
SVARO NUVERTINIMO PADARINIAI Kipro salos reikalai
Svaro nuvertinimas tiesiogiai liečia tik 

tarptautinį atsiskaitymą, bet to nuvertini
mo tolimesnės pasėkos neišvengiamai at
silieps kiekvieno Britanijos gyventojo 
buityje, pirmoje eilėje, žinoma, jo pinigi
nei. Vyriausybė gyventojus ramina, kad 
kairios išsilaikys nepakilusios arba bent 
tik nežymiai pakilusios, bet tie raminimai 
neskamba labai įtikinamai. Ekonominis 
Britanijos gyvenimas yra per daug tamp
riai susijęs su tarptautine prekyba, o už 
Britanijos ribų svaras sterlingas jau kai
nuoja 15 nuoš. mažiau kaip iki šiolei.

Britai labai didelę maisto dalį įsiveža 
iš kitų kraštų. Britanija turi importuotis 
75 nuoš. suvartojamųjų javų, 27 nuoš. 
jautienos, 54 nuoš. avienos, 64 nuoš. beko- 
nienos ir kumpių (nors pati užsiaugina 
net 98 nuoš. šviežios kiaulienos), 93 nuoš. 
sviesto, 57 nuoš. sūrio, 45 nuoš. vaisių ir 
daržovių, visą suvartojamąją arbatą, ka
vą ir tabaką.

Kai kurie užsienio kraštai, iš kurių Bri
tanija importuoja, taip pat nuvertino sa
vo pinigus. Beveik visi įsivežamieji kvie
čiai perkami Kanadoje, kuri savo dolerio 
nėra nuvertinusi, o todėl duonos kaina ne
išvengiamai turės pakilti. Tačiau pakils 
kaštai ir tų prekių, kurios įvežamos iš sa
vo pinigus nuvertinusių kraštų. Už trans
portą beveik be išimties reikės mokėti 15 
nuoš. daugiau. Daugiau kainuos importuo
jamas benzinas ir aplamai skystasis ku
ras, dėl ko padidės vidaus transporto kaš
tai, savo keliu pakeldami ir vietinės ga
mybos prekių kainą.

NAUJA BYLA
Lapkričio 14-17 d.d. Šiauliuose vėl buvo 

surengta čekistinio keršto byla, šį kartą 
pasmerkti pasirinkti 5 asmenys: 1941 m. 
buv. Papilės nuovados policijos virš. Vin
cas Viskanta ir policininkai — Antanas 
.įauga, Povilas Stonkus, Antanas Baltrū
nas ir Juozas Jauškojis. Jie kaltinami, kad 
„tarnavo hitlerininkams“, ypač, kad jie 
vykdę žudynes Šiaudinės miške. Čia palie
kama be paaiškinimo mįslė, kodėl šis 
„teismas“ surengtas tik dabar, praėjus 
daugiau kaip 26 metams nuo įvykių.

Pirmasis pranešimas apie bylą Tiesoj 
primena, kad vis dar neatsisakyta nuo 
bolševikiniams teismams būdingiausio 
dėsnio, būtent, kad, jeigu kas teisiamas, 
tai jau aišku, kad kaltas. Pranešimas iš 
anksto teigia, kad „teisiami žudikai“. Pats 
komunistų partijos organas nerodo res- 
pekto tos pačios partijos parinktam „teis
mui“ ir nė iš mandagumo nepalaukia, kad 
tasai pirmas galėtų paskelbti tegu ir iš 
anksto žinomą sprendimą...

(E)

PRANCŪZIJOS L. BENDRUOMENĖS
RINKIMAI

Lapkričio 5 d. įvyko Paryžiaus lietuvių 
susirinkimas, kuriame buvo siūlomi kan
didatai naujiems krašto tarybos ir garbės 
teismo rinkimams.

Rinkimus praveda krašto valdyba, pa
dedama rinkimų komisijos, kuriai pirmi
ninkauja prof. dr. G. Matorė, sekretoriau
ja inž. R. Bačkis.

Rinkimai įvyks korespondenciniu būdu 
gruodžio 14-29 d.d., ir jų rezultatai bus 
paskelbti 1968 m. sausio mėn. pradžioje.

PASKUTINIS
„DARBININKŲ BALSO“ NUMERIS
Ką tik išėjo „Darbininkų Balso“ Nr. 2 

(73).
Jame rašoma apie smurtą Lietuvos kai

me, revoliucijas sukakties minėjimus ana
pus ir šiapus, JAV šiais metais mirusį se
ną veikėją socialdemokratą V. Sirutavi- 
čių, apie Attlee ir Lietuvą, spausdinamas 
dar ligi šiol buvęs nespausdintas prof. S. 
Kairio straipsnis dėl bendradarbiavimo su 
komunistais, kritikuojami Lietuvos istori
kai, baigiamas B. Kalninš straipsnis apie 
Rusijos revoliuciją, pateikiami Soc. In
ternacionalo pasisakymai dėl sovietų ir 
demokratijos, aptariama J. Baltušio kny
ga „Tėvų ir brolių takais".

Be kita ko, redakcija nurodo, kad vie
nuolika metų ėjusio „Darbininkų Balso" 
šis numeris yra paskutinis. Jį leido lietu-

Nigerija tebekovoja
Pats didžiausias Afrikos kraštas, Nigc- 

vių profesinių sąjungų grupė egzilėje. Bet rija; dar tebekovoja su atskilusia ir Biaf- 
kartu nurodoma, kad LSDP Užsienio De- ra pasivadinusia savo dalim. Federalinės 
legatūra yra pasiryžusi pradėti panašios pajėgos Biafros sostinę Enugu paėmė jau 
minties žurnalą. prieš porą mėnesių, bet prie Nigerio upės

„Darbininkų Balsas“ turėjo kuklų mūšiuose paklojo daug savo karių. Fedc- 
bendradarbių skaičių, ir, greičiausia, tos ralinę vyriausybę ginklais aprūpina so- 
pajėgos dabar persimes į busimąjį žurna- vietiniai kraštai, o Biafrai jie ateina iš 
lą kažkur pro Portugaliją.i

Svaro nuvertinimas ir įsivežamųjų pre
kių pabrangimas ne tuoj atsilieps visų 
prekių kainoms. Pirmiausia, žinoma, pa
kils šviežių maisto produktų kainos, nes 
tekios prekės dideliais kiekiais nesandė
liuojamos. Mėsos skerdiena, pavyzdžiui, 
šiuo metu jau turėtų pakilti tarp 1 ir 3 
penų už svarą. Vienu penu už svarą, tur 
būt, pakils ir importuoto sviesto bei sūrio 
kaina.

Kainos tų prekių, kurios paprastai san
dėliuojamos didesniais kiekiais, pakils vė
liau, kai dabartinės atsargos išsisems. Ma
noma, kad tik gerokai po Kalėdų pakils 
kainos importuotų vaisių ir mėsos kon
servų, už kurių dėžutę, tur būt, teks vi
dutiniškai mokėti po 4 penus daugiau. Ka
vos ir arbatos atsargų turėtų užtekti bent 
trims mėnesiams. Prekybininkai mano, 
kad arbatos ir kavos kainos po kurio lai
ko pakils iki 6 penų už svarą. Tur būt, 
daugiau kaip 15 nuoš. pakils vyno kainos.

Tabako atsargos krašte yra didelės, ir jų 
turėtų pakakti bent dvejiems metams. Ta
čiau sandėliuojamasis tabakas daugiausia 
yra amerikietiškas (Virginijos tipo), ku
ris cigaretėse paprastai yra maišomas su 
30 nuoš. pigesniu kitu tabaku. Antra ver
tus, tabako fabrikai savo tarpe labai stip
riai konkuruoja ir vien dėl to stengsis 
dabartines kainas ko ilgiau išlaikyti, bet 
ilgainiui rūkalų kainos neišvengiamai tu
rės pakilti.

Kalbant apie maisto produktus, vien tik 
žuvies britai beveik visai neįsiveža iš kitų 
kraštų, patys susigaudydami maždaug 
99,5 nuošimčius krašte suvartojamosios 
žuvies. Tačiau ir žuvies kainos neišven-

Septynios DIENOS
McNamara jau geras

Sov. S-gos spauda visada puldavo JAV 
krašto apsaugos ministerį McNamarą ir 
kaltindavo jį už karą Vietname ir kitokias 
blogybes.

O kai McNamara pasitraukia, tai sovie
tinė spauda iš pagrindų pakeitė toną. Da
bar jau tvirtinama, kad kaip tik jis prie-- 
šinosi stipresniems Vietnamo bombarda
vimams. Be to, dabar iškeliama ir seniai 
žinoma tiesa, kad McNamara buvo prie
šingas planui įtaisyti nepaprastai bran
giai kaštuojančią gynybinę apsaugą nuo 
raketų.

Vokietija nenusimena
Vokietijos ekonominį gyvenimą sekan

tieji specialistai yra tos nuomonės, kad 
svaro nuvertinimas sumažins jų krašto 
eksportą. Bet vis tiek gerovė kilsianti, ir 
1968 m. pirmojo pusmečio prekybos su už
sieniu balansas rodysiąs apie 800 mil. sva
rų perteklių.

Be ambasadoriaus
JAV vyriausybė atšaukia savo ambasa

dorių Prancūzijai Bohleną, kurihm pave
damos kitos pareigos užs. reik, ministeri
joje.

Kol kas neskelbiama, kas bus skiriamas 
ambasadorium, dėl to laikraščiai spėlioja, 
kad laikinai niekas nebus paskirtas, tuo 
pareiškiant protestą prieš prez. de Gaullio 
nuolatinius užsipuldinėjimus prieš JAV, 
jos politiką ir pinigus.

Taikai užtikrinti
Tikimasi, kad Graikija įr Turkija per 

45 dienas atitrauks savo karinius dalinius 
iš Kipro salos.

Graikijos užs. reikalų ministeris pareiš
kė, kad ir paties Kipro karinės pajėgos 
bus paleistos, kai tik J. Tautų daliniams 
bus duota didesnė galia.

Nelinksmos žinios iš Indijos
Indija tvirtino, kad po dviejų metų 

sausros šiais metais jau bus didelis der
lius ir gal net užteks savo duonos.

Dabar jau abejojama to derliaus geru
mu. Kitas dalykas — naujas penkmečio 
planas. Jis turėjo būti pradėtas vykdyti 
praeitais metais, bet dėl nepriteklių pra
džia nukeliama į 1969 m. 

giamai pakils, nes žvejų laivai turės dau
giau mokėti už skystąjį kurą.

Be maisto, Britanija įsiveža visą eilę ki
tų prekių, pradedant žaislais ir baigiant 
žaliavomis sunkiajai pramonei. Labiausiai 
pabrangs gatavos importuotos prekės, bet 
Britanija beveik visus pramoninius gami
nius pasigamina pati, apdirbdama iš kitur 
įsivežamąją žaliavą. Tos žaliavos kaštai 
paprastai nesudaro labai didelės kainoj 
dalies, todėl pramoninių gaminių kainos 
pakils nežymiai ir ne tuojau.

Svaro nuvertinimą, be abejo, labai pa
jus Britanijos keliauninkai, nes svaras 
daugelyje užsienio valstybių jau yra 15 
nuoš. pigesnis. Atostogas praleisti Italijo
je. Prancūzijoje, Vokietijoje arba JAV 
jau bus daug didesnė prabanga kaip iki 
šiol.

Raštingesnieji Britanijos lietuviai gana 
skaudžiai pajus JAV leidžiamų lietuviškų 
laikraščių ir žurnalų prenumeratos ir 
knygų kainų pabrangimą. Už dolerį dabar 
tenka mokėti ne 7, bet beveik 8 su puse 
šilingo. Kitaip sakant, už 4 dolerių knygą 
dabar jau teks mokėti ne 28 šil., kaip iki 
šiol, bet 33 šil. 6 penus.

Aplamai kalbant, pragyvenimo kaštai 
Britanijoje pabrangs ne 15 nuošimčių, 
kaip kad buvo nuvertintas svaras, bet ma
žiau. Ekonomistai mano, kad kainos vidu
tiniškai pakils apie 7,5 nuošimčių. Vadi
nasi, po 3 ar 4 mėnesių teks mokėti 21 šil. 
6 penus už tai, kas dabar kainuoja 20 ši
lingų.

E. Ilinis

Sudaryta vyriausybė
Paėmusi iš britų valdžią, Pietų Arabija 

sudarė savo vyriausybę.
Ministerio pirm., kariuomenės vado ir 

prezidento pareigas perėmė Gahtanas as- 
Shaabis, buvęs prieš britus kovojusio na
cionalinio išsivadavimo fronto vadovybės 
narys. Daugumas ministerių irgi yra buvę 
to fronto vadovybės nariai.
Nuostoliai gyvuliais
Britanija lig šiol nepajėgia sustabdyti įsi- 

metusios snukio ir nagų ligos epidemijos. 
Priešingai, epidemija nuolat apima nau
jus ūkius. Ligos apimtų ūkių gyvuliai su
naikinami (ligi gruodžio 7 d. sunaikinta 
iš viso 268.802).
Neklusnumo ženklai

Vakarų Europos Sąjungos visumos susi
rinkimas pasisakė už tai, kad tuojau būtų 
pradėti pasitarimai su Britanija jai įstoti 
į Europos Ekonominę Bendruomenę. At
stovų kalbose buvo pasakyta, kad jei de 
Gaullis spirsis, tai bus prieš jį kovojama.

SUSITIKIMAS SU VLIKo PIRMININKU 
DR. J. K. VALIŪNU

Gruodžio 8 d. Londone ir visoje Britani
joje buvo blogas oras — sniegas ir šaltis. 
Dėl to nėra ko stebėtis, kad susitikti su 
Vliko pirmininku dr. J. Kęstučiu Valiūnu 
susirinko tik būrys londoniškių lietuvių. 
O kurie suėjo, tai buvo patenkinti pirmi
ninko pranešimu ir pačiu pirmininku, jau
nu ir energingu žmogum, kuris ir pats sa
ko, kad mėgstąs ne kalbas, o vien darbus, 
esąs ir norįs būt arti žemės.

Dr. J. K. Valiūnas jau metai pirminin
kauja Vlikui ir savo kalboje pareiškė, kad 
tasai veiksnys, o taip pat ir kiti visi yra 
vieningi, energingi ir dirba atsidėję. Pats 
pirmininkas per tą laiką yra apvažinėjęs 
daugelį pasaulio kraštų, susitikęs net ir 
pakartotinai su daugybe valstybininkų ir 
daug pasiekęs. Tų kelionių metu yra visur 
užmezgęs tamprius ryšius su lietuvių ko
lonijomis ir veikėjais, o visa tai jau neša 
vaisius. Be kita ko, įtaringiems žmonėms 
pasakytina, kad pirm. dr. J. K. Valiūnas 
keliauja po pasaulį ir dar visokių darbų 
atlieka savais pinigais (kiti Vliko nariai 
irgi negauna jokių atlyginimų, išskyrus 
vieną asmenį, kuriam tenka nemažas tech
niško darbo krūvis).

Supažindinęs susirinkusius su savo ir 
Vliko pasiekimais, artimiausiais ir toli- 
mesnias planais ir užsimojimais, pirm. dr. 
J K. Valiūnas po įdomaus pranešimo dar 
susipažino su atskirais lietuviais.

Susirinkusiems Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūną pristatė DBLS pirm. J. Vilčinskas.

„Europos Lietuvis“ tikisi artimiausioje 
ateityje išspausdinti dr. J. K. Valiūno kal
bą.

JAV krašto apsaugos ministerio pava
duotojui Vance ir Nato generaliniam se
kretoriui Brosio pasisekė apraminti Tur
kiją ir Graikiją, kad nebūtų pradėtas ka
ras dėl Kipro salos. Pasisekė jiems tik ap
raminti, bet grėsmė vis tiek dar tebekabo 
ore. Jeigu, sako, Kipro saloje bent keletas 
graikų pasisukiotų su automatais vėl, 
kaip neseniai buvo atsitikę, jokie diplo
matai nieko nebepadarytų. Turkija laiko 
paruošties stovyje 480.000 karių ir 450 
karo lėktuvų ir tuojau pradėtų karą ir už
imtų Kiprą, kuris yra žymiai arčiau jos 
negu Graikijos. Be to, ir pajėgos nevieno
dos, nes Graikija teturi tik 158.000 karių 
ir 250 lėktuvų.

Kipro saloje vyksta pragaras, nes gy
ventojai ten yra dviejų tautybių — grai
kų 480.000, turkų — 120.000. Gavę iš britų 
nepriklausomybę, salos turkai perėmė 
valdžią. Kovoję iki šiol prieš britus, jie 
dabar pradėjo smaugti savo turkiškąją 
mažumą. Kipre buvo prasidėjusios kietos 
tarpusavio kovos, bet 1963 m. prieita šio
kios tokios tvarkos kitoms valstybėms 
spaudžiant ir tarpininkaujant. Tuo susi
tarimu Turkijai buvo leista laikyti ten 
650 karių, o Graikijai — 950, bet palaips
niui ir vieni ir kiti didino savo kariuome
nės kiekius. Spėjama, kad Turkija dabar 
turi ten apie 1.500 karių, o Graikija apie 
8.000. Be to, tvarkai palaikyti dar ir J. 
Tautos yra nusiuntusios 4.000.

Dabar košės privirė gen. Grivas, kuris 
savo metu vadovavo teroristinėms salos 
graikų kovoms prieš britus. Jis nori, kad 
Kipras būtų prijungtas prie Graikijos, 
dėl to kiekvieną progą išnaudodavo pa
spausti salos turkams. Priešingai, salos 
prezidentas arkiv. Makarios, nors taip pat 
graikas, norėtų, kad Kipras būtų nepri
klausomas.

Grivui ypač ne prie širdies, kad turkiš
koji mažuma kelia galvą ir reikalauja sau 
teisių. Turkai, pavyzdžiui, norėtų, kad sa
la būtų paskirstyta savivaldą turinčiais 
kantonais.

Nerodomasis balansas
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas savo 

pilnaties posėdyje lapkričio 4 d. New Yor
ke priimtame ir diplomatiniuose sluoks
niuose bei tarptautinės informacijos cent
ruose skleidžiamame pareiškime pabrėžė 
tuos bolševikinės revoliucijos „nuopel
nus“, apie kuriuos pačių bolševikų rengia
mose sukaktuvinėse iškilmėse stengiamasi 
neprisiminti ir kuriuos tylomis praleidžia 
nemaža apie tą sukaktį kalbančių vakarie
čių dalis. Būtent:

Žadėtoji „proletariato diktatūra“ dar 
Lenino laikais jau pavirto tik komunistų 
partijos viršūnėje atsidūrusio būrelio dik
tatūra.

Rusijos komunistai paliko ir dar sustip
rino rusų viešpatavimą nerusų tautoms 
Sovietų Sąjunga pavadintoje valstybėje.

Bolševikiniai Rusijos diktatoriai, susita
rę su naciniais Vokietijos diktatoriais, iš
grindė kelią Hitleriui užpulti Lenkiją ir 
pradėti II pasaulinį karą. Naudodamiesi 
tuo sąmokslu, jie užgrobė eilę savo vaka
rinių kaimynų teritorijų, jų tarpe visas 
tris Baltijos valstybes ištisai.

Galutinėje II pasaulinio karo sąskaitoje 
jie vieninteliai išplėtė savo viešpatavimą į 
Vidurinę Europą ir, pasaulyje vykstant vi
suotinei dekolonizacijai, komunistinę im
periją jie išugdė į didžiausią šiuo metu pa
saulyje esamą kolonijinę sistemą.

Savo veržimusi viešpatauti visame pa
saulyje jie nuolatos kuria ir palaiko tarp
tautinę įtampą bei nuolatinę branduolinio 
karo baimę.

Bolševikinės revoliucijos sukurtoji val
dymo sistema ištisą 50 metų buvo ir tebė
ra pradininkė bei čempionė tamsiausių šio 
amžiaus žmonijos gyvenimo dėmių: masi
nio politinio teroro prieš asmenis ir ištisas

TELEFONŲ SKAIČIAI
Vilniaus telefonų stotis pasigarsino 

„reikšminga dovana Vilniaus miestui“: 
vieno gydytojo bute prieš pat revoliucijos 
jubiliejų įrengė telefoną, o tai esąs 30.000- 
tasis telefono aparatas Vilniaus mieste.

Vilniuje dabar apie 300.000 gyventojų, 
tai vienas telefono aparatas tenka maž
daug dešimčiai gyventojų. Tik, kadangi 
daugumas telefonų yra viešosiose įstaigose 
bei įmonėse, privačiuose butuose telefonai 
vistiek dar, palyginti, retokas reiškinys. 
Ne tiek dėl brangumo, kiek dėl įrenginių 
stokos. (Telefono įvedimas — 10 rb„ mė
nesinis mokestis — 3 rb.). Esamasis tele
fono stočių imlumas jau išnaudotas. Nu
matytos papildomos stotys nebus įrengtos 
iki 1969 ar 1970 metų. (E)

Už nerimą sukėlusius įvykius labiausiai 
kaltas Grivas. Prezidentas pavedė jam su 
savo daliniais patruliuoti dviejuose gry
nai turkų gyvenamuose kaimuose. Prezi
dentą, matyt, buvo pasiekusios žinios, kad 
tie kaimai per daug savarankiškai tvarko
si. Tai Grivas ir atvedė į didesnįjį tų kai
mų savo dalinius. Kaimo turkai buvo 
įspėti, kad nerodytų jokio pasipriešinimo. 
Tada po kaimą pradėjo vaikščioti patru
liai, bet netrukus tie patruliai pradėjo 
šaudyti. Nieko nelaukdamas, Grivas įsakė 
atidengti visuotinę ugnį. Po trijų valandų 
kovos paaiškėjo, kad 24 salos turkai yra 
žuvę, 9 sužeisti.

Šitas dalykas sujaudino Turkiją. Arba 
— arba. Vyriausybė tuojau pasiuntė rei
kalavimą: Grivas turi būti tuojau atšauk
tas, taip pat atitraukti neteisėtai atgaben
ti graikų kariai ir leista salos turkams 
laisvai judėti, kad jie galėtų susiburti 
saugioje vietoje.
Graikija tuoj atšaukė Grivą ir kariuome

nei įsakė pasitraukti iš tų kaimų, kuriuo
se įvyko kovos. Kaimus perėmė J. Tautų 
daliniai. Graikijos spaudai buvo įsakyta 
apie įvykius rašyti raminamai, neerzinti 
turkų. Turkijai buvo pasiūlyta tartis, kaip 
sutvarkyti krizę. Tačiau Graikija nevyk
dė reikalavimo iš salos atitraukti savo da
linius.

Tuo metu Turkija, nepatenkinta Graiki
jos laikysena, paskubomis išdėstė savo ka
riuomenę. Graikija, kariškai silpnesnė ir 
neturėdama vilčių laimėti, pagrasino, kad 
saloje esantieji daliniai tuojau susitvar
kytų su turkais, tegu tik Turkija įkelia 
salon koją.

Salos turkai, mažai tematę ramaus gy
venimo, trokšta karo, kad mūšiuose būtų 
išspręsta jų ateitis.

O sala gausi ir padavimais. Ten gi ka
daise graikų dievaitė Afrodite nusileido iš 
Olimpo kalno dieviškųjų aukštybių ir pir
mą kartą palietė savo kojomis žemę.

tautas, minties bei sąžinės kontrolės ir 
prievartavimo, visiško politinių laisvių 
užgniaužimo, valstybės monopolizuoto 
ūkinio žmonių ir pavergtų tautų bei pa
grobtų teritorijų išnaudojimo ir begėdiš
kumo tarptautiniuose santykiuose — su
tarčių bei iškilmingų pažadų nepaisymo, 
beatodairiško kišimosi į kitų valstybių vi
daus reikalus, valdžios klasta ar jėga gro
bimu, imperialistiniu apetitu tepaaiškina- 
mo kaimynų teritorijų ir net ištisų valsty
bių užėmimo. (ELTA)

PASAULYJE
— Pabėgęs iš kalėjimo ir porą dienų iš

buvęs laisvėje, italas Paolo Ferraro taksiu, 
grįžo atgal, nes jį apėmė rūpestis, kad ka
lėjimo prižiūrėtojai dėl jo gali turėti ne
malonumų.

— Baltgudijoje karinis teismas pasmer
kė mirti nacių laikais 7 buv. policininkus, 
kurie sunaikinę 4 kaimus ir nužudę 230 
žmonių.

— Ukrainoje 1 asmuo nuteistas mirti 
(jis buvo kaltinamas dirbęs karo metu su 
vokiečiais), o 13 dar teisiama, o iš viso So
vietų S-goj šiuo metu esą teisiami 53 as
menys už bendradarbiavimą su vokiečiais.

— Skruzdės tyrinėjęs ir anksčiau dar 
komunistiniam jaunimui vadovavęs italas 
prof. Braibantis sėdi kalėjime ir laukia 
teismo, nes užbūręs 2 savo studentus, ku
rie taip prisirišo prie jo, kad nei tėvai ne
begali jų atitraukti, nei jie patys atsi
traukti, nei psichiatrai kuo nors pagelbėti, 
ir už tokį užbūrimą dar pagal seną Muso
linio laikų įstatymą gali būti baudžiami 
nuo 5 iki 15 metų kalėti.

— Londone varžytynėse buvo parduota 
Einšteino laiškų už 15.000 svarų.

— Važiuodama Paryžiaus požeminiu 
traukiniu, deimantais prekiaujanti mote
ris vežėsi rankinuke 41.000 svarų vertės 
deimantą, ir kišenvagis ištraukė jį.

— Kolumbijos šiaurėje mirė 76 žmonės, 
apsinuodiję duona, į kurią buvo įdėta ar
šeniko, ir policija dabar aiškina, kaip tas 
aršenikas kepykloje pateko į miltus.

— Atvažiavęs į Londoną, Izraelio gen. 
Rabinas buvo paklaustas, ką jo kraštas bū
tų daręs, jei birželio mėn. būtų pralaimė
jęs karą, ir jis atsakė gen. Dajano žodžiais: 
„Ką mes būtume darę? Būtume pradėję 
kitą karą mano žmonos vardu“.

— Bezierse, pietų Prancūzijoje, vynuo
gių augintojai užpuolė vyno pirklio įstaigą 
ir viską išdaužė joje, nes tas pirklys norė
jęs įsivežti vyno iš Alžyro ir maišyti jį su 
prancūziškuoju.
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KUDIRKOS LIETUVA Su Jono Meko menais
VARPININKAI TARP DVIEJŲ VARPŲ

Vincas Kudirka 1889 metais išleido pir
mąjį „Varpo“ numerį. Anaiptol, basanavi- 
činės Lietuvos pradai dar ištisus dešimt
mečius įtaigojo lietuvių tautos vystymąsi 
į naciją, o jos prasmenys ir šiandieną dar 
yra gyvi tiek dabartinėje Lietuvos visuo
menėje. tiek ir emigracijoje.

Aušrininkų romantizmas europinėje 
plotmėje 19 šimtmetyje, aišku, jau buvo 
tam tikra atgyvena, savotiškas atsiliki
mas. Lietuviai šviesuoliai, studijuodami 
susipažinę su pažangiom anuometinėm 
idėjom, būdami imlūs naujausioms Euro
pos mokslo, meno, kultūros laimėjimams, 
svarbiausia — turėdami jautrią socialinę 
sąžinę, nebesitenkino svajonėmis apie bu
vusius kunigaikščių žygius, kai tų žygūnų 
palikuonys Lietuvoje buvo niekinami ir 
išnaudojami, ir menka jiems buvo paguo
da lietuviškai šnekantis ponas Dievas, kai 
lietuviškai susikalbėti nebebuvo galima 
tuolaikinės Lietuvos klebonijose, dvaruo
se ir miestuose.

Todėl, vaizdžiai kalbant, ir gimė „Var
pas" ir kudirkinė Lietuva. Taip sakant, 
pagreitintu tempu, didžiuliais šuoliais, de
šimtmečiais varpininkai skubėjo tautą 
pribrandinti savarankiškam gyvenimui ir 
lygiateisiškai įglaudinti ją >į kitų kultūri
nių Europos tautų tarpą.

# * *
Anuometiniai varpininkai nebuvo poli

tinė partija. Tam tikra prasme jie net ne
buvo politiški. Tai buvo tautinis, kultūri
nis ir socialinis judėjimas, atviras savo 
gyvenamojo laiko idėjom ir tikroviškai 
vertinantis tuometinę lietuvių buitį. Ko
vodami už lietuvių teisę būti lietuviais, 
varpininkai susidūrė su rusų valdžios ir 
sulenkėjusios bajorijos pasipriešinimu ir 
miesčionijos abejingumu. Kovodami už 
socialinį teisingumą ir siekdami ekonomi
nės lietuvių gerovės, varpininkai glau
džiai bendradarbiavo su Lietuvos socialis
tais. Varpininkai talkininkavo Lietuvos 
Socialdemokratų partijai, o nevienas lie
tuvis socialdemokratas uoliai reiškėsi var
pininkuose, net buvo „Varpo“ redakto
rium. O todėl „Varpas“ susilaukė ne tik 
rusų valdžios persekiojimo, sulenkėjusios 
bajorijos ir daugelio klebonijų pasiprieši
nimo, bet ir gausėjančios lietuviškosios, 
jau tautiškai susipratusios, kunigijos ne

„Varpas“ yra didžiulės svarbos ir reikš
mės sąvoka ne tik mūsų, lietuvių, kultū
ros istorijoje, bet aplamai lietuvių tautos 
būvyje, jos sąmoningumo plėtojimesi, vi
suomeniniame vystymesi ir politiniame 
brendime. O tas devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje sugaudęs „Varpas“, be abejo, 
yra neatskiriamas nuo Vin.?o Kudirkos as
mens, veiklos, nuo jo idėjų, visuomeninių 
pažiūrų, vizijų ir siekių.

Kaip ir daugelis ramią laiko slinktį lau
žiančių uolų, kudirkinis „Varpas" buvo 
beveik per ankstyvas reiškinys anuometi
niame mūsų tautos gyvenime. Lietuviai 
anuomet tikrai dar nebuvo nacija, atseit, 
valstybinga tauta, su subrandinta politi
ne galvosena, išvystytu kultūriniu platu
mu, atsakinga tautine savigarba. Bebuvo
me palikę mužikėlių gentimi. Tautos eli
tas, šviesuomenė, bajorija, kone visa ku
nigija kalbiškai, kultūriškai ir politiškai 
jau buvo perdėm sulenkėjusi, dalinai su
rusėjusi. Etniškai autentiškiausią tautos 
dalis — valstietija buvo užguita ir guja
ma, ūkiškai išnaudojama, politiškai visiš
ka beteisė, o į jos amžių bėgyje išsaugotą
jį lietuviškąjį savitumą — kalbą, papro
čius, tautosaką ir tautodailę, mąstyseną ir 
būties išgyvenimo būdą — buvo žiūrima 
su panieka.

Be abejo, buvo dėsninga, kad iš tos 
liaudies kilusi šviesuolių — pasauliečių ir 
kunigų — saujelė pirmoje eilėje buvo ne
pataisomi romantikai, pasireiškę Basana
vičiaus „Aušroje“. Iš apdulkėjusių istori
jos archyvų jie prikėlė senuosius ir kūrė 
naujus romantiškos Lietuvos mitus. Se
nieji Lietuvos padavimai, istoriniai ir su- 
romantinti Lietuvos kunigaikščių žygiai. 
Juodojoje jūroje savo žirgą girdantis Vy
tautas ir prie Vilnelės staugiantis Geleži
nis vilkas aušrininkams tapo ne praeitis, 
bet visiškai tuolaikinė, konkreti, tiesiog 
pačiupinėjama tikrovė. Viskas lietuviška 
buvo tauru, iškilu, didinga: net pats ponas 
Dievas danguje jiems lietuviškai šnekėjo.

Tai, be abejo, buvo tautinės savigarbos 
ugdymo, giliausiuose tautos kloduose ru
senusio gyvastingumo ir kūrybiškumo ža
dinimo, visuomeninio tautiškumo forma
vimo laikotarpis. Toji suromantinta, basa- 
navičinė, lietuviškųjų Nibelungų Lietuva 
dar toli gražu nebuvo baigta išgyventi, kai

K. BARĖNAS

(2)

Kai Zakristijūnai pirko tuos namus ir susi
kraustė į juos, žmona vieną dieną nėjo į fabriką ir 
rūpinosi apšvarinti ir sujaukinti savo pastogę. Vyras 
prisispyrę, kad ji bent savaitę neitų, o paskui te
dirbtų tik pusę dienos, nes jis norėjo, kad jų namai 
blizgėtų. Kažkaip prasišvietė tom dienom, saulė ir 
vieną ir kitą dieną dažnai išnirdavo iš po retų de
besiūkščių. Zakristijūnienė, išleidusi vyrą ir sūnų 
fabrikan, atidarinėjo visus langus, atsiraitojo ran
koves ir retkarčiais nubraukdavo nuo kaktos prakai
tą. Ji skubėjo ir niūniavo. Taip, jau ruduo, ir dar šią 
pat valandą iš už stogų atplauks debesys, ims šnio- 
rinti lietus, ir visą žiemą namuose teks jausti tą sun
kų kvapą, kurį ji jautė, kai atėjo pirkti, ir dabar te
bejaučia. Sakytum, žiurkės ir pelės būtų karaliavu
sios namuose, visi kambariai pilni to biauraus kva
po. O vėjas dabar pučia, ir ji lukteri ir eina šin ir 
tan kambarin iš naujo pauostyti. Rodos, kai vėjas 
kiaurai eina, tai nebe toks stiprus jau tas kvapas.

Iš naujo apuosčiusi miegamuosius, ji suko jau 
į laiptus, kai kažkas terkštelėjo vartelius. Ji nusku
bėjo žemėn, o prie atvirų durų stovėjo ir šypsojos 
moteris. Artėdama Zakristijūnienė žiūrėjo j tą platų 
veidą ir neilgą storą stuomenį ir spėliojo, ko ta vieš
nia norės. Vakar viena kaimynė buvo užbėgusi pa
tarti, kokiu akmeniu reikia trinti priedurio laipte
lius, ir pasakyti, kurios firmos dažais ji pati nute
panti savo palanges.

— Aš — kaimynė, — lietuviškai tarė moteris, 
kai Zakristijūnienė priėjo artyn. Kaimynystėje rėkė 
radijas: Mink, shmink... Zakristijūnienė akimirksnį 
sukluso, o viešnia tuo metu peržengė slenkstį ir iš
tiesė ranką.

— Aš — kaimynė, trečios durys šitoj pusėj, — 
tarė viešnia. — Svirpliai, Svirplienė. Girdėjau, kad 
pirkot namus, žinau jau ir pavardę. Nei šiokia, nei 
tokia pavardė, tiesa? Zakristijūnas. Kaip zakristijo
nas, che-che-che, — nusikrizeno ji į kumštį. — Ga
lės dabar vyras bažnyčioj žvakes degioti.

Jos abi įėjo kambarin, ir Zakristijūnienė žiūrė
jo pakaitomis į viešnią ir į gatvę. Greit viešnia nu
skubėjo prie lango ir užtrenkė jį. Uždarė ji ir duris.

— Nežmoniškai traukia, — tarė ji.

— Vėdinu, — tarė Zakristijūnienė.
— O kam čia vėdinti? Namai gal metus tušti 

stovėjo, tai jau išsivėdino.
— Kažkoks kvapas.
— Ar neprašai ir sėsti, labai užimta? — dai

rydamasi kėdės tarė viešnia ir tuoj klastelėjo į 
minkštasuolį. — Koks čia kvapas, niekų kalba! — 
Ji pakilo, paėjo į vieną kampą, į kitą ir stipriai uos
tė. Atsisėdusi tarė: — Jokio kvapo nėra. Nosį tai aš 
gerą turiu. Mes kai pirkom namus, tai atsikraustėm, 
visur vaikštau, visur gerai, o tam nuo gatvės kam
bary dvokia, nors tu pasiusk, nosį užsiimti reikia. 
Aš jau sakau, kad gal ir pas mus lavonas buvo...

— Lavonas? — pakartojo Zakristijūnienė.
— Lavonas buvo šalia jūsų, va, sekančios du

rys. Dvi savaites mirusi senė išgulėjo, ponia. Visiš
kai pasmirdo, ponia, sako, žiurkės apgraužė.

— Žiurkės? — pabalusiom lūpom pakartoja 
Zakristijūnienė ir nervingai sukosėja.

— Lenkas nupirko namus...
— Nupirko su lavonu? Brr... u... u... — pur

tosi Zakristijūnienė ir smarkiai purto galvą.
— Ne, senė jau buvo palaidota, bet kvapas, po

nia, aš pati jaučiau. Jau mes vėliau pirkom savo, tai 
užėjau pas lenkę, taip, kvapas dar buvo.

— Gal ir pas mus lavonas... — sako Zakristi
jūnienė ir nuo židinio pasitraukia prie galinės sie
nos. — Kvapas visuose kambariuose!

— Gal padvėsusi žiurkė kur nors guli, — sa
ko viešnia, jau vėl vaikščiodama kambariu ir uosti- 
nėdama. — Visuose kambariuose? Viršuj taip pat?

Ji suka į duris, o paskui ją eina Zakristijūnienė. 
Viešnia apuosto antrąjį kambarį ir kopia laiptais į 
viršų. Miegamuosiuose ji ranka pabrauko baldus, 
paminko pagalves. Zakristijūnų miegamajame pa
kelia antklodės kraštą ir žiūri palovin. Zakristijū
nienė staiga nurausta.

— Gal tas naktinis puodas, — sako viešnia.
— Ne, ne.
— Aš pasakysiu, kad čia bus kur nors padvė

susi žiurkė, — nusprendžia ji, leisdamasi laiptais že
myn. — Aš savo namuose tada: kvapas, kvapas, su
kau ratą po kambarį, mažyn, mažyn, čia, sakau, tu
ri būti, čia, čia, ir tada žiūriu — pūpso linoleumas, 
aš tik pirštais capt, pakėlusi kampą, ir subedžiau 
nagus...

Ji nukaukšėjo laiptais, ir Zakristijūnienė tik 
įsekė paskui ją į kambarį ir sustojo, bet tuoj pat at
siminė, kad durys atdaros, tad pasigrįžo ir smarko
kai užtrenkė jas.

O viešnia visu kūnu sudribo minkštasuolin, su 
durų trinktelėjimu baigė pasakoti, pakėlė galvą ir iš

palankumo, kuri ilgainiui susispietė apie 
itin konservatyvią „Apžvalgą“ arba Vaiž
ganto redaguojamą „Tėvynės sargą“.

Varpininkiškoji srovė buvo anuometinė 
kudirkinės Lietuvos sampratos visuome
ninė išraiška. Tai buvo lietuviškųjų „whi- 
gų" ištakos, pažangios visuomeninės min
ties pradas. Vėliau, galutinai skaidantis 
politiniam Lietuvos visuomenės susiskirs
tymui, tas kudirkinis pradas, kaip prieš- 
priešis konservatyvumui, reakcingumui, 
kaip atvirybė savo gyvenamajam laikui, 
reiškėsi kone kiekvienoje Lietuvos politi
nėje srovėje: socialdemokratuose, katali
kuose, tautininkuose ir, žinoma, liaudi
ninkuose.

Anuometinių varpininkų įpėdiniai iš 
tiesų yra visa dabartinė lietuvių tauta, 
nes romantišką ir svajojančią basanaviči- 
nę Lietuvą jie nukreipė į pozityvias, tik
roviškas, gyvenamajam momentui pritai
kytas gaires, kurios tautą atvedė į valsty
bingumą. 

* * *

Nepriklausomoje Lietuvoje varpinin
kais paprastai buvo vadinami Studentų 
varpininkų sąjungai priklausantieji stu
dentai. Jie buvo kairūs, bet ne socialistai. 
Jie buvo lietuviški, bet ne tautininkai. Vi
sumoje jie buvo antiklerikališki, taigi 
priešingybė krikščioniškosioms partijoms. 
Politiškai jie, be abejo, buvo studentiško
ji valstiečių liaudininkų atžala. Studentai 
varpininkai buvo viena judriausių, veik
liausių, idealistiškiausių prieškarinės lie
tuviškosios studentijos dalių. Jie davė 
daug iškilių, pajėgių, kūrybiškų žmonių, 
kurių daugelis, nors ne visi, iki šios dienos 
išliko valstiečiais liaudininkais.

R. E. Maziliauskas

„MŪSŲ LIETUVOS" ATITAISYMAI

Mūsų Lietuvos autorius praneša, kad 
IV-sis (paskutinis) šio serijinio veikalo 
tomas yra jau baigiamas rinkti ir spausdi
namas Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė
je Bostone, šio tomo pabaigoje numatoma 
išspausdinti ir visuose ankstyvesniuose 
tomuose pasitaikiusių klaidų bei netikslu
mų atitaisymą. Visi ML skaitytojai, paste
bėję taisytinus dalykus, prašomi apie tai

(MŪSŲ BENDRADARBĖS JAV)

Štai ir aš pakliuvau į kraštą, kuris turi 
viską, kas pasaulyje yra didžiausia, grei
čiausia, ilgiausia, sunkiausia, moderniš
kiausia ir tobuliausia. Tačiau po lygiai 2 
savaičių man Amerikos užtenka iki kaklo, 
ii' aš pėsčia bėgčiau atgal į seną ir atsili
kusią Angliją, jei galėčiau.

Galima būtų gal sakyti, kad aš nežinau, 
ko noriu: štai padariau karjerą, pakliu
vau į Harvardo universitetą, dirbu savo 
srityje, gaunu gerą atlyginimą, galiu ge
rai gyventi. Bet juk ne vien tai sudaro gy
venimą. Jeigu ne tas mano darbas, kurį 
baisiai mėgstu ir kuris yra vienintelis da
lykas, teikiąs man dvasinio malonumo, tai 
čia galima būtų mirti protine ir dvasine 
tuštuma. Kažkur, techniškojoje pažango
je, beskubėdama į tobulumą, greitumą ir 
švarumą, Amerika užmušė Žmogų, Grožį 
ir Malonumą gyventi.

Būdama šitaip nusiteikusi ir baisiai iš
troškusi kultūros ir meno, lapkričio 25 d. 
turėjau progos pasiklausyti Jono Meko, 
iškaitančio savo poeziją, ir pasigėrėti jo 
filmais. Jonas Mekas man suteikė progos 
gauti tai, ko aš taip norėjau: dvasinio pa
kilimo aukštyn nuo žemės. Aš esu labai 
maža teskaičiusi jo poezijos ir maža te
girdėjus! apie jo filmus. Užtai galima sa
kyti, kad aš buvau gana naivi klausytoja 
ir žiūrovė, be prietarų, be iš anksto nusi
statytų pažiūrų.

Atėjusi į salę, išgirdau Joną Meką skai
tant poeziją trumpais, kapotais žodžiais. 
Iš pradžių jo skaitomųjų dalykų turinys 
buvo antraeilis dalykas. Iš karto tik ding
telėjo: kokia graži, muzikali mūsų kalba! 
Klausydamasi Meko skaitymo, reagavau 
pirmiausia į garsus, į ritmą, į melodiją, vi
siškai kitaip, negu į normalų eilėraščio 
skaitymą. Tačiau pertraukos metu paė
miau jo knygą, kurią ten pat galima buvo 
gauti. Perskaičius tą pačią poeziją, atsi
vėrė kita dimensija: turinys, mintis, filo
sofija, kuri veda tiesiog į žmogų, į dabar, 
ne į praeitį.

nedelsdami pranešti autoriui, pažymint 
leidinio tomą, puslapį, eilutę, klaidą ir nu
rodyti, kaip iš tiesų turėjo būti atspaus
dinta. Rašyti adresu: Br. Kviklys, 5747 
South Campbell Ave., Chicago. Ill. 60629, 
USA.

tiesė savo kairę ir pasibiaurėdama žiūrėjo į išskėstus 
pirštus.

Zakristijūnienė dar kartą pažiūrėjo į trinktelė
jusias duris. Kai ji pamatė išskėstus viešnios pirštus 
ir pasibiaurėjimo iškreiptą veidą, tai ranka prisiden
gė burną ir atatupsta žengė į galinę sieną, bet tuoj 
suriko ir pašoko į šalį.

— Tfu! Maniau, kad žiurkė, — tarė ji.
— Žiurkė nestovės ir nelauks, — šyptelėjusi 

tarė viešnia.
— Aš kažin ką pagalvojau, — paspyrusi sku

durą, tarė Zakristijūnienė. — Tfu, išsigandau. Pa
galvojau, kad gal ląvonas. Labai išsigandau.

Ji spaudžia ranką prie krūtinės ir purto į šalis 
galvą ir dar paspiria skudurą.

— Lavonas? — pakartoja viešnia. — O ko čia 
bijoti to lavono? Negyvas žmogus nieko nebepada
rys. Tamsta, o tuose namuose, kaip sakiau, rado se
nutę mirusią, išnešė, palaidojo. Sako, Londone, ra
do užmūrytas paplautas moteris. Dabar nebeatsime
nu, ar tris, ar septynias. Tamsta, ponia, kvapą žmo
nės pajuto per sieną. Kvapas, kvapas visą laiką, iš
ardė sieną ir rado. Aš tai tik žiurkę. Kampe užlin
dusi po linoleumu ir pasibaigusi.

Ranką dar vis laikydama prie krūtinės, Zakris
tijūnienė visu kūnu atsirėmė į sieną. Kai ji tuoj 
abiem delnais suspaudė savo smilkinius, prisideng
dama ir ausis, tada gailiu ir maldaujamu balsu tarė:

— Ponia, nebepasakokit.
— O kas čia, ponia, tokio? Žiurkė, lavonas...
— Ponia, susimildama, nebepasakokit.
Jos rankų alkūnės dunkstelėjo į sieną.
— Gerai, nepasakosiu, bet aš tai nesuprantu. 

Lavonas tai lavonas.
— Ponia, susimildama...
Šįkart ji sunėrė rankas ties pilvu. Viešnia nusi

šypsojo ir atsikėlė. Eidama į Zakristijūnienę ji tarė:
— Aš girdėjau, kad sumokėjote už tą laužą la

bai daug. Tamsta tik, ponia, pažiūrėk iš lauko. Tie 
namai virsta! Pažiūrėk viršuj ties palangėm. Ar 
tamstos, ponia, vyras aklas, ar ką? Gal metus lai
kys, o gal ir dešimt, bet jau plyšta, sprogsta, ir vie
ną dieną subyrės. Neduok, Dieve, vėjas, tai tos se
nos plytos išlakstys visos trupiniukais...

Jos abi išėjo pro duris. Saulė tebešvietė, ir vėje
lis šveleno. Zakristijūnienė pakėlė galvą.

— Žiūrėk, — tarė viešnia ir ištiesė į viršų ran
ką. — Didžiausias plyšys. Paeik dabar ties mano 
siena. Paeik, paeik, pažiūrėk.

Ji nuskubėjo, o Zakristijūnienė šlepsėjo iš 
paskos.

(Bus daugiau)

Tačiau, tur būt, didžiausią įspūdį man 
paliko Jono Meko filmai, sekusieji vienas 
po kito. Iš tikrųjų su mums žinomaisiais 
filmais jo gamintieji tik tiek turi bendro, 
kad čia naudojamasi ta pačia technika. 
Aš jo filmus pavadinčiau nauju filminiu 
menu arba visiškai nauja meno rūšim. 
Filmui imama kuri nors tema, sakysim, 
cirkas arba pavasaris, ir filmuojami ne 
paprasti vaizdai arba scenos, kaip mes 
esame pratę matyti normaliam filme, bet 
spalvos, šviesa, judesiai, formos, dėl to iš 
karto matai du ar daugiau paveikslų. Be 
to, projekcijos greitis ir fokusas taip pa
įvairinami, kad paprasti kūnai nebetenka 
savo normalios ribos ir atrodo visiškai ki
taip. Įspūdis — nepaprastas.

Prie filmo duodamas muzikinis akom
panimentas, suderintas su filmo dinami
ka. Žiūrint iš pradžių šiek tiek skauda 
akis, ir galvoji, kad vyksmas ir paveikslo 
pakeitimas yra per greiti, bet vėliau pri
pranti ir nebesij audinį. Kiek įpratus į 
greitumą ir techniką ir įsitikinus, kad tai, 
ką matai, iš tikrųjų nieko bendro neturi 
su įprastiniu filmu, nei su įprastiniais pa
veikslais ir nebeieškant racionalaus pa
aiškinimo, pamatai naują meno pasaulį. 
Grožis, apjungtas tokioj mažoj plotmėj, 
yra nepaprastas. Jeigu paimtum, sakykim, 
Covent Garden baleto Gulbių ežero antrą
jį aktą su Galina Ulanova, šokančią mirš
tančią gulbę, Londono bet kokį simfoninį 
orkestrą, Tate galeriją, velykines mišias 
stačiatikių bažnyčioje Paryžiuje, pavasa
rį kur nors gamtoje, saulėleidį tropikų 
krašte ir visą tai sudėtum kartu ir per
duotom žmogui iš karto, tai įspūdis būtų, 
tur būt, toks, kaip po kelių Jono Meko fil
mų.

Nežinau, kaip kiti žiūrovai, bet aš po 
tokio seanso buvau pakelta kažkur į 
aukštybes ir jaučiaus lyg užhipnotizuota. 
Aš nenorėjau nei pertraukos, nei kavutės, 
nei banalių pasišnekėjimų. Aš vien tik 
norėjau dar ir dar daugiau to paties gro
žio, kuris praėjo mano jausmais, lyg koks 
uraganas. Mano nuomone, Jonas Mekas 
yra didelis menininkas, toks, kokių mes 
turim labai labai maža.

Reikia nepamiršti, kad jo filmai nėra 
sukarpyti ir sustatyti, kaip paprastai da
roma. Kas mums buvo parodyta, yra ly
giai tas pats, ką jis nufilmavo be jokių 
pakeitimų.

Man atrodo, kad kiekvienam mūsų ver
tėtų jo pasiklausyti ir pasižiūrėti jo kūry
bos. Jis būna Europoje ir sakė man, kad 
galėtų atvažiuoti ir į Londoną, jeigu tai 
supultų su jo buvimu Europoje.

Marina Gorodeckaitė

PABALTIJO KLAUSIMŲ PRAEITIS
Baltų Institutas Vokietijoje išleido Eb- 

bos Čeginskienės studiją vokiečių kalba 
Die Baltische Frage in den Grossniaechte- 
verhandlungen 1939 (lietuviškai tai reikš
tų: Baltijos klausimas didžiųjų galybių pa
sitarimuose 1939).

šios stambokos studijos (73 psl.) autorė 
pati yra pabaltietė — estė, taigi tema jai 
bus buvusi arti širdies. Studijai ji yra pa
naudojusi plačią dokumentinę medžiagą.

Ši studija kai kam gal ir nemaloni bus, 
nes joje nagrinėjamas biznio Baltijos vals
tybinis klausimas. Savo ruožtu tai bus in
dėlis į gėdingą didžiųjų valstybių istoriją.

Darbas išspausdintas „Commentationes 
Balticae“ XII/XIII tome ir dar atskiru at
spaudu.

„PATYS GERIAUSIEJI...“
Kalbėdamas apie Algimanto Mackaus 

vardo knygų leidimo fondą, „Europos lie
tuvio“ recenzentas K. Abr. rašė, kad ....ne
trukus, tur būt, sulauksim tokio meto, kai 
per jo rankas praeis patys geriausieji mū
sų rašytojų kūriniai, o kitoms leidykloms 
atiteks vien tik kas liko...“ Gerų knygų 
mėgėjams žinotina, kad to Fondo išleisto
sios knygos gaunamos ir Europoje.

Recenzentų išgirtoji Jono Meko pasku
tinioji poezijos knyga „Pavieniai žodžiai“, 
pvz„ kainuoja 34 šil. (DM 16). Ankstyves- 
nioji Jono Meko knyga „Gėlių kalbėji
mas" tekainuoja 8 š. 6 p. (DM 4).

Fondas taip pat yra išleidęs K. Ostraus
ko, V. Kavolio, A. Mackaus, A. Landsber
gio. Liūnės Sutemos knygas. Šiuo metu 
skaitytojus pasiekia naujausioji Fondo iš
leistoji knyga — įdomaus jauno rašytojo 
K. Almeno novelių rinkinys „Gyvenimas 
tai kekė vyšnių“ (42 š. arba DM 20).

Artimas Fondo giminaitis, beje, yra ir 
„Metmenų“ žurnalas. Jo jau išėjo 13 gra
žių ir vertingų knygų. Vienos knygos kai
na 12 š. 6 p. (DM 6). „Metmenų“ keturių 
numerių prenumerata — 42 šil. (DM 20).

Visi šie leidiniai gaunami pas R. Mazi
liauską, 1 Ladbroke Grds„ London, W.11.

RUSŲ PAREIGŪNAI KLAIPĖDOJE
Atvykusieji iš Klaipėdos pasakoja, kad 

maisto fabrikas ten karo metu buvo su
bombarduotas, bet dabar atstatytas ir pra
plėstas.

Klaipėdos krašte pareigūnai beveik visi 
rusai, ir gatvėse girdėti tik rusų kalba.

J.C.
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Bendradarbiavimas su Lenkija
Kultūriniai mainai tarp Vilniaus ir Var

šuvos lietuvių ir lenkų kultūrinės veiklos 
vadovų vyksta ne tik prakalbomis, bet ir 
konkrečiais darbais. Be to, lietuvių-lenkų 
mainų turinys arčiau atitinka tikrų kul
tūrinių mainų esmę, negu, pavyzdžiui, tų 
pačių ar kitų vilniškių bandymai „kultūr- 
mainiauti" su užsienių lietuviais.

Spalio mėnesį Lenkijoj lankėsi valdinio 
spaudos komiteto pirm. Feliksas Bieliaus
kas, grožinės literatūros leidyklos Vagos 
direktorius Jonas Čekys ir rašytojų pirmi
ninkas Eduardas Mieželaitis (šis lankėsi 
„visai privačiai“, ne su ekskursija). Iš jo 
pasakojimo spręstina, kad tie mainai ne 
vienašališki ir vyksta ne propagandiniais 
pasigyrimais, o rinktinėmis meninėmis 
vertybėmis. Lenkų grožinės literatūros 
vertimų Vilniuje kasmet išleidžiama po 5- 
6 knygas, o tai daugiau, negu lenkai išlei
džia lietuvių literatūros vertimų. Ligšiol 
j lietuvių kalbą versta daugiau senųjų len
kų klasikų ir žymiųjų tarpukario meto ra
šytojų kūrinių. Mieželaitis atkreipė akį ir 
į dabartinius lenkų rašytojus, kurių dau

NUOPELNUS TENKA GINTI

Vilniuje leidžiamas lenkiškas dienraštis 
„Czerwony Sztandar“ lapkričio 1 d. pasky
rė pusę savo turimos vietos (2 puslapius iš 
4) polemikai su New Yorko „Business 
Week“. Šiame žurnale buvo trys straips
niai apie Sovietų Sąjungą ryšium su jos 
50-čiu, ir tų straipsnių samprotavimai apie 
ten pasiektąją ūkinę pažangą. „C. Sztan
dar“ pasirūpino net šešis vilniečių (įvai
rių pareigūnų, lenkų, rusų, vieno lietuvio) 
straipsnius, kuriuose tiesiog iš kailio ne
riamasi atremti „B. Week“ nuomones, 
ypač ten, kur pažanga esanti užregistruota 
sumenkinta, ir ypač kur abejojama bolše
vikinės sistemos nuopelnais tai pažangai 
pasiekti, kokia ji bebūtų.

Apie So v. Sąjungą pareikštos nuomonės 
stengiamasi atremti ne Maskvos, o Vil
niaus (ir dar šalutiniame) laikraštyje, re
miantis didžia dalimi pavyzdžiais iš Lietu
vos. Taigi atsikirtimas, atrodo, skirtas len
kiškai skaitantiems Lietuvoje (šiek tiek to 
laikraščio gaunama ir Lenkijoje). Bet var
gu kas iš tų skaitytojų yra skaitę „Busi
ness Week“. Jokių naujų argumentų bolše
vikinei sistemai apginti straipsniuose nė
ra pateikta. Vienintelė naujiena skaityto
jams yra nebent dalinis atpasakojimas, ką 
apie bolševizmo nuopelnus samprotauja 
amerikiečių ekonomistų laikraštis. (E)
************************************************************ *
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamą jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

MOTERIŠKAS 1967 1.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 34 jardo vilnonės kostiuminės medžia
gos, 1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių ir nailoninių koji
nių, 1 komplektas vilnonių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vil
nonė gėlėta, gali būti įvairių spalvų, skarelė, vilnonei suknelei me
džiaga, 1 dėžė šokolado.

Kaina £25.0.0.
VYRIŠKAS 1967 1.

34 jardo puikios vilnonės vyr. kostiumui medžiagos, 1 itališkas nai
loninis lietpaltis, 1 aukštos rūšies nailoniniai marškiniai, 2 p. vilno
nių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 angliškų arba 
amerikoniškų cigarečių, 3 jardai aukštos rūšies paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
JUNGTINIS ŠIŲ ABIEJŲ SIUNTINYS kainuoja tik 

£47.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, į sv. arbatos, 4 sv. geriamojo šokolado, 4 sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai

nių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, i sv. pipirų, ir į sv. lauro lapų.
Kaina £10.0.0.

P-3
Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, jardo vilnonės 

vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.
Kaina £25.0.0.

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai 
lietpalčiai ■— £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, 
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Telef. SHO 8734.

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester 

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

gelio kūryboje dabar kaip tik ryškiai jau
čiami Lietuvą dar sunkiai tepasiekiantie
ji „vakarietiški vėjai“.

Lenkams Mieželaitis sakosi pasiūlęs jau 
beveik parengtą baladžių rinkinį, naują 
Donelaičio „Metų" vertimą (senasis nepa
tenkinamas), Baranausko „Anykščių šile
lį“, Maironio, Putino lyrikos rinkinius, 
Sruogos raštų ir kt.

Susidomėjo Mieželaitis „vakarų vėjais“ 
ir Varšuvos teatruose. Ypač „Šiuolaiki
niu“, kuris einąs vadinamojo „absurdo 
teatro“ ar „antiteatro“ linkme. Susidomė
jo dramaturgu Mrožeku, kurį Mieželaitis, 
ne be pagrindo, gretina su lonescu ir Be- 
cketu. Susižavėjo ji veikalu „Tango“ ir 
ypač „Kristaus prisikėlimu“. (Mrožeko

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SENŲ LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNĖLIS

Su paaiškinimais bei pavyzdžiais

AMBOLE. Gera buvo agronome, bet iš
sigando ambolės (mėšlavabalio) ir pabėgo 
į miestą.

APLUIKTI. Apluikęs nuo degtinės, sėdo 
už vairo, suskaldė galvą ir mašiną.

BLAUZDLAUŽAS. Jei bijai milicijos 
įgaliotinio, naminę degtinę varyk per patį 
blauzdlaužą (laiką, kada balų ledas nesu
stingęs, ir purvas dar nekelia žmogaus).

BRICAS. Nebūk tu bricas (tinginys), at
eik kontoron bent atlyginimą pasiimti.

DUMPIS. Į parduotuvę atvežė importi
nių batų, ir gretimose įstaigose prasidėjo 
didelis dumpis (sąmyšis).

ĮMURGĖTI. Ten, kur upelis su fabrikų 
atmatomis įmurga (įbėga) į ežerą, kažka
da buvo žuvų.

LAUMINĖSENA. Netrukus įvyks mūsų 
profsąjungos ataskaitinė-rinkiminė laumi- 
nėsena (žaidimas, kai vienas užrištomis 
akimis gaudo kitus).

PAIŠORIUS. Kombinate dirbo 14 paišo-
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„Tango“ šiuo metu vaidinamas visoje ei
lėje Vakarų Europos teatrų, o naujasis 
Vilniaus teatro vadovas H. Vancevičius 
pateikė tą veikalą Vilniaus teatre, kaip 
pirmąją šio sezono premjerą).

Lenkams Mieželaitis pasiūlė pamatyti 
J Miltinį su visu Panevėžio teatru. Neži
nia, ką pasirinks Miltinis, jeigu turės 
progos pasirodyti Varšuvoj, bet Mieželai
tis jau parinko jam repertuarą: ne sovie
tinių, o vakariečių autorių veikalus — vo
kiečio Borcherto „Už durų“, Millerio 
(amerikiečio) „Pardavinėtojo mirtį“ ir 
Šekspyro „Makbetą“. Iš originaliųjų veika 
lų — gal naujausią J. Grušo veikalą.

(ELTA)

rių (raštininkų), 2 jauni specialistai ir 1 
juodadarbis.

ZURNYTI. Zurnyk-nezumyk (prašyk- 
neprašyk), o detalių be kyšio negausi.

ŽIUŽIS. Pora dešimčių metų dorai žai
dęs žiužį (tokį žaidimą), pilietis tikėjosi 
pensijos.

ŽAIMOTIS. Kai kurie mūsų jauni pro
zaikai ir poetai, užuot pasimokę sintaksės, 
žaimojasi (maivosi) ir labai pyksta, kai jų 
nepavadina genijais.

(„Šluota“, 1966 m. Nr. 24)

JUODA YRA JUODA

Naktį ar dieną kažkas apšvarino sandė
lį. Išnešė ne taip jau daug: penkis nailoni
nius lietpalčius. Išnešė ir ačiū nepasakė.

Sandėlio darbininkė Liudmila Boronina 
pirmoji pastebėjo vagystę.

— Tiesiog širdy jaučiau, kad apvogs, — 
sakė ji. — Naktį tokį baisų sapną...

Bet to sapno niekas neklausė. Penki liet
palčiai — tai ne nosinaitės. Pustrečio šim
to kainuoja. O kuris čia nori mokėti iš al
gos, nė piršto nepridėjęs? Taigi, septynio
liktame sandėly triukšmas. Tą pačią va
landą Vilniaus didmeninės prekybos ga
tavų rūbų bazė gavo telegramą: „IŠKRAU
NANT KONTEINERIUS NERASTA PEN
KIŲ LIETPALČIŲ TŠK FIRMA MINIJA 
TŠK“.

Pretenzija — ne taip jau malonus reika
liukas. Tai ne premija ar garbės naštas. 
Vilniaus bazėje susiėmė už galvų. Sude
dant lietpalčius į konteinerius, skaičiuoja 
ne vienas ir ne du. Ištisas būrys. Apsiriki
mas tiesiog neįmanomas. Ir štai rezultatas 
— dingo penki lietpalčiai. Dar gerai, kad 
tik tiek!

Visi labai susijaudinę ir laukia atvyks
tant iš bazės atstovo. Kol tas atvažiavo, ir 
vagis atsirado. Liudmila Boronina išaiški
no savo sapną ir prisipažino, jog lietpal
čius netyčia parsinešė namo, o paskui už
klydo į turgų ir netyčia juos pardavė. Ir 
dar prisipažino, kad paėmė juos ne iš kon
teinerio, o iš sandėlio.

Viskas aišku. Beliko atsiprašyti bazę ir 
nubausti kaltininkę.

Kai bazės atstovė Genė Ilkevičienė pri
sistatė į Klaipėdą ieškoti dingusių lietpal
čių, tuo metu „Minijos“ firmos darbinin
kė, apraudodama „sapną“, rašė direktorei 
J. Prokofjevai tokį pareiškimą: „Prašau 
atleisti mane iš darbo pačiai prašant“.

Ir atleido. Tegu nevagia. Tegul eina į vi
sas keturias puses, kur akys mato. Ir pini
gus už pavogtus lietpalčius tegul firmai 
grąžina.

O tarp bazės atstovės ir firmos vadovės 
įvyko maždaug toks pokalbis:

— Mes nepadarėm jokios klaidos, — sa
kė atstovė. — Lietpalčiai jums dingo tik iš 
sandėlio, bet ne iš konteinerio.

— Mes nieko nenorim girdėti. Lietpal
čių neradom konteineryje, ir viskas, — sa
kė direktorė.

Atstovę iš sandėlio išvijo.
Ir kaip nevysi lauk. Negi prisipažinsi, 

kad pretenziją visai be reikalo parašė? O 
tada premiją tiek tematysi, ir prekybos 
valdybos vadovai nepaglostys, ir ambicija 
bus prarasta. Sudėjus visus šituos „ir“ į 
krūvą, buvo pereita į puolimą: „Arba grą
žinkit lietpalčius, arba iškelsim bylą arbi
traže“ — toks buvo firmos ultimatumas.

Tada iš Vilniaus bazės atvyko antras at
stovas įrodyti, kad balta tai yra balta, o ne 
juoda.

— Lietpalčius arba į ešafotą, — tvirtai 
laikėsi „Minijos“ firmos direktorė J. Pro
kofjevą.

Paskui milicijos darbuotojai įrodė, kad 
juoda tai yra juoda, o ne balta ir liepė 
Prokofjevai traukti iš kišenės pinigus, 
gautus iš Boroninos už penkis lietpalčius.

Nepagalvokit, kad Prokofjevą norėjo 
tuos pinigus pasisavinti. O ne! Ji tik nebe
žinojo, kur juos dėti. Įnešti į kasą, o tada 
paaiškės, jog bazė viską atsiuntė. Tada vis
kas pakvips kitais vėjais.

Boroniną nuteisė. O direktorė net nera
do reikalo atsiprašyti tų, kuriuos įžeidinė
jo. Matyt, Klaipėdos prekybos valdybos

į KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

U
Mielas Redaktoriau,

susimetę kur nors būrelin ir aptarinė
dami lietuviškus reikalus, retkarčiais pri
simename dar ir Lietuvos auksą, dėl kurio 
sovietai sudarė tam tikrą sandėrį su bri
tais. Kur čia neprisiminsi! Juk DBLS su
važiavimas anuomet, tomis dienomis, kai 
kilo pavojus auksui, nutarė prašyti tau
tiečių sumesti pinigų, kad pasaulinio gar
so laikraštyje būtų galima nusipirkti vien
kartinį puslapį ir jame išdėstyti mūsų 
reikalą. Jeigu ir nelaimėtume, tai tegu 
bent britų sąmoningoji visuomenė išgirs
ta jų sąžinei skiriamąjį mūsų balsą, mūsų 
protestą.

Savo metu tai nebuvo padaryta. Pirma- 
— trūko pinigų. Antra — berenkant pini
gus, įvykiai visiškai atšalo. Gali būti, kad 
pats reikalas dar kartą iškils, bet jau par
lamente. Kaip jau mūsų skaitytojai žino, 
visi parlamento nariai buvo aprūpinti 
plačiu raštu, kuriame taikoma ir į sąžinę, 
ir į teisę, ir į galimas pasėkas geram bri
tų vardui, jeigu būtų norima susitepti 
svetimais pinigais.

O šiuo metu už turimąją nedidelę sumą 
nusipirkti laikraščio puslapio kamputį gal 
iš tiesų reikštų ne ką kita, kaip išmesti 
pinigus į balą. Kai reikalai nejuda kai 
viskas ramu, tai, tur būt, nė du ar trys 
puslapiai nieko nepadarytų.

* * *
Pinigai mums brangūs, kiekvienas sva

ras. O jeigu tie pinigai surinkti lietuviš
kam prasiveržimui, tai tokiam reikalui jie 
ir turėtų būti panaudoti. Gulėdami banke, 
gal jie ir neša smulkų procentą, bet ką iš 
tiesų reiškia pinigas prieš tiesų lietuviš
ką reikalą! Pinigai turi dirbti savo darbą, 
o jeigu jų trūksta, tai reikėtų daugiau ieš
koti.

Vadinasi, jau surinktieji pinigai turėtų 
būti panaudoti. Jeigu puslapis neišeina, 
tai yra gi masės kitų tokių pat svarbių 
reikalų.

Susimetę būrelin ir aptarinėdami lietu
viškus reikalus, anądien sustojom ties vie
nu dalyku, kuris, tur būt, svarbesnis ir 
už puslapį, nes jis būtų skirtas nuolat ir 
nuolat britams apie Lietuvą šviesti.

* * *
Nueikite į bet kurią Britanijos bibliote

ką ir paprašykite kokios nors knygos apie 
Lietuvą. Ne, tokios jūs negausite, nes nie
kas neturi. Apie Lenkiją — taip, apie ki
tus kraštus — taip, bet ne apie Lietuvą, 
nes tokios nėra.

Tiesa, knygų apie Lietuvą jau yra buvę 
išleista ir šiokių ir kitokių. Kuri jų yra 
buvusi pati geriausia, reikėtų svarstyti ir 
spręsti. Turint galvoje atitinkamo krašto 
gyventojų tradicinę laikyseną ir nusiteiki
mus, gal ir tiesa, kad amerikiečiui taiko
moji knyga nelabai bus priimtina britui. 
Bet galima gi parinkti tokią, kuri tinka 
britui, jei jį turime galvoje. O jei tokios 
nėra, tai ne tik galima, bet ir reikia para
šyti, išleisti ir pasirūpinti, kad ji pasiektų 
bibliotekas ir gal rinktinius anglus.

Bet iškelk tokį klausimą ir gali tikėtis, 
kad jis atsitrenks lyg į kietą sieną. Sakys: 
nėra pinigų! Kam jį bekeltum, atsakymas

PAIEŠKOMI JŪREIVIAI

Klaipėdoje įsitaisęs valstybinis rusų 
žvejybos laivynas stokoja jūreivių darbi
ninkų: skelbimai laikraščiuose kviečia 
stoti į tą darbą net ir neišėjusius privalo
mojo mokslo (net ir pradinės mokyklos 
nebaigusius). Žadamas atlyginimas — 200 
-250 rublių per mėnesį ir nemokamai 
maistą bei darbo aprangą. Bet įsakmiai 
pabrėžiama, kad buto (šeimai) netenka 
tikėtis. Gyventi teks arba laive, arba 
(tarp kelionių) tam tikrose nakvynės 
patalpose. (E)

TIK DALIS TIESOS

Vilniaus televizijos stotis priima ir per
davinėja spalvines programas iš Maskvos. 
Tačiau Vilniuje (ir iš viso Lietuvoje) yra 
dar tik keli imtuvai spalvinei televizijai, ir 
tie patys tik televizijos stotyje. Vieną prieš 
šventes pastatė pašto įstaigoje ties biblio
teka. Ta proga „Tiesa“ vėl pučia miglą į 
akis, pasigirdama, kad Sov. S-ga vartoja 
„ypatingai gerą“ prancūzų televizijos per
davimo sistemą, kurios dėka spalvinės pro
gramos galima priimti juodai-baltai pa
prastais imtuvais, o spalvines priimantieji 
imtuvai taip pat galį priimti juodas-baltas 
programas... Lyg tai būtų kokia išimtinė 
naujovė... Maskvoj tokių „nuostabių“ im
tuvų, sako, jau yra. Atseit, matykit, iš kur 
ateina nuostabūs dalykai. (E)

vadovai irgi nelabai suprato, kad juoda 
yra juoda.

Vyt. čiulas, C. Berčiūnas
(„Šluota“, 1967 m. Nr. 14) 

bus maždaug tas pats: nėra pinigų!
Jeigu kas nors tokią knygą ir išleistų ir 

ji būtų visiškai tinkama, tai ir tuo atveju 
reikėtų nupirkti jos pakankamą kiekį ir 
rūpestingai paskirstyti, kur reikia. Vadi
nas, ir tada reikėtų krūvos pinigų.

Kodėl gi nebūtų galima tam rimtam 
reikalui panaudoti puslapiui surinktųjų 
pinigų? 

* * *
šitaip panaudoti, jie neštų mums gra

žius procentus. Ne, ne tuos procentus, ku
riuos sudaro svarai, šilingai ir penai. Lie
tuviškus procentus!

Susimetę būrelin ir aptarinėdami lietu
viškus reikalus, mes, kiek tik mūsų at
mintis siekia, prisiminėme atsitikimus, 
kai į mus kada nors kreipėsi koks nors 
kitatautis, prašydamas literatūros apie 
mūsų kraštą — Lietuvą. Gerai, jei tokiam 
prašytojui mes galėdavome pasiūlyti ko
kią nors brošiūrėlę. O dažnu atveju tik 
apgailestaudami patrindavome savo ran
kas: deja, nieko neturime...

O įsivaizduokime tokį atvejį, kad gerai 
parašyta ir dailiai išleista knyga apie Lie
tuvą jau yra atsidūrusi universitetų ir sa
vivaldybių bibliotekose ir pasidariusi ten 
prieinama kiekvienam kitataučiui. Be 
abejo, sunku tai ir įsivaizduoti, kai mes 
iki šiol kitataučius vis mėgstame maitinti 
plonutėmis brošiūrėlėmis jau daugiau 
kaip 20 metų. Tokio maisto nevirškina 
skilvis!

Jeigu geriau vėliau negu niekad, tai 
bent dabar reikėtų neatidėliojant panau
doti bedarbius fondus ir padaryti infor
macinį stebuklą — įsitaisyti anglų kalba 
gerą knygą apie Lietuvą. Toks bedarbis 
yra ir puslapio fondas, ir aš balsuočiau už 
tai, kad jis būtų paleistas į darbą.

Kas už tai?
Tavo Jonas

PASIENIO KLAUSIMAI

Vilniuje apsilankęs Lenkijos seimo na
rys Jan Riznar pasikalbėjime su Cz. 
Sztandar atstovu, tarp ko kita, paminėjo, 
kad „esame užsimoję praplėsti pasienio 
susisiekimą“. Ligšiol sovietinė siena ir 
nuo Lenkijos tebėra sandari, ją peržengti 
leidžiama ties Brestu bei Balstoge, o Lie
tuvos teritoriją kertančiame sienos ruože 
(pvz., tarp Seinų - Lazdijų) gali būti 
peržengta tik ypatingų išimčių atvejais. 
Iš J. Riznaro prasitarimo spėtina, kad len
kai bando susitarti su Maskva dėl pasie
nio susisiekimo su Sov. S-ga, tokio, koks 
praktikuojamas tarp savo tarpe neka
riaujančių kaimyninių valstybių, kur pa
sienio gyventojams leidžiama pereiti sie
ną be vizų, tik su tam tikrais pažymėji
mais. Jei tai įvyktų, tai ir Seinų-Lazdijų 
ar bent Punsko-Sangrūdos apylinkių gy
ventojams atsivertų galimybė vieniems 
pas kitus lankytis. (E)

SUSIKIRTIMAS HAMBURGE

Sovietų delegacija iš Maskvos ir Lenin
grado lapkričio 27 d. lankėsi Hamburge. 
Rotušėje ją pasveikino Hamburgo bur
mistras prof. Weichmann. Delegacijai va
dovavo Michael Filonow. Delegacija do
mėjosi uostu, muziejais ir t.t.

Priėmimo metu įvyko susikirtimas tarp 
Hamburgo burmistro ir sovietinio Mask- 
kvos taikos komiteto pirm. Viktor 
Čchikvadzės. Į prof. Weichmann malonų 
pasveikinimą sovietų profesorius atsakė 
aštriu puolimu Vakarų Vokietijos veda
mosios politikos.

Burmistras prof. Weichmann atsakyda
mas jam nurodė, kad jis irgi nesuprantąs 
kai kurių dalykų ir norįs paklausti, kodėl 
Sov. Sąjunga siunčia ginklus į Art. Rytus, 
kuriais grasinama mažai ir taikos sie
kiančiai valstybei — Izraeliui, o Vokietija 
vis dar tebėra padalyta, kad net šeimos 
negali sueiti. Be to, kai Vakarų Vokietijo
je švenčiama gegužės pirmoji taikioje 
nuotaikoje ir be jokių karinių paradų, tai 
kitoje Vokietijos dalyje būna kariniai pa
radai su sunkiaisiais ginklais.

J. C.

SISISISISISISISISISISISISISIS

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.

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 49(991). 1967. XII. 12

Europos lioturiu kronika Vokietijos lietuviai svarsto
LONDONAS

■ MINISTERIS B. K. BALUTIS
LIGONINĖJE

Labai pablogėjo Ministerio B.K. Balučio 
sveikata.

Gruodžio 8 d. jis buvo išvežtas į ligo
ninę.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 21 šil.
A. Dėmenis, 13 šil. D. Kaniauskas, 10 šil. 
P. Šablinskas, po 6 šil. J. Krisiūnas, V. Re- 
meikis ir A. šleikus, po 3 šil. V. Leliūga,
B. Banys, F. Kupšys, J. Sližys, O. Presava- 
ge, I. Tamašauskas, J. Tamulaitis, J. Lio- 
bė, P. Vasis ir J. Gilius.

BRADFORDAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS BRADFORDE

Gruodžio 24 d., 6 vai., Klubo patalpose 
rengiamos bendros Kūčios. Kas jose norė
tų dalyvauti, prašomi užsiregistruoti pas 
J. Paulauską.

Gruodžio 26 d., 5 vai., ten pat rengiama 
Kalėdų eglutė. Laukiama atvykstant ir 
Kalėdų senelio su dovanėlėmis mažiesiem.

Gruodžio 30 d. (šeštadienį) rengiamasi 
sutikti Naujuosius Metus. (Gruodžio 31 d. 
negautas leidimas).

Gruodžio 26 ir 30 bus muzika šokiams.
Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
NAUJA LAS VALDYBA

LAS Nottinghamo skyriaus visumos su
sirinkimas įvyko lapkr. 18 d. Išrinkta nau
ja valdyba ir rev. komisija.

Pasiskirsčius pareigomis, po metų per
traukos v-bos pirm, vėl tapo O. Petravi
čius, vicepirm. J. Beduiskis, kultūros rei
kalų ved. A. Veselga, sekr. V. Aleknavi
čius ir ižd. S. Jonavičius.

Tikimės, kad darbštus ir energingas 
naujasis pirmininkas įžiebs skyriui naujų 
vilčių ir padidins veiklumą.

Dalyvis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems prieteliams, 

mus aplankiusiems ir dalyvavusiems ma
no brangaus vyro laidotuvėse. Taip pat 
dėkoju visiems už gražius vainikus bei gė
les.

Ypač dėkoju gerb. kun. S. Matuliui už 
šv. Mišias, gražų pamokslėlį ir palaidoji
mą ir visiems už pagalbą ir pareiškusiems 
man nuoširdžią užuojautą žodžiais ir laiš
kais mano liūdesio valandoj. Širdingai 
ačiū.

S. Pučinskienė

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKU. 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

MIRĖ ANTANAS BIČKAUSKAS
Lapkričio 20 d. Leamingtono miesto li

goninėj po sunkios ligos mirė Antanas 
Bičkauskas.

Velionis gimęs 1913.IV.11 Šeduvoje, Pa
nevėžio apskr., pasiturinčio ūkininko šei
moje. Jaunystę praleido namie. 1934 - 36 
m. atliko karinę prievolę 4 pėst. pulke. 
Buvo sporto mėgėjas. Karo metu buvo iš
vežtas į Vokietiją. 1947 m. atvyko į Olan
diją ir dirbo žemės ūkyje. 1949 m. jį išti
ko nelaimė: draugas, veždamas jį dvira
čiu nuo kalno, krito ir stipriai sutrenkė. 
Nuo to karto visą laiką negalavo jau iki 
pat mirties.

Lapkričio 25 d. katalikiškom apeigom 
buvo palydėtas brolio Kazio, draugų ir pa
žįstamų į Leamingtono kapines.

Antanai, ilsėkis amžinai ramybėj!
J. Kriščiūnas

LIET. K AT. SIELOVADOS 
CENTRO ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2. 6AH, Tel. 85738.

KALĖDAIČIAI
Kas dar norėtų gauti pašventintų tra

dicinių plotkelių — kalėdaičių, gali sku
biai kreiptis į Sielovados Centrą.

NEUŽMIRŠKIME

Būtų prasminga ir gražu, kad švenčių 
proga neužmirštume bent maža auka pri
sidėti prie lietuviškos koplyčios, kuri yra 
planuojama įrengti šv. Petro bazilikoje, 
Vatikane. Ji skiriama Lietuvos kankinių 
atminimui.

Dėkojame tiems, kurie prie šio darbo 
jau prisidėjo. Vėliau rėmėjus minėsime 
spaudoje.

DERBY
BENDROS KŪČIOS

Pranešam vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad Kūčių dieną, gruodžio 24 d., 
DBLS Derbio sk. ruošia bendrą Kūčių sta
lą. Parengimas įvyks „Pelican Inn“, Ab
bey St., Derby.

Atskiri pranešimai nebus siuntinėjami, 
todėl kas norėtų dalyvauti, prašom sku
biai užsiregistruoti pas sk. v-bos ar šalpos 
komiteto narius ne vėliau kaip iki gruo
džio 19 d. Vėliau užsiregistravę nebegalės 
dalyvauti.

Dėl susidėjusių aplinkybių Kalėdų eg
lutės vaikučiams ir N. Metų sutikimo šį
met nebus.

Sk. Valdyba

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 patai-, 
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

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Širdingą padėką reiškiu Bradfcrdo liet, 
kolonijai už per filmų rėdymo vakarą su
aukotus £3.17.0, kuriuos skiriu Maironio 
ir Živilės draugovėms. Dėkojam p.p. V. E. 
Ignaičiams už malonų priėmimą ir to gra
žaus vakaro pasekmes. Brangūs tautiečiai, 
remkime savo skautus!

A, Sim-ka

VLB APYLINKIŲ PIRMININKŲ, KRAŠTŲ ĮGALIOTINIŲ IR VARGO MOKYKLOS MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Vargo mokyklų padėtis
Osnabruecko vargo mokyklos mokytojas 

Vyt. Rudys praneša, kad mokykla šiuo 
metu veikia su 10 vaikų. Yra visokių sun
kumų. Tėvai nelabai nori vaikus leisti mo
kytis.

Stuttgarto mokyklos mokytojo kun. K. 
Senkaus pranešimu, mokykla įsteigta 1964 
m. Pradžioj buvo renkamasi kartą į mė
nesį, vėliau tik prieš parengimus — prog
ramos paruošti. Vaikai gyvena toli vienas 
nuo kito ir juos reikia suvežti. Trūksta 
vadovėlių. Vaikų yra apie 20.

M. Budriūnas, Memmingeno mokyklos 
mokytojas, atsiuntė pranešimą, kad mo
kykla veikia nuo 1952 m. Ją lanko 11 vai
kų tvarkingai 4 vai. per savaitę. Darbas 
patogesnis, nes gyvenama vienoje vietoje. 
Sunkumų susidaro, kad visa eilė vaikų vi
sai nebemoka lietuviškai ir tėvai jų ne
ragina lankyti liet, mokyklos.

E. Baliulienė, Hamburgo mokyto
ja, atsiuntė pranešimą, kuriame nurodo
ma, kad per mėnesį būna 6 pamokos. Da
lis vaikų nekalba lietuviškai. Stengiamasi 
jiems perteikti lituanistiniai dalykai, o 
taip pat jie paruošiami išpildyti meninę 
programą įvairiems parengimams.

Kraštų įgaliotinių pranešimai
Kun. Br. Liubinas, Rheinland-Pfalzo ir 

Saaro kraštų įgaliotinis, nurodo, kad 
Rheinland-Pfalze lietuviškam veikimui il
gą laiką pagrindą sudarė darbo kuopų 
prie amerikiečių armijos lietuviai. Teko 
derinti jų veikimą ir pravesti bendrus pa
rengimus. Tik nuo 1959 m. atsirado kraš
te ir daugiau lietuvių, tad kariškasis at
spalvis dabar nebedominuoja. Finansų 
reikėtų, tačiau krašto valdžia paramos 
kultūriniams parengimams, bent šiuo me
tu, neduoda. Rūpinamasi, kad susiorgani
zuotų daugiau apylinkių, nes lietuvių yra 
įvairiose vietovėse.

Saaro krašte gyvena daugiausia lietu
viai, turintys vokiečių pilietybę. Kultūri
nės veiklos neišvystė, bet dalyvauja kitų 
apylinkių parengimuose.'

A. Boehmienė, Nordrhein - Westfaleno 
krašto įgaliotinė, nurodo, kad NRW yra 
dosnus kraštas ir buvo gauta, palyginti, 
daug lėšų. Dabar parama per pus suma
žinta. Veikia 6 apylinkės. Buvo paremti 
didesni jų suvažiavimai, vaikų vasaros sto
vyklos, jaunimo suvažiavimai.

Kun. V. J. Damijonaitis, VLB Jaunimo 
sekcijos pirm., plačiau papasakojo apie JS 
įkūrimą, tikslus ir planus. JS įkurta PLB 
valdybos pageidavimu ir VLB Kr. tarybos 
pritarimu. Jos tikslas yra jungti visas 
jaunimo ar jaunimu besirūpinančias or
ganizacijas ir įstaigas bendram darbui. 
Užplanuota leisti jaunimo laikraštėlį, su
ruošti vadų kursus ir jaunimo suvažiavi
mą.

J. Glemža painformavo apie savo kelio
nę į JAV ir apie ten vyraujančias nuotai
kas Vokietijos lietuvių atžvilgiu. Toliau 
jis nušvietė apie Baden Wuerttemberge 
veikiančias ir besikuriančias organizaci
jas: LRK, Lietuvių klubo, Labdaros drau
gijos.

PAIEŠKOJIMAI

DAGILIS J., pats ar žinantieji apie jį, 
prašom rašyti: P. Baukus, 7 Russell Rd., 
Blackley, Manchester 9.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.
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.
COVENTRY — Kūčiose. gruodžio 24 d„

6 vai. vakare, lenkų salėje, Whitefriars 
Lane. Bus proga išpažinčiai ir Komuni
jai. Kalėdų I ir II d. liet, pamaldos St. 
Elizabeth's 12.45 vai.

WOLVERHAMPTON — gruodžio 24 d., 11 
vai., ir Kalėdų I d. pirmosios 2 Mišios 
nuo 9.45 vai. Po to išpažintys ir 11 vai. 
trečios Mišios.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 vai., 
Tunstall.

NOTTINGHAM — Liet. Jaunimo Židinyje: 
Kūčiose, gruodžio 24 d., 11 vai. ryte ir 
Bernelių Mišios 24 vai. Kalėdų I ir H d., 
11 vai.

NOTTINGHAM — gruodžio 31 d„ 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM —Naujuose Metuose, sau
sio 1 d., ir Trijuose Karaliuose, sausio 6 
d., 7 vai. vakare.

NOTTINGHAM — sausio 7 d., 11 vai., Ži
dinyje.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Krašto valdybos pranešimai

J. K. Valiūnas, pirmininkas, savo pra
nešime gvildeno eilę praktiškų mūsų 
Bendruomenės stiprinimo klausimų. Šiuo 
metu Vokietijoje gyvena gal daugiau kaip 
10.000 lietuvių. B-nės nariais laiko
mi tik tie, kurie sumoka solidarumo mo
kestį ir atlieka kitas pareigas. Solidarumo 
įnašo surenkama apie DM 2.500 per me
tus. Tai tik simbolinis ženklas, nes gimna
zijos išlaikymas ir kultūriniai Bendruo
menės parengimai pareikalauja nuo 400 
iki 500 tūkstančių DM per metus. Vokieti
jos įnašas galėtų būti kur kas didesnis.

Pirmininkas nagrinėjo klausimą, kodėl 
Bendruomenės padėtis nėra tokia, kokios 
mes norėtume. Tam jis rado įvairių prie
žasčių. Visų mūs pastangos turėtų būti di
desnės.

Šalia kitų rūpesčių dėl gimnazijos, iški
lo ir jos laikytojo klausimas. Krašto val
dyba yra nemalonioje padėtyje. Iš vienos 
pusės spaudžia Pabėgėlių ministerija, siū
lydama įsteigti gimnazijai tvarkyti kura- 
toriją, iš kitos pusės stiprios jėgos mūsų 
Bendruomenėje yra tam priešingos. Apy
linkių pirmininkai buvo painformuoti 
apie pramatytus darbus, susijusius su 50 
m. nepriklausomybės atgavimo sukaktim. 
Tarp kitko yra pramatytas didelis minė
jimas Bonnoje kartu su latviais, estais ir 
Vokiečių Baltų draugija.

V. Natkevičius, vicepirmininkas ir gim
nazijos direktorius, pagrindinai painfor
mavo suvažiavimą apie Vasario 16 gimna
zijos padėtį. Šiuo metu gimnazijoje moko
si 103 mokiniai (60 berniukų ir 43 mer
gaitės). Praeiti mokslo metai buvo baigti 
su 86 mokiniais. Moko 18 mokytojų. At
mosfera darbui ir mokymui yra nebloga. 
Pagrindiniai gimnazijos rūpesčiai yra:

— kaip pasiekti, kad iš gimnazijos iš
ėję mokiniai būtų visais atžvilgiais lietu
viai,

— kaip pasiekti, kad mokiniai savo 
tarpe daugiau kalbėtų lietuviškai,

— kaip paveikti tėvus, kad jie į gimna
ziją siųstų tik gabiausius vaikus,

— kaip išspręsti bendrabučio klausimą: 
jis yra blogame stovyje, ir remontai sun
kiai ką gali padėti.

J. Barasas, iždininkas, savo pranešime 
palietė visą eilę kertinių mūsų gyvenimo 
reikalų. Jis taip pat pristatė naujai priim
tą Bendruomenės statutą, kuriame yra 
kai kurių pakeitimų. Ateityje nariai turės 
duoti įstojimo pareiškimus ir būti aiškiai 
registruoti. Nariai skiriami į pilnateisius 
ir nepilnateisius.

Diskusijos
Pranešimai iškėlė daugybę klausimų ir 

siūlymų. Diskusijose daug kas buvo pa
pildyta ir nuspręsta. Daug laiko užėmė 
diskusijos apie naująjį statutą. Eilė pir
mininkų įžiūrėjo, kad jie turės daug sun
kumų ir daugiau darbo. Sunkumų kels 
narių prašymai, registracija, nepilnateisių 
narių statusas, išstojimo procedūra. Abe
jonių kilo ir dėl to, ar bus naudingas toks 
aiškus narių aptarimas. Veikė senų laikų 
galvojimas (formuluotas ir Lietuvių char- 
toje) ir pavadinime glūdintis dviprasmiš
kumas, kad Bendruomenę sudaro visi lie
tuviai. Kas Bendruomenei nepriklauso ar 
yra pašalintas, yra lyg išbrauktas iš lietu
vių tarpo. Sunkiai perprantama mintis, 
kad Vokietijos Liet. Bendruomenę reikia 
skirti nuo lietuviškosios bendruomenės ar 
visuomenės apskritai. VLB yra tam tikra 
organizacija, kuri turi tvarkytis pagal vo
kiečių nubrėžtus bendrus nuostatus ii' ku
ri veikia visų lietuvių tarpe, bet kuriai 
priklauso tik tie nariai, kurie aiškiai pa
reiškia norą ir atlieka jiems skiriamąsias 
pareigas.

Kai kas pasigedo apylinkių pirmininkų 
suvažiavimo organo. Kažin, ar mūsų ma
ža bendruomenė pakeltų tokį organų su- 
sikomplikavimą. Prieita išvados, kad sta
tutas turėtų būti palaipsniui įgyvendina
mas.

Toliau buvo apkalbėti kiti įvairūs rei
kalai: propagandos stiprinimas, surašymas 
VLB istorijos, sugyvinimas santykių tarp 
KV ir apylinkių, jaunimo reikalai, minė
jimai, studijų savaitės, kultūrinės veiklos 
planai ir t.t.

Diskusijos buvo naudingos KV ir apy
linkių atstovams. Pirmoji susirašė visą 
katalogą naujų minčių ir pageidavimų, 
jai pasidarė artimesnės apylinkių proble
mos. Antrieji pasimokė vienas iš kito me
todo. pasidalijo patirtim.

Uždarymas
KV pirm. J. K. Valiūnas padėkojo vi

siems už gražų dalyvavimą suvažiavimo 
darbuose ir linkėjo čia parodytąją energi
ją skleisti ir savo apylinkėse. Suvažiavi
mo pirmininkas E. Simonaitis iš savo pu
sės taip pat padėkojo, pasidžiaugė, kad 
viskas praėjo sklandžiai, ir suvažiavimą 
uždarant pakvietė sugiedoti Tautos him
ną.

Kita programa
šeštadienio vakarą dalyviai rinkosi į 

gimnazijos salę, kur 'mokiniai suruošė me
ninę programą. Pasirodė gimnazijos cho
ras, vadovaujamas mkt. K. Motgabio, ir 
tautinių šokių grupės, vadovaujamos mkt. 
E. Tamošaitienės, be to, visa eilė jaunųjų 
deklamatorių. Po programos dalyviai su
sitiko svetainėje pabendrauti, ir toliau vy
ko gyvi pokalbiai. Sekmadienį po pusry
čių ir pamaldų, kurias laikė ir pasakė pa
mokslą kun. dr. J. Petraitis, buvo pama
žu išsiskirstyta.

Krašto valdybą jau pasiekė eilė atsilie
pimų, kurie liudija suvažiavimo naudin
gumą stiprinti mūsų Bendruomenei.

(VKV Informacijos)

SPALVINGAS FOLKLORO VAKARAS
Lapkričio 25 d. Haus deutscher Ostėn 

salėje, iškilmingai papuoštoje tautinėmis 
Estijos, Latvijos, V. Vokietijos, Lietuvos 
ir Ukrainos vėliavomis. Šiaurės sąjunga 
— CVJM/YMCA — estų, latvių , lietuvių 
ir ukrainiečių jaunimas, vadovaujamas A. 
Cipulio, suruošė folklorinį pasirodymų va
karą su liaudies dainų, tautinių šokių ir 
liaudies meno meistrų parodėlėmis. Ati
daromąjį žodį tarė ukrainiečių atstovas 
W. Stadnitsehenko, paprašydamas pagrin
dinei kalbai atvykusį iš Kiel socialinės 
ministerijos Oberregierungsrat Gramsch, 
kuris šiltais žodžiais pasveikino progra
mos atlikėjus ir visus vakaro dalyvius. 
Gramsch pasakė, kad vyriausybė domisi 
benamių užsieniečių jaunimo puoselėjama 
savo kraštų liaudies kultūra ir vertina 
tai, dėl to ir finansuoja panašius parengi
mus.

Vykdant programą, pirmoji išėjo ukrai
niečių jaunimo grupė su tautiniais šokiais 
ir prof. S. Horbenko diriguojamas mišrus 
choras, atvykęs iš Hamburgo. Estų tauti
nės grupės pasirodymui vadovavo muzi
kali Bier šeima, latviai pasirodė su mišriu 
choru, diriguojamu A. Cipulio iš Pinne- 
bergo. Lietuviai šiais metais dėl techniš
kų kliūčių nepasirodė su programa, bet 
suruošė su latviais ir ukrainiečiais labai 
gražią ir turtingą liaudies meno parodėlę, 
kuri buvo vakaro dalyvių dėmesio cent
ras. Lietuvių parodėlėj su audiniais ir 
mezginiais dalyvavo Ona Bartusevičienė 
iš Luebecko, o su drožiniais — dievdirbys 
Domas Jundulas iš Dietfurt Rott.

Estų atstovas Rolf Moss širdingai padė
kojo Schleswig-Holstein valdžiai už nuo
latinį finansavimą, programos atlikėjams 
ir visiems dalyviams.

Vakaras sutraukė daug žmonių, taip jų 
aukštųjų vokiečių valdžios ir kultūrinio 
gyvenimo atstovų. Dalyvavo arti 400 žmo
nių. Po to jaunimas pasišoko, o vyresnie
ji pasivaišino ir pasikalbėjo.

J. Pyragas

Kazimiero teisynas

Šią vasarą Vilniuje buvo Išleistas dr. J. 
Jurginio spaudai parengtas vadinamasis 
„Kazimiero teisynas“. Tas vadinamasis 
teisynas yra tik 25 straipsnelių dekretas, 
karaliaus Kazimiero išleistas 1468 m., — 
nuostatai daugiausia apie baudimą už va
gystę ar kitus turtinius nusikaltimus. Do
kumentas užima tik 3 puslapius, bet su ver 
timu ir aiškinimais bei nagrinėjimais su
sidarė 36 didelio formato puslapiai. Leidi
nyje išspausdintas ir prof. A. Janulaičio 
10 puslapių straipsnis „Pagrindinės žinios 
apie teisyną“ (parašytas 1948 m.).

Mokslo ir gyvenimo 9 nr. rašoma: „išau
go labai gausi nauja inteligentija, kuri gy
vai domisi lietuvių kultūros bei mokslo 
reiškiniais ir atidžiai seka visą leidžiamą 
literatūrą. Tai jau nebe pirmas kartas, kai 
leidinys, vos tik išėjęs iš spaudos, tampa 
bibliografine retenybe. Taip, pavyzdžiui, 
atsitiko ir su „Gedimino laiškais“. Šis lei
dinys išleistas dar mažesniu tiražu. Kyla 
klausimas, kam gi naudinga tokia leidy
binė politika?“ („Kazimiero teisyno" iš
leista 1500 egz. Kaina 10 kao.).

(E)

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — G dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

4


	1967-12-12-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1967-12-12-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1967-12-12-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1967-12-12-EUROPOS-LIETUVIS-0004

