybei, o naudin
gas, ir tai abejotinai, tik asmeniškai am
bicijai patenkinti.

DBLS kasmet duoda visų savo pajamų 
ir išlaidų viešą apyskaitą. Kodėl mes ne
žinome finansinės padėties D. Eritanijos 
Lietuvių Bendruomenės arba ir Anglijos 
Katalikų B-jos. Juk mes esame dalyviai jų 
rengiamų pobūvių, minėjimų ir t. t. Taigi, 
pagaliau, bendras iždas būtų didesnis, 
naudingesnis, viena vadovybė našesnė, 
stipresnė.

Rimtai pasiruoškime būsimam atstovų 
suvažiavimui.

V. Andruškevičius

FILMAS APIE ČIURLIONĮ
Lietuvoje sukamas dokumentinis filmas, 

pavadintas „Pasaulis kaip didžiulė simfo
nija“. Jis skiriamas M. K. Čiurlionio gi
mimo 100-osioms metinėms paminėti.

LEIDINYS APIE LIETUVIŲ KALBĄ
„Mintis" išleido straipsnių rinkinį, pa

vadintą „Kalbos kultūra 28“. Tuose 
straipsniuose svarstomi lietuvių kalbos 
rašybos, skyrybos ir kiti klausimai.

„E. Lietuvyje“ (Nr. 30) V. Vytenietis ap
rašė, kaip 1940 m. Liaudies „seimas“ nu
tarė įjungti Lietuvą į Sov. Sąjungą ir kaip 
to seimo įgaliotiniai išvyko „Stalino sau
lės" parvežti. Toliau pasakojimas perduo
damas delegacijos vadovui Justui Palec
kiui, kuris tą išvyką ir jos ceremoniją ap
rašė žurnale „Mokslas ir gyvenimas“ (Nr. 
8).

„Atėjo pats atsakingiausias momentas 
mūsų delegacijai — rugpjūčio 3-oji, isto
rinė diena lietuvių tautai. Mes jai įtemp
tai ruošėmės: dalinome kalbas, vertėjai 
vertė jas į rusų kalbą. Sužinoję, kad Lat
vijos ir Estijos delegacijos žada įeiti su 
vėliavomis, ir mes tuo pasirūpinome. F. 
Moločkovui padedant, vėliava buvo užsa
kyta ir skubiai pagaminta. (Nepasakyta, 
ar senoji trispalvė, ar dabartinė naujoji).

Ir štai posėdis atidarytas, mus kviečia į 
salę. Priekyje eina Pranas Zibertas su vė
liava, už jo Karolis Didžiulis ir Motiejus 
Šumauskas neša didžiulę knygą odos vir
šeliais — tai Liaudies Seimo Deklaracijos 
apie Lietuvos įstojimą į Tarybų Sąjungos 
sudėtį tekstas. Po to einame visi mes, įga
liotosios delegacijos nariai.

Aukščiausiosios Tarybos deputatai, visi 
dalyvaujantys stovėdami sveikina Lietu
vos pasiuntinius, naujos Tarybų respubli
kos atstovus. Mes išsirikiuojame prieš tri
būną, bet dar ilgai netyla plojimai ir svei
kinimo šūksmai

Pirmininkaujantis A. Andrejevas sutei
kia žodį man, kaip ministrui pirmininkui 
ir einančiam Lietuvos respublikos prezi
dento pareigas.Pakylu į tribūną. Sakau 
pačią reikšmingiausią kalbą savo gyveni
me, labiausiai jaudinančią, kurią keletą 
dienų buvau kūręs.

— Man teko didelė laimė pranešti TSRS 
Aukščiausiajai Tarybai, kad išsipildė ilga
metės Lietuvos darbo liaudies svajonės, 
atkakli geriausių jos sūnų kova baigėsi 
triumfaline pergale, — taip pradėjau savo 
kalbą.

Pažymėjęs tolregišką Tarybų Sąjungos 
vyriausybės politiką ir padėkojęs už pa
galbą, suteiktą vaduojant Lietuvos liaudį, 
aš pasakiau:

— Lietuvos liaudis vieningai pasisako 
už Tarybų Lietuvos sukūrimą, už įstojimą 
į didžiąją Tarybinių Socialistinių Respub
likų Sąjungą.

Po to paskelbiau Liaudies Seimo Dekla
raciją apie Tarybų Lietuvos įstojimą į Ta
rybų Sąjungos sudėtį. Perskaitęs padaviau

Pirmasis geležinkelis Lietuvoje
Šiemet Anglija mini 150 m. sukaktį, kai 

buvo atiduotas viešam naudojimui pirma
sis geležinkelio ruožas. Sukakčiai įamžin
ti, rugpjūčio 13 d. išleista speciali serija 
pašto ženklų. Ta proga įdomu susipažinti, 
kada Lietuvos žemėje sudundėjo pirmasis 
traukinys.

1860 m. Rusija pradėjo tiesti geležinke
lio liniją Petrapilis-Varšuva. Tai buvo pir
moji linija Lietuvoje ir Lenkijoje. Ji buvo 
labai svarbi Rusijos eksportui ir impor
tui, o taip pat kariuomenės pristatymui į 
jos okupuotus kraštus. Tiesiant pagrindi
nę linija, jos atšaka nuo Lentvario pro 
Kauną pravesta iki Virbalio. Šis atšakos 
ruožas naudojimui perduotas 1861 m. O 
pagrindinė linija pradėta naudoti 1862 m. 
Liepojos-Romnų geležinkelis per Lietuvą 
buvo nutiestas 1871-73 m. Pravedus gele
žinkelį, kai kurios stotys pradėjo sparčiai 
plėstis ir iš jų išaugo nemaži miesteliai.

Tais laikais važiuojant traukiniu, už ki
lometrą kelio trečioje klasėje reikėjo mo
kėti apie 10 kapeikų. Iš Petrapilio į Var
šuvą geležinkelio linijos ilgis buvo apie 
1.046 varstai. Tokia kelionė kainavo dau
giau kaip 100 rublių. Keliauti galėjo tik 
pinigingi žmonės. Kelionė trukdavo dau
giau kaip 30 valandų.

Pravedus geležinkelį, pradėjo kilti žmo
nių gerbūvis, vystytis prekyba ir pramo
nė. Bet žmonės bijojo traukinio ir neno
rėjo juo važiuoti. Ypatingai baugino nak
ties metu kyląs raudonų dūmų debesis, o 
apačioj krintančios žėrinčios žarijos. Kai 
kurie tvirtai tikėjo, kad traukinį veža vel
niai, o garvežio krosnyje sėdi liuciperis.

„Tėviškės žiburiai" (Nr. 33-34) aprašė 
penkiolikos Lietuvos kunigų vizitą Romo
je ir paskelbė popiežiaus Pauliaus VI 
kreipimąsi į lietuvius masinės audiencijos 
metu.

„Čia yra dar viena grupė, kurią turime 
išskirti iš daugelio kitų grupių. I Šią gru
pę turime atkreipti visų dėmesį, nes ji yra 
atvykusi iš krašto, kurio vien vardą sumi
nėjus, visi suprasite, dėl ko šių maldinin
kų bpvimas mūsų tarpe yra giliai jaudi- 
kų buvimas mūsų tarpe yra giliai jaudi
nantis. Tai 16 kunigų, kurie yra atvykę iš 
LIETUVOS (pakeldamas balsą pabrėžė Šv. 
Tėvas). Dievas telaimina jus! Visi jus te
priima su išskėstomis rankomis ir atviro
mis širdimis. Kadangi šie lietuviai maldi
ninkai moka lotynų kalbą, tad į juos krei

Deklaraciją pirmininkaujančiam A. And
rejevui. Šį momentą Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai palydėjo audringais plo
jimais.

Lietuvos valstiečių vardu kalbėjo Pra
nas Petrauskas. Po jo į tribūną pakilo my
lima Lietuvos poetė Salomėja Nėris. Ji lie
tuvių kalba perskaitė ištrauką iš specia
liai šiam įvykiui parašytos poemos. į rusų 
kalbą ją išvertė ir perskaitė poetas Mi
chailas Zenkevičius.

Po to kalbėjęs žemės ūkio ministras M. 
Mickis aptarė agrarinių klausimų spren
dimą.

Nepaprastai jaudinanti buvo darbininko 
revoliucionieriaus Prano Ziberto kalba. 
Papasakojęs apie skriaudas ir persekioji
mus, kuriuos kentė darbininkai ir valstie
čiai, P. Zibertas pasakė:

— Aš pats du kartus buvau nuteistas 
mirti, dvidešimt metų praleidau kalėji
muose dėl komunizmo idėjų.

Pirmą kartą Kremliaus salėje skambė
jo lietuvių kalba, pirmą kartą lietuvių 
tautos atstovai kalbėjo iš TSRS Aukščiau
siosios Tarybos tribūnos, juos girdėjo visa 
Tarybų šalis, jų balsai sklido toli už jos 
ribų.

Po Lietuvos atstovų žodis suteikiamas 
Baltarusijos KP(b) CK sekretoriui, depu
tatui P. Ponomarenkai. Apžvelgęs Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos santykių raidą, 
jis, Tarybinės vyriausybės pavedimu, pa
siūlė patenkinti Lietuvos Liaudies Seimo 
prašymą ir priimti Lietuvos TSR į Tarybų 
Sąjungą kaip sąjunginę respubliką.

Po to buvo vienbalsiai priimtas įstaty
mas, patvirtinantis P. Ponomarenkos pa
siūlymą, ir sprendimas dėl rinkimų į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos deputatus nuo 
Lietuvos TSR.

Visi atsistoję sveikina Lietuvos priėmi
mą į didžiąją Tarybų Sąjungos respublikų 
šeimą. Visų veidai susijaudinę. Skamba 
šūksmai dešimtimis kalbų. Lietuvos dele
gatai glėbesčiuojasi, sveikina vienas kitą, 
tapusius pilnateisiais Didžiosios Tarybų 
Sąjungos piliečiais.“

Taip buvo pasirašyta naujoji „Liublino 
unija“. Nebeatsirado M. Radvilos, J. Kat
kevičiaus ir Valančiaus bent žodžiais šiai 
unijai pasipriešinti. Stalino saulė buvo 
parvežta. Tik J. Paleckis dabar jos nebe- 
vadina Stalino saule, bandydamas surai
tyti „Tarybinės Konstitucijos saulės“ pa
kaitalą.

Norėdamas įsitikinti, turėjai paimti briz
gilų lenktainį, jį uždengti juoda skara ir 
žiūrėti. Tuomet tai tikrai galėjai pamatyti 
traukinį stumiančius velnius, iš kurių 
sėdynių rūksta dūmai, o iš nasrų krinta 
žarijos. Bet kai pamatą kunigą su šv. 
Sakramentais, tai velniai nusigąstą ir 
traukinys sustojąs. Moterys bijojo net 
skersai geležinkelį pereiti. O jeigu būti
nai reikėjo jį peržengti, tai moteris lydė
jo vyrai, ir visi ėjo kalbėdami poterius. 
Dar ir mūsų laikais buvo žmonių, kurie 
bijojo važiuoti traukiniu. Apie velnių 
traukiaimąją jėgą jie nekalbėjo, tik juos 
veikė kažkoks prietaringas įsitikinimas. 
Su nepasitikėjimu pirmieji traukiniai bu
vo sutikti ir kitose valstybėse.

Nepriklausomoj Lietuvoj pirmas 58 km 
ilgio geležinkelis nutiestas Kazlų Rūda — 
šeštokai. Tuomet buvo pastatyta Marijam
polės mūrinė glžk. stotis, kuri skyrėsi iš 
kitų stočių savo gražiu bokštu. To geležin
kelio atidarymas įvyko 1922 m. rudenį. 
Dalyvavo prezidentas A Stulginskis ir ki
ti vyriausybės atstovai, ši linija 1923 m. 
buvo perduota Geležinkelių valdybai nor
maliai eksploatacijai.

1940 m. Lietuva turėjo 1.884 km gele
žinkelių. Tokiu būdu 1.000 kv. km teko 
31,5, o 100.000 gyventojų — 64,4 km. 
(„Ateitis“, 1958 m.).

Tarybinėje enciklopedijoje (ž. I t. 542 
psl.) rašoma, kad 1939 m. Lietuva turėjo 
1.902 km geležinkelių. 1963 m. Lietuvos 
bendro naudojimo geležinkelių ilgis buvo 
2.009 km.

V. Vytenietis

piamės šia kalba.
Dabar žodžiais ir širdimi kreipiamės į 

maldininkus, atvykusius iš Lietuvos. Tai 
yra nedidelė lietuvių kunigų grupė, kuri 
čia laimingai atvyko iš Lietuvos, vadovau
jama Panevėžio vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus. Mums yra didelis 
džiaugsmas, kad šių Jubiliejinių Metų 
proga čia matydami bent mažą lietuvių 
maldininkų skaičių, galime per juos pa
sveikinti visą mums nepaprastai brangią 
lietuvių tautą ir Lietuvos tikinčiųjų ben
driją...“

Šitoje vietoje, laiko taupymo sumeti
mais, popiežius savo sveikinimą nutraukė. 
Jo užbaiga, paskelbta „L'Osservatore Ro
mano“, yra tokia:

„Tie (šventųjų Metų) maldininkai (iš

LIETUVOJE
keramikę: simpoziumas

Rugpjūčio mėnesio vidury Vilniuje vyko 
tarptautinis keramikos simpoziumas. Da
lyvavo daugiau kaip 50 keramikų. Iš JAV 
buvo nuvykęs keramikas P. Vaškys. Ta 
pačia proga buvo suruošta keramikos ga
minių paroda.

M. DOBUŽINSKIO PARODA
Dailininko M. Dobužinskio 100«sioms gi

mimo metinėms atžymėti, M. K. Čiurlio
nio dailės muziejuje buvo suruošta jo kū
rinių paroda. Joje buvo atrinkta 30 ge
riausių dailininko kūrinių, bet trūko jo 
scenografijos eskizų.

BAIGĖSI KURSAI
Neseniai Vilniaus universitete baigėsi 

šešių savaičių lietuvių kalbos kursai už
sienio lietuviams, šiais metais buvo atvy
kę 25 jaunuoliai, daugiausia iš JAV. 
Kursų vedėjai buvo docentė G. Raguotie- 
nė ir docentas A. Puplius. Kursantai buvo 
nuvežti ir i vieną kolūkį Prienų rajone, 
kur kai kurie jaunuoliai pirmą kartą pa
matę kaimą. Iš viso šiais metais kursų 
dalyviai daug ekskursavę ir turėję pasi
kalbėjimus su rašytojais ir valdžios pa
reigūnais. Lauksime pačių kursų dalyvių 
pasisakymų.

TOTORIAI LIETUVOJE
Pagal statistinius davinius, 1970 metais 

Lietuvoje buvo 3,4 tūksL totorių. Dides
nioji jų dalis gyveno miestuose (68%). Po 
kelis ar keliolika totorių gyvena daugelyje 
rajonų, bet daugiau — Pietryčių Lietuvo
je: Alytaus, Prienų, Švenčionių, Trakų ir 
Vilniaus rajonų kaimuose. Dar iki šių die
nų kai kuriuose kaimuose jie sudaro ne
mažą gyventojų dalį. Tai Keturiasdešimt 
Totorių kaimas Vilniaus rajone, Raižiai — 
Alytaus rajone ir kiti.

Nuo 1959 iki 1970 m. totorių skaičius pa
didėjo 13% ir paplito beveik po visą res
publiką. Sprendžiant iš to, kad 23,5% Lie
tuvoje dabar gyvenančių totorių kalba sa
vąja kalba, o nepriklausomoje Lietuvoje 
nei vienas iš Lietuvos totorių savo kalbos 
nemokėjo, galima padaryti išvadą, kad jų 
nepaprastas prieauglis — 800 — susidarė 
iš svetur atvykusių. Tą patvirtina ir tu
ristai, kurie sako, jog Lietuvon keliasi 
Krymo totoriai, kuriuos sovietų valdžia 
ištrėmė iš jų tėvynės ir neleidžia ten grįž
ti.

Tad totorių, kurie Lietuvoje gyveno nuo 
Vytauto laikų, šiuo metu yra likę apie 
2,600. Jie Ilgšiai išlaikė musulmonų tiky
bą. Jų maldos namai — mečetė Kaune, pa
statyta 1930 m., nuo 1945 m. yra paversta 
sandėliu, o Vilniuje — karo metu sugriau
ta. Nėra žinių, ar išliko mečetė Kėdainiuo
se. Taip pat nežinoma, ar yra likusi bent 
viena kaimo mečetė.

Lietuvos) mums yra nepaprastai mieli ir 
brangūs. Po ilgo laukimo juos su tėviška 
meile apkabiname čia šventajame krikš
čioniškojo pasaulio mieste.

Labai gerai žinome, kokia gili ištikimy
bė sieja katalikiškąją Lietuvą su Apašta
liškuoju Sostu; žinome, su kokiu tvirtumu 
Lietuvos katalikai išpažįsta savo tikėjimą, 
su kokiu maldingumu garbina Dievo Mo
tiną švč. Mergelę Mariją. įvertindami šį 
lietuvių pamaldumą į švč. Mariją, nese
niai nusprendėme suteikti mažosios bazi
likos titulą garsiajai Marijos šventovei Ši
luvoje.

Pasinaudodami šia proga, trokštame 
bent iš tolo pasveikinti visus Lietuvos 
vyskupus, kunigus ir visus tikinčiuosius. 
Kiekvienam iš jų norime užtikrinti, kad 
juos labai dažnai prisimename ir nuolati
nėje maldoje pavedame gailestingojo Die
vo globai.“

•••
Tame pačame savaitraštyje Al. Ginuui- 

tas aprašo amerikiečių — arabų draugiš
ką priėmimą Baltuosiuose Rūmuose, ku
ris buvo paminėtas ir JAV spaudoje. Ki
taip atsitiko su baltų priėmimu.

„Mūsų spaudoje gana plačiai buvo ra
šyta apie baltiečių-amerikiečių delegacijos 
priėmimą Baltuosiuose Rūmuose. Jis bu
vo sąmoningai slepiamas nuo spaudos, ra
dijo ir televizijos ir net „Amerikos Bal
so“ laidų. Tas pats „skryningas“ buvo tai
komas ir delegacijos nuotraukoms su prez. 
G. Fordu. Atseit, ir valstybės departamen
tas, ir prezidentūra buvo vienodai suinte
resuoti baltiečių atstovų priėmimą laikyti 
lyg ir privačiu, nereikšmingu, dėmesio ne
vertu įvykiu. Saviškių rately, lietuvių, lat
vių ir estų tarpe, tegu būna visa tai rekla
muojama ir keliama, tik ne plačiau, kad 
nesujaudintų sovietinių sluoksnių.

Dabartinis amerikinių įstaigų elgesys 
su baltiečiąis gali riet ir patikti sovieti
nėms sferoms. Aiškiai Vašingtone esame 
traktuojami kaip ir pavainikiai ar posū
niai, nors, atrodo, to lyg ir užtenka mūsų 
vadovaujantiems sluoksniams, kurie ragi
na siųsti padėkos laiškus ar telegramas 
Taip ir norisi klausti — už ką? Nebent už 
tą nuolatinį .palankumą,“, o gal už vis tą 
pačią, dabar jau tik tariamą „nepripažini
mo“, o iš tikrųjų tik užpakalinių durų po
litiką? Vienas mastas arabams, izraeli
tams ir jų simpatikams (priekinės durys, 
reklama), kitas — baltiečiams."
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AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
O. Kinkiene — 2.25 sv., P. Vencaitis —

— 1.50 sv., J. Babilius — 1.00 sv., V. Apa
navičius — 0.60 sv., S. Avižienius ir K. 
Skudutis — po 0.50 s v.

Tautos Fondui aukojo:
E. Endriukaitis — 5.00 sv., B. Kijauskas

— 1.00 sv.

LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Adelaidės (Australija) lietuvis J. Ste- 
panas su žmona aplankė Londone medici
nos mokslus gilinanti sūnų dr. Stepaną ir 
jo šeimą. Ta proga jie apsilankė ir Lie
tuvių Namuose. Šiuo metu Stepanų šeimy
na lankosi ir kituose Europos kraštuose.

Kitas Australijos lietuvis, sidnejiškis 
Petras Zaremba buvo atvykęs i Londoną 
aplankyti čia gyvenančios dukters ir senų 
pažįstamų. Jis taip pat kartu su S. Ski- 
biniausku ir V. Girėnu, pas kuriuos buvo 
apsistojęs, lankėsi Lietuvių Namuose. Vė
liau kartu su dukra buvo nukeliavęs į Is
paniją ir kitus Europos kraštus.

LONDONAS
60 METŲ SUKAKTIS

Londono lietuvių moterų Šv. Onos Drau
gija švenčia 60 metų sukaktį. Ta proga 
rugsėjo 20 d. (šeštadieni) 8.00 vai. vak. 
Lietuvių Sporto ir Socialinio klubo salė
je ruošiamas minėjimas ir šilti pietūs.

įėjimas £1.50.
Klubo adresas: 345A Victoria Park 

Road, E9.
Draugijos valdyba

IŠVYKA I BIRMINGHAM/^

Š. m. rugsėjo 13 d. 1 vai. po pietų nuo 
LietuviųBažnyčios (21 The Oval, Hackney 
Road) Londono Choras ir tautinių šokių 
grupė išvyksta autobusu į Birminghamą.

Autobuse bus atliekamų vietų ir kitiems 
londoniečiams, norintiems vykti į sąskry
dį. Užsirašyti Baltic Stores (Z. juras), 
kartu smokant kelionpingius po 2.50 sva
rų vienam asmeniui. Iš Birminghamo grįž
tame 12 vai., Londone būsime apie 3 vai. 
sekmadienio rytą.

DAINAVIEČIŲ TURGELIS

Šiais metais tradicinis dainaviečių tur
gelis ruošiamas rugsėjo 27 d.

Maloniai kreipiamės į visus, kas tik ga
li, paaukoti turgeliui vartotų drabužių, 
avalynės, žaislų, namų apyvokos reikme
nų ir kt.

Turgeliui skirtus daiktus prašome siųs
ti iki ^rugsėjo 10 d. Dainavai, 2, Ladbroke 
Gardens, W11 2PT, arba palikti lietuvių 
parapijos klebonijoje ar „Baltici Stores“.

Už Jūsų gerą širdį iš anksto dėkojame.
Dainavietės

BIRMINQHAMAS
DIDYSIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Lietuvių sąskrydis Birminghame rugsė
jo 13 d. 18 vai. bus visos Anglijos lietuvių 
Tautos Šventės paminėjimas.

Jis bus skirtingesnis nuo jau buvusių, 
nes jame bus didesnė meninė ir kultūrinė 
programa.

Dalyvauja: Londono choras, vedamas 
Justo Čemio, solistės Vida Gasparienė iš 
Nottinghamo ir Birutė Valterienė iš Here
fordo, Londono tautinių šokių grupė, va
dovaujama Veronikos Jurienės ir Pranės 
Senkuvienės. Be to, bus trumpas šventės 
atidaromasis žodis.

Šalia meninės programos, šalutinėje sa
lėje, vyks jaunųjų menininkų konkursinė 
paroda. Joje kviečiami visi jaunieji meni
ninkai dalyvauti. Labai pageidaujama, 
kad mūsų profesionalai prisijungtų prie 
jaunųjų. Menininkai, atvykstantieji su 
ekskursijomis, gali atsivežti savo kūrinius 
ir galės juos išstatyti parodoje.

Konkursinę parodą tvarko P. Dragūnas, 
91 Jakeman Road, Birmingham, 12. Mėni- 
ninkams, kurie norėtų daugiau žinių apie 
būsimą parodą, P. Dragūnas mielai su
teiks.

Ši Tautos Šventė vyks modernioje Bir
minghamo DIGHEETH CIVIC HALL, ku
ri yra pačiame miesto centre prie kelio, ei
nančio į Coventry (A45).

Programos metu bus ištraukti laimin
gieji Europos Lietuvio loterijos bilietai.

Po programos vyks pasisvečiavimas ir 
šokiai. Gros Dragūno kapela.

Binminghamo lietuviai kviečia visos 
Anglijos lietuviškas kolonijas atvykti pas 
juos pasisvečiuoti. Jeigu kuri kolonija ne
ruoštų išvykos, tad kviečiame vykti pa
vieniai su savo automobiliais, nes jiems 
pastatyti vietos bus užtektinai. - - . - -

Iki pasimatymo Birminghame.

MANCHESTERIS
L. K. V. S-GOS „RAMOVĖS“ 

MANCHESTERIO SKYRIAUS 20 M.
JUBILIEJINĖ SUKAKTIS

L. K. V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste- 
rio skyrius š. m. rugpiūčio 30 d. surengė 
Manchesterio Liet. Soc. klube savo 20-ties 
metų jubiliejinį minėjimą — pobūvį, į ku
rį atsilankė apie 80 žmonių iš įvairių Ang
lijos vietų.

Pobūvį atidarė ramovėnų skyriaus pirm. 
K. Murauskas, o jį pravedė V. Kupstys. 
Vaišių stalus paruošė V., O. ir P. Virbic
kai.

Po pirmųjų tostų ramovėnų skyr. reika
lų vedėjas V. KupstyS, kuris yra ir šio 
skyrias steigėjas, perskaitė Lietuvos At
stovo V. Balicko, L. K. V. S-gos „RAMO
VĖS“ Manchesterio skyriaus kapeliono A. 
Gerybos, DBLB-nės pirm. S. Kasparo, LSS 
Anglijos — Vokietijos Vadeivos J. Mas- 
lausko ir M. ir K. Barėnų sveikinamuo
sius laiškus ir pobūvio dalyvius supažin
dino su ramovėnų veikla 20-ties metų bė
gyje. (Veiklos istorija spausdinama kita
me numeryje).

Skyriaus mirusieji ramovėnai buvo pa
gerbti tylos minute. Be to, skyrius jiems 
užsakė šv. Mišias, kurias atnašavo kun. 
V. Kamaitis. Skyriaus pirm. K Murauską, 
pirmininkavusį 16 metų iš eilės, visi pa
gerbė katutėmis. Dar ramovėnus sveikino 
ir geros kloties 20-tmečio proga linkėjo 
kun. V. Kamaitis, DBLS vardu jos Centro 
Valdybos pirm. J. Alkis, liet, klubo pirm. 
V. Bernatavičius, Bradford© liet, klubo ir 
vist) organizacijų vardu A. Bučys, Stoke- 
on-Trent ramovėnų grandies pirm. V. 
Andruškevičius, MLM Ratelio „RŪTA“ 
pirm. B. Barauskienė. Visi sveikinusieji 
gyrė ramovėnus už jų veiklą ir linkėjo 
nepailstamai veikti ir toliau.

E. Murauskienė parašė angliškai specia
lią poemą, kurioje buvo pažvelgta į lietu
vio kario dalią. Skyriaus 20-tmečio proga 
buvo iškeptas tautinėmis spalvomis pa
puoštas tortas, ant kurio degė 20 žvaku
čių, simbolizuojančių ramovėnų dvide
šimtmetį. Joms degant, skyr. pirmininkui 
buvo sugiedota Ilgiausių Metų.

Laisvoji dalis prasidėjo ramovėnų mar
šu, kurį specialiai padainavo ramovėnų 
kvintetas. Pobūvio metu buvo padainuota 
tikrai daug dainų, kurių dalį akordeonu 
pravedė P. Viržintas.

Ta pačia proga ramovėnų skyr. v-ba 
nuoširdžiai dėkoja liet, klubui už patal
pas, V., O. ir P. Virbickams už karališkai 
pobūviui paruoštą maistą, E. Murauskie
nei už pagalbą, visiems už prisiųstus svei
kinimus bei išreikštus linkėjimus ramovė
nų 20-tmečio proga ir visiem tiems, kurie 
iš toli ir arti atsilankė į minėjimą ir po
būvį bei tiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjo prie šio minėjimo sėkmin
go pravedimo ir pasisekimo.

Pataisa: š. m. rugsėjo 2 d. E. L. numery 
per neaiškią informaciją buvo paskelbta, 
kad kun. H. Šulco apsilankymo Manches- 
teryje metu buvo rodomas filmas ir apie 
M. K. Čiurlionį. Tas filmas buvo parody
tas anksčiau.

A. P-kis

VOKIETIJA
1975 METŲ ŠEIMŲ POILSIO SAVAITĖS 

IR KUNIGŲ BEI BAŽNYČIOS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Daug kam Vakarų Vokietijoje yra žino
mi Annabergo rūmai. Jie yra Pabaltiečių 
Krikščionių Studentų Sąjungos nuosavy
bė, o toje sąjungoje turi ir lietuviai savo 
skyrių. Annabergas yra Bad Godesberge. 
prie Bonnos, šimtamečių medžių apsupta
me kalne, kur viešpatauja tyla ir ramybė 
ir kur tikrai galima pailsėti, čia įkurta 
prieš 23 metus. I šią vietovę ir rūmus ku
nigo Juozo Urdzės įdėta daug širdies ir 
darbo. Senąjį pastatą teko remontuoti, 
prie jo pristatyta trijų aukštų nauja da
lis. Prieš kelis metus pastatytas atskiras 
gražus namas, kuriame yra raštinė, vedė
jui ir tarnautojams butai ir dalis svečių 
kambarių. Annaberge vyksta įvairių tauty
bių suvažiavimai, šeimų poilsio savaitės ir 
t. t. Rūmų ir visos veiklos iniciatorius ir 
vedėjas yra kunigas Juozas Urdze, kuris 
taip pat aptarnauja lietuvius evangelikus 
Rheinland-Westfali joje.

Lietuvių šeimų poilsio savaitės vyko 
rugpiūčio 4-24 dienomis. Dalyvavo apie 50 
žmonių iš įvairių vietovių. Buvo įvairūs 
pokalbiai, Biblijos valandėlės, paskaitos, 
iškyla laivu Rheino upe. aplankyti parla
mento rūmai, Adenauerio kapas ir jo na
mai. Paskutiniame penktadienio vakare 
žaidimo aikštėje sukurtas laužas, kuris 
liepsnojo iki po pusiaunakčio. Prie laužo 
dainuotos lietuviškos dainos, eita ratelio, 
o ponia Rūta Sprogienė paskaitė josios su
kurtas eiles apie poilsio savaites, laužą ir 
kt.

Rugpiūčio 22-24 dienomis ten pat įvyko 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
išeivijoje, Vokietijoje gyvenančių kunigų 
ir bažnyčios darbuotojų suvažiavimas. Ja
me dalyvavo 5 kunigai ir 10 bažnyčios 
darbuotojų. Kartu prisijungė apie 40 šei
mų poilsio savaičių dalyvių. Jau penkta
dienį po kavos kun. J. Urdzė dalyvius su
jungė gyvam pokalbiui apie mūsų bažny
čios reikalus Vokietijoje. Vakaro pamal
das laikė kun. diakonas Fr. Skėrys.

šeštadienį po pusryčių senjoras kun. A. 
Keleris padarė platų ir įdomų pranešimą 
apie bažnyčios gyvenimą. Jis pabrėžė, kad 
labai svarbu yra išeivijoje išlaikyti mūsų 
iš tėvynės atsivežtus papročius ir tradici
jas. šie metai yra mums jubiliejiniai me
tai, nes sueina 30 metų, kai turime savo 
bažnyčią išeivijoje. Pirmais pokariniais 
metais buvo organizuojamos parapijos ir 
sudaryta bažnytinė vadovybė. Pabėgėlių 
stovyklose, kur tada buvo mūsų parapijos, 
kūrėsi jaunimo rateliai, sekmadienio mo
kyklos, chorai ir orkestrai. Pasaulio Liu
teronų Sąjunga įsteigė du studijų centrus 
Berchtesgadene ir Imbshausene, kur vyko 
įvairūs parapijų ir jaunimo vadovams ir 
sekmadienio mokyklų vedėjams kursai. 
Dalis ten paruoštų vadovij ir šiandien iš
eivijoje dirba bažnyčioje ir visuomenėje. 
Pradėta leisti bažnytinę spaudą ir litera
tūrą. Išleisti keturi giesmynai ir kitos 
knygos. Jų išleista daugiau, negu nepri
klausomos Lietuvos laikais. Rūpintasi ir 
emigracijos reikalais.

Po to kun. J. Urdzė pranešė apie savo 
kelionę į Lietuvą ir mūsų bažnyčią tėviš
kėje. Po kavos vėl susirinkta salėje, kur 
diskutuoti penktadienį iškelti klausimai. 
Siūlyta, kur galima, ruošti šeimyniško po
būdžio pamaldas su po to sekančiu subu
vimu, arba po pamaldų bažnyčioje parapi
jos salėje surengti kavutę, kur žmonės ga
lėtų arčiau vienas su kitu sueiti ir pasi
kalbėti. Reiktų susirūpinti ir mišriomis 
šeimomis.

Numatoma 1976 metais per Tris Kara
lius Annaberge sukviesti visų Lietuvoje 
tarnavusių ir dabar Vokietijoje gyvenan
čių evangelikų kunigų suvažiavimą. Taip 
pat numatoma sekančiais metais sąryšyje 
su šeimų poilsio savaitėmis Annaberge 
suruošti kunigų ir darbuotojų suvažiavi
mą.

Vakarines pamaldas laikė kun. A. Kele
ris. Kun. diakonas Fr. Skėrys parodė 
skaidrių iš Lietuvių bažnytinio ir kultūri
nio gyvenimo.

Sekmadieni garbės senjoras kun. A. Gel- 
žinius laikė pamaldas, į kurias suvažiavo 
žmonių iš Krefeldo, Muelheimo, Solinge- 
no, Wuppertalio ir kitų vietų, viso buvo 
apie 80 žmonių. Pamaldose kun. J. Urdzė 
konfirmavo Angeliką Mažvydaitę. Pamal
doms sekmadienį ir vakarais vargonais 
grojo muzikas Valteris Banaitis. Visi da
lyviai buvo pakviesti pietų. Laikas po pie
tų praleistas laisvuose pokalbiuose. Po ka
vos dalyviai išvažinėjo į namus.

Fr. šlentcris

A. A. MADLĖ ENDRIKAITIENĖ

Rugpiūčio 26 d. po ilgos ligos, sulaukusi 
gilios senatvės, Luebecke mirė a. a. Madlė 
Endrikaitienė. Velionė buvo gimusi 1896 
m. sausio 22 d. Klaipėdoje. Iškilmingai pa
laidotais m. rugsėjo 1 d. Luebecko mies
to Vorwerker kapinėse. Tai plačiai žinomo 
Mažosios Lietuvos veikėjo Viliaus Endri- 
kaičio žmona, šeima išaugino lietuviškoje 
dvasioje du tvirtus sūnus ir vieną dukrą. 
Jaunesnis sūnus gyvena JAV, Chicagoje, o 
vyresnysis su sesute Fed. Vokietijoje. Šei
ma po karo apsigyveno Luebecke.

Tenka pažymėti, kad neseniai buvo am
putuota V. Endrikaičio koja, ir jis savo 
mylimą žmoną į amžinojo poilsio vietą ga
lėjo palydėti tik vežimėlyje, sūnaus stu
miamas. šia proga reiškiame V. Endriu
kaičiui ir jo šeimai užuojautą ir linkime 
gražaus gyvenimo.

J. Pyragas

PRANCŪZIJA
PARYŽIAUS LIETUVIAI

Lietuviškasis Paryžiaus ir apylinkių 
jaunimas 1974-75 mokslo metais kartą per 
mėnesį Lietuvių Bendruomenės būstinėje 
turėdavo studijinius susirinkimus, trun
kančius po 5 valandas. Pašnekesių ar 
diskusijų forma būdavo paliečiama daug 
įvairių temų, naudojantis vieno ar kelių 
referentų bei kviestinių paskaitininkų pa
teikta medžiaga. Nemažas dėmesys tekda
vo istorijai, ekonomijai, lietuvių gyveni
mo būdui, papročiams. Šiuos studijinius 
susirinkimus planuojama tęsti ir sekan
čiais mokslo metais.

T. Ž.

SVEICARUA
VL. GEGECKUI 70 METŲ

Šiomis dienomis buvęs ilgametis ir veik
lus Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, Vytauto Didžiojo universite
to ekonomistas ir Pašto Valdybos tarnau
tojas Vladas Gegeckas pasiekė 70-tuosius.

Jubiliatas visada buvo labai tolerantiš
kas, draugiškas ir paslaugus. Nuo pat 
ankstybos jaunystės mėgo sportą ir savo 
laisvalaikius praleisdavo sportuodamas. 
Kaune buvo dailiojo čiuožimo instrukto
rium. Be to, jis yra šachmatininkas-mėgė- 
jas ir filatelistas.

Sukaktuvininkui linkime ir toliau akty
viai reikštis tiek asmeniškame gyvenime, 
tiek ir mūsų Bendruomenės veikloje.

NEIŠLEIDO MOKSLININKO
Rugpiūčio mėnesio pabaigoje Berne, 

Šveicarijoje, visą savaitę vyko tarptauti
nis onomastikos (mokslo apie vietovar
džius) kongresas. Jame turėjo dalyvauti ; 
lietuvis kalbininkas Aleksandras Vanagas 
iš Vilniaus. Jis kongresui atsiuntė savo 
referato tekstą, bet į Berną neatvažiavo, 
nes negavo išvažiavimo leidimo. Taip atsi
tiko ir latvių kalbininkui, nors kongrese 
dalyvavo gana gausi Sovietų Sąjungos 
mokslininkų grupė, jų tarpe net iš Centra- 
linės Azijos sovietinių respublikų.

Iš visa ko matyti, kad Maskva sistemin
gai stengiasi baltų ir kitas tautas izoliuo
ti nuo Vakarų Europos. Kai praėjusią va
sarą Stockholme vyko Baltų Instituto kon
ferencija, kaip referentai užsirašė keli 
lenkų ir vengrų mokslininkai. Jie iš anks
to atsiuntė konferencijos rengėjams savo 
referatus, bet vis tik į Stockholmą neatvy
ko, nes Maskva uždėjo savo veto.

Maskvos taikomas visokeriopos prie
spaudos režimas paglemžtų nerusiškų tau
tų atžvilgiu dar labiau sugriežtėjo kaip tik 
po to, kai Helsinkio festivalyje buvo pa
sirašyti politinio „atoslūgio“ aktai.

Iš sovietinės enciklopedijos matyti, kad 
kalbininkas A. Vanagas yra gimęs 1934 
m. ir dirba Vilniaus lietuvių kalbos ir li
teratūros institute moksliniu bendradar
biu. Jis nuo 1963 m. yra komunistų parti
jos narys. O vis dėlto „didysis brolis“ lie
tuvio mokslininko, nors ir komunisto, j 
vakarus neišleido!

Skautiškuoju keliu
PADĖKA

Skautiškoje sargyboje tarnaudamas, 
siunčiu per „Europos Lietuvį“ visiems 
gerb. aukotojams, žinomiems ir nežino
miems, skautišką ačiū už įgalinimą savo 
auka Anglijos Rajono vadovybę mane 
pasiųsti į šį didelį skautiškos šeimos pa
saulinį susibūrimą. Išgyventos dienos Nor
vegijoje ir Švedijoje paliks man neišdils- 
tamą atsiminimą. Taip pat toji išvyka pa

JAUNIMUI
VOKIETIJOS JAUNIMAS RUOŠIASI III 

PLJ KONGRESUI

Vokietijos jaunimas aktyviai ruošiasi 
Trečiajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. Ligšiol jau yra buvę trys VLJS 
suvažiavimai ir eilė valdybos susirinkimų, 
taip pat buvo III PLJK atstovų ir VLJS 
valdybos suvažiavimas.

VLJS Visuotinis Susirinkimas Bonnoje
VLJS metinis visuotinis narių susirin

kimas įvyko 1975. VI. 6-8 dienomis Bonn- 
Bad Godesberge. Susirinkimo metu buvo 
pravesti III PLJK atstovų ir VLJS valdy
bos rinkimai.

Vokietijos III PLJK Atstovai
Pagal gautas iš Amerikos žinias, Vokie

tijai bus skirta tarp 9 ir 13 atstovų. VLJS 
metinis visuotinis narių susirinkimas nu
tarė rinkti 13 atstovų. Rinkimų rezultatas 
buvo sekantis:

Lutzas, Alfredas, Vilčinskaitė, Živilė, 
Nevulis. Petras, Odinis, Petras, Žutautai- 
tė, Romana, Šileris, Romas, šaduitytė, Al
dona, Pauliukevičiūtė, Kristina, žutautai- 
tė, Kristina, Drinkmanaitė, Lydija, Mašid- 
lauskaitė, Edita, Pauliukevičiūtė, Rita, 
Dresleris, Marijus.

Nauja VLJS Valdyba
Nauja VLJS valdyba, išrinkta metinia

me visuotiniame susirinkime 1975. VI. 7 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkas — 
Alfredas Lutzas, vicepirmininkas — Pet
ras Veršelis, sekretorė — Antonia Šiugž- 
dinytė, iždininkė — Živilė Vilčinskaitė.

Į kontrolės komisiją vienbalsiai išrinkti: 
1. Šileris, Romas, 2. Mašidlauskaitė, Edita.

VOKIETIJOS III PLJK ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS ROMUVOJE

Vokietijos III PLJK atstovų ir VLJS 
valdybos suvažiavimas įvyko 1975. VII. 19- 
20 Huettenfelde, Romuvoje (Vasario 16 
gimnazijoje).

VLJS valdybos pirmininkas Alfredas 
Lutzas šeštadienį, liepos 19 d. po piet ati
darė suvažiavimą. Jis davė trumpą apy
braižą naujausių žinių apie III PLJK.

VYTAUTAS SVILAS — III PLJK 
STUDIJŲ DIENŲ PASKAITININKAS

Iš Brazilijos būstinės gauta žinia, kad 
Vasario 16 gimnazijos mokytojas Vytau
tas Svilas bus III PLJK Studijų dienų pa
skaitininkas. Cituojame 1975. VI. 19 ap
linkraštį:

1976 m. sausio 4 d. „Lietuvių tautos eg
zistencija“ — Vytautas Svilas, Vokietija. 
V. Svilas dabar yra mokytojas Vasario 16 
Gimnazijoje. Jis yra buvęs, dar labai jau
nas būdamas, partizanu; kalėjo Sibire; gy
veno Lietuvoje ir ten yra po to apsilankęs. 
Dalyką pažįsta iš visų pusių, teoretiniai ir 
praktiškai. Vytautas Svilas yra įdomus,' 
turiningas asmuo, kuris ir į būrelių bei 
neformalias diskusijas įneštų svarbios 
medžiagos. Jo prašoma paruošti dvi pa
skaitas šioje srityje.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Pedagoginis Lituanistikos Institutas Či
kagoje 1974-75 mokslo metus užbaigė su 
33-mis jį lankiusiais studentais. Neaki

liko savo pėdsakus ir mano asmens ugdy
me.

Tarnauju!
skautas vytis si. V. Zinkus■ > ‘

L. S. B. Anglijos Rajono Jamboree 
reprezentanto s. v. si. V. Zinkaus

PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
Iš A. Ridžio Fondo (DBLS) £150.00 
Manchesterio visuomenė 31.00
Derbyshire Scout Council .30.05
Jamboree Fondas 83.00
Pavieniai aukotojai 119.06

Viso £413,11 
Išlaidos
Kelionė £179.20
Apranga 127.85
Reprezentacija 34.95
Smulkios išlaidos 36.00

Viso £378.00
Lieka £35.11. Tie pinigai bus panaudoti 

padarytų filmų aiškinimui. Visiems auko
tojams širdingas ačiū!

Rajono Vadovybė

MANCHESTERIO VISUOMENĖS AUKOS
1) K. Murauskas — 2.00 sv. 2) V. Ktips- 

tys — 2.00 sv. 3) A. Podvoiskis — 1.00 sv. 
4) V. Bernatavičius — 1.00 sv. 5) A. Ri- 
meikis — 1.00 sv. 6) A. Bendžius — 3.00 
sv. 7) J. Gedvilą — 1.00 sv. 8) A. Vigels- 
kas — 1.00 sv. 9) A. Meilūnas —■ 10.00 sv. 
10) V. Motuzą — 1.00 sv. 11) P. Žerne- 
liauskas — 1.00 sv. 12) S. Lauruvenas — 
1.00 sv. 13) A. Stankevičius— 1.00 sv. 14) 
B. Mikulskis — 1.00 sv. 15) K. Steponavi
čius — 1.00 sv. 16) H. A. Vaines — 1.00 sv. 
17) O. Dainauskienė — 2.00 sv.

Viso £31,00

PAVIENIAI AUKOTOJAI
1) J. Maslauskas — 5.00 sv. 2) Belleer 

— 2.00 sv. 3) V. Silnickas — 1.00 sv. 4) A. 
Jakimavičius — 10.00 sv. 5) V. Zinkus — 
25 00 sv. 6) P. Zinkienė — 43.06 sv.

Pastaba: 5 asmenys prašė pavardžių ne
skelbti. 1 ' 

vaizdinio skyriaus direktoriaus I. Serapi
no pranešimu, šis skyrius turėjo 41 stu
dentą: 16 iš JAV-bių, 20 iš Kanados ir 5 
iš Australijos.

Labai gaila, kad neakivaizdiniu kursu 
nepasinaudojo nei vienas studentas iš Eu
ropos. Šis kursas yra labai aukšto lygio, o 
mokslo sąlygos labai patogios. įstojimas į 
Institutą galimas bet kuriuo laiku, nes se
mestrinė einamųjų dalykų programa gali 
būti ir nederinama su kalendoriniu se
mestru. Lektorių duodamus darbus stu
dentas gali atlikinėti, prisitaikydamas prie 
savo individualaus laiko bei aplinkybių. 
Mokslo mokestis tiktai $30 metams.

Instituto adresas: Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas. 5620 So. Claremont Ave
nue, Chicago, Illinois, 60636.

Britanijos jaunuoliai/ės, norintys pasi
naudoti šiuo kursu, galės gauti finansinę 
paramą iš DBL Sąjungos Centro Valdy
bos. Be to, DBLS Centrinė Biblioteka pa
sistengs parūpinti reikalingus vadovėlius. 
Norintys sužinoti daugiau, prašomi kreip
tis į Aleksą Vilčinską, DBLS, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT.

• * ’ -4*1 .
KELIONĖ I KONGRESĄ

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
(VLJS) jau seniai yra išsirinkusi savo at
stovus kongresui, šie atstovai, nors ir ne 
visi, jau buvo kartą susirinkę paruošia
miesiems kongreso darbams — jie ir vėl 
žada susitikti, kad geriau pasiruoštų kon- 
gresui. Šalia šių darbų vyksta ir techninis 
pasiruošimas: kelionė į Pietų Ameriką.

Kaip žinote, ši kelionė normaliai kai
nuoja nuo Frankfurto į abu galu apie 
DM 3.800,00 — mes gi suradome papigin
tą kelionę atstovams ir kongreso svečiarris: 
apie DM 3.300,00; į šią sumą įeina visa ei
lė parengimų Pietų Amerikoj. Interešatftai 
tegu kreipiasi laišku: V. J. Damijonaiti*, 
6079 Sprendlingen. Postfach 105, W. Ger
many, arba telefonu: 06103-68261. Čia gau
site smulkesnių informacijų. Grupė iš
skrenda iš Frankfurto per Paryžių gruo
džio 13-tą dieną; grįžtame per Madridą i 
Frankfurtą: sausio 10-tą dieną (1976 me
tais!). V. J. D.

P. S. Nežinau, kokiu būdu žada Didi. 
Britanijos atstovai vykti — gal šia proga 
galėsime susimesti į vieną skridimų? t

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — rugsėjo 14 d„ 1 vai 
NOTTINGHAME — rugsėjo 14 d., 1L15 

vai., Liet. Židinyje.
KETTERINGE — rugsėjo 14 d„ 14 vai., St 

Edward's, London Rd. Kviečiamos da
lyvauti Peterborough ir plačios apy
linkės.

NORTHAMPTONE — rugsėjo 14 d„ H 
vai., St. John’s, Bridge Street.

DERBYJE — rugsėjo 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — rugsėjo 21 d„ 114» 
vai., Lietuvių Židinyje. ,

ECCLES — rugsėjo 14 d.. 12.15 vai. 
MANCHESTER — rugsėjo 28 d„ UvaL.
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