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PO SOVIETINIU KEVALU
PONAI SUJUDIMO ATGARSIAI

Laikraštininkas Al. Gimantas „Tėviškės 
žiburiuose“’ lapkričio 3 d. pasakoja apie 
savo susitikimą su Amerikos lietuvių laik
raštininku, prokomunistinės „Laisvės“ 
buvusiuoju redaktoriumi Rojum Mizara.

Rojus Mizara, kaip žinom, visą savo ne
trumpą gyvenimą buvo komunistuojantis, 
o gal ir tikras komunistas, atkakliai ir už
sispyrusiai palaikęs ir gynęs Lietuvos pri
jungimą prie Sovietų Sąjungos ir dabar
tini Lietuvos režimą. Pastarojoje pokarėje 
jis ne kartą lankėsi Lietuvoje, ten nema
žais tiražais leido savo knygas, komunis
tinės valdžios buvo apdovanotas, iškeltas, 
tur būt, lepinamas. Rojus Mizara neseniai 
mirė, o todėl Al. Gimantas, matyt, ir pa
skelbė savo įspūdžius apie judviejų susi
tikimą.

Prieš keletą metų Al. Gimantas New 
Yorke turėjęs reikalą apsilankyti „Lais
vėje“. To „pažangaus“ laikraščio būstinė 
nepalikusi jam labai gero įspūdžio:

— Čia pat spaustuvė ir redakcijos kam
barys... Neseniai būta lietaus, vietomis 
varva per stogą. Net ir redaktoriaus kam
bary pastatytas ant grindų indas varvan
tiems nuo lubų lietaus lašams surinkti...

R. Mizara kalbėjęs neskubėdamas ir Al. 
Gimantą nustebino itin gera lietuvių kal
bos tarena, kurioje beveik visai nesijautė 
anglų kalbos įtakos. Užsimezgusi kalba 
apie gyvenimą Lietuvoje:

— Šeimininkas nesikarščiuodamas, ly
giu balsu pasakojo savuosius įspūdžius. 
Aišku, jie, aplamai žvelgiant, buvo palan
kūs dabartinėms ten sąlygoms, bet, kita 
vertus, nerodė jis ir ypatingo entuziazmo 
ar pasigėrėjimo...

O kai Al. Gimantas paklausęs, koks gi 
skirtumas tarp nepriklausomosios ir da
bartinės Lietuvos, Rojus Mizara, kiek pa
tylėjęs, atsakė:

— „Žinai, Tamsta, anomis dienomis, 
kai lankiausi Lietuvoje, pastebėjau visur 
labai daug ponų, bet šiandien, man atro
do, tų ponų ten yra dar daugiau!“.

Tai žodžiai žmogaus, visą savo gyveni
mą kovojusio prieš visokius ponus, o to
dėl ir savo ginamoje komunistinėje Lie
tuvoje pirmoje eilėje pastebėjusio tą itin 
biaurią sovietinės santvarkos žymę — so
cialinę nelygybę. Iš tiesų visa Sovietų Są
jungos valdymo ir administracijos siste
ma yra paremta nelygybe, luominiu 
sluoksniavimu ir labai skirtingais gerovės 
laipsniais tarp atskirų visuomenės klasių.

Ekonominės gerovės skirtumai šiandie
ną Sovietų Sąjungoje yra didesni kaip bet 
kurioje kitoje — kapitalistinėje ar komu
nistinėje — valstybėje. Fabriko direkto
riaus alga paprastai yra bent dešimterio
pai aukštesnė už to fabriko eilinio darbi
ninko. Gamybos našumas pirmoje eilėje 
yra pagrįstas įvairių vadovų, direktorių, 
valdytojų skatinimu premijomis. Nustaty
tąjį planą viršijusios įmonės direktoriaus 
gaunamoji premija dažnai yra didesnė už 
jo metinę algą. Aukštųjų administratorių, 
karininkų, iškiliųjų mokslininkų, meni
ninkų mėnesiniai atlyginimai siekia kelis 
šimtus arba ir daugiau tūkstančio rublių, 
tuo tarpu jaunas gydytojas teuždirba 
120 rublių, darbininkas — 70 rublių 
mėnesį.

Naujosios sovietinės buržuazijos 
nimas nesiriboja vien tik labai aukštais 
atlyginimais. Jie be eilės aprūpinami erd
viais pigiais butais, gauna asmeniškas da- 
čas, medžioti, meškerioti važinėja valdiš
kų vairuotojų vairuojamais valdiškais au
tomobiliais, jie ir jų šeimos gydosi spec- 
klinikose, jie perka speckrautuvėse, ku
riose kainos, tiesa, nėra žemesnės, bet už
tat prekių jose paprastai netrūksta. Liau
džiai visa tai tėra rojų primenanti svajo
nė.

Ekonominės privilegijos naujuosius po
nus akivaizdžiai iškelia virš kitų papras
tų eilinių žmonių. Tai juose ugdo bajoriš- 
kumą, pagarbos sau reikalavimą ir pa
prasčiausią pasipūtimą. Naujųjų ponų 
„ponais“, žinoma, niekas nevadina, bet ir 
„draugais“ jie tetituluojami spaudoje. Ei
linis pilietis ministro akistatoje „draugu“ 
nepavadins, bent „tamsta“ pavartos.

Su pagrindu, gal būt, skundėmės, 
paskutiniaisiais nepriklausomosios 
tuvos metais per daug tų ponų buvo 
visę, bet tiek visokiausių ponų kaip 
bartiniais „liaudies valdymo“ laikais, nė 
bajoriškoje Lietuvoje nebuvo.
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DBLS Coventrio Skyriaus nariui 
KAZIUI BIČKUI, 

jo mielam broliui Antanui mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame 

giliausią užuojautą.
Skyriaus Valdyba ir nariai

Vliko pirmininko kalbos, pasakytos ba
landžio mėnesį per Vatikano ir Romos ra
diją, pasirodo, bus tiek sukrėtusios vilniš
kius bolševikinius „smegenų skalbėjus“, 
kad neiškentė nesiaiškinę (ir tų kalbų ne
išgarsinę) ne tik Lietuvoj, bet net ir Ru
sijoj.

Maskvos Ogoniok žurnalo (rugp. m.) 34 
nr. dalis skirta straipsniams ir iliustraci
joms apie „tarybinę“ Lietuvą. Medžiaga 
parengta Vilniuje (aiškiai regimi Gimtojo 
krašto vyr. redaktoriaus M. Jackevičiaus 
redagavimo pėdsakai), ir vienas straipsnis 
— Drąsučio Šovos, kuriame jis aiškina 
(ar už jį aiškina), kodėl jis išvykęs iš 
Amerikos, bet daugiausia tęsia Tiesoj pra
dėtą neva atsakinėjimą į dr. Valiūno mi
nėtąsias kalbas... Visi atsakymai neorigi
nalūs, iš agitpropo „senų plokštelių archy-

VLIKO SEIMO POSĖDŽIAI

Vliko Seimas šaukiamas posėdžių gruo
džio 16 ir 17 d.d. New Yorke.

Seime bus Vliko pirmininko pranešimas 
„Vliko vedamoji Lietuvos laisvinimo kova 
tarptautinių įvykių šviesoje“ (dr. J. K. 
Valiūnas), Vliko tarybos pranešimas (pa
skutiniojo Vliko tarybos susirinkimo pir
mininkas Vliko Valdybos narys Pr. Vai
nauskas), Vliko valdybos pranešimas 
(Vliko vicepirmininkas J. Audėnas) ir L. 
Išl. Tautos Fondo bei Jungtinio Finansų 
Komiteto pranešimas (pirmininkas prel. 
J. Balkūnas). (E)

VLIKO LEIDINIAI
Vliko valdyba peržiūrėjo ir pripažino 

tinkamu išleisti V. Vaitiekūno parengtą 
leidinį Lithuania antra, papildyta ir pa
tikslinta, laida. Tai bus jau trečias Vliko 
leidinys anglų kalba Lietuvos Laisvės Ko
vos Metų programos rėmuose. Jau išleista 
sąlanka, nušviečianti Vliko tikslą ir są
rangą, ir jau baigiama spausdinti irgi Li
thuania vardu pavadinta brošiūra, kurio
je santraukiškai pateikiami duomenys 
apie Lietuvą, jos padėtį ir dabartinius sie
kimus. (E)

Septynios DIENOS
• ■■■' ■ «=

Susitikimas Vašingtone
Amerikiečių „Newsweek“ rašo, kad Ko

syginas parašęs prez. Johnsonui laišką, 
kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl pa
blogėjusių santykių tarp JAV ir Sov. fi
gos.

Dėl to prez. Johnsonas norįs Vašingtone 
susitikti su Brežnevu ateinantį pavasarį. 
Jei toks pasimatymas įvyktų, jis padėtų 
prezidentui busimuosiuose rinkimuose. So
vietai taip pat galvoją, kad geriau padėti 
Johnsonui laimėti rinkimus, nes į prezi
dentus atėjęs respublikonas vargu ką galė
tų pakeisti Vietnamo kare sovietų norimą
ja linkme.

Niekas nenori pirkti
Knygų leidyklos ir laikraščiai sumokėjo 

didelius pinigus už Stalino dukters Svetla
nos atsiminimų knygą „Dvidešimt laiškų 
draugui“ nematę ir neskaitę rankraščio.

Dabar knygynai, ypač JAV, skundžiasi, 
kad tos knygos niekas nenori pirkti. Žmo
nės apsipažinę su tuo, kas knygoje dėsto
ma, iš laikraščių, ir dabar jie nenorį jau 
knygos, kurioje ji pati save vaizduoja tė
velio dukrele, o Staliną ne tokį, koks žmo
nėms buvo iki šiol žinomas.

Didžiausi knygos pirkėjai esą sovietiniai 
atstovybės pareigūnai.

Generolo prezidento ne
Spaudos konferencijoje Prancūzijos pre

zidentas gen. de Gaulle'is atvirai pareiškė, 
kad Britanijos jis nenori Europos Ekono
minėje Bendruomenėje. Jeigu Britanija 
būtinai norėtų įeiti ir kiti Bendruomenės 
nariai užsispirtų ją įsileisti, tai kiltų rizi
ka subarstyti visą tą junginį.

Britanija, sako, galėtų jungtis tik kaip 
nepilnas narys.

Pagrindinė jo nenoro priežastis — nuo
latiniai Britanijos ekonominiai sunkumai.

Pikta generolo prezidento kritika
Europos spauda piktai pasisakė dėl prez. 

de Gaulle‘io nusistatymo neįsileisti Brita
nijos į Europos Ekonominę Bendruomenę.

Toksai prezidento užsispyrimas laiko
mas pačios Prancūzijos politikos silpnumu. 
Italų „Voce Repubblicana“ prezidentą net 
pavadino Vilhelmo ir Hitlerio įpėdiniu. 

vo“. Būdinga tik, kad rašinio tvarkyto
jas apsaugojo tariamąjį autorių nuo savęs 
įskundimo. Būtent, apdairiai pasisakyta, 
kad D. šova pats Vatikano ar Romos radi
jo neklausė. Sako tik: „man tapo žinoma 
apie jo (atseit, dr. Valiūno) pareiškimus 
per radiją lietuvių kalba — jis pats tebe
tęsia drabstymą purvu namų, kuriuose gi
mė ir gyveno, ir Lietuvos tarybinės sant
varkos šmeižimą“. Taigi, apie kalbas, į 
kurias atsakinėja, D. šova sužinojo tik 
iš to, kas jam buvo kitų pasakyta. Ir atsa
kymai aiškiai jam padiktuoti tokie, kokie 
tik Tėvynės balso - Gimtojo krašto redak
cijos kabinete sėdintiems galėjo ateiti į 
galvą. Juk tik jie gali sugalvoti Ameriko
je gyvenusio žmogaus lūpomis skelbti, kad 
Amerikoje išeinantieji lietuvių laikraščiai 
esą leidžiami „amerikiniais pinigais“ (su
prask, valdžios finansuojami), nors oficia
lus leidėjas, girdi, esąs „Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas“...

Apie Ameriką D. Šovos vardu parašyta
me straipsnyje pasakojama, kad Korėjos 
karo metu gavęs šlifuotojo darbą, labai 
sunkų, ir tekę dirbti 7 dienas savaitėje po 
12 ir daugiau valandų kasdien (!). Paskui, 
iš darbo atleistas, įstojęs į universitetą ir 
turėjęs mokėti už mokslą 800 dolerių — 
dviejų mėnesių uždarbį (tuo metu sovieti
nis šlifuotoj as per pusantrų metų vargiai 
tiek uždirbdavo). Gavęs darbo universite
to valgykloj, universitetą baigęs, bet tada 
jau niekaip negalėjęs gauti darbo pagal 
specialybę (ekonomistas). Priežasčių bu
vę visokių, bet svarbiausia buvusi ta, kad 
jis svetimšalis, lietuvis... Girdi, Amerikoj 
priimant žmogų į darbą žmogus vertina
mas taškais pagal tautybę ir religiją. Pa
gal tautybę, esą, blogiausiai vertinami lie
tuviai, slavai, pietamerikiečiai ir negrai. 
Pagal religiją — katalikai, bet ir už šiuos 
blogiau esą vertinami ateistai: tiems visur 
uždarytos durys...

Šitaip D. šovos lūpomis nupiešę gyveni
mo sąlygas Amerikoj ir surašę visas turi
mas gėrybes „tarybinėj“ santvarkoj, pro
pagandininkai leido įrašyti ir svarbiausią 
D. Šovos nusiskundimą, kurį buvo leidę 
įrašyti ir Tiesoj paskelbtame straipsnyje: 
su žmona ir dvejetu vaikų jis vis dar te

Potvynio aukos
Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, dėl 

didelio lietaus buvo kilęs potvynis, kurio 
metu žuvo 427 žmonės.

Pasikeitimai viršūnėse
Įvykdęs svaro nuvertinimą Britanijos fi

nansų ministeris Callaghanas perėmė vi
daus reikalų ministerio pareigas. Finansų 
ministeriu paskirtas Jenkins, buvęs vidaus 
reikalų ministeris.

Pasitraukia iš savo pareigų ir JAV kraš
to apsaugos ministeris McNamara, kuris 
buvo išrinktas Pasaulinio Banko pirminin
ku.

Paskutinieji pasitraukė
Iš Pietų Arabijos (Adeno) Britanija iš

gabeno visus savo karius. Vietinėms orga
nizacijoms vykdant terorą, nuo 1963 m. 
ten žuvo 133, sužeista 914 britų karių.

Tvarkos priežiūrą perėmė vietiniai da
liniai.

Vakarinė Bengalija pavojuje
Vakarinę Bengaliją Indijoje yra apėmu

si netvarka ir sukilimo nuotaikos.
Jau kuris laikas vyksta dideli streikai, 

riaušės, viskas eina daugiau per juodąją 
rinką.

Komunistai įsitikinę, kad įvyks visuoti
nis sukilimas.

Keralos valstiją irgi valdo komunistai, 
kaip iki šiol Bengaliją, bet jie ne tik vie
ningi, bet dar turi suorganizavę savo „rau
donąją gvardiją“ tvarkytis su priešais.

žemės drebėjimas
Plačiu Jugoslavijos - Albanijos pasienio 

ruožu praėjo žemės drebėjimas.
Sugriauta tūkstančiai namų, žuvo ke- 

liosdešimt žmonių, sužeista šimtai.

Sąlygos taikai dėl Kipro
Sutarta, kad Turkija ir Graikija per 2 

mėnesius turi atitraukti iš Kipro salos sa
vo karinius dalinius, kurie ten neteisėtai 
buvo įgabenti. Tie nedideli kiekiai karių, 
kurie buvo numatyti pagal Ziuricho sutar
tį, pasilieka tol, kol bus panaikinti paties 
Kipro daliniai, o paskui ir tie turės būti iš
gabenti, ir saloje tvarkos prižiūrės J. Tau
tų daliniai. 

begyvena prieš 6 metus gautame viengun
giškame butuke ir vis dar laukia, kada 
ateis eilė ir jam gauti kiek erdvesnį butą... 
Pinigais butai sovietinėje sistemoje pigūs, 
bet kad butą gautum, dažnam tenka su
mokėti kuo kitu. D. šova, atrodo, jau bus 
įnešęs užpirkimo duoklę.

(ELTA)

SKUNDAS NEPASIEKĖ TIKSLO
Sovietinės kulto reikalų priežiūros 

įstaigos pareigūnas Vilniuje Rugienius ir 
„vatikanologas“ V. Niunka bandė aplinki
niu keliu įskųsti Vatikano kurijai lietuviš
kos Vatikano radijo programos tvarkyto
jus. V. Niunka balandžio 23 d. Tiesoj pa
skelbė straipsnį, kuriame kritikavo Vliko 
pirmininko dr. J. K. Valiūno per Vatikano 
radiją balandžio pradžioj pasakytąją kal
bą. Tvirtino, kad dr. Valiūnas saviškai iš
kraipęs popiežiaus Pauliaus VI encikliką 
ir pritaikęs ją „tarybinei Lietuvai šmeiž
ti“, taigi piktnaudžiavęs Vatikano radiju. 
Paskui tą rašinį jis išvertė į italų kalbą ir 
įspraudė jį į Romoje leidžiamą žurnalą 
Religion! oggi (Religijos šiandien), kad 
tuos priekaištus dėl enciklikos „iškraipy
mo“ ir Vatikano radijo „piktnaudžiavi
mo“ pamatytų ir Vatikano kurija. Ir pa
matė. Ir Vliko pirmininko pasakytąją kal
bą peržiūrėjo. Bet jokių iškraipymų ar 
piktnaudžiavimų Vatikano radiju nerado 
ir Niunkos bei Rugieniaus pageidautų iš
vadų nepadarė...

Tuo tarpu iš klausytojų laiškų patiria
mas nusiskundimas, kad ir Lietuvoj — 
kaip Čekoslovakijoj, Lenkijoj bei Vengri
joj — antireliginis spaudimas sustiprėjęs, 
ypač per mokyklas. Sniečkus net pagyrė 
mokyklas už nuopelnus ateizmo skleidimo 
srity. Iš viso iš Lietuvos ateina aimanavi
mų, kad esąs sustiprintas niekinimas vis
ko, kas lietuviams brangu, o mokymas 
mokyklose esąs tiesiog permerktas gyri
mo visko, kas rusiška.

(ELTA)

RUOŠIAMAS MEMORANDUMAS

Vlikas gauna laiškų, kuriuose klausia
ma, ar Lietuvių Politinės Konferencijos 
Vašingtone paskelbtasis manifestas jau iš
verstas iį kitas kalbas ir ar galima gauti 
atspausdintų vertimų, tinkamų paskleisti 
nelietuvių tarpe. Pranešama, kad kalba
masis manifestas nenumatomas spausdin
ti kitomis kalbomis. Tam tikslui, kuriam 
teiraujamasi manifesto vertimų, yra ren
giamas (anglų bei kitoms kalbomis) ati
tinkamas memorandumas.

(ELTA)

Demonstracija Kanadoje
Apie 300 asmenų, daugiausia ukrainie

čių, lietuvių ir latvių, surengė triukšmin
gą demonstraciją prie sovietinės ambasa
dos Ottavoj (Kanados sostinėj) lapkri
čio 7 d. vakarą, kai tenai rinkosi apie 400 
kviestinių svečių į priėmimą bolševikinės 
rusų revoliucijos sukakties švęsti. Svečiai 
buvo keli Kanados vyriausybės nariai, 
kariuomenės štabo viršininkas, eilė kitų 
valdžios pareigūnų, laikraštininkų ir kitų 
kraštų diplomatų.

Anot Toronto lenkų laikraščio Związ- 
kowiec (Sąjungietis, lapkričio 11 d.) pra
nešimo, demonstrantai balsu šaukiamais 
ir plakatuose įrašytais pareiškimais krei
pė svečių dėmesį į tų iškilmių melagingu
mą ir tvirtino, kad tai yra rusų komunis
tų imperialistinės politikos sukaktis — 
politikos, kuri reiškiasi Baltijos valstybių 
okupavimu, Ukrainos bei Gudijos smau
gimu ir tt.

f . .Keletas demonstrantų apmėtė ambasa
dos sienas bonkomis su raudonais dažais 
ir bandė įsiveržti į ambasados kiemą, ta
čiau policijos buvo sukliudyti. Penketas 
asmenų sulaikyta už viešosios tvarkos ar
dymą.

Sovietų ambasadorius, sako, priekaišta
vęs Kanados ministeriui P. Martinui, ko
dėl Kanados administracija nesiėmusi 
priemonių tam įvykiui sudrausti, nors iš 
anksto žinojusi, kad demonstracija ren
giama. Ottavos pareigūnai nesijaučia nu
džiugę tos demonstracijos faktu (nes žino, 
kad Maskvoj policija tokių demonstracijų 
gali arba neleisti, arba ir įsakyti jas su
rengti...). Tačiau jie pabrėžia, kad neleis
tinieji veiksmai buvo sustabdyti, o nuo
monių pareiškimų žodžiais ar plakatų įra
šais jie neturi teisės kliudyti, nes tai kons
titucijos visiems laiduota laisvė.

MIRĖ
DR. P. KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ
Lapkričio 15 d. rytinėje Chicagoje, 

JAV, mirė dr. Paulina Kalvaitytė-Karve- 
lienė, geriausioji Lietuvos rentgenologė.

Velionė gimė 1886 m. spalio 21 d. Žem
guliuose, Endriejavo valse., Kretingos ap
skrity.

Kiek pavėluotai pradėjusi mokytis, 
gimnaziją baigė 1914 m., o paskui studi
javo mediciną Petrapily ir Berlyne. Bai
gusi studijas ir grįžusi į savo kraštą anais 
dar sunkiais metais nepriklausomybės 
pradžioje, ji tuoj pradėjo dirbti Kauno 
miesto ligoninės rentgeno skyriuje ir va
dovavo jam iki 1927 m. Be to, kurį laiką 
dirbo VD Universitete, o paskui visą de
šimtmetį vadovavo Karo ligoninės rent
geno skyriui. Okupacijų metais dar dirbo 
Šiauliuose, o paskui vėl Kaune.

Savo ruožtu buvo dar įsitaisiusi moder
nų rengeno kabinetą Kaune, kuris buvo 
ypač išpopuliarėjęs.

Pasitraukusi iš Lietuvos ir pietų Vokie
tijoje sulaukusi karo pabaigos, 1945-1947 
m. dirbo vyr. rentgenologe UNRRA ligo
ninėj Kemptene. Nusikėlusi į JAV ir dar 
kiek dirbusi prie gydytojo, susilaukė ra
mios pensijos.

Šalia savo tiesioginio darbo, Lietuvoje 
buvo stipriai įsitraukusi į visuomeninį vei
kimą. Vadovaujamąjį vaidmenį ji turėjo 
Lietuvos abolicionistų draugijoje ir mo
terų organizacijose. Kaip gydytoja, daly
vavo medicinos draugijos veikloje ir para
šė straipsnių iš savo specialybės. Rašyda
vo taip pat laikraščiuose ir žurnaluose.

Atsidūrusi svetur, pradėjo rašyti savo 
atsiminimus. Pirmoji tų atsiminimų dalis 
— „Gyvenimo vingiais“ — buvo išleista 
1963 m. (Lietuviško knygos klubo JAV). 
Juose ji platokai papasakojo savo gyveni
mo kelią iki tol, kai baigė mokslus ir grįžo 
Lietuvon. Ji pristatė skaitytojui žemai
tiškąją savo gyvenimo aplinką įr visų tų 
vietų, kur jai teko mokytis.

Yra parašiusi ir kitą tų atsiminimų da
lį, kuri pradedama jos tarnyba Kaune ir 
baigiama įsikūrimu JAV. Gydytojų pa
saulis paprastai būna ir palieka užslėptas 
nuo visuomenės akių. Dr. P. Kalvaitytė- 
Karvelienė toje antrojoje savo atsimini
mų dalyje pasistengė nemaža ką atskleis
ti.

Jos atsiminimai iš gyvenimo Vokietijo-
je ir JAV įdomūs tuo, kad ji niekur, ne
kartoja, kas kitų matyta, patirta, išgyven
ta. Vadinas, ji rašo nepakartojamus daly
kus — savo patyrimą, o tai jau yra indė
lis į mūsų gyvenimo svetur istoriją.

Ta antroji dalis buvo įteikta išleisti Ni
dos Knygų Klubui. Autorė norėjo, kad 
knyga kiek greičiau išeitų ir dar patektų 
jai į rankas. Deja, net ir sumanymo per
leisti per „Europos Lietuvį“ ir paskui pa
leisti knyga nepasisekė pakankamai greit 
įgyvendinti: knyga dar tebėra rankrašty
je.

Sovietų ambasadorius aiškinęs, kad čia 
triukšmauja „pabėgę hitlerininkai“. Net 
ir už sovietinį nervingesnis buvęs Čeko
slovakijos ambasadorius: tasai bandęs net 
pats automobiliu demonstrantus išstum- 
dyti. Aiškinimai vargu ar teįtikino, ka
dangi daugumas demonstrantų buvo per 
jauni, kad galėtų būti buvę netgi „hitler- 
jugende“.

Demonstracijos rengėjai — Antibolševi- 
kinis Blokas (kuriame Kanadoj vyrauja 
Ukrainos Išlaisvinimo sąjunga) lapkr. 6 
d. buvo sukvietęs Ottavos laikraštininkus, 
kuriems išdėstė apgailestavimą, kad spau
da, smulkmeniškai garsinanti kiekvieną 
pajudėjimą prieš karą Vietname, per ma
žai kreipia dėmesio į Maskvos imperialis
tinius vieksmus. ,

(ELTA)

NE BOLŠEVIKAI NUVERTĖ CARĄ
Keli žymūs Prancūzijos visuomeninin

kai (jų tarpe buvęs ambasadorius akade
mikas Andrė Franeois-Poncet) bolševiki
nės rusų revoliucijos sukakties proga pa
sirašė manifestą. kuriame pareiškiama, 
kad „bolševikai smurtu nuvertė ne cariz
mą, o demokratinį režimą“. Manifeste 
smerkiami visi komunistiniai režimai, nes 
jie „niekuomet nebuvo įteisinti laisvais 
rinkimais, ir jų diktatūra yra užgniaužusi 
visas pilietines laisves“. (E)

DEMONSTRACIJA STOCKHOLME
Paryžiaus radijas apžvalgoj apie revo

liucijos sukakties minėjimą Sovietų Są
jungoj pranešė, kad Stockholme lapkričio 
7 d. įvyko poros tūkstančių baltiečių de
monstracija, reikalavusi grąžinti laisvę 
Baltijos kraštams. (E)
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EUROPOS LIETUVIS

Knyginis pasaulis Lietuvoje
DU DIDIEJI JURGIAI

a t šit ik tinęs trumpmviios
GHEAT, JUPITERIS IR JAUTIS

Lietuvoj daug išleidžiama knygų, tai 
tiesa. Bet platesniems skaitytojų sluoks
niams, aišku, daugiausia rūpi giožinė lite
ratūra. Rašytojų, rodos, netrūksta, žiū
rėk, poetų ir senstančių ir pradedančių 
apstu. Prozaikų irgi netrūksta, ir jie duo
da romanų ir novelių. Bet jų tų darbų 
skaitytojams neužtenka, nes romanai ir 
novelių ar eilėraščių rinkiniai per dieną 
nepadaromi. Todėl skaitytojas, kiek jam 
trūksta savų originalių darbų, priverstas 
maitintis vertimais, kurių didžiausią pro
centą sudaro „broliškų respublikų" litera
tūra.

Sekdami Lietuvos literatūrini gyveni
mą, matome, kad būtų dar nemaža gerų 
knygų, kurios ligi šiol nepasiekia skaity
tojo, lietuviškų knygų — senesniųjų auto
rių, dabar jau mirusių ar gyvų. Tos kny
gos nepakartojamos naujomis laidomis 
kuriais nors su literatūra nieko bendra 
neturinčiais sumetimais.

Bet padėtis po truputį pradeda keistis, 
rodos, nuo to meto, kai išėjo akademinės 
lietuvių literatūros tomai apie naujųjų 
laikų lietuvių raštiją. Sovietiniu marksiz
mu besivadovaujantiems literatūros isto
rikams didžiuma mūsų praeities rašytojų 
vis turi kokių nors „ribotumų“, dėl to da
lis šitaip aptartų raštų dar negreit, tur 
būt, pamatys pasaulį. Bet tam tikri rašy
tojai bent su dalim darbų jau parodomi. 
Jeigu literatūros istorikai pripažino kai 
kuriems rašytojams ir teigiamybių, tai, 
vadinas, jau galima dalį jų darbų persijo
ti ir paleisti į žmones. Šitaip dabar buvo 
paleisti Jurgis Savickis ir Jurgis Baltru
šaitis, abu mirę, abu stambūs mūsų lite
ratūros šulai ir abu mūsų literatūros pa
saulyje buvę tam tikra prasme vieniši 
paukščiai.

J. Savickis, tasai džentelmenas su kati- 
loku, atėjo į literatūrą ir įsistiprino dviem 
pirmosiomis novelių knygomis — „šven
tadienio sonetais“ ir „Ties aukštu sostu“. 
Vėliau jo buvo išleista kelios kelionių 
knygos, romanas „šventoji Lietuva“, no
velių knyga „Raudoni batukai“ ir du to
mai dienoraščių „Žemė dega“. Paskutinie
ji jo darbai išėjo svetur, ir jų kritiškas 
vertinimas buvo gal daugiau prabėginis. 
Dėl to, remdamiesi kritikais, mes net ne
pasakytume, kas gi verčiausia Savickio 
kūryboje: jaunystės darbai ar senatvės? 
Pavyzdžiui, kiek vertas būtų jo romanas 
„Šventoji Lietuva“? Jeigu jis literatūriš
kai vertas, tai šiandien Lietuvai, greičiau

KRIKŠTYNOS K. BARENAS

čiu! Likusiomis savaitės dienomis tas daužymasis 
prie Zakristijūno durų ir dabar tas laiškas retai tesi
skyrė su mano mintimis. Dešimtis kartų ir šiaip ir 
kitaip svarsčiau viską, o sekmadienio vidudienį tar-

— Prašom, prašom, krikštatėvi, — tarė ji ir nu- ši 
vedė Čingą į tą kambarį, kur saulė žaidė ant stalo 
sudėtaisiais buteliais ir stikliukais. Ji patraukė užuo
laidą iki lango vidurio, tada pripylė stikliuką ir iš
tiesė Čingai.

— Panašiai, norėčiau, suprasti, su motina su
gerti, ponia, atžala, taip sakant. Kaip gi, panašiai, 
vardas? Krikštysim, ir taip toliau, supranti, tai pa
našiai.

— Tai Bilas Angelas, — nedrąsiai tarė ji.
— Oho, du vardai, supranti, — tarė Činga. — 

Aš, panašiai, užsirašysiu, supranti. — Jis išsitraukė 
iš kišenės užrašų knygutę ir plunksnakotį ir balsu 
kartodamas rašė: — Bi-ll-aas Aan-ggellaas.

— Angelas Bilas, Angelas Bilas, pone Činga,

:a tvarka, — tarė įėjęs vaiku nešinas Žemčiūgėnas.
— Ar, panašiai, ne vis tiek?
— Ne.

Žemčiūgėnienė tylom žiūrėjo į savo vyrą. Pri
ėjusi paėmė ji sūnų.

— Pripilk, Aleksandrai, kūmui stikliuką, — 
tarė ji. — O, tu, mano Angelas Bilas, — sūpuodama 
tada ji tarė sūnui, — Angelas Bilas, Žemčiūgėnas tu.

— Gal ir tu vieną išgersi, Ievute? — tarė Žem
čiūgėnas, padavęs Čingai pripiltą stikliuką.

— Gerkit, gerkit, aš negersiu, — tarė ji ir sūp- 
čiojo berniuką ir vadino jį vis Angelu Bilu, kol vėl 
sučirškė skambutis. — Dabar jau bus krikštamočia! 
— tarė ji, — Eik, Aleksandrai, atidaryk.

turn aprimau, kai jau vėl stovėjau prie jų durų. Na, 
dabar! Pažiūrėsim dabar, šitas susitikimo artėjimas 
vertė širdį smarkiai tuksėti, o jei vėl niekas neatsi
lieps ir neatidarys, tai dabar bus jau paskutinis kla- 
binimasis prie tų durų.

Aš nespėjau pakelti galvos ir greitosiomis nu
spręsti, ar čia kaukšėti tą aprūdijusią grandį su liūto 
galva, ar čia pabarškinti krumpliais, lukterėti ir pa
kartoti tą barbenimą, kai terkštelėjo ten viduj už
raktai ir prasivėrė durys, dar vis grandinės prilaiko
mos, ir tamsoko koridoriaus prietemoj aš įžiūrėjau 
Zakristijūnienės veidą, jau susenusį, raukšlėtą ir iš
sigandusį. Ji truputį šyptelėjo, atkabino grandinę ir 
plačiau pravėrė duris.

— Prašom, prašom, — tarė ji beveik pašnabž
dom, atžagaria pasitraukė nuo durų ir abiem ran
kom mojo man skubėti.

Aš stovėjau jau koridoriuj, ir skubančios ir iš 
skubumo, rodos, drebančios jos rankos trinktelėjo 
duris ir įvėrė grandinę. Čia pat stovėjo ir Zakristijo
nas, ir koridoriaus gale pro kažkurias duris išdygo 
jų Stasiukas, aukštas, didelis, tėvą ūgiu pralenkęs. 
Zakristijūnienė tik tada uždegė koridoriuj šviesą, 
bet ir vėl tuoj užgesino, kai tik vyras pradarė duris 
į kambarį. Įbėgo ir ji ir išlygino lango užuolaidas, 
dar ties kraštais pasilenkdama ir pasitikrindama, ar 
nematyti, ir ties kiekviena raukšlele pabraukdama 
ranka ar patempdama pirštais.

— Aš nežinau... Jau atsiprašom, Aleksai... — 
tarė ji, neramiai sujudėdama visu kūnu. — Nei kaip 
pasakyti, nei šis, nei tas.

— Sakyk, kaip buvo ir kaip yra, — tarė Za
kristijonas.

— Kažin, ar čia pro langą nesigirdi, — pa
tylėjusi tarė ji ir įsiklausė, ir mes tylėjome ir klau
sėmės kartu su ja. —Gal persikelkim į aną kambarį.

Mes persikėlėm, pietavom, gėrėm kavą, rūkėm 
ir kalbėjom, ir aš išėjau visiškai jau vakare. Daug 
kalbėjom, bet vis apie tą patį reikalą, kuris vertė Za- 
kristijūnienę išlyginti visas lango užuolaidos raukš
leles ir kalbėti pašnabždom, ir skubiai įverti durų 
grandinę, ir išgąsdintu veidu dairytis ir klausytis. Jai 
ir kąsnis sustodavo burnoj, kai mes valgėm, ir pirštų 
galais ji nueidavo pasiklausyti, ar neateina ta 
viešnia.

(Bus daugiau)

Zakristijūnai man ne giminės, nei Stasys, nei 
Stasė, nei jų Stasiukas, o tie septyneri kaimynystėje 
pragyventi metai dar malonūs ir dabar. Labai reti 
žmonės: su jais yra apie ką pakalbėti.

Septynerių metų kaimynystę nutraukė bėgimas 
iš namų, ir paskui aštuoneris metus nesimatėme ir 
palaikėme ryšį tik laiškais, visados, rodos, nuošir
džiais ir atvirais, kaip ir anoji bičiuliška kaimy
nystė.

Kai aš atsikėliau gyventi į Intrighamą, jie turė
jo jau pirkę namus. Po aštuonerių metų malonu bus 
pasimatyti ir pasikalbėti! Aš atvažiuoju, parašiau 
jiems, noriu pasimatyti. Jų laiškas man truputį su
gadino nuotaiką. Girdi, jeigu nori, tai atvažiuok. 
Bet tokį jų abejingumą aš išsiaiškinau sau, kaip pa
prastą apsirašymą ar tarp artimų bičiulių visiškai 
leistiną stačiokiškumą.

Laiškais sutartąją valandą stovėjau prie jų du
rų. Paspaudžiau skambutį — niekas neišeina atida
ryti. Terškinau tą geležinę rankeną, barbenau 
krumpliais, daužiau kumščiu — išnaudojau visus 
galimus būdus, rodos, numirėlį būčiau galėjęs pri
kelti, dar lūkuriavau, dairiausi į langus, iš kitapus 
gatvės dar apmečiau akimis antrojo aukšto neuž-

sia, netikęs dėl savo šiokių tokių antica- 
ristinių (ar, kitaip aiškinint, antirusiškų) 
nuotaikų.

Dėl to tasai džentelmenas su katiloku 
Lietuvoje dabar buvo pakartotas 297 pus
lapių novelių rinkiniu. Viena novelė pa
imta iš periodikoje išspausdintų anksty
vųjų J. Savickio darbų, viena iš svetur iš
ėjusio rinkinio „Raudoni batukai“ (be ki
ta ko, ta visam rinkiniui vardą davusi no
velė), o visa kita parinkta iš pirmųjų 
dviejų rinkinių.

Pats tas J. Savickio į Lietuvą grąžinimo 
faktas, žinoma, yra džiuginantis dalykas. 
Štai tau atėjo į skaitytojo rankas kūryba 
vieno didelio Jurgio, kuris jauniesiems

Jurgis Baltrušaitis

NEMUNAS

Ar saulutė, ar šešėlis, 
Teka vingiais Nemunėlis — 
Ritas vilnys, sukas srovės 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žirba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis šniokščia, ūžia 
Per balandį ir gegužę — 
Supas, saulę prisisegęs, 
Ir su saule šoka, regis, 
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta, ar kai niaukias. 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba, 
Velka naštą rąstų, medžių 
Pro Alytų, pro Seredžių...

Jis vis kloja savo juostą, 
žemės gardų kvapą uosto, 
žarsto smiltį, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą, — 
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys, sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų... 

dangstytus langus ir atsigrįždamas nuėjau. Pamažu 
tolau, kol pasiekiau gatvės kampą, nes, sakau, gal 
pravers duris, gal išbėgs kuris nors į gatvę ir sušauks 
mane. Ne, niekas neišbėgo, nesušaukė, ir be reikalo 
buvo mano tas stovinėjimas ir graižiojimąsis.

Nebūčiau tiek ilgai stovėjęs prie jų durų, jei ne 
tas menkas įtarimas, kad namuose kažkas yra. Su
judėjo ir vieną ir kitą kartą dieninė lango užuolaidė
lė. Vadinas, kažkas priėjo, pasižiūrėjo, dar antrą 
kartą priėjo tuo metu, kai aš pasibeldęs laukiau, o 
atidaryti neatidarė.

Kol grįžau į visiškai kitą kraštą miesto, visom 
spalvom nusidažė anie abejingai kvietusieji laiško 
žodžiai. Gal visas tas ligšiolinis susirašinėjimas bu
vo melas, o ne tamprios draugystės išdava. Net ir 
tos užuolaidėlės, rodos, visą kelią iki namų juda 
akyse. O būčiau prisiglaudęs prie sienos, ramiai pa
laukęs, tai Zakristijūnai nepaneštų gėdos, kai kuris 
nors kištelėtų nosį, o aš stakt ir sustoju tiesiai ties 
langu! Nežinotų, kur dingti.

Šiaip ar taip, draugystė baigta. Stengiuos išmes
ti iš galvos visas mintis apie Zakristijūnus. Mano gy
venime jiems nebėra jau vietos.

Pasirodo, ne taip lengva išbraukti žmones iš sa
vo minčių. Galvoju apie juos tarpais dar ir pirma
dienį, o kai grįžtu iš darbo — Zakristijūnų laiškas! 
Ateik, ateik, užsimiršom, atleisk, girdi, lauksim. Tas 
laiškas mane šiek tiek užerzino. Ką čia jie, suaugę 
žmonės, žaidžia dabar su manim, lyg su mažame-

skaitytojams ligi šiol nebuvo pažįstamas! 
Naujiena skaitytojui turi būti graži.

Tokie darbai paprastai leidžiami tik su 
įvadiniais straipsniais. Savickio nove
lėms tokį straipsnį yra parašęs V. Vana
gas. Mes ir norime atkreipti dėmesį į tą 
straipsnį, kuris parašytas labai kultūrin
gai ir be jokių rašytojo tampymų Pro- 
krusto lovoje.

Kita apie tą patį metą išėjusi knyga yra 
Jurgio Baltrušaičio poezijos rinkinys. 
Baltrušaitis ilgą laiką rašė rusiškai, tik į 
gyvenimo galą grįždamas į savo gimtąją 
kalbą. Jei rusiškai jo eilėraščiai retam lie
tuviui tebuvo prieinami ir pažįstami, tai 
lietuviški greit įsigijo populiarumo. Nors 
pirmoji dalis jo lietuviškai parašytojo 
„Ašarų vainiko“ išėjo tik 1942 m., vadi
nas, pačiais neramiausiais jau metais, bet 
kai kurie to rinkinio eilėraščiai iš karto 
išpopuliarėjo. Tokie eilėraščiai, kaip „Ne
munas“, „Smilgų šlamesys“, „Amžių var
pas“ ir kiti, nuo to laiko kartojami ir kar
tojami bent svetur. Dabar, kai tasai rin
kinys pasirodė, aišku, ir Lietuvoje pa
sklis šio turiningo poeto eilėraščiai, o kai 
kurie bus kartojami ir kituose leidiniuo
se.

J. Baltrušaičio poezijos rinktinėje iš
spausdintas toks pat simpatiškas įveda
masis straipsnis kaip ir Savickio atveju. 
J. Baltrušaičio kūrybą apžvelgia V. Kubi
lius. Lietuva dabar turi puikių jaunų kri
tikų, išėjusių aukštuosius mokslus ir vi
siškai pasiruošusių savo darbui. Deja, li
gi šiol jie gana dažnai nesugebėdavo „pa
taikyti“ kaip kažkam reikia... Dabar, ma
tyt, vadžios jau daugiau atleistos, dėl to ir 
V. Kubiliaus straipsnis išėjo gražus. Tie
sa, straipsnio autorius gal ir ne visus šal
tinius apie J. Baltrušaitį galėjo panaudoti, 
bet, pavyzdžiui, sumini jau, ką A. Jakštas 
apie jį rašė, ir sumini nesibardamas. Tai 
jau, sakytume, gerai.

K. Plaučiūnas

P.S. Turiu prisipažinti, kad anąkart, ra
šydamas apie Lietuvoje išleistąją antolo
giją „Graži tu, mano brangi tėvyne“, pats 
būsiu suklydęs ir kitus suklaidinęs.

Matydamas, kad knygą išleido Kultūri
nių ryšių su užsienių lietuviais komitetas, 
ir žinodamas, kad ligi šiol to komiteto 
leidiniai būdavo skiriami vien tik užsie
nių lietuviams, pasidariau išvadą, jog ir ši 
stambi knyga bus skirta tik mums. Be to. 

DIDYSIS angių rašytojas G. B. Shaw sa
vo testamentu paliko žymią pinigų sumą, 
skiltą tyrimams anglų kalbos rašybai pa
keisti ir supaprastinti. Didelę savo ilgo 
gyvenimo dalį jis domėjosi angliškosios 
rašybos klausimais, iškeldamas jos nenuo
seklumus ir keistenybes. Su kandžia pa
šaipa G. B. Shaw siūlė anglišką žodį fish 
(žuvis) rašyti gheat. Mat. žodyje ,,tough" 
gh tariamas kaip f: žodyje „teach“ ea ta
riamas kaip i: o žodyje ..mention" t taria
mas kaip sh (š). Taigi gh-ea-t, rodos, ir tu
rėtų būti tariama f-i-sh.

Tačiau literatūrinė kalba ir rašyba vis 
dėlto ne taip jau lengvai reformuojama, o 
todėl ir tie G. B. Shaw tam reikalui pa
liktieji, rodos. 50.000 svarų įsitvirtinusios 
anglų kalbos rašybos, matyt, nebepakeis.

Prieš 17 metų šiokią tokią rašybos re
formą įgyvendinti net bandė užsienio lie
tuviai. Pr. Skardžius tada išleistame Lie
tuvių kalbos vadove, pavyzdžiui, siūlė 
„biaurus“ rašyti „bjaurus“, „ieškoti" — 
„jieškoti“, „tur būt“ — „turbūt" ir pana
šiai. Siūlymai, žinoma, nerevoliuciniai, 
saikingi, dargi logiški, gyvenimiški ir su
silaukę daugelio rašto žmonių pritarimo. 
Bet toji reforma neprigijo, neįsipilietino, 
pagaliau pats jos autorius nuo jos įdiegi
mo atsisakė. Kitaip, matyt, nė būti nega
lėjo.

KAS GI BŪTŲ, jeigu kiekvienas rašytu
me taip, kaip mums geriau atrodo ir pa
tinka? Kalba yra žmonių susižinojimo 
priemonė, ir todėl ji, o ypačiai literatūri
nė kalba ir jos rašyba, turi būti suvieno
dinta, neįvairuojanti, atseit, sunorminta, 
kad jos suprantamumas būtų visuotinis. 
Tų sutartųjų kalbos ir rašybos taisyklių, 
normų keitimas prasmingas tegali būti vi
suotinis, visus tos kalbos vartotojus sais
tantis. Geriausiai sugalvoti, žiningų kalbi- 

mane šitaip galvoti bus paskatinęs dar ir
tas daugumas antologijon įjungtų svetur 
gyvenančių rašytojų. Kadangi ligi šiol bū
davo stipriai vengiama rodyti Lietuvos 
skaitytojams kūryba svetur gyvenančių 
rašytojų, tai kas gi iš tiesų galėjo patikė
ti, kad dabar staiga per tą antologiją bent 
kelios dešimtys jų iš karto „pareis namo“!

Dabar matau, kad „Pergalės“ žurnalas 
išsispausdino tos antologijos recenziją. Iš 
to daryčiau išvadą, kad antologija priei
nama ir Lietuvos skaitytojui.

K. P. 

ninku paruošti kalbos taisyklių ir rašybos 
keitimo siūlymai liks pasmerkti bergždu- 
mui, jei jie nebus visų pripažinto autorite
to paskelbti. Emigracija iš tiesų neturi ir 
negali turėti pakankamo autoriteto, kad 
joje paskelbtieji kalbos ir rašybos keiti
mai galėtų būti priimami ir tautos kamie
no pačioje Lietuvoje.

Dažnas, žinoma, turi savo atskirą nuo
monę įvairiais rašybos ir net žodyno klau
simais. Sakykime, Vydūnas rašė savaip, 
nepaklusdamas bendrinės mūsų kalbos 
kūrėjo Jablonskio nustatytiesiems dės
niams. Ne vienas, matyt, neprisiversda
mas įsigilinti į vydūniškosios rašybos tai
sykles, Vydūno raštų net nėra kaip rei
kiant perskaitęs. Ir kiti mūsų rašto žmo
nės kartais mėgsta savaip, ne bendrybiš- 
kai, lietuvių kalba rašyti, žodžius vartoti. 
Nors jau romėnai, kaip žinome, maždaug 
sakė, kad kas tinka Jupiteriui, nebūtinai 
derinasi prie jaučio...

AIŠKU, kad visumoje ir mes, užsienio 
lietuviai, savo literatūrinę kalbą ir jos 
rašybą turime derinti prie Lietuvos varto
senos. Vilniaus universitete, Pedagoginia
me institute, Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute yra ten bū
riai gerai paruoštų, su pasiaukojimu dir
bančių kalbininkų. Ir savo darbą jie ten 
iš tiesų gerai atlieka. Antra vertus, aklai 
sekti Lietuvos vartoseną ir mums, gal būt, 
ne kiekvienu atveju yra būtina arba net 
tikslinga, ypačiai, kai ginčytina vartosena 
yra mažiau kalbininkiško, bet, sakytume, 
kultūrinės pažiūros pobūdžio.

Prieš keletą metų tarybinėj Lietuvos 
spaudoje buvo paminėtas didelis rašyto
jas „Gugas“. Literatūros mokovai ir šiaip 
mylėtojai krapštinėjo sau pakaušius, var
linėjo enciklopedijas, bet tokio rašytojo jo
kioje pasaulio literatūroje užtikti negalė
jo. Galop paaiškėjo, kad omeny turėtas 
prancūzas Victor Hugo. Žinia, rusai, savo 
abėcėlėje „h“ raidės neturėdami, jos vie
toje svetimžodžiuose vartoja „g“, taigi ir 
Hugo rašo Gugo, o, matyt, riboto literatū
rinio išprusimo žurnalistas, iš rusų kalbos 
versdamas, prie pavardės dar pridūręs lie
tuvišką galūnę, ir gavo tą ,į anekdotą spė
jusį išvirsti Gugą. Norint tą prancūzišką 
pavardę rašyti taip, kad lietuvis ją teisin
gai ištartų, turėtų būti rašoma maždaug 
Hiugo arba Hygo...

Ypačiai pavardžių iškraipymas, taikant 
jas prie savo kalbos rašybos, yra labai pa
vojingas ir jautrus dalykas. Neišvengia-
mas jis, žinoma, skirtingus alfabetus nau
dojančiose kalbose, bet vargiai pateisina
mas kitais atvejais. Asmenvardis vis dėlto 
yra labai asmeniškas dalykas, o integralia 
asmenvardžio dalimi taip pat yra ir gra
fiškasis užrašytojo vardo vaizdas. Todėl, 
sakykime, iš Johnsono padarę Džonsoną, 
mes jį pravardžiuojame, perkrikštijame, 
savaip nuasmeniname. ,

ČIA MES vienas kitą kartais pabarame 
už pernelyg gausų svetimžodžių vartoji
mą, bet nūdienėje Lietuvos spaudoje tų 
svetimžodžių iš tiesų yra kur kas daugiau 
kaip mūsų laikraščiuose. Svarbiausia, kad 
daugumas jų visiškai nereikalingi, bepras
miški, nes turime pakankamai gerų tikrų 
lietuviškų jiems atitikmenų.

Rašantysis nė kiek neabejoja, kad užsi
manęs parašyti apie pastaruosius Britani
jos finansinius sunkumus ir paminėjęs 
svaro devalvaciją, su pagrindu iš mūsų 
redaktoriaus gautų barti už nereikalingo 
svetimžodžio kaišiojimą j savo rašymą. 
Juk „devalvacija“ aplamai nei šioks, nei 
toks žodis, o jo prasmei išreikšti turime 
visiškai dorą lietuvišką „nuvertinimą“. 
Tačiau vilniškė „Tiesa“ ir kiti laikraščiai 
to svaro nuvertinimo visiškai nepastebė
jo. Ten terašoma apie devalvaciją...

R. E. Maziliauskas

LIETUVOS ISTORIJA LENKIŠKAI

Lenkijoje neseniai išleista lenkiškai pa
rašyta Lietuvos istorija: Jerzy Ochmans- 
ki, Historja Litwy, Wroslaw - Warszawa- 
Krakow, 347 psl. su iliustracijomis ir 
dviem žemėlapiais. Pagrindiniai skyriai: 
Lietuva ir jos geografinė padėtis, Lietu
vos pradmenys. Lietuvos valstybė XIII- 
XVI amž„ Lietuva unijoje su Lenkija, 
Lietuva magnatų valdoma (1440-1548), 
Lietuves klestėjimo laikotarpis (1548- 
1648), Lietuva nuosmukio metu (1648- 
1795), Lietuva feodalinės epochos pabai
goje (1795-1861), Tautinis atgimimas 
(1861-1904), Lietuva revoliucijos ir reak
cijos metu (.1905-1914), Lietuva pasauli
nio karo metu (1914-1918), Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis.

Dr. J. Ochmanskis, Poznanės Istorijos 
Instituto narys, nuo 1960 m. mokslo žur
naluose yra išspausdinęs visą eilę studi
jų iš Lietuvos istorijos.

(ELTA)
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LIETUVOS VOKIEČIAI
Nepriklausomoje Lietuvoje vokiečiai 

buvo antra savo didumu tautinė mažuma. 
Jie sudarė kiek daugiau kaip 4 nuošim
čius krašto gyventojų. Didesni vokiečių 
telkiniai buvo Kaune ir, žinoma, Klaipė
dos krašte, kur per gyventojų surašinėji
mą, palyginti, didelė jų dalis užsirašė vo
kiečiais. Kiti Lietuvos vokiečiai buvo iš
sisklaidę po visą kraštą, ypačiai Žemaiti
joje ir Suvalkijoje, kur jie buvo žinomi 
kaip geri amatininkai, kartais prekybi
ninkai. Nemaža buvo ūkininkų, vienas ki
tas dvarininkas.

Priešingai Latvijai ir Estijai, kur vadi
namieji vokiečiai-baitai ilgą laiką sudarė 
vadovaujantį krašto sluoksnį — bajoriją, 
dvarininkus, pirklius ir pramonininkus, 
— Lietuvos vokiečių dauguma buvo eili
niai miestiečiai ir ūkininkai.

Kaune vokiečiai daugiausia buvo susi
spietę Šančiuose, kur jų daugumas buvo 
amatininkai ir pramonės darbininkai. Jų 
tarpe buvo daug tų vokiečių palikuonių, 
kurie dar pereitojo šimtmečio pirmojoje 
pusėje kasė Kauno geležinkelio tunelį ir 
įsikūrė tuose pačiuose Šančiuose. Kai vo
kiečiai pramonininkai caro laikais statė 
metalo apdirbimo fabrikus, jie iš Vokieti
jos atsikvietė nemaža vokiečių amatinin
kų ir kvalifikuotų darbininkų, šmito (vė
liau „Metalo*-) fabrike Šančiuose ir Til- 
manso (dabar „Pergalės") fabrike Kauno 
Karmelituose iki pastarojo karo dirbo, 
palyginti, didelis vokiečių skaičius.

Vokiečių kūrimosi Lietuvoje pradžia 
paprastai siejama su 1323 m. gegužės 26 
d., kada Gediminas eilei Vokietijos miestų 
išsiuntinėjo savo garsųjį laišką, kviesda
mas Lietuvoje kurtis vokiečius amatinin
kus, pirklius ir net riterius. Yra žinoma, 
kad 14 šimtmečio pradžioje Vilniuje jau 
buvo vokiečių kolonijos užuomazga, grei
čiausia, atvykusių iš Rygos. Vėliau Vil
niuje Vokiečių gatvės rajone susispietė 
stambus vokiečių telkinys. Toje miesto 
dalyje esanti šv. Mykalojaus bažnyčia 
(dr. P. Rėklaičio aiškinimu) taip pat buvo 
vokiečių pirklių pastatyta. Istoriniai šal
tiniai tvirtina, kad toji bažnyčia jau sto
vėjusi 1387 metais.

Pagal 1959 m. Lietuvos gyventojų sura
šymą, šiuo metu Lietuvoje vokiečių tauty
bės gyventojų nebėra. 1941 m. apie 52.000 
asmenų iš Lietuvos repatriavo į Vokietiją. 
Ne visi jų buvo tikri vokiečiai. Manoma, 
kad iki trečdalio repatriantų buvo lietu-
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1948 m. kovo 1 d. Anglijos Darbo minis
terija atleido kunigus nuo sutartinės dar
bo prievolės. Leido jiems laisvai pasirinkti 
gyvenamąją vietą ir dirbti tiesioginį kuni
go darbą savo tautiečių tarpe. Kiek atsi
menu, tuo laiku į Angliją darbams jau bu
vo atvykę 3 lietuviai kunigai: J. Kuzmic- 
kis, P. Kairiūnas ir A. Petraitis.

t t t
1948 m. kovo 4 d. DBLS Centro valdyba 

nutarė pravesti šokolado ir saldainių rink
liavą. Saldumynai buvo skirti lietuvių vai
kučiams, gyvenantiems DP stovyklose Vo
kietijoje. Surinkta ir išsiųsta 160 svarų 
saldumynų, bet, deja, dalis jų kelionėje 
.nugaravo“.

t i t
1948 m. „Britanijos Lietuvio“ 41 nume

ryje buvo išspausdintas inž. V. Izbicko at
sišaukimas į Anglijos lietuvius nuosavų 
Sąjungos namų reikalu. Pirmasis to suma
nymo rėmėjas buvo K.A. Brazdžionis: jis 
paaukojo 5 svarus.

t t i
1948 m. spalio 16-17 dienomis įvyko ant

rasis DBLS atstovų suvažiavimas. Daly
vavo 53 skyrių atstovai, kurie atstovavo 
2.143 nariams. Sąjunga tuo laiku turėjo 78 
skyrius su daugiau kaip 3.000 narių. Sky
riuose suruošta 78 minėjimai, 6 skyriai tu
rėjo chorus, 5 oktetus, 3 scenos mėgėjų bū
relius, veikė 8 tautinių šokių grupės. Meni
niai vienetai suruošė 47 pasirodymus. 
Ruošta parodos, ekskursijos, bendros kū
čios, lavinimosi ir anglų kalbos kursai ir 
kt. Suvažiavime dalyvavo Vliko Tarybos 
pirm. V. Sidzikauskas ir padarė pranešimą 
Lietuvos laisvinimo ir tarptautinės politi
kos klausimais. Suvažiavime buvo iškeltas 
ir vienbalsiai priimtas Sąjungos namų įsi
gijimo klausimas.

t t t
1896 m. Amerikoje įsisteigė Tėvynės My

lėtojų Draugija. Ji pasirinko sau tikslu pa
dėti Lietuvai kovoti su carinės Rusijos 
priespauda ir spausdinti lietuviškas kny
gas. Draugija išleido Kudirkos, Strazdo, 
Vaičaičio, Basanavičiaus, Žiliaus, Prapuo
lenio ir kitų rašytojų raštus.

t t t
1904 m. buvo įsteigta Vilniaus Lietuvių 

Susišelpimo Draugija. 1910 m. draugijos 
pirm, buvo dr. A. Vileišis. Draugija, turėjo 
apie 60 narių. Nario mokestis buvo 6 rub
liai.

t t t 

viai, kurie savo protėviuose šiaip taip ga
lėjo susekti vokiečių kilmę. Kiti repatria
cijos teisę gaudavo vien tik dėl savo evan
gelikų tikybos. Pagaliau 1944 metais į Vo
kietiją pasitraukė arba buvo evakuota 
114.000 Klaipėdos krašto gyventojų, kurių 
bent dalis irgi buvo vokiečiai.

Šiandieną buvusieji Lietuvos vokiečiai 
išsiblaškė po visą pasaulį — JAV, Kanadą, 
Australiją, Britaniją ir kt. Tačiau jų dau
gumas, tur būt, yra įsikūrę Vakarų Vokie
tijoje. Jie čia yra susibūrę į savo organi
zaciją, kurią vokiškai vadina Landmann- 
schaft der Deutschen aus Litauen. Jų dau
gumas yra evangelikai, o todėl savo tiky
biniams reikalams jie turi įsteigę Lietu
vos vokiečių evangelikų Pagelbinį komite
tą, kuriam vadovauja pastorius Hermann 
Jaekel.

Lietuvos vokiečiai yra veiklūs. Jie ruo
šia savo suvažiavimus, susirinkimus, po
būvius ir kitus renginius. Jų jaunimas, 
suprantama, jau yra „suvokietėjęs“ ir 
jaučiasi pilnutiniais Vakarų Vokietijos pi
liečiais. Bet vyresnioji karta yra savaip 
lietuviška, jaučianti šilimą ir prisirišimą 
savo buvusiai tėviškei. Jų pobūviuose 
dažnai išgirsi pilna krūtine traukiamas 
lietuviškas dainas, o su apsilankančiais 
svečiais lietuviais mielai pasišnekama lie
tuviškai.

Buvę Lietuvos vokiečiai turi ir savo 
spaudą, net leidžia knygas. Prieš trejetą 
metų, pavyzdžiui, jie išleido Lietuvos vo
kiečių evangelikų parapijų istoriją (Bil-

NAUJAS VIEŠBUTIS

Vilniaus laikraščiai spalio 31 d. pranešė, 
kad Kaune atidarytas naujas viešbutis 
vardu „Baltija“ (Vytauto, arba dabar va
dinamame Lenino prospekte, netoli nuo 
geležinkelių stoties). Viešbutyje 330 vietų, 
restoranas, bufetai, kavinė, kambariai su 
prausyklomis ir dušais... Pranešimuose 
aprašyti vitražai vestibiulyje ir akmenų 
mozaika restorane, nuotraukose parodyti 
net ir laiptai, paminėti modernūs virtuvės 
įrengimai ir dešimtajame aukšte numato
moji vasaros kavinė, tik pamiršo paminė
ti, ar yra keltuvas tame dešimties aukštų 
name. Viešbutį projektavo arch. J. Nova- 
kas, vidaus įrengimus B. Zabulionis, mo
zaika dail. A. Juškevičienės, vitražai jauno 
dailininko A. Stiško. (E)

1906 m. Mokslo Draugijos ir kitų organi
zacijų pastangomis Vilniuje buvo suruoš
ta pirmoji Lietuvių Dailės Paroda. Joje, 
šalia kitų eksponatų, buvo gausiai išstaty
ti ir vilniečių moterų rankdarbiai. Jie pa
sižymėjo ypatingu raštų turtingumu, sava 
technika ir gražiu spalvų derinimu.

t t t
1939 m. skulptoriui P. Rimšai buvo pa

skirta 500 litų mėnesiui pensija. Tenka 
priminti, kad Lietuvos vyriausybė jam 
pensiją buvo paskyrusi žymiai anksčiau. 
Bet skulptorius jautėsi, kad dar esąs pa
kankamai stiprus, ir jos nepriėmė.

t t t
1939 m. Kaune buvo įsteigta ir užregist

ruota masinio pobūdžio organizacija „Tė
vynės Sąjunga“. Ji savo įstatuose paskel
bė, kad turinti tikslą ugdyti ir stiprinti lie
tuvių tautinę sąmonę ir laisvės brangini
mą, kelti jų kultūrinį lygį, skatinti lietu
višką pažangos ir atsparos dvasią, pažinti 
Lietuvą, ypač jos pakraščius bei pajūrį, 
žadinti tėvynės meilę ir pasiryžimą amžius 
išlaikyti lietuvių tautos laisvę. Organiza
cijos steigėjai: A. Ašmantas, O. Beleckie
nė, K. Binkis, V. Čižiūnas, A. Juška, A. 
Miškinis, J. Paleckis, P. Pakarklis, J. Pa- 
pečkys, P. Slavėnas, J. Šimkus ir E. Zaba- 
rauskas.

t t t
1940 m. liepos 31 d. M. Gedvilos įsakymu 

buvo uždaryti dienraščiai „Lietuvos Ai
das“ ir „XX Amžius“.

t t t
1894 m. Chicagoje susiorganizavo D.L.K. 

Vytauto raitelių gvardija. Dalinys turėjo 
gražią uniformą ir reprezentavo Lietuvos 
kariuomenę.

t i t
1899 m. Chicagos miesto policijoje tar

navo 11 lietuvių policininkų.
t t t

Kai 1924 m. Amerikos karo laivyno flo
tilė vizitavo Klaipėdos uostą, buvo suruoš
tos susipažinimo vaišės su Lietuvos kariuo
mene. Vaišėse kalbėta ne tiek žodžiais, 
kiek įvairiais gestais. Kad vieni kitus ge
riau galėtų suprasti, teko vesti grupinį pa
sikalbėjimą. Amerikos jūrininkai vaišėmis 
buvo labai patenkinti ir atsisveikindami 
pareiškė: „Mes mažai turime supratimo, į 
kokį kraštą atvažiavome, bet niekur dar 
nesutikome tokių, kurie taip mus vaišintų 
ir būtų tokie geri vyrai“. Pasirodo, kai esi 
nuoširdus, tai gali susikalbėti ir nemokė
damas kalbos. 

der aus der Geschichte dės evangelischen 
Deutschtums in Litauen). Kiekvienais 
metais išleidžiamas metraštis „Heimat- 
gruss“ („Tėviškės sveikinimai“), kuris 
paprastai yra įdomus, turiningas, gausiai 
iliustruotas. Jie taip pat leidžia savo mė
nesinį laikraštį „Heimatstįmme“ („Tėviš
kės balsas*'), kurį jau eilę metų sumaniai 
redaguoja buvęs kaunietis Woldemar 
Guenther. To laikraščio kultūrinis priedas 
vadinasi „Die Raute“ („Rūta“), o stilizuo
ta rūta aplamai yra pasirinkta Lietuvos 
vokiečių ženklu, emblema.

Lietuvos vokiečiai savo veikloje yra ne- 
politiški, visą dėmesį nukreipiantys į socia
linę ir kultūrinę sritį. Savo spaudoje jie 
nemaža dėmesį skiria lietuviškiems kul
tūriniams reiškiniams. O savo švente, Lie
tuvos vokiečių diena, jie pasirinko gegužės 
26 d., kurią Gediminas 1323 metais vokie
čius kvietė Lietuvoje kurtis.

(m)

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

„KAS KAM DARBO!“
Fizinis aklumas yra didelė nelaimė 

žmogui, ir visų užuojauta akliems yra pa
grįsta.

Bet keista ir nuostabu, kad retas kas 
užjaučia protiškai aklus. Ir ne tik neuž
jaučia, bet daugelis tokius aklapročius net 
garbina ir seka. Daug yra aklaprotiškumo 
pavyzdžių, bet šiuokart paminėsiu tik rū
kančių ir girtaujančių „Kas kam darbo!“

„Kas kam darbo — rūkau už savo pini
gus!“ „Kas kam darbo — geriu už savo pi
nigus!“ Tai mano girdėti Lietuvos kaimie
čių, mokytojų, karininkų ir kitų vadina
mųjų inteligentų posakiai. Kai tokius „iš
mintingus“ pareiškimus girdi „tamsios 
liaudies“ tarpe, tai priimi su pasigailėji
mo šypsena ir skausmu širdy. Bet kai taip 
filosofuoja „inteligentija“, tai darosi ne 
tik liūdna, bet ir graudu. Pažiūri į dangų 
ir sakai mintyse: „Atleisk jiems, Viešpa
tie, nes jie nežino, ką šneka“...

„Kas kam darbo“ turėtų sakyti tik tas, 
kas neturi giminių ir artimųjų, gyvena 
pats vienas neprieinamose džiunglėse ir 
neturi noro ir vilties grįžti į žmonių bend
ruomenę. Įdomu, kiek tokių asmenų yra 
pasaulyje?

Kiekvieno žmonių bendruomenės nario 
elgesys ir sveikata yra visos bendruome
nės reikalas. Imkim rūkorių. Rūkorius ta
bako dūmais daro nemalonumą nerūkan
tiems ir net kenkia jų sveikatai. Rūkorius 
ardo savo sveikatą, menkina darbingumą 
ir tuo būna našta valstybei — t.y. visiems 
pajamų mokesčių (taksų) mokėtojams. 
Nelaimė, kai toks „savanoriškas“ ligonis 
tampa našta artimiesiems, kurie turi išlai
kyti tokį chronišką ligonį. Bet dar blo
giau, kai invalidas yra šeimos galva, šei
mos išlaikytojas ir visa šeima turi kentė
ti.

Suaugęs rūkorius (ypač užimąs atsa
kingą vietą, k.a.: kunigas, gydytojas, mo
kytojas, ministeris) duoda blogą pavyzdį 
vaikams: vaikai įsivaizduoja, kad rūky
mas yra vyriškumo, subrendimo pažymys, 
ir, aišku, pradeda rūkyti.

Šia proga tinka pabrėžti, kad rūkymas 
yra nesubrendimo — vaikiškumo pažy
mys!

Pradėję rūkyti, įsigyja neatsikratomą 
.palinkimą, tampa žalingo Įpročio auko
mis, t.y. psichiniais ligoniais, o vėliau ir 
fiziniais ligoniais.

Panašūs įrodinėjimai tinka ir girtau
jantiems.

Išvada: Rūkantieji ir girtaujantieji 
yra tikrieji LIAUDIES PRIEŠAI!

SIAUROS GATVĖS BĖDA
Vaizdelis iš Vilniaus Aušros Vartų gat

vės:
„Tarp ankštų sienų čia be perstojo burz

gia mašinų srautas, pėstieji vos spėja šlie
tis prie sienų... Nieko nepadarysi: kito ke
lio mašinoms kol kas nėra... Tačiau kartu 
reikia stebėtis, kad tokioje siauroje gat
vėje jau daugelis metų įsikūrusi šaldytuvų 
ir skalbimo mašinų parduotuvė, šių pre
kių rankomis nepaneši. Tad beveik ištisą 
dieną prie parduotuvės ir stovi mašinos, 
užtverdamos gatvėje tikrą barikadą. Dar 
blogiau, kada šaldytuvai ir skalbimo maši
nos atvežamos iš sandėlio — jomis nusta
tomas visas šaligatvis. Tada pėstiesiems 
tenka griebtis vos ne cirkinių triukų, kad 
prasmuktų savo keliu...“

Tai pasakoja vienas iš „Tiesos“ redakto
rių (lapkr. 2 d.). Beje, sako, kad čia kalba 
apie Gorkio gatvę senamiesty. Bet tuo var
du dabar vadinamos buvusios trys (galais 
susijungiančios) Vilniaus gatvės: Pilies, 
Didžioji ir Aušros Vartų. (E)

— Italijos archeologai iškasė etruskų 
kapą su 12 gražiai padarytų ir gerai išsi
laikiusių akmeninių karstų iš ketvirtojo 
ar trečiojo amžiaus prieš Kristų.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

U
Mielas Redaktoriau,

kas čia dabar būtų toks gudrus, kad pa
jėgtų pravesti aiškią ribą tarp meno ir 
narkotikų, kuriais apsisvaiginama! Pavyz
džiui, kiek televizija kam tarnauja? Daug 
ir joje pigios rūšies narkotiko. Pirmiausia 
ir svarbiausia — ateina tam tikra valan
da, žmogus paspaudžia mygtuką ir žiūri. 
Girtuoklį persekioja buteliukas, o televi
zijos žiūrovą — tas mygtukas. Ir retas to
kio mygtuko spaudėjas tėra atsparus šio 
narkotiko veikimui, nes kai jau pradeda 
žiūrėti paveiksliukų ir klausytis kalbų, 
tai taip ir nebeprisiverčia vėl užgesin
ti, žiūri viską, kas tik rodoma.

Būdamas apsėstas visokių kitokių nar
kotikų, aš irgi neatsispiriu tai pagundai. 
Bet mano galvoje yra kažkoks sraigtelis, 
kuris visada nukreipia mane galvoti lietu
viškai. Su manim ne kartą atsitinka taip, 
kaip su anuo anekdotišku lenkiškumu. 
Anekdote kalbama apie įvairių tautų 
mokslininkus, kurie rašo apie dramblį. 
Rašydamas apie dramblį lenkas būtinai 
dėstysiąs taip: dramblys ir Lenkija. Aiš
ku, kad Lenkijoje nėra dramblių, bet jei
gu lenkas rašys apie tą didžiulį gyvulį, jis 
būtinai neužmirš, kiek tai susiję su jo 
tauta. ,

* * *

O kaip atsitinka sų manim?
Pavyzdžiui, televizijoj aš pasižiūriu Hu- 

ghie Green vedamosios programos „Proga 
beldžiasi“. Joje duodama progos plačiau 
pasireikšti visokiems talentams — daini
ninkams, muzikantams, šokėjams, komi
kams ir kt. O televizijoje pasireikšti juk 
reiškia prisistatyti su savo sugebėjimais 
prieš milijoninį žiūrovą ir klausytoją. Kai 
kuriais šitaip pasirodžiusiais talentais 
paskui susidomi pramoginį pasaulį tvar
kantieji žmonės, ir štai tie talentai pagal 
savo sugebėjimus pradeda dirbti ir užsi
tikrinti duoną.

Aš nežinau, ar mūsų čia kas galėtų ši
tuo keliu prasimušti į gyvenimą su daina 
ar šokiu. Nežinau, nes nesu pajėgus ver
tinti savųjų talentų ir vertinti visokių šio 
krašto galimybių. Tačiau kodėl gi mūsiš
kiai negalėtų pabandyti pasirodyti, tegu ir 
tokioje „Proga beldžiasi“ programoje? 
Mes juk turime dainininkų, muzikantų, 
šokėjų, kurių visokie ir bet kokie pasiro
dymai paprastai pasibaigia tarp mūsų pa
čių, toje siauroje bendruomenėje, kuri nei 
jokio reiklumo neturi, nei vertinti nepajė
gia .savų talentų ir jų pasiruošimo.

* * *

Ar galėtų mūsiškiams tokia proga pasi
belsti?

Jeigu aš būčiau lietuvis su padėtim ar
ba koks nors aukštas bendruomenės rink
tinis atstovas, tai išbandyčiau. Bet ar yra 
iš ko bandyti? Mes iš įsibėgėjimo vis 
mėgstame skųstis, kad jau nieko nebetu
rime, esame kaip ir baigti. Iš tiesų taip 
nėra. Žvilgterėk į Bradfordą, Mancheste- 
rį, Nottinghamą — ten dar yra vis pasto
vios grupės. Pasuk akis dar šen ir ten — 
ji sustos ties atskirais talentais.

Ar iš to kam nors būtų naudos?
Manyčiau, kad būtų. Pirmiausia — tie, 

kurie dirba sambūriuose, repetuoja ir

BITĖ PAVOJINGESNĖ UŽ GYVATĘ

Gerai žinomas mitas apie senovės Grai
kijos didvyrį Achilą, jūrų deivės Tetidės 
ir paprasto mirtingojo Pelėjaus sūnų. Rū
pindamasi savo kūdikio ateitimi, deivė 
išmaudė jį šventosios upės Stikso vande
nyse, ir Achilas tapo nesužeidžiamas. Tik
tai kojos kulnas, už kurio busimąjį didvy
rį laikė motina, liko sausas. Kaip tik į jį 
sužeidžiamąjį Achilo kulnį ir nukreipė sa
vo ginklą troj ietis Paris, kuris nužudė 
Achilą.

Šių dienų Achilas vadinasi Alanas Tarl- 
tonas. Apie jį savo knygoje „Zanzabuku“ 
pasakoja kino operatorius Louis Čotlou. 
Tarltonas „verčiasi gyvatėmis“. Jis iš jų 
mirtinai žudančių dantų išgauna nuodus, 
kurie vartojami priešnuodžiams gaminti.

Pavojingo darbo metu (Tarltonas kar
tais per dieną išgaudo nuodus iš 400 gyva
čių) visada reikia būti atsargiam. Gyvatė 
kerta žaibiškai greit, ir nenuostabu, kad 
ilgai tokį darbą dirbęs Tarltonas buvo de
vyniolika kartų įkąstas. Kiekvienu tokiu 
atveju jis buvo gydomas priešgyvatiniu 
serumu. Dėl to Tarltono imunitetas augo 
ir pagaliau pasiekė tokį laipsnį, kad gydy
tojai tą viršimunitetį pavadino liga.

Atrodytų, kad šitoks „šarvas“ labai pa
togus gyvačių tramdytojui, tačiau dėl to 
atsirado pavojingi pasikeitimai Tarltono 
kraujuje. Dabar jis turi saugotis bitės ar 
bet kokio kito vabzdžio, kuriam įkandus, 
į kraują patenka skruzdžių rūgšties. Ši 
rūgštis gali sukelti pražūtingas pasekmes. 
Bitės įkandimas gali Tarltoną užmušti: 
toks jo „Achilo kulnis“.

(M. ir G.) 

ruošiasi, jaustų pasitenkinimą, kad galėjo 
pasirodyti prieš didelę milijoninę audito
riją. Lietuviška prasme kažkokios ypatin
gos naudos negalima iš to tikėtis — kalnai 
dėl to nenuvirs, bet lietuvių vardas nu
skambėtų ir dar gražiai.

Bet kas gi pasiimtų tokį dalyką pa
svarstyti, apspręsti, susisiekti su tais ta
lentais ir su programų organizatoriais ir 
teigiamu atveju pristatytų?

* * *

Kartais, tiesa, be mūsų ypatingų pa
stangų nuskamba Lietuvos ar lietuvių 
vardas ir nebūtinai tada, kai kuris nors 
lietuvis patenka į kalėjimą. Ana, britų te
levizijoje eina serija „Kalinys“, kurioje 
rodomas ypač modernus ir maždaug so
vietinio garso kalėjiminis kaimelis. Tos 
serijos vyriausiasis herojus anąkart išsi
kalbėjo, kad visa tai yra Lietuvoje! Žiū
rėdamas sakytum, kad vis dėlto kažkaip 
nepanašu į Lietuvą, bet ką gi darysi. Nie
kas mūsų neklausė, niekas neprašė mūsų 
patarimų ir talkos!

Taip pat be jokios mūsų talkos britų ra
dijas savo metu paskaitė atitinkamose 
programose keletą lietuvių rašytojų kūri
nių. Gal galėtų ir daugiau jų paskaityti, 
jei atitinkami skyriai turėtų savo rankose 
lietuvių rašytojų vertimų knygas, kurių 
JAV jau yra išleista visa krūva. Bet kas 
gi jas turėtų nupirkti ir padovanoti?

Štai mano svarstymėliai, kai naudojuos 
televizijos narkotiku. Ar jie turi kokio 
nors pagrindo — nežinau, ne man spręs
ti.

Tavo Jonas

NE VISKAS LIETUVAI

Tiesioginių mokesčių pavidalu Lietuvos 
gyventojai sumokės valdžiai 1968 metais 
72 milijonus rublių, o prekių kainose pa
slėptų apyvartos mokesčių pavidalu — 660 
milijonų, iš kurių tik 547 milijonai numa
tyti skirti į Lietuvai nustatytąjį biudžetą, 
o 113 milijonų bus sunaudoti Sov. S-gos 
biudžete.

Iš Lietuvoje esamų įmonių ir ūkinių or
ganizacijų planuojama gauti 480 mil. rub
lių pelno, iš kurio tik 185 skiriami į Lietu
vos biudžetą, o 295 numato pasilikti Sov. 
S-gos iždas. Tad vien iš šių dviejų šaltinių 
Sov. S-gos iždas numato 1968 metais turėti 
pajamų 408 milijonus rublių.

Įsidėmėtina, kad įmonių bei kitų ūkinių 
organizacijų pelnas yra vien tose įmonėse 
dirbančiųjų išnaudojimo vaisius: darbo at
lyginimas, nors ir numatytas kiek padidin
ti, pasilieka vis dar labai toli nuo teisingo 
atlyginimo ribos. Atlyginimas yra nustato
mas monopolistinio įmonių savininko — 
valstybės valdžios. Dirbantieji neturi jo
kių galimybių dėl atlyginimo derėtis, ne
kalbant apie grasymą streiku. Jeigu tas 
savininkas pasiryžtų mokėti darbininkams 
pilną teisingai prideramą atlyginimą, var
gu bent viena įmonė turėtų pelno. Daugu
mas bematant įklimptų nuostoliuose. Tad 
valstybės pajamos iš įmonių pelno iš tik
rųjų irgi yra savo rūšies mokesčiai.

Kolchozams irgi tenka mokėti žemės 
mokesti. Jo 1968 metais Lietuvoje numa
toma 14 mil. rublių. Kolchozai apima ne 
visą žemės ūkiui naudojamą plotą. Šalia 
1519 kolchozų dar yra 362 sovchozai. Nuo 
viso ploto nepriklausomoj Lietuvoj žemės 
mokesčių būdavo surenkama 18-19 mil. li
tų. (E)

Lietuviškas krupnikas £2.4.0.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ £2.5.0. 

Trejos devynerios 11/6.
Dar vis galima gauti:

Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.
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KALĖDINIS LAIKRAŠČIO NUMERIS
Kalėdinis padidintas „Europos Lietuvio“ 

numeris turi taip išeiti, kad dar net ir per 
visus prieššventinius pašto susigrūdimus 
laiku pasiektų skaitytojus.

Dėl to tam numeriui skirtieji visi prane
šimai, sveikinimai ir skelbimai turi pasiek
ti redakciją, ne vėliau kaip gruodžio 15 d.

Tarp Kalėdų ir N. Metų laikraštis neiš
eis.

LONDONAS
SUSITIKIMAS SU VLIKo PIRMININKU

VLIKo pirmininkas dr. J.K. Valiūnas lie
tuviškajai visuomenei pranešimą darys 
gruodžio 8 d., penktadienį, Lietuvių Na
muose Londone.

Pradžia 7.30 vai.
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti į tą 

pranešimą.

IŠKILMINGA SUEIGA IR
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Gruodžio 9 d., šeštadienį, Sporto ir So
cialinio Klubo salėje bus Londono skautų 
Vytauto Didžiojo draugovės iškilminga su
eiga ir skautiškų filmų vakaras, kurio 
metu bus rodomas filmas iš vasaros sto
vyklos bei pasaulio lietuvių skautų gyve
nimo. Po to bus tėvų pasitarimas su iš 
Derbio atvykstančiu Anglijos Rajono vie
tininku s. B. Zinkum. Pradžia 7 vai. vaka
ro.

VIENGUNGIŲ PIETŪS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais 

Kalėdų pirmąją dieną Sporto ir Socialinia
me Klube numatoma surengti viengun
gių pietus.

Visi viengungiai, kurie nori dalyvauti 
pietuose, prašomi užsiregistruoti pas Petrą 
Mašalaitį.

Jeigu ir kurios šeimos norėtų dalyvauti, 
mielai kviečiamos.

Pageidaujama, kad numatantieji daly
vauti greičiau užsiregistruotų.

ŠEIMYNINIS KALĖDŲ VAKARAS
Pirmosios Kalėdų dienos vakare Sporto 

ir Socialiniam Klube bus šeimyninis klubo 
narių vakaras su kalėdiniais žaidimais ir 
kalėdine nuotaika.

LAS KAUKIŲ BALIUS
1968 m. sausio 6 d., šeštadienį, Londono 

LAS skyrius rengia savo tradicinį kaukių 
balių. Visi kviečiami jame dalyvauti su ko 
įdomiausiu tam vakarui apsirengimu, nes 
patys įdomiausi bus premijuojami.

NAUJIEJI METAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Lietuvių Namuose Londone šįmet irgi 

ruošiamas N. Metų sutikimas.
Jis įvyks gruodžio 31 d., sekmadienį. 

Pradžia 8 vai. vakaro.
Prašom susirinkti susitikti su bičiuliais 

ir pažįstamais jaukioje Lietuvių Namų ap
linkoje. Būryje bus smagiau pajusti Nau
jųjų Metų slenkstį.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

MŪSŲ RĖMĖJAI VLB APYLINKIŲ PIRMININKŲ, KRAŠTŲ ĮGALIOTINIŲ IR VARGO MOKYKLOS MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 26.6 šil.
J. Valskis, po 3 šil. A. Gerdžiūnas, P. Mak
svytis, K. Paipalas, V. Panavas, V. Leonas, 
J. Kriščiūnas, S. Sirtautas ir A. Jasikas, 1 
šil. P. Garšva.

PUNSKE PAS BIČIULIUS
Londono Dainavos Moterų Sambūrio na

rė Danutė Briedienė jau keleri metai uo
liai rūpinasi Punsko apylinkės lietuviais 
Lenkijoje. Ji renka iš pažįstamų tinkamus 
rūbus ir siunčia tiems lietuviams, dažniau
siai savo lėšomis padengdama persiuntimo 
išlaidas. Lietuviai ten jau gavo per ją dau
giau kaip 30 siuntinių, o jie tiems lietu
viams ten labai reikalingi.

šiais metais Briedienė vasaros atostogų 
praleisti nuvažiavo į Punsko apylinkės 
kaimus. Ten ji aplankė keletą kaimų, su
sipažino su jų gyventojais ir jų rūpesčiais. 
Nors gyvenimas vargingas, bet žmonės 
stiprūs dvasia. Kaimuose atitinkamomis 
progomis linksmai skamba lietuviška dai
na.

Briedienė buvo nuvykusi su savo dviem 
dukrelėm ir ten praleido apie dvi savaites. 
Išvažiuojančiai lietuviai suruošė nuošir
džias išleistuves, o kelios šeimos palydėjo 
ją net į artimiausią gelž. stotį.

Ten būdama, D. Briedienė patyrė, kad 
Punsko lietuviams pagalba, ypač rūbais, 
labai reikalinga.

Grįžusi ji dar uoliau tęsia drabužių rin
kimą siuntiniams.

P. Ramai t is

ANGLAI APIE PAVERGTUOSIUS
Kun. A. Gerybes kalba, pasakyta spalio 

31 d. Royal Albert Hall salėje, pagerbiant 
1917-67 m. laikotarpio komunizmo aukas, 
yra ištisai atspausdinta anglų mėnesinia
me žurnale „East-West Digest“ 1967 m. 
gruodžio mėn. Ten pat plačiai aprašytas 
visas minėjimas. Kaip paprastai, žurnale 
yra daug informacijų iš komunistų pa
vergtųjų kraštų. Žurnalo metinė prenume
rata D. Britanijoje 1 sv. 10 šil.

Adresas: East West Digest, Church Hou
se, Petersham, Surrey.

JANINA LIUSTIKAITĖ ROMOJE
Iš Amerikos žemyno į Romą ilgesniam 

laikui atvyko dainininkė Janina Liustikai- 
tė.

Jau yra numatyta keletas jos koncertų 
Europoje. Ji taip pat numačiusi pagaminti 
savo įdainavimų plokštelę. Užsuks ir į 
Londoną, bet kol kas dar nežinia, kada tai 
įvyks. Tikima, kad po ilgesnės pertraukos 
ji padainuos ir Britanijos lietuviams šen 
ar ten.

Jos adresas Romoje: J. Liustikaitė, Via 
Verbania 28 Int. 18, Roma, Italia.

COVENTRY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyrius lapkričio 25 d. 
surengė gražiai pavykusį Kariuomenės 
šventės minėjimą, į kurį iš arti ir toli su
plaukė didelis tautiečių būrys. Atvyko iš 
Birminghamo, Northamptono, Ketteringo 
ir didoka ekskursija iš Derbio. Minėjimo 
salė buvo visai pilna. Salė buvo papuošta 
Lietuvos tautine ir angliška vėliavomis, o 
ant stalo stovėjo puiki gėlių puokštė.

Pradėdamas pirm. J. Dimša nušvietė lie
tuvių karių kovas ir pasiaukojimą, pabrėž
damas, kad ir čia, tremtyje, mes esame ka
riai ir turime kovoti ne ginklu, bet lietu
višku žodžiu, spauda bei darbu. Baigda
mas paprašė susikaupimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę.

Paskaita buvo N. Mockaus. Prelegentas 
pasirinko istorinę temą, ilgiau apsistoda
mas ties kovų didvyriais ir jų nuopelnais. 
Toks vaizdingas, įdomus ir aiškus dėsty
mas daug kam buvo labai gerai supranta
mas ir patrauklus. Ši minėjimo dalis bai
giama Tautos himnu.

Toliau sekė šokiai. Jų metu pravedama 
loterija. Šokiams griežė E. Dragūno kape
la. Buvo pravestas „Gėlių valsas“, renka
mos 3 geriausios šokėjų poros. Komisiją 
sudarė svečiai iš Derbio, Ketteringo ir vie
tiniai. Iš apie 40 šokančių porų nelengva 
buvo tai padaryti. Laimėtojai buvo apdo
vanoti. Be to, vakaro metu gerosios šeimi
ninkės gražinietės pavaišino svečius ska- 
nais sumuštiniais.

Minėjimas buvo šaunus ir gyvas. Mums, 
derbiškiams, pirmą kartą atsilankiusiems 
Coventryje, visa tai paliks gražių ir malo
nių prisiminimų. Didi padėka DBLS Co
ventrio Sk. Valdybai ir pirm. J. Dimšai už 
jaukų minėjimą, N. Mockui už turtingą 
paskaitą, mieloms šeimininkėms už pavai
šinimą, o kapelos vadovui E. Dragūnui už 
palinksminimą.

Mes, derbiškiai, nuoširdžiai už viską dė
kojam ir sakom: iki malonaus pasimatymo 
Derbyje vasario 10 d.

J. Levinskas

Krašto Valdyba lapkričio 3-5 d.d. į Ro
muvą sukvietė Apylinkių pirmininkus, 
Kraštų įgaliotinius ir Vargo mokyklų mo
kytojus bendram pasitarimui. Atvyko 14 
pirmininkų ar jų atstovų, 5 Kraštų įgalio
tiniai, 3 vargo mokyklų mokytojai ir Jau
nimo sekcijos pirmininkas. Dalis negalė
jusių dalyvauti atsiuntė raštiškus prane
šimus apie savo apylinkės padėtį.

Atidarymas
Po bendros vakarienės gimnazijos val

gykloje Krašto valdybos pirm. J. K. Va
liūnas atidarė suvažiavimą. Jis pasidžiau
gė, kad Valdybos kvietimas rado tokį gy
vą atgarsį, ir nubrėžė šio suvažiavimo 
tikslus. Iš suvažiavimo laukiama, kad pri
sidėtų prie Bendruomenės stiprėjimo. 
Apylinkių valdybų dirbama sunkiose są
lygose. Jos dažnai turi menkus ryšius su 
kaimyninėm apylinkėm ir .su Krašto val
dyba. Asmeninė pažintis ir bendras ap
svarstymas gyvenimo iškeltųjų klausimų 
turėtų pozityviai atsiliepti ir kasdieninia
me Bendruomenės gyvenime.

Iškilo ir keletas aktualių klausimų, ku
riuos būtų naudinga padiskutuoti. Tai Va
sario 16 gimnazijos padėtis, 50 m. Lietu
vos nepriklausomybės minėjimai, nauja
sis Bendruomenės statutas ir kt.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo iš
rinktas E. Simonaitis, o sekretoriauti pa
kviestas V. Bartusevičius.

Apylinkių pirmininkų pranešimai
P. Žiemelis — Burgsteinfurto ap. pirm. — 
iškėlė, kad jo apylinkė yra, palyginti, 
nauja, įsikūrus tik 1960 m. Nariai yra iš
simėtę 5 vietovėse, tad sunku suorgani
zuoti bendrus parengimus. Šeimos miš
rios, ir vaikų iki 18 m. amž. yra apie 35. 
Bet kokia veikla ribojasi privačiu sekto-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEICESTER — gruodžio 10 d., 12 vai., 
Mere Rd.

GLOUCESTER — gruodžio 16 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUD — gruodžio 17 d., 12 vai., Bee
ches Green.

DERBY — gruodžio 17 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 17 d., 11 vai., 

Liet. Židinyje.
ECCLES — gruodžio 10 d., 12.15 vai.
COVENTRY — gruodžio 10 d., 11.45 vai., 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAM — gruodžio 10 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — gruodžio 17 d., 12.30 v.
LEEDS — gruodžio 24 d., 3 v. p.p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — gruodžio 31 d., 1 v.

MANCHESTERIS
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 17 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose šaukia klubo na
rių metinį visuotinį susirinkimą.

Aktyvieji nariai prašomi gausiai daly
vauti.

Klubo Valdyba

KALĖDŲ ŠOKIAI
Gruodžio 26 d., Kalėdų antrąją dieną, 6 

vai. vak., Manchesterio Lietuvių Socialinio 
Klubo Valdyba savo patalpose rengia Ka
lėdų šokius.

Gros gera muzika. Prašome tautiečius 
gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., 6 vai. vak., Manchesterio 

Veteranų Sąjunga „Ramovė“ klubo patal
pose rengia Naujųjų Metų sutikimą. Bus 
geras bufetas su sumuštiniais.

Šokiams gros visiems žinoma muzika. 
Prašome nepamiršti progos pasilinksminti.

V.S. Ramovės Vadovybė

VAIKŲ EGLUTĖ
Sausio 6 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Koor

dinacinis Komitetas klubo patalpose ren
gia vaikučiams eglutę.

Programą išpildys vietos skautai ir sek
madienio mokyklos mokiniai. Programai 
prasidėjus atvyks Kalėdų senelis su gau
siomis dovanomis vaikučiams.

Koordinacinis Komitetas

LIET. SODYBA
VAKARAS SODYBOJE

Lietuvių Sodybos Klubo Šaudymo Sek
cija sausio 6 d. ruošia

Vakarą - šokius.
Ta proga bus atsisveikinta su buvusiu 

Sekcijos pirmininku A. Clarke.
Prašom nepatingėti pasukti ta kryptim.

riumi, ir jungiamasi prie didesnių kaimy- 1 Bendruomenę ir kuriais reikia daugiau 
ninių ir apyl. parengimų. ar magiau rūpintis. Apyl. ribose veikia

V. Žaliukas — Osnabruecko apyl. pirm. LRK, Moterų klubas, Lietuvių klubas, 
— nurodė, kad apylinkė įkurta 1958 m., Jaunimo klubas „Forumas“ ir vargo mo
kai likvidavosi stovyklos ir gyventojai bu- kykla. Organizuojami didesni ir mažesni 
vo įkurdinti privačiuose butuose. Narių parengimai, jaunimo subuvimai ir kt. Lei- 
skaičius sumažėjo iki 70, kada, nutraukus džiamas apylinkės biuletenis „Savi" ir ka-
Balfo šalpą, iš apyl. išėjo vokiečių pilie
čiai. Apylinkė vis dar pajėgi suruošti vi
są eilę minėjimų ir parengimų. Veikia 
vargo mokykla, kuri turi 10 mokinių.

Kun. dr. J. Petraitis — Memmingeno 
ap. pirm. — pranešė, kad Memmingene 
pirmasis lietuvių komitetas buvo įkurtas 
1945 m. Dabar apyl. sudaro 248 nariai. 
Anksčiau veikė LRK, skautai, Karių s-ga, 
Darnos choras ir kt. Šiuo metu pasireiškia 
tautinių šokių ir dainos mėgėjų grupės. 
Ruošiama visa eilė minėjimų ir švenčių. 
Ypač pasireiškia jaunimas, veikia ir var
go mokykla.

K. Dikšaičio — Bonnos-Koelno apyl. 
pirmininko — pranešimu, apylinkė naujai 
susiorganizavo tik prieš trumpą laiką. 
Yra apie 30 narių, tačiau kur kas dides
nis skaičius lietuvių, kurie tik mielai lan
ko parengimus. Buvo visa eilė parengimų 
ir leidžiamas apylinkės žiniaraštis. Jauni
mo sekcija subūrė jaunimą. Numatyta 
plati veiklos programa.

S. Antanaičio — Huettenfeldo apyl. pir
mininko — pranešimu, apylinkė įsikūrė 
1954 m. Dabar turi 24 narius. Kadangi ji 
yra gimnazijos pašonėje, veikimas reiš
kiasi mažesniu mastu. Dalyvaujama ir 
prisidedama prie gimnazijoje ruošiamųjų 
parengimų. Veikia gimnazijai remti bū
relis.

A. Jusevičiaus — Kaiserslauterno apy
linkės pirm. — pranešimu, lietuvių apyl. 
įsikūrė, kai daugiau lietuvių atvyko į dar
bo kuopas prie amerikiečių armijos. Nuo 
1960 m. apsigyveno ir lietuviškų šeimų. 
Šiuo metu lietuvių gyvena apie 300. Apy
linkei priklauso 277. Ruošiami kultūriniai 
parengimai ir veikia Vasario 16 gimnazi
jai remti būrelis.

Kun. V. Šarka — Hamburgo apyl. atsto
vas — nurodė, kad pokario metais lietu
vių skaičius Hamburge buvo didelis. Buvo 
„Švyturio“ leidykla, akcinė bendrovė Bal
tijos Lloydas, Pabaltijo universitetas (Pi- 
nneberge) ir kt. Dar 1950 m. lietuvių gy
veno net 6 stovyklose. Tais metais buvo 
sukurta Hamburgo apyl. valdyba. Dabar 
apyl. priklauso 98 nariai, bet jos ribose 
gyvena apie 500 lietuvių, neseniai atvyku
sių iš Lietuvos. Veikia sporto klubas „Bal- 
tika“, Moterų klubas, leidžiamas biulete
nis, veikia 3 vargo mokyklos. Suruošiama 
daug minėjimų, koncertų ir kt. parengi
mų.

A. Palavinskas — Saaro krašto ap. pir
mininkas — nurodo, kad apylinkė 1962 m. 
iširo ir 1967 m. vėl buvo atkurta. Tikima
si pritraukti didelę dalį ten gyvenančių 
lietuvių.

K. Šimanausko — Stuttgarto apyl. pirm. 
— pranešimu, apylinkė įkurta 1946 m. Jos 
ribose yra apie 800 lietuvių. Bendruome
nei priklauso 100. Baden-Wuerttemberge 
gyvena daug lietuvių, kurie nėra susibūrę

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734 
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT

moka 7% (grynais) 
už investaeijas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.
Dėl smulkių informacijų rašykite: 

Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

PRIEŠ ARTĖJANČIAS KALĖDAS

Laikas atnaujinti arba naujai užsisakyti 
viso pasaulio lietuviškąją periodiką. Laiku 
užsakius, kiekvieną be sutrukdymų pasieks 
ir laikraščiai ir žurnalai.

LIETUVIŠKAS KALĖDINES atvirutes 
šiuo metu taip pat galima gauti.

Nedidelis kiekis gauta naujų lietuviškų 
ilgo grojimo plokštelių.

Norintiems Kalėdoms padovanoti tauto
dailės dalykų, taip pat gražus pasirinki
mas.

Tais reikalais prašome rašyti:
Dainora, 14 Priory Rd. Kew. Surrey.

peliono „Lietuvis BW“.
J. Stankaitis — Darmstadto ap, atstovas

— nurodo, kad apylinkę sudaro darbo 
kuopos prie amerikiečių armijos vyrai. 
Narių yra apie 130. Apylinkė per ilgą savo 
gyvavimą rėmė lietuviškas kultūrines in
stitucijas, prisidėjo prie liet, parengimų, 
prenumeravo ir platino liet, tautinę ir re
liginę spaudą.

A. Brakauska. — Muencheno apyl. pirm.
— pranešimu, apylinkė pokario metais 
pasireiškė iškilia veikla. Dabar joje užre
gistruoti 220 lietuvių. Rengiami minėjimai 
ir kiti brandūs parengimai. Dažnai kvie
čiama vokiškoji publika. Veikia Moterų 
klubas ir vargo mokykla. Eilę metų stu
dentų organizacijos ten turėjo savo cent
rus.

P. Liegus — Luebecko apyl. pirm. — 
praneša, kad po karo lietuviai Luebecke 
gyveno net 10 stovyklų. Nuo 1950 m. suda
ryta Luebecko ap. valdyba. Šiuo metu yra 
56 nariai. Pravedami kultūriniai parengi
mai. Paminėtini plataus masto birželinių 
įvykių minėjimai kartu su latviais ir es
tais; jie vyksta miesto kapinėse prie mūsų 
tautinio paminklo. Vokiečių valdžios pa
ramos dėka apyl. yra įsigijusi tautinių 
drabužių, knygų ir kitų reikmenų, nepa
siturintiems užprenumeruojama liet, 
spauda.

E. Simonaitis — Weinheimo apyl. pirm. 
•— nurodo, kad nariai yra daugiausia vy
resnio amžiaus. Jie jungiasi į parengimus, 
kurie vyksta gimnazijoje ir kt.

L. Vilčinskas — Hageno apyl. pirm. — 
nurodo, kad savaranki apyl. čia įsikūrė 
1957 m. Šiuo metu yra 107 nariai. Veikia 
vargo mokykla, ruošiami parengimai.

K. Gumuliauskas — Duesseldorfo apyl. 
atstovas — praneša, kad apyl. reikštis 
pradėjo 1954 m. Atsiekta gražių rezulta
tų. Šiuo metu apyl. beveik neveikia, nes 
nėra žmonių, kurie sugebėtų ir norėtų jai 
vadovauti.

K. Vilkaitis — Hannoverio apyl. pirm.
— raštu nurodo, kad apyl. įsteigta 1946 
m. Dabar narių skaičius mažas ir didesnis 
pasireiškimas neįmonomas. Tačiau dar vis 
įstengiama mažesnius parengimus suruoš
ti. Įtraukti jaunimo nevyksta dėl tėvų abe
jingumo.

(Bus daugiau)
(VKV Informacijos)

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 11-12 d.d. Bad Godesberge 

įvyko Bonnos-Koelno apylinkės jaunimo 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 35 
jaunuoliai.

Paskaitą apie lietuvių kalbą skaitė dr. 
Gintautas. Rytojaus dieną vyko diskusi
jos, kurioms vadovavo R. Šileris ir K. Dik- 
šaitis, apie visus aktualiuosius lietuvišku
mo klausimus. Programą išpildė Vasario 
16 gimnazijos mokinės Aldona Gumu- 
liauskaitė, Živilė Vilčinskaitė ir Irena Ša- 
kaitytė, kurios padainavo visą eilę dainų 
ir pašoko tautinių šokių. Kun. J. Dėdinas 
parodė skaidrių iš gimnazijos gyvenimo. 
Sekmadienį vyko bendros katalikų ir 
evangelikų pamaldos.

MUSŲ MIRUSIEJI
Steponas Čibiras, gim. 1902 m. gruodžio 

22 d. Liepavoje, mirė rugpjūčio 2 d. Le- 
benstedte.

Elena Zienuvienė (Jasįnskaitė-Narkū- 
nienė), gim. 1888 m. vasario 27 d. Ivoniš- 
kiuose, Marijampolės apskr., mirė š. m. 
spalio 29 d. Geestachte.

Ona Ruigienė-Penckaitė. gim. 1901 m. 
lapkričio 15 d. Žemaitijoje, mirė lapkričio 
2 d. Steinberge.

Jonas Enzinas, gim. 1928 m. birželio 20 
d. Rudaičių kaime, Kretingos apskr., mirė 
rugsėjo 23 d. Aalene.

Jonas Astrauskas, gim. 1917 m. liepos 4 
d. Žūklių km.. Vilkaviškio apskr., mirė 
rugpiūčio 25 d. Hamburge.

Kotryna Skeberdienė-Zeikutė, gim. 1897 
m. liepos 26 d. Parausių kaime, Vilkaviš
kio apskr., mirė lapkričio 15 d. Muenche- 
ne.
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