
,E. Lietuvio* sukaktisI
Sakoma, kad spauda yra viena didžiau

sių (pasaulyje galybių. Be jos, kaip be 
duonos, joks civilizuotas žmogus negali 
apsieiti. (Lietuvoje buvo labai populia
rus, berods, premiją laimėjęs posakis: 
„Tik laukiniai žmonės laikraščių neskai
to“). Savos spaudos, o ypačiai periodinės, 
labai pasigendama apsigyvenus svetima
me krašte, kurio kalbos dar nespėta pa
kankamai išmokti. O ir išmokus, svetimo
ji spauda niekada negali atstoti savosios.

Vokietijoje įpratę prie gausios stovyk
linės spaudos, atvykę j Angliją, lietuviai 
taip pat negalėjo be jos apsieiti. Tad pats 
pirmasis bendras darbas ir buvo suorga
nizuoti nors ir menką lietuvišką laikraš
tį. Tai buvo padaryta 1947 m. liepos 25 d., 
išleidžiant labai kuklų rotatorinį periodi
nį leidinėlį, pavadintą „Užsienio ir vidaus 
žinių biuletenis“.

Taigi šią vasarą sueina 30 metų, kai tas 
mažas biuletenis, vėliau virtęs savaitiniu 
laikraščiu, iki šios dienos tebelanko skai
tytojus. O sunykus Vokietijos ir kitų Eu
ropos kraštų periodiniams leidiniams, jis 
dabar yra vienintelis savaitinis lietuvių 
laikraštis laisvoje Europoje.

Sunkus buvo to laikraščio kelias. Lai
kui bėgant, keitėsi jo vardas, forma, lei
dėjai ir redaktoriai. Atsižvelgiant į re
daktorių polinkius, gal šiek tiek pasikeis
davo ir laikraščio turinys. Tačiau jo ben
droji linija — būti visų lietuvių laikraš
čiu — Ibuvo išlaikyta per visą laiką.

Neįmanoma šioje vietoje smulkiau pa
teikti platesnę laikraščio chronologiją. 
Visa tai skaitytojai atras dabar spausdi
namoje DBLS istorijoje, kurią labai rū
pestingai paruošė ilgiausią laiką „E. Lie
tuvio“ redaktoriumi išbuvęs Kazimieras 
Barėnas. Gal paminėtina tik tai, kad tų 
pačių 1974 metų spalio mėnesį biuletenis 
virto „Britanijos Lietuviu“, o 1953 metų 
gale jo vardas buvo pakeistas į „Europos 
Lietuvį“. Tuo vardu jis tebeleidžiamas 
iki šios dienos.

Laikraščio spausdinimo būdas taip pat 
keitėsi, tobulėjo. Rotatorių pakeitė foto
statinis būdas, vėliau pradėta spausdinti 
įvairiose spaustuvėse, o 1952 m. Nr. 12 jau 
išėjo spausdintas nuosavoje spaustuvėje.

Nors ir su dideliais vargais bei nuosto
liais, nuosavoji spaustuvė nuolat plėtėsi 
ir tobulėjo. Šiuo metu ji turi du linotipus, 
gerą spausdinimo mašiną ir kitus pagal
binius įrengimus. Lietuviškoji spaustuvė 
dabar, be savojo „Europos Lietuvio“, dar 
spausdina Nidos Klubo leidinius, latvių 
savaitraštį (Londonas Avižes) ir atlieka 
gana daug pašalinių darbų.

„E. Lietuvio“ kiekybinis žydėjimas, be 
abejo, buvo tuo metu, kai, įsigijus nuo
savą spaustuvę, jis galėjo pakankamai 
gerai 'aptarnauti emigracijos dar neiš- 
sklaidytas Anglijos ir kitų Europos kraš
tų lietuvių bendruomenes. Tada žymiai 
lengvesnis buvo ir redaktorių bei bendra
darbių klausimas. Nors tikslių duomenų 
ir neturima, bet gal daug nebus suklysta 
tariant, kad laikraščio tiražas tuo metu 
sukosi apie tris tūkstančius.

Kalbant apie „E. Lietuvio“ liniją, pir
moje eilėje jis buvo informacinis — ben
drinis laikraštis. Niekada neskirdamas iš
imtinės vietos kurioms nors partijoms ar 
grupėms, į savo puslapius visada [glaus
davo moterų, jaunimo, skautų ir sporto 
skyrius. Daug dėmesio kreipta ir tebe- 
kreipiama ne tik į tai, kas dedasi išeivi
jos gyvenime, bet taip pat ir Lietuvoje. 
Ne paskutinėje vietoje buvo kultūriniai 
reikalai, o atkarpoje per ilgą metų eilę 
išspausdinta (gana daug grožinės litera
tūros ar šiaip bendresnių dalykų.

Minint laikraščio 30 metų sukaktį, di
džiausią rūpestį kelia jo ateitis. Lietuvių 
Namų bendrovei pasiėmus sunkią ir nuos
tolingą leidimo naštą, dar vistieik lieka 
neišspręstas skaitytojų ir bendradarbių 
klausimas. Ne tik emigracija, bet ir mir
tis išretino lietuviškosios spaudos entu
ziastų eiles. Nors per paskutiniuosius ke
letą ar kelioliką metų skaitytojų nykimas 
nėra laibai tragiškas, ibet jų yra likę gal 
tik trečdalis nuo anų gerųjų laikų.

Pati sunkiausia yra prieauglio proble
ma. Nyksta ne tik skaitytojų, bet ir ben
dradarbių skaičius. Labai apgailestaujant 
reikia pripažinti, kad daugelis jaunosios 
kartos atstovų per mažai domisi lietuviš
kąja spauda, o žymi jų dalis net ir į ran
kas lietuviško laikraščio nepaima. Kai 
kas mano, kad gal tik stebuklas ar kokie 
nors nepaprasti įvykiai galėtų jaunąją 
kartą sudominti spauda. Esama ženklų, 
kad tokie stebuklai vienur kitur įvyksta.

Tuo tarpu „Europos Lietuvis“, žengda
mas į (ketvirtąjį dešimtmetį, dar neatro
do visiškai pavargęs. Jo .bendradarbių 
tarpe dar esama žmonių, kurie nuo pat 
laikraščio įsikūrimo jam artimai talki
ninkavo. Taip pat malonu pažymėti, kad 
atsiranda vienas kitas ir jaunesniosios 
kartos bendradarbis Anglijoje ir kituose 
Europos kraštuose. Turima vilčių, kad jų 
skaičius, ypačiai ryšium su busimuoju 
Jaunimo Kongresu, dar padidės.

Laikraščio leidėjai ir redakcija gerai 
žino, kad pagrindiniai laikraščio vertinto
jai yra jo Skaitytojai. Tad į jų rankas ir 
atiduodamas „Europos Lietuvio“ likimas.

ŽYDŲ ĮTAKA AMERIKOJEKNYGA APIE PSICHIATRINES 
LIGONINES

Du žinomi autoriai dr. Sidney Bloch ir 
prof. Peter Reddaway parašė knygą, 
pavadintą Rusijos Po!it;nės Ligoninės: 
piktnaudojimas psichiatrijos Sovietų Są
jungoje. Knygos įžangą parašė V. Bu- 
kovskis. Jis reikalauja, kad Pasaulinės 
psichiatrų sąijungos konferencijoje, kuri 
įvyks ateinantį mėnesį Honoluluoise, psi
chiatrijos naudojimas pelitiniais sumeti
mais būtų viešai pasmerktas.

Autoriai savo knygoje pateikia 210 do
kumentuotų įrodymų apie politinius kali
nius psichiatrinėse ligoninėse. Iš jų 150 
kalinių esą specialiose baudžiamosiose li
goninėse, o 60 — paprastuose beprotna
miuose. Tikro skaičiaus tekių „ligonių“ 
esą sunku nustatyti, nes kai kurie jų už
daryti be viešo apkaltinimo.

Anglų spaudoje nurodoma, kad Vaka
rų ekspertams pradėjus griežčiau protes
tuoti dėl psichiatrijos piktnaudojimo, po
litinių kalinių siuntimas lį beprotnamius 
Sovietų Sąjungoje esą,s .sumažėjęs. Taip 
pat .nurodoma, kad viešai keliant žmo
gaus teisių žalojimus, nėra pavojaus su
silpninti vadinamąją detentę, nes iš tik
rųjų sovietai mainais už vieną kitą poli
tinį akibrokštą gauna daug materialinės 
naudos kreditų, technologinių žinių ir 
įvairių prekių formoje.

PASKUTINĖ MOTERIS PRARADO 
VALDŽIĄ

Dar nelabai seniai pasaulyje trijų vals
tybių — Izraelio, Indijos ir Šri Lankos 
(Ceilono) —■ ministrės pirmininkės buvo 
moterys. lE'et jų galybės dienas pasibaigė. 
Per ką tik įvykusius rinkimus Šri Lanko
je min. pirmininkės Bandaranaikės par
tija smarkiai pralaimėjo. Tokiu būdu pa
saulį vėl valdys, vieni vyrai. Tuo tarpu 
galimybė susilaukti moters min. pirm, 
poste yra tiktai Britanijoje. Jei konser
vatoriai laimėtų rinkimus į parlamentą, 
tai Mrs. Thatcher automatiškai pasida
rytų min. pirmininke.

VIS DAR NESUTARIA

Belgrade susirinkusieji Helsinkio aktą 
pasirašiusiųjų valstybių atstovai dar vis 
nesutaria dėl busimosios konferencijos 
laiko. Sovietai reikalauja nustatyti laiką, 
iki kurio konferencija turėtų pasibaigti. 
Vakariečiai nori posėdžiauti, iki visi 
klausimai bus apsvarstyti ir nustatytas 
laikas naujai konferencijai. Neutralieji 
(jie sudaro daugumą) siūlo posėdžiauti 
iki gruodžio 15 d., bet jeigu iki to laiko 
numatytieji klausimai nebus apsvarstyti, 
tai iš naujo susirinkti sausio 16 d. (1978 
m.). Abejojama, ar šis 'jų pasiūlymas bus 
priimtas.

KONSTITUCIJA IR ŽYDAI
„The Irish Times“ (birž. 22 d.) įsidėjo 

išsamų straipsnį apie Sovietų Sąjungos 
žydus. Ten sakoma, kad pagal iki šiol te
begailioj ančią konstituciją (22 paragra
fas) žydai turi savo autonominį rajoną — 
Birobidlžaną, priklausantįj Rusiįjosi Fede
ratyvinei respublikai. Įkuriant Šį žydišką 
vienetą 1934 m., Kalininas pasakęs, kad 
trys milijonai Sovietų S-gos žydų privalo 
turėti savo administracinį vienetą. Deja, 
BirObidžane 1959 m. buvo tik 14.269 žy
dai, sudarę 8.8% gyventojų. Dabar ten 
žydams net uždrausta keltis.

Tautinis žydų pasireiškimas yra smer
kiamas. Daugumas žydų kalba rusiškai. 
Tik 17.7% žino senąją Idiš kalbą. Jie be
veik visi gyvena Lietuvoje, Latvijoje ir 
Moldavijoje. Visoje Sovietų Sąjungoje 
nėra nei vienos mokyklos žydų kalba. Žy
dų valstybinis teatras uždarytas 1949 m., 
o 1948 m. likviduota leidykla Emes. šiuo 
metu, leidžiamas mėnesius žydų žurnalas 
ir laikraštis ųBirobidžano žvagždė“. Kar
tais suruošiami žydų koncertai.

Sinagogų esą likę 60, ir apie 300 įpriva- 
tiškų vietų, kur žydai susirenka melstis. 
Dauguma žydų nebepraktikuoja savo re
ligijos. Tačiau po žydų-arabų karo Sovie
tų žydų tarpe kartu su tautinės sąmonės 
pabudimu, pradėjusi atgimti ir religija.

Z. JONKAITIENĘ skaudaus 
liūdesio valandoje mylimam 

vyrui JURGIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 

liūdžiu
Jurgis Kernazickas

Tasso agentūra paskelbė sovietų eks
pertų analizę, kurioje sakoma, kad Ame
rikoje jokia vyriausybė neišsilaikytų be 
žydų paramos. Kas penktas JAV milio- 
nierius esąs žydas. Žydų kapitalai vyrau
ją JAV bankuose, pramonėje ir preky
boje. „šeši milijonai JAV žydų yra la
bai turtinga ir įtakinga grupė. Daugumai 
iš jų Izraelio valstybės reikalai labai 
svarbūs.. Todėl būtų klaidinga manyti, 
kad JAV bet kuri partija neberemtų žy
dų“, sakoma Tasso pranešime.

NUSIKALTIMŲ NETRŪKSTA

„Criminologist“ brošiūroje pasirodė so- 
vietologo Kenneth Shaw straipsnis apie 
nuolat didėjantį prasikaltimų skaičių So
vietų Sąjungoje. Pasak jį, chuliganizmas 
ir girtuokliavimas Sovietų S-goje ne tik 
neatsilieka nuo Vakarų, bet daugelyje 
vietų juos pralenkia. Minėtosios brošiū
ros apie 80 egzempliorių siunčiama į So
vietų iS-gą. Tačiau ši paskutinioji laida 
greičiausia nebūsianti įsileista.

LENKIJOJE PALEIDO 
PROTESTUOTOJUS

Lenkijoje paleisti iš kalėjimo penki 
darbininkai, kurie 1976 m. protestavo dėl 
maisto kainų pakėlimo. Taip pat paleisti 
devyni darbininkų gynimo komiteto na
riai ir jų rėmėjai. Valdžios nutarimas pa
leisti šiuos kalinius laikomas .politinio 
realizmo aktu“, nes tuo būdu, išvengta 
protestų ir demonstracijų. Paleistieji vie
šai padėkojo visiems, prisidėjusiems prie 
jų išlaisvinimo.

NYKSTA BAŽNYČIOS

Victoria ir Albert muziejuje atidaryta 
paroda, vaizduojanti Anglijos bažnyčių 
didybę ir sunykimą. Per paskutiniuosius 
aštuonis metus Anglikonų Bažnyčios ko
misija leido nugriauti 176 bažnyčias. 
1960-1970 metų laikotarpyje metodistai 
uždarė 3.000 bažnyčių. Škotijoje nuo 
1900-jų metų uždaryta daugiau bažnyčių, 
negu jų yra šiandien. Londone per pasku
tinius 20 metų nugriauta 141 bažnyčia. 
Per tą patį laikotarpį Glasgowe sunaikin
tos 33 istorinės vertės bažnyčios. Kartu 
su bažnyčiomis sunaikinama ir meniškos 
vertės jų vidaus įrengimai.

Kai kurios apleistos, bažnyčios panau
dojamos kitiems tikslams, pvz. sportui, 
prieglaudoms, benamių nakvynėms, bib
liotekoms ir kt. Vienoje buvusioje Man- 
chesterio bažnyčioje įrengta policijos šu
nų mokykla...

TIKINČIO DISIDENTO KNYGA

Šveicarijoje neseniai pasirodė daug 
kartų bausto disidento Anatolijaus E. Le- 
vitin-Krasnovo knyga „Boese Jahre“. 
Knygos turinį nusako pridėtoji paantraš
tė: „Rusų krikščionio atsiminimai“. Tuo
se atsiminimuose jis skelbia Tolstojaus 
krikščioniškąsias mintis, kurias bandė 
platinta Sovietų S-goje .per jo paties 
įsteigtą krikščionišką samizdatą.

Levitin-Krasnovas buvo tris kartus su
imtas, kalintas ir ištremtas. Į Vakarus 
jam pasisekė išvykti, nes tėvas buvo žy
das. Gavęs vizą į Izraelį, jis galutinai ap
sigyveno Šveicarijoje.

Ryšium su knygos pasirodymu, jos au
torius spaudos atstovams papasakojo apie 
religijos padėtį Sovietų -S-goje. Pagal jį, 
tarp 40 ir 50 milijonų Sovietų S-gos gy
ventojų yra tikintys krikščionys. Pasku
tiniuoju metu esąs jaučiamas grįžimas į 
bažnyčią.

NEPARDUODA DISIDENTŲ KNYGŲ

Collet's savo didžiuliame knygyne Cha
ring Cross Road, Londone daugiausia 
pardavinėja rusų literatūrą. Tačiau vel
tui ten ieškotum Solženicyno ir kitų di
sidentų raštų. Pagal spaudoje paskelbtas 
žinias, Collet's knygynas, būdamas rusiš
kų knygų centras, naudojasi visokeriopa 
Sovietų S-gos parama. Todėl komerciniais 
sumetimais jie .savo lentynose nelaiko 
knygų, kurios galėtų nepatikti sovietams.

Collet's firma (jos įsteigėja buvo iš 
kvakerių į komunistus perėjusi Eva Rec
kitt) daro apie 2.5 mil. svarų metinę apy
vartą. Daugiausia ji verčiasi angliškų 
knygų eksportu į Sovietų S-gą ir Rytų 
Europos kraštus. Per ją gaunama arba 
užsisakoma ir komunistinių kraštų spau
da.

Dar viena Nijolė
Londoniškis „The Times“ liepos 22 d. 

išspausdino žinomojo savo bendradarbio 
Bernard Levin'o straipsnį apie kolegą- 
žurinalistą, kanadietį David Levy ir jo 
žmoną lietuvaitę Nijolę-Teresę (ne Sadū- 
naitę).

Kanados spaudos ir radijo atstovas. 
Maskvoje D. Levy Vilniuj susipažino lie
tuvaitę Nijolę ir 1971 m. ją vedė. Po ves
tuvių jie kiek laiko gyveno Kanadoje ir 
Londone. Tačiau, anot B. Levine, Nijolė 
buvusi labai principinga ir prisirišusi 
prie savo gimtojo krašto. Ji, kaip ir dr. 
Salcharovas, atsisakiusi visam laikui iš
vykti iŠ Lietuvos. Po kiek laiko ji sugrįžo 
į Vilnių, kur ir dabar tebegyvena su ke- 
lerių metų dukrele. (Apie tos dukrelės vi
zitą Londone prieš kiek laiko buvo rašy
ta „E. Lietuvyje“).

Šeimos santykiai paaštrėjo, ir galų ga
le jie išsiskyrė. D. Levy gyveno Maskvo
je, Toronte ir Londone, kur mokosi du jo 
sūnūs iš ankstybesniųjų vedybų. Praėju
siais metais David ir Nijolė vėl susitiko 
ir... romansas prasidėjo iš naujo. Šiuo 
kartu juodu nutarė apsigyventi Londone. 
Sovietų valdžia sutiko leisti Nijolę su 
dukrele išvykti. Tačiau britų vidaus rei
kalų ministerija (Home Office) atsisakė 
Nijolę įsileisti. Prasidėjo ilgas susirašinė
jimas, kuris tebesitęsia ir šiandien. Per 
tą laiką keturmetė dukrelė, nemokanti 
nei žodžio 'angliškai, buvo atvykusi pas 
tėvą, bet, pagyvenusi keletą savaičių, vėl 
turėjo būti grąžinta į Vilnių.

Čia ir prasidėjo „Helsinkio akto byla“, 
į kurią „Times“ dienraštyje įsikišo žur
nalistas (E1. Levin. Vidaus reikalų ministe
rijos atsisakymą duoti nors laikinį lei
dimą (vizą) Nijolei atvykti pas vyrą jis 
laiko nesusipratimu, įžvelgdamas jame di
delę humaniškumo stoką. Esą, Home Offi
ce galvojanti, kad Nijolė, kartą atvyku
si, nebenorėsianti grįžti atgal. O kadangi 
jos vyras negali apsigyventi Lietuvoj, tai 
jiems vienintelė išeitis esanti persikelti į 
Angliją, kur mažoji dukrelė galėsianti 
būti auklėjama vyrui įprastose sąlygose. 
Nijolė net .sutinka (gavusi laikiną vizą) 
gyventi protarpiais Vilniuje ir Londone. 
Jos vyras garantuoja, kad ji nebandys 
pasilikti visam laikui, bet valdžia nenu
sileidžia.

Bernard Levin net cituoja Britanijos 
min. pirm, žodžius Helsinkyje, kur jis pa
sakęs: „Nėra jokių priežasčių, dėl kurių 
europiečiai negalėtų keliauti į užsienį, 
kada tik nori ir susitikti, ką jie nori“. 
Pyktelėjęs, žurnalistas pareiškia, kad šiuo 
atveju Sovietų valdžia savo pilietę ge

Segios DIENOS
— Pravedus slaptą balsavimą, daugu

ma Grunwicko darbininkų pasisakė neno
rį stoti į prof, sąjungas. Ginčas ir pi'keta- 
viimas 'tebesitęsia nuo praėjusių metų.

— Britų parlamento atstovas J. Cordle 
(konservatorius), draugų spiriamas pasi
traukė iš pareigų, nes buvo įsivėlęs į dar 
vis nesibaigiančią Poulsono bylą.

— Ispanijos karalius pirmą kartą po 
40 metų atidarė demokratišką parlamen
tą- ;

— IH'ritanijoje atsirado gydytojų per
teklius — apie 3.400 gydytojų kasmet bai
gia universitetus, o tiktai 2.600 reiailk pa
keisti pasitraukiantiems iš darbo.

— Lybijoje, kurios ' pasienyje vyksta 
susidūrimai su Egipto kariuomene, gyve
na ir dirba apie 200.0.00 egiptiečių.

— JAV šiemet yra labai karšta vasara. 
New Yorke temperatūra pasiekė 104 
laipsnius, o piet. Kalifornijoje net 119 
laipsnių F.

— Žinomas Pietų Afrikos 'širdžių chi
rurgas Christian Bernardas žada visiškai 
nutraukti chirurginę praktiką dėl progre
suojančio jo rankoje artrito.

— „Tiesos“ korespondentas V. Žeirnan- 
tas Egipte matęs arabišką laikraštį „Ana- 
ba Mošku“, kuriame buvęs Čiurlionio pa
veikslas ir straipsnis apie jį.

— Lietuvos miškuose priviso tiek daug 
šernų (14.000), kad juos leista pradėti 
medžioiti nuo birželio 18 d.

— Paryžiuje liepos mėnuo buvo šal
čiausias per 104 metus. Aukščiausia tem
peratūra buvo tik 62.4 F.

— Bedarbių skaičius D. Britanijoj lie
pos mėnesį pašoko iki 1.336.700.

— Maskvoje užsienio žurnalistams pa
keltos butų rentos iki 120%. Atsisakan
čius mokėti, grasinama iškraustyti prie
varta. Privačių butų žurnalistai negali iš
sinuomoti.

— Vienai prancūzų šeimai tik ketvirtą 
kantą pasisekė Londono gatvėje užkalbin
ti anglą, kuris galėjo parodyti kelią. Kiti 
buvo Londoną užplūdę užsieniečiai. Ang
lą jie atpažinę iš lietsargio...

— Iš Albanijos išvyksta Kinijos eks
pertai ir patarėjai, kurie atvyko 1961 m., 

riau traktuoja, negu britų Vidaus reikąlų 
ministerija. Paskutinis žodis, atrodo, šio
je byloje dar nėra tartas.

Tuo Bernardo Devino straipsnis ir 'bai
giamas. Tačiau jame yra likę klausimų, 
kurių jis, tur būt dėl informacijos stokos, 
nepaaiškino. Kodėl britų valdžia seniau 
leido D. (Levy's žmonai Nijolei laisvai gy
venti su vyru Londone ir nedraudė jai 
grįžti į Lietuvą? Kodėl dabar nebeleidžia 
jai įkelti kojos į Londoną? Atrodo, kad 
jis nežinojo ar netyčia praleido faktą, 
kad D. Levy, išsiskyręs su Nijole, vedė 
jos draugę, taip pat lietuvaitę. Dabar jis 
nebegyvena su ja kartu, bet formaliai nė
ra išsiskyręs, ir ji tebelaikoma jo teisėta 
žmona. Greičiausia, kad tai ir yra pa
grindinė priežastis, kodėl Home Office 
draudžia atsivežti buvusią žmoną, kol .su 
dabartine formalumai nesutvarkyti.

PARDUOTAS JAV PREZIDENTO 
LAIVAS

Nuo Franklin Delano Roosevelto laikų 
(1933 m.) JAV prezidentas turėjo savo 
reikalams jachtą. Jos vardas „Sequoia". 
Nors laivas nedidelis (jo ilgis tik ketvir
tis britų karališkosios jachtos JEritan- 
nia“), bet prabangiai įrengtas. Laivo 
priežiūra mokesčių mokėtojams per me
tus kašitavo 100.000 dolerių, o algos — 
700.000 dolerių. Prezidentas J. Carteris 
nutarė šios prabangos atsisakyti. Jachtą 
nupirko biznierius T. A. Malloy, sumokė
damas 286.000 dolerių. Keletą metų jis už 
atlyginimą rodys ją žmonėms, o vėliau 
atiduos į muziejų.

Šioje jachtoje prezidentas John Ken
nedy atšventė savo paskutinę gimimo die
ną.

KINAI PRANAŠAUJA KARĄ
Kinijos komunistų partijos žurnalas 

„Raudonoji vėliava“ išspausdino ilgą 
straipsnį, kuriame nagrinėjamos karo ga
limybės. Jame sakoma, kad Maskva yra 
sutelkusi prie Kinijos sienos milijoną ka
riuomenės, kuri sudaro kraštui rimtą 
grėsmę. Kinija turinti apsirūpinti moder- 
niškiausiais pasaulyje ginklais, kad galė
tų įveikti Sovietų socialistinę imperiją.

Laikraštyje sakoma, kad Sovietų S-ga 
yra didžiausias Kinijos priešas, bandąs 
sukurti imperiją, apimančią visus penkis 
kontinentus. Tačiau pirmąjį smūgį sovie
tai esą vis dėlto pasiruošę smogti Ameri
kai ir Japonijai. Rusai esą pasiruošę pra
dėti karą anksčiau, negu daugelis galvo
ja. Neįtikėtas puolimas galįs prasidėti 
kiekvienu mementu — gal būt rytoj.

Albanijai nutraukus santykius su Sovie
tų Sąjunga.

— Somalija pradėjo atvirą karą su 
Etiopija. Abi pusės skelbia vietinio pobū
džio laimėjimus.

— Liepos 27 d. popiežius Paulius VI 
pirmą kartą kalbėjo apie gresiančią 
schizmą R. Katalikų Bažnyčioje.

— Thomson Holidays firma nuo lap
kričio mėnesio pradeda organizuoti atos
togų keliones į Kiniją. Dvylikos dienų 
atostogos kaštuos 795 svarus.

— Sovietų pilietis V. Sosnovsky, kuris 
gegužės 26 d. pagrobtu lėktuvu nusileido 
Stockholme, Švedijos teismo nubaustas 4 
m. kalėti.

— „Pravda“ išspausdino Italijos komu
nistų prezidento Luigi Longo straipsnį, 
kuriame aiškinama apie „Skirtingus ke
lius į socializmą“.

— David Morgan, 13-kos metų jaunuo
lis perplaukė Britų kanalą per 11 valan
dų ir 5 minutes. Jis yra jauniausias plau
kikas, įveikęs kanalą.

— Santa Barbara (Kalifornija) pačia
me gražiausiame priemiestyje miško gais
ras sunaikino apie 300 brangių vilų.
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Žaliosios stichijos glūdumoje
JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos miškininkų sąjunga išeivijoje 
savo veiklos sritimi parinko itin prasmin
gus darbus. Sąjunga įleidžia miškų litera
tūrą. Tam reikalui įsteigtas Miškų litera
tūrai leisti fondas. Lyg geroj saugykloj 
išsaugojamas Lietuvos miškų tvarkymo 
ir auginimo palikimas. Tokio darbo aksti
nas, be abejonės, yra meilė Lietuvos miš
kui. Praktiškas, tėviškas jausmas susipi
na su jautriu sentimentu nepriklausomy- 
binio periodo atminčiai ir išeivijos ne
gandose tebedMaimančiam, tebeošiančiam 
Lietuvos miškui.

Penktuoju leidiniu Fondas išleido Že
maitijos girininko Aleksandro Tenisono 
memuarus „Žemaitijos girių takais“. Tai 
stambus 366 puslapių tomas. Iliustruotas. 
Kuklus 500 egz. tiražas. Kalbą patikrino 
rašytojas Vincas Ramonas. Retų iliustra
cijų parūpino Bronius Kviklys. Techniš
kasis redaktorius Vincas žemaitis. Spau
dė M. (Morkūno spaustuvė Čikagoje. Lai
dos data — 1975 m. Leidėjų žodis duoda 
kai kurių duomenų iš autoriaus biografi
jos.

Už šio formalaus knygos pristatymo fa
sado žėri nuostabi Lietuvos girininko pri
gimtis, jo širdis ir siela. Juk girininkas 
skiriasi nuo ūkininko, nuo miestelėno. Vi
są savo gyvenimą paskyręs bendrauti su 
mišku, pažindamas mišką rūpestingo ži
novo akimis, jausdamas mišką jautria 
širdimi, besigėrėdamas mišku esteto jaus
mais, Aleksandras Tenisonas nutapė sod
rią žaliosios stichijos panoramą. Jis pali
ko istorijai žaliosios, čia gaudžiančios, čia 
svajingoje tyloje poilsiaujančios stichijos 
epopėją.

Dvidešimt aštuoni knygos skyriai veda 
skaitytoją Aleksandro Tenisono takais, 
kurie nuostabiai sutampa su Žemaitijos 
girių takais.

Jeigu knygos turinį pavaizduoti koor
dinačių linija, tai didesnėje dalyje linija 
kils aukštyn. Tai džiaugsmingo, kūrybi
nio gyvenimo meta:. Tai įžengimas į Ne
priklausomos Lietuvos periodą, darbas 
tame periode, neatvangus rūpestis savo 
meilės ir globos objektu — Žemaitijos gi
ria. Pasiekusi zenitą, linija tragiškai lūž
ta, byrantieji gabalai krinta žemyn. Lie
tuvos ir Žemaitijos miškus naikina atėjū
nas. Lietuvis girininkas apmaudžiai ste
bi, bejėgis, kaip jo darbo vaisius naikina 
priešas. To dar maža. Kartu su naikina
mais miškais, naikina geriausius girinin
kus, stropiausius eigulius: kalina ir tre
mia.

Giliaprasmė paralelė žengia per knygą: 
naikinamas Lietuvos miškas, naikinama 
Lietuvos valstybė ir jos žmonės.

Puikiu vaizdavimu autorius įveda skai
tytoją į savo aplinką:

Miškas Pušinėje veržėsi tiesiog į 
trobą. Dieną medžių šakose krank
sėjo varnos, krykštavo šarkos, va
karėjant prieblandoje medžiai ap
sitraukdavo juodais šešėliais ir >š 
tamsos pradėdavo klykauti, ūbauti 
pelėdos. Vėjui pučiant, tarytum ne
matomų būtybių draskomos žemos 
pušaitės linkčiojo į visas puses, kol 
pagaliau paskęsdavo nakties tam
soje. Toliau už daržinės, už daubos 
ant kauburio senose eglėse kažin- 
kas aimanavo, dejavo. Pamainomis 

ŠATRIJOS RAGANOS 
„SENAME DVARE“

Toliau vėl pasakoja Irutė.
Į senąjį dvarą atvažiuoja dėdė Boles su ciocia 

Karusia. Abu jie suvaikėję, nepaisą šeimos dva
sios bei esmės: jiems labiau rūpi etiketai, tradicijos. 
Mamatė negali sutapti su Karusia, kuri didžiausia 
moters vertybe laiko virtuvės mėgimą, nes tai esan
ti „viena svarbiausiųjų priemonių įtikti vyrui“. 
Tuo tarpu Karusia nesijaučia pasidariusi juokinga 
moters karikatūra ir vaikiškai tiki, kad jos vyras, 
liguistai bijąs šautuvo, medžioklėje nušovęs stirną. 
Karusios „bajoriškas“ pažiūras liudija jos pastabos 
apie mamatės vaikų santykius su Kazlausko duk
terimis bei priekaištas vyrui už susidomėjimą Bro
nislava. Jos simpatijos nukrypsta į Aleksandrienę, 
ir netrukus su vyru aplanko jų dvarą.

Vėl mamatės užrašų žiupsnelis, iš kurio suži
nome, kaip skaudžiai pergyvena Bolesiaus veid
mainiškumą ir kaip žavisi seneliu Lukošiumi, nes 
„savo santykyje su Dievu tie prasti žmonės yra at
radę tiesą“. Jos siela gyvena ilgesiu, trancendenti- 
nio pasaulio vizija.

Toliau Irutė pasakoja apie svečių grįžimą, nes 
dėdei Bolesiui Liudvikas su mamate žymiai meiles
ni, vaišingesni ir švelnesni.

Mamatės pedagoginės pažiūros galutinai iš
ryškėja, kai Karusia pasišauna pasiimti pas save 
Irutę. Tada ji parodo galinti net vyrui pasipriešinti 
ir jį įtikinti: „Bet juk jie iškreips mūsų vaiko sie
lą! Ar to nesupranti? Kuo ji pavirs augdama to
kioje atmosferoje? Ne, ne, niekados! Geriau tene- 
turie ji to aukšto išsilavinimo, nei tos aprūpintos 
ateities, bet teturi tai, kas brangiausia“.

Pagaliau apysakos epilogas.
Ruduo, lyja, tačiau mamatė su vaikais jaučia

si lyg paukščiai, išleisti iš narvelio: dėdė su ciocia

vienas žemas balsas, grasinantis 
kažin ką piktai barė, kitas plonas 
verkė, lyg maldavo, lyg pasigailėti 
prašė, (psl. 19)

Šitoks miško suasmeninimas priverčia 
miško žuvimą pajusti kaip mylimo as
mens mirtį:

Čia jau matau pirmąją Raudono
sios armijos ruošiamą stovyklą. Ant 
vieškelio, matau, stovi ginkluotas 
patrulis. Dar jo nepravažiavus, o 
aplink jaunuolynuose, kiek tik akys 
užmato, visur juda, visur triūsia, 
šūkauja kariai. Darbas miške vir
te verda: vieni kerta eglaites, ber
želius, kiti tempia juos prie sto
vyklos, prie didžiojo eglyno, o dar 
kiti kala į žemę ilgus kuolus ir 
tveria, pina palei vieškelį, palei eg
lyną, aukštą nepermatomą baslia- 
tvorę-uždangą. (psl. 204)

Taip okupacinė prievarta elgėsi Lietu
vos miške. Visur siautėjo ta pati manija: 
slėptis už tvorų, slėptis nuo žmonių akių.

Lietuvos miškuose tada tvėrė barbariš
kos geležinės uždangos prototipą. Mišką 
naikino tik kelių dienų reikalui, kol toje 
vietoje sustojęs savo okupaciniame „žy
gyje“ karinis dalinys. Taip vienu kartu, 
per kelias pirmųjų okupacijų dienas bu
vo žiauriai suniokoti šimtai miško hekta
rų.

Sodriais pasakojimo dažais autorius ro
do girininko darbo kasdienybę. Miškų 
puoselėjimas, ir kartu kova su miško nai
kintojais, su kirtėjais ir vagišiais. Ta ko
va įgavo visuomenės auklėjimo vaizdą.

Autorius pristato administracinio tvar
kymosi negalavimus, nuovylas, seno rau
go apraiškas, biurokratizmą. Tačiau vis
ką vainikuoja džiaugsmo šaltinis. Tai tie
sioginis sąlytis su miškais. Kiek čia sly
pi kūrybinio džiugesio, lietuviškos „bara- 
nauSkinės“ idilės melodijų!..

„Žemaitijos girių takais“ nėra knyga, 
kuri skirta specialistams. Tai knyga vi
siems. Joje dvi plokštumos: plazdantis 
kūrybinis polėkis ir tragiški sunkmečio 
vaizdai, kada miškus grobė tie, kas jų ne
augino, kas jų nemylėjo, kas žiūrėjo į 
juos, kaip į grobį — sovietai ir naciai.

Ši konfrontacija itin sukrečianti, nes 
greta girios milžinų svyra ir nyksta tra
pūs žmonių likimai. Nelyginant, tai atai- 
dėjiimas į Krėvės Lapino liepą.

Atskiru, papildomu pasakojimu spindi 
žemaičio ūkininko Justino Šerūno istori
ja. Jis atkovojo per ilgus teismus iš ku
nigaikščių Oginskių savo ūkiį, kurį kuni
gaikščiai suktu būdu pasisavino, ši spal
vinga istorija yra tikras siužetas optimis
tiniam romanui. Optimistiniam — nes 
tiesa, galų gale, triumfuoja.

KAUNE STATOMAS MUZIEJUS

Kauno centre, Žaliakalnio šlaito papė
dėje statomi parodų rūmai ir paveikslų 
galerija. Čia bus kelios salės nuolatinėms 
ekspozicjoms ir parodoms. Į naująjį mu
ziejų būsią perkelta dalis M. K. Čurlionio 
vaizduojamojo meno lobių, kurių dabar 
dėl vietos stokos senojo muziejaus salėse 
žiūrovai negalį pamatyti.

išvažiavo. Mamatė leidžia vaikams surengti poky
lį ir pasikviesti Žvirbliukus.

Sutemus ir svečiams išsiskirsčius, mamatė dai
nuoja Rudens dainą apie amžiną ilgesį, paskutinius 
atsisveikinusius paukščius. Nenoromis iškyla ana
logija su jos šeima, kuri panaši į paukščių lizdą. 
Mamatė susikuria graudinančią viziją:

J. Kuzmickis
„Tuščias ir liūdnas liks lizdelis. Ir tik mudu 

su tėveliu — du senu paukščiu — nuliūdę betupė
sime. Ir kuomet nors, parlėkę, neberasite nė mu
dviejų... O gal rudens viesulas kurią juodą naktį 
sugriaus ir patį lizdelį... Norėčiau kartais sustab
dyti tą beširdį laiką, vaikeliai, kad ilgiau būtumėt 
tokiais mažais paukšteliais ir ilgiau galėčiau jus lai
kyti apgužusi“.

Lyg likiminis ženklas, kažin kas stipriai pa
barškina į langą, ir sunerimusi mamatė, atsisėdusi 
prie pianino, audžia liūdną liūdną melodiją, dai
nuodama apie ateitį.

Vizija baigiasi.
Baigiasi ir apysaka. Mamatės spėliojimai išsi

pildo: „Ir praėjo viskas, ir prabėgo.. Praėjai ir tu, 
o motin mano, į dausas išlėkusi iš lizdo. Bet pir
miau dar išlėkė paukšteliai. O lizdelį viesulas su
draskė...

3. šeimos drama
Dabar pažvelekime į „Sename dvare“ kūrinį 

kaip į šeimos apysaką ir panagrinėkime, kokie ry
šiai yra tarp mamatės ir Liudviko iš vienos ir tarp 
mamatės ir jos vaikų iš antros pusės.

„Sename dvare“ traktuoti kaip šeimos apysa
ką lenkia mus lyriškas prologas, kuriame rašoma 
apie baltų rožių sidabrines akis, žiūrinčias pro lan
gą, ir apie nuskintą baltą rožę, kuri kelia šviesias 
praeities reminiscencijas: „Motin mano! Ar ne ta
vo rankos — baltos, meilios, kvapios ir švelnutės

PARAŠTĖJE
PROF. VLADO JAKUBĖNO VEIKALAS 

APIE LIETUVIŲ MUZIKĄ
Vienas paskutiniųjų prof. Vlado Jaku- 

bėno darbų prieš mirtį buvo anglų kalba 
parašytas stambus veikalas „Lithuanian 
and Music“. Jame palieačima aplamai 
lietuviškosios muzikos pobūdis, duodama 
istorinė jos vystymosi raida, ilgiau stab
telėjama prie mūsų muzikinės veiklos iš
eivijoje, ryškinama jos pobūdis, aptaria
mi paskirų kompozitorių įnašai. Veikalo 
rankraščio susidarė 135 puslapiai.

Prof. Vlado Jakubėno našlė p. Olga Ja- 
kubėnienė ‘šiomis dienomis dėl šio veika
lo išleidimo susitarė su „Amerikos lietu
vių bibliotekos“ (Lithuanian Library 
Press) leidykla ir rankraštį perdavė lei
dyklai. Knyga bus išleista Lietuvių etni
nės enciklopedijos knygų serijoje dide
liu, puošniu, iliustruotu leidiniu.

Tenka pastebėti, kad prof. J. Žilevičius 
tai pačiai leidyklai yra paruošęs lietuvių 
kalba knygą apie lietuvių muziką Ameri
koje. Abudu šie veikalai yra gerokai ki
tokio pobūdžio, o prof. VI. Jakubėno išim
tinai skiriamas amerikiečių dėmesiui.

(Draugas)

METMENYS, NR. 33 (1977 M.)
Naujas (Nr. 33) literatūros (kūryba ir 

analizė) žurnalas „Metmenys“ turi net 
206 puslapius. Jį redaguoja Vytautas Ka
volis. Bendradarbių sąrašas labai impo
nuojantis. Kaina 3 dol.

Šiame numeryje labai daug vietos ski
riama 1973 m. mirusiam gabiam poetui 
Henrikui Radauskui. Jurgio Blekaičio 
straipsnyje apie Radauską (13-67 psl.) 
jaučiasi artima draugystė ir gilus poeto 
dvasinio pasaulio supratimas.

Antrasis jo straipsnis (biografinis), pa
rašytas pagal H. Radausko brolio atsimi
nimus, pateikia daug medžiagos apie poe
to jaunystę. Gal tik paskutinį jo sakinį 
būtų buvę galima papildyti pastaba, kad 
apie Gikonius yra rašęs ir B. Raila (žiūr.

V. Rakauskaitė

Viesulas
Plevėsuodamas auksiniais karčiais 
ir audros padovanota skraiste, 
lekia viesulas 
fosforinėmis akimis 
per dausas, nusėtas akmenimis.

Atiduotum jam 
savo gėdą, 
silpnybės pagimdytą pyktį, 
bonką nudaužtu kaklu, 
nelaiku išsiveržusi 
gelsvai žalią 
tulžies kartėlį, 
šiaip ką pripuolamai 
nepatogaus... 
Jam nesvarbu, 
jis lekia. 
Ne tu.

Muenchen, 24. 6. 77

„Paguodos“, I, 290-303 psl.).
Poezijos, be H. Radausko, pateikia T. 

Venclova ir L. Šimkutė. Beletristikos iš
trauką duoda E. Cinzas, o jo kūrybą na
grinėja A. Stankienė.

A. J. Greimas rašiniu „Aušrinė ir Lai
ma“ leidžiasi į lietuvių mitologiją. Platus 
apžvalgos ir kritikos skyrius.

Skyrium minėtini atsakymai į „Metme
nų“ redakcijos anketą apie eurokomuniz
mą ir Allendes bei Dubčeko eksperimen
tus. Į anketą atsakė Vincas Trumpa, Ar
tūras Hermann, Vincas Rastenis ir Z. V. 
Rekašius. Darant iš atsakymuose pa
reikštų labai įdomių samprotavimų bend
rą išvadą, galima pasakyti, kad visi at
sakiusieji žiūri į „demokratini komuniz
mą“ rezervuotai ir skeptiškai.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Ne scenoje, o gyvenime buvo suruoštos 

originalios muzikės E. Pakštaitės ir jau
nimo veikėjo R. Sakadolskio vestuvės.

Vestuvių vaišės buvo atliktos su pilno
mis vestuvinėmis apeigomis, kurias pra
vedė sol. V. Stankuvienė ir jos pagalbi
ninkė iš Detroito, piršlio pareigas einant 
J. Šlajui.

į salę einančius jaunuosius su palyda 
pasitiko L. Rimkus ir Pr. Pranevičius, pa
skaitę spalvingą testamentą. Jaunojo mo
tina ir jaunosios tėvai juos pasitiko su 
vyno taurėmis. Jaunosios tėvelis muz. B. 
Pakštas trumpame žodyje palinkėjo, kad 
ir jaunavedžių gyvenimas būtų toks pat 
laimingas, kaip ir jų tėvų. Maldą prieš 
vakarienę sukalbėjo ir jaunuosius pasvei
kino bei apdovanojo LŽS cv pirm. kun. J. 
Vaišnys. Šimtametis dailės veteranas 
prof. A. Varnas įteikė savo tapytą jauno
sios portretą ir dar perskaitė svekinimo 
žodį, palydėtą didelių ovacijų.

Įnešus kraičio skrynią, prasidėjo tikrai 
įdomios ir spalvingos lietuviškų vestuvių 
apeigos. Jų metu senas vestuvines dainas 
dainavo sol. V. Stankuvienė, V. Rusteikis, 
rageliu grojo (E’. Pakštas. Visus linksmino 
A. Stelmoko orkestras. Visas vestuves į 
magnetofono juostą įrašė specialiai iš 
Vašingtono atvykusi E. Bradūnaitė. Foto
grafavo amerikiečių tarpe plačiai žinomi 
lietuviai foto menininkai J. Dovydėnis ir 
Al. Urba. Vestuvių įrašai su fotografijo
mis, kaip etninis pavyzdys, bus padėti 
Kongreso bibliotekoje, Vašingtone.

K. ŠKIRPOS KNYGA VOKIŠKAI
Kazys Škirpa praneša, kad jo knyga 

„Sukilimas“ jau suredaguota vokiečių 
kalba ir paruošta išleisti V. Vokietijoje, 
■kur ji padės surasti rėmėjų Lietuvos lais
vėse kovai. Šiam sumanymui įgyvendinti 
autorius prašo lietuvių visuomenę rūkų. 
Jo adresas: 2024 36th St., SE Washington, 
D. C. 20020, USA. Jis taipgi ragina 'įsigyti 
dar likusius lietuviškosios „Sukilimo“ lai
dos egzempliorius, kad būtų atgauti į lei
dimą investuoti pinigai, kurių dabar rei
kia vokiškai laidai. Antroji lietuviška 
„Sukilimo“ laida nėra numatyta.

— taip mane meilingai glamonėja? Ar ne tavo tai 
rankelės brangios? Ašaromis apsirasoja žiedas... O 
pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų kvapo 
bangos audžia seną seną aukso sapną“.

Mamatė savo vaikų tarpe — kaip saulė tarp 
žvaigždelių. Ypač imli jos auklėjamųjų idėjų at
žvilgiu Irutė. Giliai jaučia ir Niką su Joneliu.

Pradžioje atrodo, kad mamatės su vyru Liud
viku santykiai idealūs: taip nuoširdžiai ją kviečia 
padėti „nuteisti“ Spūdį su Rimeika, taip susiintere- 
savusi ji seka bylos eigą. Tačiau Liudviko išdidi 
frazė — „lengviau sugalvoti sąmojingą ištarą, ne
gu priversti chamą prie teisybės“ — rodo, kad tarp 
jo ir žmonos nėra dvasinės darnos. Vėliau mes su
žinome, kad mamatė labai mėgsta pianiną ir, vy
rui nesant namuose, iki užsimiršimo juo skambi
na. Būdama aukštos dvasinės kultūros moteris, mu
zikoje ieško atsako į amžinuosius sielos klausimus. 
Mamatės nuomone, siela šioje žemėje jaučia nykią 
tremtį ir dieną naktį ilgisi savo tėvynės. Šitą ilgesį 
kildina įsitikinimas, kad žemiškasis gyvenimas yra 
amžinybės menkas, nublukęs atvaizdas, ano pasau
lio tonų silpnas, netikras atgarsis. Kaip gėlės skam
ba ilgesinga, subtilia melodija, taip ir žmogus visą 
gyvenimą gieda amžinybės ilgesio himnus; kaip gė
lių „auksinės akys liūdnai veizdi į dangų ilgėdamo
si“, taip ir žmogaus dvasia visą gyvenimą veržiasi 
į aukštybes, žmogaus kūnas panašus į drugio lėlu
tę, o siela į drugį: „Išsiritus iš savo lėlutės, lekia 
sau pas Dievulį, žinot, kokie nevienodi yra dru
giai. Taip pat ir žmonių sielos. Vienos gražios, 
spindžios, kitos pilkos, šlykščios“.

Mamatės siela visą laiką trokšta grožio, dai
lės. Kaip bitė iš žiedų medų, taip ji iš literatūros 
čiulpia gėrį. Svaiginasi poezijos burtais, gyvena 
kartu su jos veikėjais ir viską užmiršta. Mamatė ra
minasi ir muzika, skambina didžiųjų kompozitorių 
kūrinius ar pati improvizuoja. Grožiu ji priartėja 
prie Dievybės.

(bus daugiau)

Su Hvtuviaiff 
pusuulyje

PER ANKSTYVAS DŽIAUGSMAS
Al. Gimantas „Tėviškės Žiburiuose“ ra

šo:
„įdomu, kad visuomenei belaukiant ra

šytojų premijos paskelbimo, gana plačiai 
buvo spėliojama, kas bus šiemetinės pre
mijos laureatu. Iš tų nuotaikų spren
džiant, Mero iškėlimas daug kam buvo 
staigmena. Pasirodo, buvo nemažai ma
nančių, kad premija teks vienam subren
dusiam ir pripažintam poetui, išleidusiam 
gražią eilę savo lyrikos knygų. Sakoma, 
kad tuo buvo kaip ir tikri kai kurie mi
nėto kūrėjo bičiuliai, viešai kėlę taures 
už naująjį laureatą. Atseit, būta per 
ankstyvo džiaugsmo.“

Tame pačiame rašinyje užsimenama, 
kad premijos paskyrimas žydų kilmės lie
tuviškai rašančiam autoriui galėjęs būti 
politiškai įtaigotas. Linkima, kad laurea
tas ir toliau neliktų svetimas lietuviško
je raštijoje.

NORI DAR VIENOS ENCIKLOPEDIJOS
„Keleivis“ (Nr. 22) savo įžanginiame 

straipsnyje rašo, kad šalia Lietuvių en
ciklopedijos lietuvių ir anglų kalbomis, o 
taip pat šalia tarybinės enciklopedijos 
lietuviams esanti reikalinga dar viena ki
tokio pobūdžio enciklopedija). Jc(je turį 
būti surinkti ir suregistruoti visi lietu
viai skundikai, šnipai ir kerštininkai, ku
rių vardai neminimi kitose enciklopedi
jose.

„13-JI LAIDA“
Tai Juozo Toliušio pasakojimai jauni

mui apie vienos gimnazijos paskutinę lai
dą prieš Lietuvos mokyklų „sutarybini- 
mą“. Iš viso knygoje esama 10 įdomių ir 
intriguojančių pasakojimų - prisiminimų. 
Viršelis ir iliustracijos A. Jakšto, 245 psl., 
kaina 4 doleriai arba £2.50. Galima gauti 
DBLS, Londone, 2, Ladbroke Gardens, 
Will.

LIETUVIAI MASONAI CHICAGOJE
„Dirva“ (Nr. 2) labai plačiai aprašė lie

tuvių masonų klubo Chicagoje 25 metų 
sukakties minėjimą — banketą. O mes 
čia, Europoje, daugelis ir nežinojome, kad 
JAV veikia atskira lietuvių masonų ložė. 
Štai viena kita to minėjimo aprašymo iš
trauka:

„Ir kaip nesidžiaugti broliams maso
nams! Juk prieš 25 metus savo kukliame 
rūsyje brolis Motiejus Bates-Batutis su
šaukė pirmąjį Chicagos lietuvių masonų 
klubo susirinkimą! O štai erdvioje Tauti
nių Namų salėje jau švenčiame 25 metus! 
Išdidžiai jaučiamės įpėdiniais tos pirmo
sios Lietuviškos Masonų Ložės Lietuvoje, 
kuri buvo įsteigta Kunigaikščio Mykolo 
Radvilos Juodojo Biržuose! Vėliau garsi 
lietuviška masonų ložė Vilniaus univer
sitete su Nenaudėlių Klubu! Juk tai ma
nifestacija taurios lietuviškos dvasios, at- 
sverenčios invaziją svetimybių senosios 
Lietuvos laikais. Ir vėl lietuviška maso- 
niška dvasia yra atgimusi pasaulio lietu
vių sostinėje Chicagoje!.. ir jau 25 metus 
stipriai gyvuojanti!“

Kaip matyti, lietuviai masonai vienas 
kitą vadina broliais. Taip brolis V. Uznys 
atidaro banketą, brolis V. Dargis ji pra
veda, brolis M. Balutis (pirmas lietuvis 
masonas Amerikoje gimęs) pasako įvadi
nį žodį, o brolis A. Modestas pakelia šam
pano taurę...

„Dabar, pagal masonišką tradiciją yra 
kviečiamas kunigas (evangelikų reforma
tų) dr. Noimanas palaiminti sukaktuvinę 
vakarienę. Skamba giliai prasminga, pro
testantiško krikščioniško kunigo malda. 
Kažkaip atspėju, kad daugely mūsų bro
lių masoniškose širdyse glūdi viltis, kad 
už 6 metų ir Romos Katalikų kunigas bus 
mūsų mielas svečias ir laimins mūsų va
karienę.“

Kas žino?

PREMIJUOTAS JONAS MEKAS
Niujorkietis Jonas Mekas gavo 1977 m. 

Guggenheimo premiją už savo kūrybinę 
veiklą, susietą su filmais. Jis yra „Anto
logijos filmų archyvo“ programos vado
vas, sutelkęs daug filmų iš lietuvių išei
vijos gyvenimo. Visi tie filmai, sukurti 
dienoraščio forma, yra panašūs į filmi
nius užrašus su autoriaus pastabomis. 
Skiriant Guggenheimo premiją, be abejo
nės, buvo atsižvelgta į šio archyvo istori
nę bei kultūrinę reikšmę.

O. V. MILAŠIAUS KNYGA
Šimto metų O. V. Milašiaus gimimo 

proga Lietuviškosios knygos klubas Chi
cagoje išleido jo dramą-misteriją Miguel 
Manara. Vertė A. Vaičiulaitis. Grafika ir 
iliustracijos V. O. Virkau.

MIRĖ KUN. J. KLUMBIS
A. a. kun. Justinas Klumbis, su indė

nais dinbęs misijonierius, po sunkios li
gos mirė birželio 16 d. Pinehavene, N. Me
xico valstijoje. Palaidotas birželio 20 d. 
jo paties įsteigtoje Gerojo Ganytojo mi
sijoje prie Gallupo. Velionis buvo švėkš
niškis, gimęs 1912 m. Kunigu įšventintas 
Kaune 1939 m. birželio 3 d. Atvykęs į 
JAV, beveik visą laiką dirbo su indėnais 
New Mexco valstijoje.
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Los Angeles „Spindulys“
MIESČIONIS KAIME

Puikus Los Angeles lietuviškojo jauni
mo dainų ir tautinių šokių ansamblis tur 
būt iš kuklumo nėra platesnių žinių apie 
save suteikęs. Norėdami skaitytojus, o 
ypačiai Studijų Savaitės dalyvius kiek 
plačiau apie jį painformuoti, čia pasinau
dojame losangeliečio žurnalisto VI. (E'a- 
kūno paskelbtu aprašymu (Naujienos, Nr. 
131).

„Los Angeles lietuvių organizuotas, jau
nimas, apsijungęs Lietuviu. Bendruome
nės veiklos apimtyje, yra nesuskaitomai 
daug kartų ir daugelyje vietų reprezenta
vęs Amerikos lietuvių jaunimą ne tik sa
vai, lietuviškai, bet ir amerikiečių — ne
lietuvių publikai: lietuviškomis dainomis, 
tautiniais rūbais ir šokiais, vaidinimu, de
klamacijomis ir kt. Tam organizuotam 
jaunimui jau daug metų vadovauja ir jį 
ugdo nepailstama jo mokytoja — vadovė 
Ona Razutienė, kuri sau puikia pavaduo
toja sugebėjo išauklėti savo dukrą Dan
guolę, mamytę pavaduojančią dabar jau

Iš k. Į d. I ,eU. — D. Čekanauskaitė, D. 
Augutė, R. Stančikaitė, I. Bužėnaitė, O. 
šapžkaitė, L. Prasauskaitė, I. Augutė.

II eil. — I. Leškytė, D. Kazakevičiūtė, 
O. Barauskienė, O. Razutienė (vadovė), 
D. Razutytė, D. Barauskaitė, R. Zeieny- 
tė, Z. Nicholaitė.

III eil. — D. Sakalauskaitė, D. Gudaus- 
kaitė, A. Kazakevičiūtė, A. Klorytė, R.

Seliukaitė, D. Pretkutė, R. Klorytė, R. Pa
kalniškytė, R. Bartkutė, L. Sturona'tė.

IV eil. — V. Narbutas, V. Skirius, V. 
Vilkas, K. Uldukis, V. Štokas, J. Žukas, T. 
Stančikas, S. Pr.išmantas.

(Nuotraukoje trūksta V. Barausko ir 
R. Paškausko ir palydovų B. Seliuko ir J. 
Ruokio).

KASD1EMSKOS
SMULKMENOS

APIE SVEIKATĄ IR ILGĄ AMŽIŲ
Paskutiniaisiais metais lietuviišikoje 

spaudoje randame gana daug sveikatos 
patarimų, kartais net prieštaraujančių 
vienas kitam. Daugiausia, žinoma, tie pa
tarimai liečia du didžiausius „killerius“ 
—širdies ligas ir vėžį. Tarsi nenorėdamas 
atsilikti nuo visų kitų, retkarčiais ir „E. 
Lietuvis“ pabando į „daktarystę“ įsimai
šyti.

Šį kartą norime pakalbėti apie Šveica
rijoje gyvenančio gydytojo H. Davies 
knygą „Modern Medicine: A Doctors Dis
sent“, kuri buvo gražiai rekomenduota 
„Sunday Telegraph“ žurnale (liepos 3 d.).

Toje knygoje daktaras Davies pasako
ja apie šiaurinėje Meksikoje Barranca 
del Cobre kalnuose gyvenančią indėnų Ta- 
rakumaro gentį. Tos genties žmonės gy
vena 7.000-8.000 pėdų aukščo kalnuose, 
sveria vidutiniškai tiktai apie 135 svarus 
ir suvartoja žymiai mažiau kalorijų, ne
gu normaliai žmogui reikia. Mėgiamiau
sias jų užsiėmimas yra bėgimas per kal
nus. Per dvi dienas jie nubėga iki 150 my
lių, darydami vidutiniškai apie 6 mylias 
per valandą, ir dar kojomis varydami me
dinį kamuolį... JAV gydytojai nustatė, 
kad širdies ligos (cardiac or circulatory 
diseae) toje gentyje yra nežinomos.

Tie patys gydytojai iškėlė klausimą: 
kaip gali nepakankama: gaudami /kalori
jų žmonės savo patvarumu ir sveikata 
pralenkti gerai besimaitinančius? Atsa
kymas galįs būt: keleriopas: 1) moderniš
kieji maitinimo ekspertai yra nustatę per 
dideles maisto normas, 2) aukštų kalnų 
klimatas per ištisas generacijas yra pa
daręs patvariausių žmonių atranką, 3) 
bėgimas padeda išvengti širdies ligų.

H. Davies mano, Ikad Tarakumaro gen
ties žmones veikia visi trys faktoriai, bet 
daugiausia maitinimas. Jis yra įsitikinęs, 
kad jie gauna idealų kolonijų kiekį, o mo
derniški žmonės persivalgo... Kas atrodo 
idealu sudarant maitinimo /normas, daž
nai pasirodo nebe taip idealu, kai imama 
kalbėti apie širdies atakas ir „strokus“. 
Esą visiškai aišku, kad arteriosklerozė 
dėl suvalgomų riebalų pertekliaus žymiai 
daugiau žmonių užmuša turtinguose, ne
gu maisto trūkstančiuose kraštuose. Pa
kanka tik žmonėms iš džiunglių persikel
ti į miestus ir pradėti vartoti riebų mais
tą, tuoj atsiranda širdies ligos.

Autorius rašo: „Manau, kad mūsų or
ganizmas yra pritaikytas kartais paba

beveik visur ir visada — kai atsiranda 
reikalas.

Tas Los Angeles lietuvių jaunimas, su
sibūręs Jaunimo ansamblio vardu, šiuo 
metu skaito, rodos, net 180 jaunų lietu
vių grupę, susidedančią iš jaunų — litua
nistinės mokyklos mokinių, jaunuolių — 
gimnazistų ir sludentų. Tai labai impo
zantiškas skaičius lietuviškame darbe da
lyvaujančių visai jaunų (mokyklos suo
le) žmonių, tokioje didelėje lietuvių kolo
nijoje. Be abejo, tai nuopelnas ne tik to 
jaunimo senimo — tėvų, bet ir vadovų, 
be Onos Razutienės dar ir jos talkininkų: 
mamytę pavaduojanti Danguolė Razuty- 
tė, pianistė Ona Barauskienė, šokių mo
kytoja Danutė Barauskaitė, vaikų choro 
vadovas Antanas Polikaitis, jaunimo cho
rui vadovauja ansamblio vadovė O. Ra
zutienė.“

Apie ansamblio gastroles Europoje pla
čiau bus parašyta po atostogų, kai bus 
gauta daugiau žinių iš tų kraštų, kuriuos 
jie aplankė.

dauti. Gyvuliai gali bėgti greičiau ir to
liau, jei jų pilvai tušti. Tas pats yra ir su 
mumis. Mes iš tiesų niekada nesame al
kani. Mes valgome pagal iš anksto nusta
tytą tvarką reguliariais laikotarpiais. Ei
nant miegoti, pilvas yra perkrautas virš
kinamais /produktais, ir taip gulime as
tuonias valandas, turėdami lėtą širdies 
veikimą, žemą kraujo spaudimą ir blogą 
cirkuliaciją. Tai yra metas, kai kūnas ne 
apsivalo nuo nereikalingų medžiagų, bet 
susirenka jų atsargas.“

Toliau jis kalba apie perdėtą ir dėl to 
kenksmingą druskos ir vitamino D varto
jimą. Jis mano, kad vartoti tabletes cho
lesterinui sumažinti, ar vietoje sviesto 
valgyti margariną yra menkos reikšmės 
dalykas. Vakarų maitinimo specialistai 
turėtų išaiškinti, kad didžiausią sveikatos 
problemą sudaro ne maisto trūkumas, bet 
persivalgymas.

Grįžtant prie to bėgime. Anądien žino
mas JAV žurnalistas ir rašytojas Alistair 
Cooke paskelbė savo trijų pažįstamų gy
dytojų nuomonę, kuri, trumpai išsireiš
kiant, yra tokia: kiekvienas, kuris sulau
kęs 50 metų nori prailginti savo amžių 
bėgimais — pasiskbina prisišaukti mirtį. 
Tie patys medicinos specialistai pareiškę, 
kad greičiau miršta tie, kurie nuolat ieš
ko „šviežio oro“ ir skersvėjų, negu gyve
nantieji „dušnuose“ kambariuose, laikas 
nuo laiko juos išvėdindami.

Ir štai dar viena „smulkmena“. „The 
Lancet“ žurnalas paskelbė JAV Sveikatos 
instituto tyrimo duomenis, kurie rodo, 
kad alkoholio saikingas vartojimas galįs 
būti naudingas širdžiai. Esą žmonės, ku
rie išgeria apie 12 stiklinių vyno per sa
vaitę arba atitinkamą kiekį kitokių alko
holinių gėrimų, turi mažesnį pavojų gau
ti coronary thrombosis, negu visiškai ne
geriantieji. Saikingas alkoholio kiekis su
mažinąs kraujuje cholesterolio kiekį taip 
pat, kaip specialios gydytojų prirašytos 
dietos.

Tačiau ten pat nurodoma, kad dar ne
turima pakankamai įrodymų, kad būtų 
galima raginti negeriančiuosius pradėti 
vartoti alkoholį, kaip savotišką vaistą.

Taigi va, kiek galvų, tiek nuomonių. 
Vadinasi, geros sveikatos ir ilgo amžiaus 
patentuoto recepto niekas neturi. Palauk
sime, kol koks nors specialistas paskelbs 
naują ilgo amžiaus teoriją...

B. Šarūnas

EUROPOS LIETUVIS

Lietuvos kaimas
Ištraukos iš tokiu pavadinimu spaus

dintos J. Lazausko apybraižos (Lit. ir me
nas, Nr. 27).

Užstalės puošmena
— Dažnai, likę su žmona vieni du, pa- 

siguodžiame, kad tikri namisėdos pasida
rėm — visai nebesinori eiti į svečius. Bet 
kurgi pažįstamų išvengsi? Kviečia kuo 
įkyriausiai, — pasakoja jau gerokai žils
telėjęs ūkio vadovas.

— Tai ką gi darot? įterpiu savo trigra- 
šlį. Nusišypso ir šiek tiek mokiniškai atsa
ko:

— Ką čia daug gali nuveikti? Sukamės, 
kaip išmanydami... Tai žmona ar kuri 
jos draugė staiga „suserga“, tai nenuma
tyti darbai „užgriūva“... Taip ir tenka — 
nori nenori — veidmainiauti.

— O gal ne visi tokie, kaip įsivaizduo
jat? — jau garsiau paklausiu. Deja, jis 
tik atsidūsta ir, neilgai pamąstęs, išsklai
do abejones.

— Ir aš taip iš pradžių maniau, kol šia
me rajone buvau naujokas... Dabar kas 
kita — galiu tiesiai /pasakyti: jeigu jau 
kviečia, žinok, kad kažko tikis: — arba 
nori pasigirti, kaip sočiai gyvena, arba 
ųpasirū/pinti dar šviesesne ateitimi“. Daž
nam, žiūrėk, užtenka ir to, /kad būtent tu 
su juo pasėdėjai! Visai kaip Tekerėjaus 
laikais.

— Jeigu teisingai supratau, jūs kalbate 
apie kai kuriuos nesąmoningus elemen
tus?

— Žinoma, galima juos vadinti ir „kai 
kurias elementais“... tap bus parankiau, 
— įgėlė, — o, be to, tai iš dalies bus tie
sa. Prie „dalinių tiesų“ juk esame pripra
tę...

Tik gerokai vėliau sužinojau šiek tiek 
daugiau tiesos: žmogus jis anaiptol nepa
sipūtęs — ir pasižmonėti mėgsta, ir kal
bos nepritrūksta, ir tostą paskelbti mo
ka... Deja, iš pat pradžių neapskaičiavo 
savo galimybių ir, vengdamas ką nors 
įskaudinti, ėjo visur, kur buvo kviečia
mas. O dabar jaučiasi įklimpęs. Ne, gir
tuokliu jis tikriausiai netaps, nes savo 
„repertuare“ pasiliko tik tuos renginius, 
kur jo dalyvavimas būtinas... Medžioklę, 
žirgų lenktynes, na, ir tai, ką jis vadina 
„festivaliais pas Marijoną“... Koks tų 
„festivalių“ turinys — jo „profesinė pa
slaptis“. Aišku tik viena: jis ten itin 
svarbus asmuo.

Žmogus suprato, kad visiems bičiulis 
nebūsi, ir tai pirmiausia atsiliepė jo svei
katai, ypač kepenims. O tie bendrai (vos 
nepasakau: snobai!) net neketina jį pa
likti ramybėje — vis dėlto ūkio galva, už
stalės puclšmena...

„O jūs, klystkelius nužengę, .pietus ke
liantys snobai, — rašė Telkerėjus, — pa
galvokite, kiek malonumo netenkate ir 
kiek prisidarote žalos savo absurdišku 
pasipūtimu bei veidmainiavimu! Jūs kem- 
šat kits kitam į skrandį nenatūralų įdarą 
ir tol keliate vienas kitam vaišes, ikoū iš
yra draugystė (nekalbant apie sveikatą) 
ir žlunga vaišingumas bei gera bičiulys
tė, — o juk be povo plunksnų galėtumėt 
taip laisvai šnekučiuoti, būti džiugūs ir 
laimingi!"

Teisingi žodžai, ir, deja, ne visiškai ži
li...

Kiti,rasož
SIŪLO SPAUDOS REFORMAS

Po JAV ir Europą važinėjęs Australi
jos lietuvis-žurnalistas J. P. Kedys .Lais
vojoje Lietuvoje“ straipsnių serijoje ana
lizuoja JAV lietuvių veiklą ir daro įvai
rias išvadas. Kalbėdamas apie veiklos re
formas, jis paliečia ir JA/V lietuvių spau
dą. Štai minėtame laikraštyje (Nr. 11) 
jis taip rašo:

„Pradėkime reformas nuo spausdinto 
žodžio: periodinės ir neperiodinės spau
dos. Išeinantieji JAV lietuviškieji dien
raščiai niekada neatliko dienraščio pa
skirties ir juo labiau dabar jų tolimesnis 
leidimas darosi visai beprasmis. Pasau
lyje dienraščiai yra leidžiami tam, kad 
painformuotų skaitytojus apie įvykius, 
atsitikusius prieš 24 vai. su sąlyga, kad 
skaitytojas galėtų dienraštį be sunkumų 
įsigyti. Amerikoniški dienraščiai šį užda
vinį puikiai atlieka, nes ant kiekvienos 
gatvės k/ampo laikraštį galima nusipirk
ti. Lietuviški dienraščiai eina paštu. La
bai laimingi visi tie, kurie gauna žinias 
pavėluotas tik 24-48 vai., tačiau gal pusė 
skaitytojų gauna pavėluotas žinias 3-5 
dienas! Vadinasi, lietuviški dienraščiai 
negali vakarykščius įvykius pateikti se
kančios dienos rytą, taigi tuo atpuola bet 
koks reikalas lėšas ir energiją eikvoti be
tiksliam darbui. Lietuviai, kurie tuos 
dienraščius prenumeruoja, pasiskaito tas 
žinias iš amerikoniškų dienraščių, gi ta 
prenumerata paliekama kaip „auka už 
gerus norus“. Deja, laikas jau atėjo tau
tinę veiklą grįsti ne gerais norais, bet 
praktiškais apskaičiavimais ir paprasta 
logika. Gi toji paprasta logika štai ką sa
ko. Šiuo metu JAV lietuviškoji spauda 
susideda iš .keturių, ideologinėm tradici

„Mes — tamsuoliai“

— Kur ten mums su jumis, miestie
čiais, lygintis? Pas jus viskas švaru, kul
tūringa. O mes ir toliau su purvu kiek
vieną mielą pavasarį ir rudenį kariaujam.

— Let užtat čia šviežias maistas, gry
nas oras...

— Žinoma, žinoma, nesiskundžiant. Tik 
kas iš to — nepajunti žmogus, kaip su
la ūkė j/i...

— Nejaugi?
— Teatrus, aišku, aplankom. Tik ar ga

li pas mus kur žmoniškai pasirodyti?
— Tai vis ir sėdit vakarais namuose?
— Kur ten sėdėsi! Nueinam ir į koncer

tus, ir repeticijų neipraleldžiam. Užvakar 
net buvom nuvykę į parodą Minske. Bet 
vis naujų veidų maža...

— Tur būt, televizorių tik vaikai žiū
ri, kai tėvai taip užimti?

— Dabar, kai nusipirkom spalvotą, tai 
pasižiūrim. Vyro net atitraukti nuo spor
to laidų /negali. Tik vis ne tas...

— Svečiai nebeaplanko?
— Ne, to gero netrūksta. O ir patys ne- 

vengiam pasižmonėti. Bet kas iš tų vai
šių?

— Tai ką, nusitašot taip, kad paskui 
nebepatogu žmogui į akis pasižiūrėti?

— Kur ten?.. Pas tokius, kurie daug ge
ria, neinam. O pas mus suvisai kitokia 
tvarką. Susirenkam, pasiklausom stereo- 
muzikos, vyrai pažaidžia šachmatais, mes 
pamezgam, padainuojam.

— Ir nė gramo?
— Kur ten išvengsi? Ypač kai atvažiuo

ja pasiganyti svečiai, kuriuos norom ne
norom turi užimti. O šiaip tai... Kai gy
vas buvo tėvukas, per šventes paragauda
vau! naminio vyno, kartais alaus... Da
bar .pasitenkiname kokteiliais.

— Taigi, ir galvos neskauda, ir nieko 
netrūksta?

— Kurgi netrūks? Vis dėlto kaimas, ir 
žmonės kitokie...

— Nuoširdesni?
— Ir atviresni, ir širdies geresnės. Tik 

kas iš to?
— Nieko neskaito, niekuo nesidomi?
— Ne, ir domisi, ir žino, bet vis...
— Tamsuoliai?!
— Kas jau taip, tai taip!..
...Kaip ‘šį „susirgimą“ pavadinti?! Ne

pilnavertiškumo kompleksu? Naivumu? 
Nostalgija? O gal dar kitaip? Deja, tur 
būt, nė vienas tradicinis pavadinimas ne
tinka. Tai išvirkščias savo vertės suvoki
mas. Toks, kokio dar nėra /buvę...

Ne, tai ne grynakraujis miesčionišku
mas. Iki jo trūksta vieno žingsnio... Jei
gu, sakysim, pakvietusi į svečius, ta pati 
zootechnikė, kažkodėl pirmininkiene va
dinama, jus paragintų paragauti nugari
nės todėl, kad tokių delikatesų miestie
čiai kai kada temato turguje, arba iš
lenkti gramą trauktinės todėl, kad kur, 
jei ne kaime, miesto žmogus gali „atsi
gauti“, tada jau būtų kita kalba. Žinoma, 
tokį pat smūgį gautumėte ir tada, jeigu 
ji, lyg tarp kitko, jums pasakytų: „Mano 
biblioteka nedidelė, bet ji parinkta vyku
siai. Visą vakarą skaičiau Stendalį...“

O dabar? Dabar ji dar ne tokia... Pri- 
durkim: „Ne tokia, kaip kitos!“ 

jom pagrįstų grupių: a) Katalikiškoji 
spauda su dienraščiu Draugu ir savait
raščiu Darbininku priekyje ir daugybe 
smulkesnių periodinių laikraščių ir žur
nalų formoje išeinančių, b) Tautinės 
ideologijos spauda su Dirva ir Laisvąja 
Lietuva, bei tos srities žurnalais, c) Liau- 
dininkų-socialistų spauda su dienraščiu 
Naujienomis, savaitraščiu Keleiviu ir šios 
srities žurnalais, ir, pagaliau d) Visa ko
munistinė spauda, kurios čia detališkai 
neliesiu.

Katalikiškos spaudos leidėjai ir redak
toriai daug pasitarnautų tautinei veiklai, 
sustabdydami leidimą dienraščio Draugo 
ir Darbininko, o jų vietoje išleistų stiprų 
savaitraštį ir stiprų mėnesinį žurnalą. 
Lygiai tas pat pasakytina apie Naujienas, 
Keleivį ir kitus artimus leidinius. Jų vie
toje tiksliausia leist: vieną sustiprintų jė
gų savaitraštį ir vieną mėnesinį žurnalą.

Dirva ir Laisvoji Lietuva, kaip tautinės 
minties atstovai, iš bėdos galėtų pasilikt: 
tokie, kokie yra su sąlyga, kad Dirva vėl 
nebandytų pasidaryti dienraščiu, o Lais
voji Lietuva užmirštų honoraro reikalą 
pasidaryti savaitiniu. Reikia pasakyti, 
kad L. L. kaip tik bus daugiausia prisitai
kiusi nugalėti anksčiau minėtus „mažė
jančio skaičiaus“ vargus.“

Kalbėdamas apie lietuviškas knygas, 
jis sako, kad JAV ir kitose pasaulio da
lyse „įsiviešpatavo knygų leidimo epide
mija“. Pranašauja, kad daug leidžiamų 
knygų po keliolikos metų teksią atiduoti į 
popieriaus fabrikus „kaip gerą žaliavą 
naujo popieriaus gamybai“.

Palauksime, kaip apie tas iš tolimos 
Australijos siūlomas reformas pasisakys 
patys JAV lietuvių spaudos darbininkai 
ir knygų autoriai.

LIETUVOJE
TOKS YRA GYVENIMAS

— Ar girdėjai naujieną? Lolita išteka, 
— i'špoškino Jonienė naujieną kaimynei.

— Kas jos išrinktasis?
— Nagi Gabraičių Vilius. Tas teisuolis. 

Nieko gero jinai už jo išėjusi nematys. 
Vien iŠ algos gyvena...

— Etet jis geras vyras. Negeria, nerū
ko... — svarstė kaimynė.

— Kas iš to gerumo, kai reikia galvą 
sukti, kaip pragyventi. Galėjo ji gaut: ko
kį miklų sandėlininką, dirbtuvių ar par
duotuvių vedėją. Tokį, kuris kombinuoti 
moka, šalia algos dar dukart tiek parne
ša. Tada kaip ponia gyventų.

— Aš tai kombinuosiu. Man dviračio 
reikia, — įsiterpė į pokalbį šešiametis 
Petriukas...

A. Eglaitienė (Valst. laikr.)
GYDYTOJAI IR LIGONINĖS

„Mokslas ir gyvenimas“ (Nr. 7) patei
kia duomenų apie Lietuvos gydytojus ir 
ligonines, šiuo metu sveikatos apsaugos 
srityje dirba 11.500 gydytojų ir daugiau 
kaip 31.000 viduriniojo medicinos perso
nalo. Tokiu būdu 10.000 gyventojų tenka 
35 gydytojai ir 94 asmenys viduriniojo 
personalo.

Ligoninių šiuo metu esama 220, kurio
se yra /per 37.000 lovų, t. y. 112 lovų 
10.000 gyventojų. Kiekvienais metais ligo
ninėse gydosi daugiau kaip 600.000 ligo
nių, o poliklinikose ir ambulatorijose ap
silankoma daugiau kaip 32 milijonus kar
tų. Taigi vidutiniškai kiekvienas Lietu
vos gyventojas kreipiasi į medicinos įstai
gas daugiau kaip po 10 kartų per metus.

KIEK LIETUVOJE TELEVIZORIŲ?
Sociologinių tyrimų duomenimis Lietu

voje šimtui šeimų tenka apie 76 televizo
rius ir 112 radijo imtuvų. (Centrinės sta
tistikos valdybos duomenimis 1975 metais 
100 šeimų teko 65 televizoriai). Beje, at
skirose respublikos vietovėse televizorių 
ir radijo aparatų yra nevienodai: štai Vil
niuje ir Kaune 90 iš 100 šeimų turi tele
vizorius, respublikinės priklausomybės 
miestuose — 87, kituose miestuose ir 
miesteliuose — 70, kaimo vietovėse — 62.

Iš turimų 100 televizorių 95 rodo juo
dai baltą vaizdą, tačiau sparčiai didėja 
paklausa spalvotiems televizoriams. Dau
guma respublikos šeimų (apie 70 procen
tų) turi ir televizorius, ir radijo imtuvus. 
Tik penki procentai šeimų neturi nė vie
no šių aparatų. (Tiesa)

„AUŠRA44 
(Mr. «)

KOMJAUNUOLIAI LENINĄ ĮMETĖ 
Į NERĮ

1977 m. sausio 23 d. keturi Vilniaus 
universiteto studentai ir Vilniaus Inžine
rinio statybos instituto studentė, visi pir
makursiai, 1958 metų gimimo, miesto 
centrinio pašto pagrindinių operacijų sa
lėj nukabino nuo sienos didelį Lenino ba
reljefą ir nuo Žaliojo tilto įmetė į Nerį. 
Ten juos sulaikė milicija.

Po ilgų tardymų Romas Grigas, studija
vęs materialinį techninį aprūpinimą, bu
vo uždarytas į Naujosios Vilnios psichiat
rinės ligoninės 6-jį skyrių, o Saulius Mar
cinkevičius, studijavęs kibernetiką, Vy
tautas Šimkūnas, studijavęs taikomąją 
matematiką, Gintaras Stankevičius, stu
dijavęs istoriją, ir Rasa Abeltenytė, studi
javusi architektūrą, tardomi toliau. Jie 
visi buvo pašalinti iš komjaunimo, vėliau 
ir iš universiteto. Teisiamas bus tik Ro
mas Grigas, o likusieji turės prieš jį liu
dyti.

KALINIAI, GRĮŽĘ Į LIETUVĄ PO 25 
METŲ

Aušros 6 numeryje skelbiamas į Lietu
vą grįžusių kalinių sąrašas. Septynerių 
metų laikotarpyje grįžo tik 22 asmenys.

Antanaitis Alfonsas — 1971 m., Akra- 
mavičius Petras — 1977 m., Etidreika 
Stasys — 1976 m., Čėpla Stasys — 1974 
m., Galdikas Palys — 1976 m., Giedrimas 
Leonas — 1971 m., Krilavičius Vaclovas 
— 1971 m., Kuzinevičius Ignas — 1970 
m., Klanauskas Vytautas — 1974 m., Ga
jauskas Balys — 1973 m., Klimas Vaclo
vas — 1976 m., Lesčiauskas Juozas — 
1975m„ Mickevičius Leonas — 1973 m., 
Paltarokas Petras — 1972 m., Petrušaitis 
Vytautas — 1972 m., Slapšinskas Vytau
tas — 1977 m., Staršinskas Juozas — 1973 
m., Valaitis Antanas — 1976 m., Valenti
nas Vladas — 1975 m., Vyturys Placidas 
—>1976 m., Jurkštas Vladas — 1975 m., 
Remeikis Vincas — 1975 m.

SAVIŽUDYBĖS LIETUVOJE
Lietuvoje kasmet įvyksta daug Skau

džių tragedij'ų, kui\ų priaijasčių niekas 
nė nebando aiškinti.

1974 metais Lietuvoje nusižudė 1.002 
žmonės, 1975 metais — 1.001. Kasdien nu
sižudo maždaug po tris žmones. Argi mū
sų mažai tautai nėra per dideli šie skai
čiai?! Tačiau niekas dėl to nerašo jokių 
sociologinių darbų, netiria dvasinės vi
suomenės būklės, net ir savižudybių sta
tistika įslaptinta...
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PASKUTINIS PRIEŠ ATOSTOGAS SUSITIKIMAS SU T. VENCLOVA
Šitas „E. Lietuvio“ numeris yra pasku

tinis prieš vasaros atostogas. Pirmas po- 
atostoginis numeris pasirodys rugpiūčio 
23 d.

Linikime visiems mieliesiems skaityto
jams nuotaikingų ir saulėtų vasaros atos
togų.

AUKOS

Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
Ikun. D. Lengvinas — 10.00 sv., M. Ja

nulis — 7.00 sv., IE'. Kijauskas — 2.00 sv., 
F. Ramonis — 1.50 sv., M. GliaUbertas — 
0.50 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
K. Jankus — 5.00 sv., Ig. Juška — 5.00 

sv.

JAUNIMO ŠIMTINĖ STOVYKLAUJA

Šių metų skautų-jaunimo stovykla So
dyboje pavadinta 28-oji Vytauto Didžiojo 
stovykla. Į ją susirinko 101 stovyklauto
jas. Pagal atskirus kraštus jie taip pasi
skirsto: iš Anglijos — 67, Vokietijos — 
30, JAV — 3, Švedijos — 1.

Nors pirmųjų dienų oras nebuvo labai 
džiuginantis, bet stovyklos darbų progra
ma vyksta be didesnių kliūčių.

Trečiadienį (liepos 27 d.) stovykloje 
apsilankė Tomas Venclova, kuris yra at
vykęs į Studijų savaitę. Jis turėjo su jau
nimu pasikalbėjimą ir atsakinėjo i jų 
klausimus.

Rugpiūčio 3 d. stovyklautojus aplan
kys Studijų savaitės dalyviai. Tuo metu 
įvyks ir paskutinysis laužas — stovyklos 
uždarymas.

Plačiau apie stovyklą — po atostogų.

JAUNIMAS SVEIKINA
Skautų-jaunimo stovyklos vadovybė iš

L. Sodybos prisiuntė „E. Lietuvio“ redak
cijai ir skaitytojams šitokį sveikinimą:

„Sveikiname jus iš Skautų-jaunimo sto
vyklos ir siunčiame geriausius linkėji
mus. Už Įvairiausią globą ir paramą vi
siems tariame nuoširdų ačiū“.

(parašai)

KUN. D. LENGVINAS ANGLIJOJE

Dvi savaites Europoje svečiavosi Wind- 
soro (Kanadoje) klebonas kun. Dominin
kas Lengvinas. Anglijoje jis aplankė gi
mtines Londone ir Notitinghaime. Iš Lon
dono porai dienų buvo nuskridęs į Romą.

Lankydamasis Lietuvių Namuose, spau
dai paremti paaukojo 10 svarų.

APDOVANOTAS G. MIKELL

,Londone gyvenąs filmų aktorius Jurgis 
Mikelaitis (rašosi George Mikeli) apdo
vanotas Islamo ordinu (Order of Islam). 
Šitas ordinas jam suteiktas už nuopelnus 
kultūrinėje srityje.

LATVIAI UŽPLŪDO LONDONĄ
Į latvių tautinį dainų ir šokių festivalį, 

kuris prasidėjo Londone liepos 26 d. (ant
radienį), suplaukė iš viso pasaulio dau
giau kaip 4.000 žmonių. Vien tik dainų ir 
šokių programos dalyvių buvo apie 600.

Beveik visą savaitę trukęs festivalis 
pasibaigė liepos 31 d.

M. ŽILINSKO AUKA SPAUDAI
Iš Berlyno atvykęs į Lietuviškųjų Stu

dijų Savaitę Mykolas Žilinskas apsilankė 
L. Namuose ir ta proga lietuviškajai 
Spaudai paremti paaukojo 300 DM.

T. VENCLOVA SU EGZILAIS
Liepos 29 d. Lietuvių Namuose buvo 

susirinkę Londone gyvenančių egzilų va
dovybių ir spaudos atstovai. Jiems pra
nešimą padarė ir atsakinėjo į klausimus 
Tomas Venclova.

Trumpai nupasakojęs savo gyvenimo 
kelią, jis kiek plačiau sustojo prie Helsin
kio nutarimų vykdymui sekti grupės Lie
tuvoje, kurios aktyvus narys jis buvo ir 
tebėra. Kaip žinoma, takios Helsinkio 
grupės veikia tiktai Maskvoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje ir Lietuvoje.

Atsakydamas į paklausimus, jis išryš
kino disidentų veiklą, Lietuvos pogrin
džio spaudą, Baltijos kraštų rusinimą, re
ligijos padėtį ir lietuvių santykius su ru
sais. IŠ jo atsakymų paaiškėjo, kad lietu
vių tautos kultūrinis ir tautinis atsparu
mas yra žymiai mažiau sužalotas, negu 
kitų taiitų (įskaitant rusus), anksčiau pa
tekusių į Scv. S-gos sudėtį

Po konferencijos T. Venclova turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su BBC užsienio tar
nybos korespondente.

Konferencija L. Namuose buvo skirta 
daugiau kitų tautų eigzilams bei spaudos 
atstovams. T. Venclova plačiau kalbės 
/Studijų savaitės metu, o vėliau dar pa- 
Ipasakos apie lietuviškąją Helsinkio gru- 
Įpę visiems lietuviams (žiūr. atskirą pra
nešimą). Tada bus galima plačiau jo min- 
itis perteikti skaitytojams.

Tomas Venclova jau atvyko į Londoną. 
Nuo liepos 31 d. jis dalyvaus Studijų sa
vaitėje, kur skaitys paskaitą.

Rugpiūčio 10 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose ruošiamas su T. Venc
lova susitikimas. Ta proga jis praneš 
apie lietuviškosios grupės Helsinkio akto 
nutarimų vykdymui sekti veiklą.

Londono ir apylinkės lietuviai kviečia
mi šiame susitikime dalyvauti.

STUDIJŲ SAVAITĖS PAMALDOS
Šeštadienį, rugpiūčio 6 d., Studijų Sa

vaitės pabaigai iškilmingas pamaldas lai
kys J. E. Vysk. Antanas Deksnys, giedant 
Los Angeles liet, jaunimo chorui ir var
gonais grojant prof. dr. Vyt. Vasiliūnui. 
Pradžia 19 vai.

Kartu su Studijų Savaitės dalyviais, su
važiavusiais iš viso pasaulio, pamaldose 
kviečiami dalyvauti ir Londono bei apy
linkių lietuviai.

Pamaldos bus laikomos anglų R. K. 
bažnyčioje, 91, Harvest Rd., Englefield 
Green, Surrey. Artimiausia geležinkelio 
stotis — Egham. Traukiniu važiuojama 
iš Waterloo stoties, ar autobusu (Green 
Line bus No. 718) nuo Victoria stoties 
iki Royal Holloway College. Automobiliu 
važiuojama A30 keliu, nuo kurio ties Col
lege (prie šviesų) atsišakoja į dešinę 
— Harvest Road.

NUMATOMI PARENGIMAI LONDONE

Spalio 8 d. Lietuvių Namuose Lietuvių 
Moterų Sambūris „Dainava“ ruošia savo 
veiklos 20 metų sukakties minėjimą. 
Smulkesnė programa bus paskelbta vėliau.

Lapkričio 19 d. DBLS Londono I-sis 
skyrius ruošia kariuomenės dienos minėji
mą ir pasilinksminimą.

Organizacijos prašomos tomis dienomis 
neruošti kitų parengimų.

LONDONAS
PARODĖ FILMĄ

Liepos 24 d. iš Manchesterio buvo atvy
kę filmų ir radijo ratelio specialistai nu
filmuoti Londone gyvenančiųjų meninin
kų darbų. Ta proga Lietuvių Namuose jie 
pademonstravo spalvotus garsinius filmus 
iš šiaurinės Anglijos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo.

Filmai gerai padaryti. Rodomeji vaiz
dai gražūs. Filmuotojams linkėtina ir to
liau tęsti pradėtąjį darbą.

MANCHESTERIEČIAI ATVYKSTA 
Į LONDONĄ

Manchesterio R. V. S. „Ramovės“ sky
rius rugpiūčio 27-28 d. d. rengia išvyką į 
Londoną. Jie atvyksta į Sporto ir Socialinį 
klubą, iš .kur vėliau aplankys kitas lietu
viškas institucijas.

Manchesteriečiai bus Sporto ir Soicali- 
nio klubo svečiai. Rugpiūčio 27 dienos va
karą pramatoma suruošti šeimyninį po
būvį, o sekmadienio pavakaryje išleistu
ves.

BRADFORDAS
DIDYSIS SĄSKRYDIS

Didysis lietuvių — giminių ir .bičiulių 
sąskrydis šiais metais, kaip buvo nutarta 
DELS-gos suvažiavime, rengiamas Brad- 
forde rugpiūčio 13 d.

Sąskrydis įvyks didelėje ir gražioje Vic
toria Hall salėje, Shipley (2 mylios nuo 
Bradfordo).

Sąskrydžio programoje koncertinė-meni- 
nė dalis ir pasilinksminimas-šokiai su vi
sais kitais priedais.

Sąskrydžio pradžia 5.30 vai. vak. Pabai
ga 12 vai.

Sąskrydis rengiamas anksčiau, nes vė
liau negalima buvo gauti tinkamos salės.

Visi, vietovių vadovybės ir pavieniai as
menys, maloniai kviečiami pradėti ruoštis 
tradiciniame sąskrydyje dalyvauti.

Rengėjai: DBLS skyrius ir Vyčio 
klubas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — rugpiūčio 7 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
-E RADFORD E — rugpiūčio 7 d., 12.30 vai. 
HUDiDRSFIBLDE — rugpiūčio 14 d., 1 

■vai. p. p.
BRADFORDE — rugpiūčio 21 d., 12.30 v. 
STOKE-ON-TRENTE — rugpiūčio 7 d., 15 

vai., St. Wulstan's, Wolstanton.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 14 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEAMINGTONE SPA — rugpiūčio 14 d., 

14 vai., St. Peter's, Dormer Place.
COVENTRYJE — rugpiūčio 14 d., 16 vai., 

St. Elisabeth's. ,
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., Žo

linėje, 20 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

MANCHESTERIS
PAGERBĖ V. KUPSTĮ

Liepos 23 d. L. K. V. S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius surengė ramovėnų 
vicepirmininkui V. Kupsčiui 65 m. ir pen
sijon išėjimo proga pagerbtuves-pobūvį, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 30 žmo
nių. Jį atidarė pirm. K. Murauskas, kar
tu iškeldamas V. Kupsčio nuopelnus 
DBLS ir ramovėnų skyriams. Maldą su
kalbėjo A. Jakimavičius.

Ta proga V. Kupsčiui buvo įteikta do
vana, rankinis laikrodis. Visi jam sugie
dojo Ilgiausių Metų.

Dar Vladą Kupstį sveikino ir gražios 
kloties linkėjo DBLS Manchesterio skyr. 
pirm. A. Jalovedkas, kun. V. Kamaitis.

Plačiau apie jį buvo rašyta anksčiau.
Vladas, atsakydamas į kalbas, padėko

jo už jo garbei surengtą pobūvį, dovaną 
bei sveikinimus ir linkėjimus.

Šeimininkavo E. Murauskienė.
Visų dalyvių nuotaika buvo itin puiki, 

nes daug kas buvo pradėjęs savo vasa
ros atostogas.

Šia išimtina proga dar kartą linkime 
V. Kupsčiui gražių ir saulėtų ateities gy
venimo dienų.

A. P-kis

EKSKURSIJA Į LONDONĄ
L. K. V. S-gos „Ramovės“ Mancheste

rio skyrius rugpiūčio 27 d., šeštadienį, 
rengia išvyką pas Londono lietuvius ir 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinį klu
bą. Užsirašyti pas liet, klubo baro vedė
ją A. Rimeikį, ir Eccles pas K. Muraus
ką. Reikiamos informacijos bus suteikia
mos užsirašant arba paskambinant į Man
chesterio Liet, klubą: 061-740-5039.

Ramovėnų valdyba

LIET. SODYBA
PADIRBO SUOLUS

Nagnigas ir sumanus pensininkas Juo
zas Hermanas atvyko specialiai iš Not- 
tinghamo padėti pagražinti Sodybą. Iš 
natūralaus alksnio jis padarė bent pusę 
tuzino didelių ir patogių suolų, kurie la
bai buvo reikalingi Sodybos kieme ir prie 
maudymosi baseino. Lankytojai ir poil
siautojai jam už tai tikrai bus dėkingi.

Gaila, kad užėjus atostogų sezonui, su
gedo baseino vandens valymo įrengimai. 
Tačiau ežeras šią vasarą traukia meške
riotojus, nes jame vandens pakanka.

Punskas
LIET. GIMNAZIJOS ABITURIENTAI

Šiais metais Punsko liet, gimnaziją bai
gė ir brandos atestatus gavo 25 mokiniai. 
Iš jų dešimt ruošiasi stoti į aukštąsias 
mokyklas.

VOKIETIJA
LOS ANGELES JAUNIMAS VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazija atostogose. Let 
kaip tik vasaros atostogų metu keliauja 
jaunimas, norėdamas pamatyti pasaulį ir 
save pačius parodyti toliau gyvenantiems 
žmonėms. Taip ir iStuštiejusieji gimnazi
jos namai liepos 21-23 d. d. prisipildė at
vykusiais jaunuoliais iš Los Angeles, Ca
lif. Jie neeiliniai keliautojai. Tai šokan
tis ir dainuojantis ansamblis, vadovau
jamas O. Razutienės. Pašoko ir -padaina
vo jie taip pat Vasario 16 gimnazijos ar
tumoje gyvenantiems lietuviams. Liepos 
22 d. vakare susirinko apie 60 tautiečių 
iŠ Schwetzingen o, Darmstadto ir kitų apy
linkės vietovių į gimnaziją ir pasidžiaugė 
jaunimo daina ir šokiais. Kefliautojai pa
dainavo 12 dainų ir sušoko 14 šokių. Pra
džioje juos pasveikino Romuvos LB apy
linkės pirmininkas ir Vokietijos LB val
dybos iždininkas R. Tendzegolsikis, o pa
baigoje padėkojo Vasario 16 gimnazijos 
Kuratorijos valdybos pirmininkas tėv. 
Alfonsas Bernatonis, pakvietęs net sugie- 
giedoti Tautos Himną. Po meniškosios 
programos susirinkusieji dar ilgai ben
dravo gimnazijos sode, besivaišindami 
Vokietijos L® valdybos vicepirmininko 
Armino Lipšio keptomis dešrelėmis ir 
šiugždinių alumi.

PROF. DR. V. VASILIŪNO KONCERTAI

Fizikas, vargonų virtuozas ir pianistas 
prof. dr. Vytenis Vasiliūnas, šiuo metu 
gyvenąs Vokietijoje, suruošė keletą var
gonų muzikos koncertų (Hamburge, Salz- 
gi t ter-Leben s ted'te, H ue t ten felde).

Hamburge jo koncertas įvyko liepos 16 
d., švč. Mergelės Marijos bažnyčioje. Čia 
jis atliko J. Brahmso, J. S. Bacho, J. Ka
činsko ir C. Franck kūrinius. Programo
je, kurią prisiuntė kun. V. Šarka, apie V.
M. Vasyliūną pateikiamos tokios žinios.

Fizikas, vargonininkas ir pianistas Vy
tenis Vasyliūnas yra gimęs Kaune 1939 
m. (Jo tėvas Izidorius Vasyliūnas yra 
garsus lietuvių smuikininkas, buvęs Kau
no Valstybinės Operos koncertmeisteris, 
plačiai pasireiškęs koncertine veikla Lie
tuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje).

Antrojo pasauk karo metu (1944 m.) su 
tėvais pasitraukė iš Lietuvos; 1944-1950 
m. gyveno Vokietijoje; 1950-1951 m. Ko
lumbijoje; 1954-1975 m. Amerikoje (Bos
tone).

Muzikos studijas pradėjo Kolumbijoje, 

Popayan mieste, Cauca universiteto mu
zikos konservatorijoje. Vargonų muziką 
studijavo Amerikoje pas Catharine Byers 
ir prof. Arthur Hoves, o vėliau (1959- 
1966 m.) New England muzikos konser
vatorijoje /Bostone pas prof. Donald Wil
ling.

Vytenis M. Vasyliūnas yra daug kartų 
koncertavęs Bostone ir Santa Fe (New 
Mexico), o paskutiniuoju metu Vokieti
joje pasireiškė kaip vargonų meistras ir 
chorų palydovas.

Kaip savo tėvo (smuikininko) akompo- 
niatorius jis yra dalyvavęs koncertuose 
įvairiose JAV vietose, įskaitant New 
York Carnegie Recital Hall ir Boston Jor
dan Hall.

Šalia muzikos, Vytenis Vasyliūnas yra 
sėkmingai baigęs fizikos studijas, 1962 m. 
Harvardo universitete jis įsigijo diplo
mą (B. A.), o Massachusetts technologi
jos institute daktaro laipsnį (M. I. T.).

Baigęs mokslus, pasilikoi M. I. T. fizikos 
profesorium, o 1972-1973 m. dirbo Los Al
mos Mokslo Laboratorijoje ir Rice uni
versitete Hustone (Texas), o taip pat 
erdvės tyrimo laboratorijoje Kalifornijos 
universitete Berkeley. Tokiu būdu jis pa
sidarė erdvės tyrinėtojas.

V. Vasyliūnas kaip fizikos ir žemės 
magnetosferos specialistas yra susilaukęs 
pasaulinio pripažinimo. Jis yra Ameri
kos Geofizikų Sąjungos narys, 1975 m. 
gavęs James B. Macelvane mokslinę pre
miją.

1975 m. jis buvo pakviestas moksliniu 
bendradarbiu į Max-Planck Aeronautikos 
Institutą, Kaltenburg-Lindau (Vokietijo
je).

Perskaitę šias biografines žinutes leng
viau suprasime, kodėl prof. dr. V. Vasy
liūnas Studijų Savaitėje ne tik Skaitys 
mokslinę paskaitą apie žemės ir kitų pla
netų magnetosferas, bet taip pat gros 
vargonais per baigiamąsias pamaldas.

IF'aigiant būtina pažymėti, kad vokie
čių spauda V. Vasyliūno koncertus labai 
gražiai paminėjo ir įvertino.

P. RAČIENĖS KONCERTAI

Praurimė Ragienė-Ragas iš Amerikos 
turėjo Vokietijoje tris reikšmingus kon
certus: Hamburge, Salzgitter-Lebenstedte 
ir Huettenfeilde. Jinai labai gražiai per
teikė lietuviškas dainas ne vien tik lietu
viams, bet ir vokiečiams. Gražus daina
vimas ir puiki jos laikysena scenoje vi
sus žavėjo. Klausytojai nesigailėjo ploji
mų, gėlių ir nuoširdžių komplimentų. Ją 
labai tiksliai palydėjo pianistė Raminta 
Lampsaitytė iš Berlyno.

R. DAUNORAS VOKIETIJOJE

Ričardas Daunoras, bosas, Paryžiuje 
pasilikęs nuo savo ansamblio, atvyko į 
Vakiėtiją, kur uoliai studijuoja dainavi
mą Stuttgarte. Jis iš visos širdies kiek
viena proga traukia lietuvišką dainą, 
giesmę ir demonstruoja net arijas iš žy
mesnių operų.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS HAMBURGE

Hamburgo lietuviai kartu su latviais, 
estais dr vietos gyventojais paminėjo iš
vežtuosius j Sibirą. Buvo tradicinės eku
meninės pamaldos Šv. Petro bažnyčioje, į 
kurias susirinko gausus būrys pabaltie- 
čių ir vokiečių. Prieš pamaldas buvo pa
dalyti maldų ir giesmių tekstai vokiečių 
kalba. Pradžioje pasigirdo vargonų solo: 
Bacho preliudą grojo Julio Garcia Llove- 
ra. Paskiau visi tikintieji traukė seną 
giesmę „Pavesk Viešpačiui visus savo gy
venimo kelius ir širdies skausmus“,

Visus susirinkusius pasveikino ir nuro
dė šių pamaldų tikslą kun. V. Šarka. J. E. 
vysk. dr. Hubertus Brandenburg pravedė 
atgailos aktą ir sukalbėjo susitaikinimo 
maldą. Kitas maldas kalbėjo tėvas Rem- 
bach, kleb. W. Sanders, tėvas H. Hutch- 
macher, pastorius dr. E. Kaegi, tėvas dr. 
Konstantinas Gulbinas, kun. V. šarka ir 
J. E. vysk. dr. Hubertus Brandenburg. 
Pamaldų metu giedojo Švč. Mergelės Ma
rijos parapijos choras, vadovaujamas 
vargonų virtuozo Julio M. Garcia Llove- 
ra. Solo giedojo sopranas Praurimė Ra- 
gienė-Ragas ir bosas Ričardas Daunoras. 
Labai įspūdingą pamokslą pasakė vokie
čių kalba lietuvis kapucinas tėvas dr. 
Konstantinas Gulbinas. Raškiau buvo 
maldos estiškai, latviškai ir lietuviškai. 
Pagaliau visi tikintieji sukalbėjo Viešpa
ties maldą vokiškai ir vietos vyskupas su
teikė ganytojišką palaiminimą. Pamaldos 
baigėsi prasminga giesme „Eikime Vieš
paties taikoje visais mūsų keliais". <E'a- 
cho Postludium vargonų garsai palydėjo 
visus tikinčiuosius šventiškoje nuotaiko
je iš gražios gotiškos bažnyčios į pilką 
tremties gatvę.

Visi tikintieji buvo patenkinti šiomis 
pamaldomis, kuriose visų konfesijų žmo
nės maldavo Visagalį taikos, laisvės Baž
nyčiai ir tautoms, pagalbos persėkioija- 
miems ir išvežtiems, vienybės krikščio
nims, santarvės tautoms ir Dievo pagal
bos politikams bei valstybių galvoms ir 
laimingesnės ateities visiems žmonėms!

Brazilija
GEDULO DIENA SAO PAULO MIESTE

Birželio 9 d. Brazilijoje veteranų mau
zoliejuje Sao Paulo paminėta pabaitiečių 
gedulo diena. Be estų, latvių ir lietuvių, 
dalyvavo ir 'kitų pavergtųjų tautų atsto
vai. Brazilams atstovavo deputatė dr. 
Dulce Salles Cunha Braga, kuri prieš ke

lias dienas valdžios rūmuose oficialiai 
priminė tragišką trijų Pabaltijo tautų 
padėtį (kalbos tekstas išspausdintas Dia- 
rio Oficiali.

Ekumeninėms pamiaMoms vadovavo 
Sao Paulo arkivyskupijos ekumeninio są
jūdžio koordinatorius mons. Eladio Cor
reia Laurini, dalyvaujant kun. Pr. Gavė
nui ir latvių pastoriui Jakaib Mekšs. Gie
dojo lietuvių choras. Prie vėliavų, kurios 
supo altorių, stovėjo jaunimas tautiniais 
drabužiais.

Prie Nežinomo kareivio kapo padėtas 
gėlių vainikas Pabaltijo tautų vardu 
(vainiką nešė lietuvaitės).

Didysis dienraštis O Estado de Sao 
Paulo birželio 8 d. laidoje priminė gedu
lo dienos reikšmę ir ištisai paskelbė Pa
baitiečių manifestą, kurį pasirašė ir Pro 
Libertate — visų tautų, pavergtų ir kovo
jančių prieš komunizmą — komitetas. 
Manifestas yra protesto balsas prieš so
vietų sauvaliavimą. (ELTA)

APIE POETĄ KONSTANTINĄ 
BALMONĄ

New Yonko rusų dienraštis Novoje Rus- 
skoje Slovo birželio 19 d. išspausdino 
straipsnį apie rusų poeto Konstantino 
Balmonto pavardės kilmę. Straipsnio au
torius — rašytojas lEileib Struvė. Pats Bel
montas savo kilmę veda iš lietuvių. Emi
gracijoje (mirė 1942 m.) Balmontas pra
dėjo domėtis lietuvių poezija, vertė ją į 
rusų kalbą, draugavo su lietuviais poetais 
(ypač su Liudu Gira). Mėgo ir aukštai 
vertino lenkų literatūrą, bet lietuvių-len
kų ginče dėl Vilniaus, Balmontas nedve
jodamas stojo lietuvių pusėn ir savo nu
sistatymo neslėpė. Užtat 1927 m., kai len
kų rašytojų pakviestas, nuvyko į Varšu
vą, ten buvo šaltai sutiktas. Betgi, kai 
1928 ir 1929 metais lankėsi Kaune, buvo 
sutiktas išskėstomis rankomis. 1931 m. 
Paryžiuje išleido poezijos rinkinį „Šiau
rės pašvaistė“. Rinkinys pradedamas jo 
eilėraščio ištrauka: „Į Išį pasaulį atėjau 
matyti Saulę...“ ir laiško Girai ištrauka: 
„Lietuva, karalaite mano, myliu ją...“ 
Trys ciklai: Lietuva, Lietuvos ženkle ir 
Dainos, buvo įkvėpti- Lenkijos-Lietuvos 
ginčo dėl Vilniaus. Kreipdamasis į lenkų 
poetą Jan Lechon, kunį vadina .gražiau
siu iš poetų“, Balmontas sako: „Neteisin
ga, kad Lietuvos sostinė Vilnius nuo pat 
rytmečio dienų, Lietuvos kūrinys, jos 
lopšys ir tvirtovė, jėga atplėštas nuo Lie
tuvos“. Toliau pastebi: „Dėl to, kad Len
kijos poetai mylėjo, gyveno ir kentėjo 
Lietuvos krašte, jis lenkišku netapo“. Ki
toje vietoje: „Nuo pat jaunystės aš pa
mėgau lenkus, nuo pat jaunų dienų žavė- 
jaus jų kalba. Bet, jaunasai bičiuli ma
no, yra dar vynas už ją senesnis — my
liu, myliu lietuvių kalbą aš“. Baigdamas 
Eialmon-tas sako, jog bijąs nustoti mylėti 
lenkus ir klausia Lenkijos: „Atsakyk, 
k>am kankini tu Ukrainą, kodėl, sese, Lie
tuvą skriaudi? Kam drabstai purvą į ma
no sodą, lietuviškąjį sodą, kur širdimi aš 
gyvenu?“ (ELTA)

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Nedirbau, nes buvau pririšta prie kar
vės. (Iš pasiaiškinimo)

Arklius pavogėme todėl, kad norėjome 
juos išjodinėti ir grąžinti žirgynui koky
biškus. (Iš bylos dokumentų)

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
KITAS ŠALIS

Siuntinys 1, 1977
Labai gera eilutei medžiaga su įaudimu 

„Ali wool mede in England“; crimpleno 
medžiaga moteriškam kostiumėliui; nailo
no gėlėta medžiaga suknelei; 1 vyriški nai
lono marškiniai; 1 vilnonė gėlėta arba su 
ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba 
moteriškų nailoninių kojinių.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiun
timo išlaidomis £85.00.
Į šį siuntinį dar galima įdėti 5 m me
džiagų arba kitokių prekių iki 10 svarų 
svorio. Žemiau siūlome keletą populiares
nių dovanų.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui

£40.00 
Jeans „Wrangler“, vyriškos arba moteriš
kos 21.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 13.50
Geresnis nertinis 16.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailo
no 1.50
Tights 1.80
Vilnonė medžiaga suknelei 12.00
Crimpleno medažiga suknelei 9.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiu
mėliui 15.00
Nailono apatinis 5.00
Nailono marškiniai 5.50
Geresni marškiniai 7.50
Vilnonė skarelė 5.50
Lietsargis telescopic 6.00
Angliška vilnonė labai gera eilutei 
medžiaga 25.00
Geresnė medžiaga eilutei 28.00

Sudarant visai naują siuntinį, dar rei
kia pridėti 13 svarų persiuntimui.

Sudarė ne testamentus, administruoja
me nuosavybes .persiunčiame palikimus į 
Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores LTD. 11 London Lane, 
Bromley, Kent. Tel. 01 460 2592.
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