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Londonas, 1908 — Lietuvos Laisvės Kovos — metų gruodžio mėn. 17 d.

lenkų partiečių kaip tik ir tikisi iš Mocza
ro drąsesnių ir Lenkijos gerovei palaimingesnių žingsnių. Pagaliau antižydiškas Mo
czaro įvaizdis patraukia daugelį istoriškai
antisemitinių lenkų.
Šiais nelabai sėsliais laikais nelabai bai buvo laikomas liberaliojo sparno atstovu,
Iš tiesų pastaroji partijos konferencija
su, jeigu kaimynai kam ir nepatinka. Išsi tačiau dabar jis itin paklusniai ir sąžinin į centro komitetą išrinko apie pusę Mocza
kelia žmogus kitur gyventi, ir baigtas kriu gai seka Maskvą. Neseniai įvykusiame ro šalininkų, daugiausia jaunus žmones.
kis. Su tautos kaimynais, žinoma, kitokia Lenkijos komunistų partijos (oficialiai va Ir jeigu ne Čekoslovakijos įvykiai, jis grei
dinamos Darbininkų vienybės partija) čiausiai būtų patekęs į politbiurą. Dabar
padėtis — jų nepasirinksi.
Tarp rusų, vokiečių ir lenkų įspraustoji konferencijoje senstantis Gomulka išsilai Varšuvon atvykęs Brežnevas lenkams pri
lietuvių gyvenamoji erdvė šimtmečiais bu kė vadovybėje, nors partijos viduje jam minė, kad tik „proletariškasis internacio
vo ta pati, kaimynai vis tie patys, ir tik po rodoma stipri opozicija, o į jo vietą taikosi nalizmas tegali būti partijos vieninteliu
Antrojo pasaulinio karo Lietuva neteko bent du kandidatai.
kelrodžiu“, ir įspėjo, kad niekas nė neban
bendros sienos su vokiečiais. Vokietijai
Lenkijos buv. vidaus reikalų ministras dytų leistis į „dešinįjį oportunizmą“ arba
priklausiusi Mažoji Lietuva buvo koloni ir saugumo viršininkas Mieczyslavas Mo- „kairįjį avantiūrizmą“. Įspėjimas buvo
zuota beveik vien tiktai rusais ir tokiu bū czaras atstovauja vadinamojo tautinio ko aiškus, o kai Gomulka dar priminė, kad
du išvirto į geografiškai nenatūralią ir po munizmo sparnui. Žinomas savo antisemi Lenkijai „nepriklausoma politika teįmanolitiškai lietuviams itin pavojingą salą tarp tizmu, Moczaras itin griežtai pasireiškė ma Varšuvos sutarties šešėlyje“, partijos
lietuvių ir lenkų.
prieš žydus, intelektualus, studentiją ir ne konferencija neišdrįso tautinio komunisto
Netekusi tarpukario Lenkijai priklau ramiuosius darbininkus po kovo mėnesio Moczaro rinkti į politbiurą. Devyni iš 12
siusių lietuviškų, gudiškų ir ukrainietiškų Varšuvos demonstracijų. Gomulka ir par politbiuro narių priklauso Gomulkos sena
žemių, pokario Lenkija išsiplėtė buvusiose tijos politbiuras Moczaro griežtas priemo jai gvardijai, kas vokiečių „Der Spiegei“
Vokietijos srityse — nuo Priegliaus iki nes palaikė, bet jis birželio mėnesį turėjo žurnalą paskatino straipsnį apie lenkų par
Oderio upių. Šitas Lenkijos pastumėjimas atsistatydinti iš vidaus reikalų ministro tijos konferenciją pavadinti .Senių laimė
vakaruosna bene bus vienas gudriausių pareigų. Tačiau Moczaro įtaka partijos na jimas“...
Pavojingas varžovas, besitaikstąs į sens
Stalino politinės strategijos žingsnių. Vo rių tarpe yra didelė.
kiečiai, arba bent jų dauguma, vargiai ar
Moczaro valymų pasėkoje nuo 1964 me tančio Gomulkos vietą, Moczarui yra Edsusitaikys su mintim, kad buvusios jų ry tų apie ketvirtis milijono narių buvo paša wardas Gierekas, Katovicų partijos sekre
tinės sritys nebegrįžtamai atiteko Lenki linta iš partijos. Tai nebuvo vien tiktai in torius, kuris labai, palyginti, sėkmingai ir
jai. Lenkai visą laiką gali tikėtis didesnio telektualai, menininkai, rašytojai ir žurna išmoningai tvarko Slonsko (Silezijos) ūkį
ar mažesnio vokiečių spaudimo grąžinti listai, kurių daugelis dabartiniame politi ir pramonę. Tai yra nedogmatiškai galvo
buvusias jų sritis, o vienintelis sąjunginin niame klimate vėl „rašo stalčiams“. Apie jantis technokratas, kuris spalio mėnesį
kas, galįs Lenkiją nuo tokių kėslų apsau 150 tūkstančių pašalintųjų yra darbinin susikirto su Gomulka, bet atsisakė savo
goti, tėra Maskva. Vadinas, kokios bebūtų kai. Tačiau partijoje vis dar yra apie 2,3 užimtosios itin tautinės laikysenos. Ypač
politinės nuotaikos pačioje Lenkijoje, jos milijono narių, vadinasi, kas dešimtas su dabar, kai Lenkijoje jaučiami ūkiniai sun
užsienio politika visuomet turi remtis su augęs Lenkijos gyventojas priklauso parti kumai, gabus ekonomistas Gierekas galėtų
tarimu su Maskva. Todėl neatsitiktinai jai. Pastaraisiais metais į partiją buvo pri patraukti daug šalininkų, tačiau partijos
Lenkija yra viena stropiausių Varšuvos imta apie 800 tūkstančių naujų narių, dau konferencijoje jis į manevravimą dėl val
sutarties įpareigojimų vykdytoja, paklus giausia jaunų žmonių, ir šiandieną 60 nuo džios nesileido, nors, atrodo, jis vis dar
niai ir, tur būt, noriausiai Sovietų Sąjun šimčių partijos narių yra jaunesni kaip 40 galvoja apie ateitį. Kongrese jis ypačiai
gyrė jaunąją kartą, kuri esanti „puikiai
gai talkininkavusi Čekoslovakiją okupuo metų amžiaus.
pasiruošusi vystyti krašto pramonę“...
jant.
Šitais jaunaisiais partiečiais Moczaras ir
Lenkų liaudžiai visi šitie manevravimai
Lenkijos tarptautinė padėtis pagaliau remiasi. Jauniesiems įgrįso sustingusi, at
dėl valdžios, atrodo, nelabai suprantami.
bent dalinai paaiškina ir W. Gomulkos da sargi, patriarchališka Gomulkos valdžia.
Varšuvoje pasakojamas toks anekdotas:
bartinę laikyseną. Stalino laikais kalinta Nacionalinio momento pabrėžimas patrau
— Gomulka, Moczaras ir Gierekas plau
sis Gomulka iškilo 1956 m., kai krašte vy kia jaunųjų patriotinius jausmus. Be to,
kia valtimi per Vyslą, apvirsta ir skęsta.
ko neramumai, demonstracijos ir didesnių Lenkijos ūkiniai sunkumai įsisėdėjusią
laisvių bei gerovės reikalavimai. Tada jis valdžią padarė itin nemėgiamą, ir daugelis Kaip manai, kas išsigelbėjo?
— Trisdešimt du milijonai lenkų, — at
sako varšuvietis.

SPAUDOJE

Kas valdys kaimynus?

E. Ilinis

Septynios DIENOS
Nesusipratimas dėl laivų

Didina karinį biudžetą

BALTIJOS KRAŠTŲ STUDIJŲ
DRAUGIJA

Jau rašėme, kad Marylando universitete
Sov. Sąjunga smarkiai padidino savo
lapkričio 28 d. — gruodžio 1 d. pirmą kar
biudžetą kariniams reikalams.
Biudžetas padidintas 6 procentais, paly tą susirenka mokslininkai ir tyrinėtojai,
kurie skaitys paskaitas Baltijos kraštų te
ginus su praeitais metais.
momis ir diskutuos tuos klausimus.
Priešrinkiminiai reiškiniai
Kaip dabar pranešama, į tas dienas bu
V. Vokietijoje parlamento rinkimai bus vo susirinkę 130 mokslininkų ir tyrinėtojų,
dar tik po metų, bet jau yra reiškinių, ku kurie ta proga įsteigė draugiją skatinti
rie rodytų, kad pradedama rinkiminė ko Baltijos kraštų tyrinėjimo darbui. Draugi
va.
jos valdybos pirmininku išrinktas prof.
Bavarijoje finansų ministerio Strausso Gundar J. King, nariais: prof. E. Ander
leidžiamasis laikraštis paleido antį, kad son, prof. S. Grava, prof. I. Ivask, prof. B.
užsienių reikalų ministerio socialdemokra Kasias, prof. P.P. Lejins, prof. R. Šilbajo
to Brandto draugai veda slaptas derybas ris, H. Valdsaar, prof. V. S. Vardys
Gandai nepagrįsti
Londone buvo paskleisti gandai, kad at su Rytų Vokietija.
Brandtas paneigė tą žinią.
sistatydinąs Britanijos min. pirm. Wilsonas su visa vyriausybe.
SANTYKIAI SU LENKIJA
Vyriausybė paneigė gandus. Juos pa Šūvių tragedija
Reikalaudami didesnių atlyginimų, il
skleidę piniguočių sluoksniai.
Jau 10 metų, kaip puoselėjami „nauji
gesnį laiką streikavo Siraęusos rajono Si Lietuvos — Lenkijos santykiai“. Jie vyks
cilijoj citrinų raškytojai, bet apie jų strei ta per Sov. S-gos — Lenkijos Bičiulystės
Bombos Paryžiuje
Bankuose, prie kitokių pastatų ir gat ką net laikraščiai nerašė. Įpykę darbinin Draugijos Lietuvos sekciją, įsteigtą 1958
vėse Paryžiuje pradėjo sproginėti plastiki kai sudarė barikadą vienoje kryžkelėje ir metais ir tapusią, berods, pačia veikliausia
apmėtė akmenimis policiją, 'kuri tada nu visos tos draugijos sekcija kaip Lietuvoj,
nės bombos.
Policija kol kas nėra išaiškinusi, kas tas šovė du darbininkus.
taip ir Lenkijoj. „Kultūrmainiavimo“ apsi
Tie šūviai sujudino visą Italiją. Prasidė lankymai vyksta maždaug „lygiavos“ pa
bombas dėlioja. Tačiau spėjama, kad tai
jo protesto demonstracijos.
daro arba kraštutinė dešinė, arba kairė.
grindais, bet praktikoje lenkai Lietuvoj
lankosi gausiau ir koncentruojasi daugiauDemonstracija prie La Scalos
Pasitarimai Kijeve
sa Vilniuje, o lietuvių vizitai išsisklaido po
Kai aukštoji Milano visuomenė suvažia Lenkiją daug plačiau, todėl ten mažiau te
Čekoslovakijos vadai buvo iškviesti į Ki
jevą kur tarėsi su sovietiniais vadais — vo į La Scalos operos rūmus, apie 300 kai juntami, negu lenkų pasirodymai Vilniu
riojo italų jaunimo sutiko ją triukšmingais je.
Brežnevu, Kosyginu ir Podgornu.
(E)
Pasitarimai vyko slaptai. Manoma, kad šūkiais „Turtingieji, džiaukitės“, „Paskuti
buvo tartasi dėl sovietų paramos Čekoslo nis jums kartas“ ir apmėtė kiaušiniais ir
vakijai. Bet neatmetamas spėjimas, kad vaisiais, o kailinėtas ponias aplaistė rau
Būdami šį rudenį Jungtinėse Amerikos
tokie Čekoslovakijos vadų nuolatiniai donu rašalu.
Valstybėse, mudu su žmona patyrėme iš
Ginti
buvo
sutraukta
apie
3.000
polici

kvietimai tartis gali būti noras juos men
lietuvių visuomenės labai daug nuoširdaus
kinti savųjų akyse, parodyti jų priklauso ninkų.
palankumo. Jis buvo juo įspūdingesnis,
mybę.
kad tiek organizacijos ir spauda, tiek at
Abeji sutaria
skiri asmenys teikėsi paminėti geru žodžiu
1965 m. pabandžiusi nuversti krašto vy mano 70 metų ir 50 tarnybos Lietuvai su
Kaltinimai atmesti
Britanija griežtai atmetė sovietų kaltini riausybę, gausi Indonezijos komunistų kaktį. Mūsų gausūs kontaktai su įvairių
mą, kad ji ardanti gerus santykius tarp partija buvo sulikviduota ir išblaškyta.
pažiūrų, senos ir jaunos kartos žmonėmis
Dabar Kinija ir Sov. Sąjunga bendro buvo mums didžiai naudingi ir malonūs. O
abiejų kraštų.
Atsakyme nurodoma, kad patys sovietai mis pastangomis norinti ją atkurti, šitaip svarbiausia — jie sudarė mums progą ar
kalti, nes atšaldė visas draugiškas nuotai tvirtina Indonezijos saugumo įstaigos. Pi čiau susipažinti su Amerikos lietuvių vi
nigus skiria abu tie kraštai, o paties orga suomenės gyvenimu, kuriame visada yra
kas, užpuldami Čekoslovakiją.
nizavimo atlikti siunčiami arabų agentai. ryškus pasiryžimas rūpintis lietuvių tau
Kita medalio pusė
tos likimu ir laisvės atstatymu.
Užėmę Čekoslovakiją, sovietai dideliu Sunkiai sprendžiamas reikalas
Negalėdami padėkoti atskirai kiekvie
JAV
prezidentu
išrinktasis
Nixonas
nu

kiekiu išplatino paskubom paruoštą knygą
nam, kas savo palankumu ar svetingumu
„Dėl įvykių Čekoslovakijoje“, kurioje nu siuntė savo atstovą išsiaiškint padėties Vi yra padaręs šią mūsų kelionę neužmiršta
duriniuosiuose Rytuose — į arabų kraštus mu mums įvykiu, mudu su žmona prašome
švietė reikalus iš sovietinio požiūrio..
Dabar išleido stambią knygą „ Septynios ir Izraelį.
visus šiuo keliu priimti mūsų giliausią pa
Busimajam prezidentui rūpi, ar ten ga dėką kartu su geriausiais Kalėdų švenčių
dienos Prahoje“ Čekoslovakijos akademi
jos istorijos institutas. Jos išleistas nedide lima pasiekti taikos. Stebėtojai spėja, kad ir naujųjų metų linkėjimais.
lis kiekis — tik intelektualams, ir joje pa tas klausimas bus labai sunkiai sprendžia
Stasys Lozoraitis, Roma, 1968. XII. 3.
mas.
rodomas Čekoslovakijos požiūris.

Viduržemio jūroje, kur anksčiau vyravo
amerikiečių laivynas, vis daugėja sovieti
nių laivų. Dabar jų ten yra jau apie 50.
Dėl to amerikiečiai paleido porą karo
laivų-naikintojų nuplaukti iki Juodosios
jūros, o tai sukėlė sovietų nepasitenkini
mą. Kadangi laivai praplaukė Turkijos
vandenimis, sovietai laiko tai laužymu
tarptautinių susitarimų. Turkija susirūpi
nusi, kad dėl to gali nukentėti jos gerėjantieji santykiai su sovietais. Sovietai
amerikiečius kaltina provokacija.

NEPOPULIARIOJI PROPAGANDA
Al. Gimantas, „Tėviškės žiburiuose“ spa
lio 24 d. rašydamas apie po ilgesnės per
traukos vėl pradėjusį eiti žurnalą anglų
kalba „Lituanus“, nurodo:
„Kaip bebūtų, „Lituanus“ neturėtų tap
ti eiliniu propagandiniu leidiniu. Ar mums
patinka ar ne, bet svetimųjų akademinėse
sferose itin nepopuliarūs tie leidiniai, ku
riuose pernelyg garsiai iškyla propagandi
niai motyvai. Mokslinių institucijų biblio
tekose tokie leidiniai visiškai nepageidau
jami, nededami į lentynas, kai kuriais at
vejais net ir sunaikinami juos gavus. Jei
nevienam mūsiškiui „Lituanus“ atrodo net
perdaug mokslinio turinio, tai dalis sveti
mųjų mano, kad tai esama dar vieno trem
tinių leidinio, kurio teigimus ar net patei
kiamus faktus reikia priimti su didele do
ze rezervuotumo. Išeitų, kad, norint dar
plačiau pasiekti su savuoju balsu akademi
nius sluoksnius, reikia kelti „Lituanus“
akademinį lygį...“

SENELIS IR JO ANŪKAI

Aleksandras
Dičpetris
Lapkričio 30 d. anksti rytą savo namuo
se mirė daugeliui, o ypač Bradfordo ir vi
sos Šiaurės Anglijos lietuviams gerai pa
žįstamas Aleksandras Dičpetris. Jis jau la
bai seniai nesveikavo ir mirė širdies smū
gio ištiktas.

Velionis gimė 1906 m. spalio 18 d. Linku
voje, Šiaulių aps. Ten ir pradžios mokslus
pradėjo eiti ir gimnaziją baigė. Besimoky
damas gimnazijoje buvo aktyvus šaulys.
1933 m. baigė Vytauto Didžiojo univer
siteto teologijos-filosofijos fakultetą ir pa
sirengė būti beaugančio Lietuvos jaunimo
mokytoju. Tą darbą pradėjo Rietavo pro
gimnazijoj. O nuo 1936 m. jau direktoriau
ja Kupiškio, Pilviškių, Šilalės ir Eržvilko
progimnazijose.
Kai sovietiniai rusai antrą kartą okupa
vo Lietuvą, jis su šeima pasitraukė į vaka
rus ir Blombergo lietuvių gimnazijoje bu
vo direktoriumi.
1947 m. palieka šeimą DP stovykloje ir
atvyksta į Angliją, įsikuria Škotijoje —
pradeda dirbti viename aliuminijaus fab
rike ir dairosi, kaip čia greičiau savo šei
mą atsigabenti.
Pagaliau šeima atvyksta. Bet nelaimė:
sušlubuoja Dičpetrio sveikata. Jis turi ap
leisti Škotiją. įsikuria Bradforde. Čia ilgai
guli ligoninėje. Gydomas ir operuojamas.
Pagaliau grįžta namo, bet jau be tos svei
katos, kurią anksčiau turėjo. O čia šeimos
rūpesčiai, ir reikia kaip nors įsikurti. Taigi
rūpesčių pilna galva.
Tuo metu į Bradfordą suvažiuoja daug
lietuvių, bet beveik visi nemoka šio krašto
kalbos. Dičpetris kaip tik ir atėjo jiems į
pagalbą: jis visiems vertėjas ir patarėjas.
Lietuviai organizuojasi į DBLS skyrių,
kuria savo klubą, meno sambūriai pradeda
savo veiklą. Be Dičpetrio ir čia neapsiėjo:
jis klubo organizatorius ir jo sekretorius,
skyriaus pirmininkas, meno sambūrio rė
mėjas ir aktyvus jo talkininkas. Be šito
kasdieninio organizacijų darbo, Dičpetris
dar nuolatinis paskaitininkas tiek pačiame
Bradforde, tiek kitose lietuvių kolonijose.
Mėgo lietuviškąją poeziją ir išleido po
ezijos rinkinį Dalios Karoliai. Rašinėjo ir
proza. 1932 m. išleido geografijos populiarizaciją Lietuva, Tėvynė mūsų.
Aleksandras Dičpetris, pagal šeimos no
rą ir valią, palaidotas Londono lietuvių
kapuose.

J. Vaidutis

„DER PFEIL“ NUMERIS MUMS
Vokiečių jaunimui skirtas iliustruotas
mėnesinis žurnalas „Der Pfeil“ lapkričio
numerį paskyrė Baltijos valstybių 50 metų
nepriklausomybės sukakčiai.
Vedamąjį
straipsnį paskelbė A. Gruenbaum, Baltų
Draugijos generalinis sekretorius.
Bna«Kssa9EEaK£wssBKna9Be3asBS9i3i

A.A. ALEKSANDRUI DIČPETRIUI
mirus,
jo žmoną ir vaikus skausmo valandoje
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.
Kostas Vileišis
Grosse Pointe, Mich., USA

Bronys Raila „Dirvoje“ spalio 9 d., be
kita ko, ir šitaip rašo:
„Dar Vokietijoje DP stovyklose buvo už
virtos „mokslinės“ diskusijos, kad libera
lizmas pagimdė socializmą, o tas komuniz
mą. Na, galima buvo tik juokauti dėl sene
lio ir jo anūkų ryšių... Vėlesniais laikais,
jau Amerikoje, keli mūsų teoretikai dar la
biau sugriežtėjo: liberalizmas esąs beveik
komunizmas... Pagaliau Amerikoje ir vals
tybinis sveikatos draudimas daugelio buvo
vadinamas „socializmu“.
„Tie terminai tiek sujaukti, tyčia ar dėl
obskurantizmo iškraipyti, kad gal jau ne
bėra prasmės daug besiaiškinti;.. Gauna
mas tikras juokas, kai koks nork' mūsų
laikraštis viename straipsnyje' „demaskuo
ja“ liberalizmą, kaip komunizmo glėbį, o
kitame čia pat rašo apie liberalus ir liberalizacijos ženklus Čekoslovakijoje, Lenki
joje ar Rusijoje...“

ATIMA GALIMYBĘ SUPRASTI
Dr. V. Kavolis „Akiračių“ 3 nr. sampro
tauja apie tarybinio publicisto, Vilniaus
spaudoje rašančio išeivijos kultūriniais
klausimais, Vytauto Kazakevičiaus raši
nius:
„Tas laikotarpis, kada buvo domimasi
bet kuriuo išeivijos įvykio paminėjimu so
vietinės Lietuvos spaudoje, jau praėjo. Do
mina nebe tai, kad išeivijoje darbų nenu
tylima, bet ar įžvelgiama, kas juose esmiš
ka...
„Tokie klausimai iškyla, skaitant Vytau
to Kazakevičiaus sovietinės Lietuvos spau
doje dažnai spausdinamas išeivijos kultū
rinio gyvenimo apžvalgas. Jų autorius jun
gia besąlyginį lojalumą politinei santvar
kai, kurioje jis gyvena, ir jos konservaty
viai ideologijai su ištikimybe faktams, lei
džiančiais ką nutylėti, bet reikalaujan
čiais neiškreipti to, kas aprašoma. Auto
riaus ideologija, žinoma, atsispindi faktų
interpretacijoje, bet, atskyrę jo cituojamus
faktus nuo jo paties duodamos tų faktų in
terpretacijos. turime pripažinti, kad su
faktais jis elgiasi sąžiningai, kiekvienu at
veju sąžiningiau už didelę dalį JAV lietu
viškos spaudos...
„Visi konservatyvieji, ar jie būtų komu
nistai, ar krikščionys, ar nacionalistai, žino
atsakymus iš anksto, ir jie laksto gatvėmis
šaukdami: kas turi klausimą, kurį aš. jau
esu atsakęs?.,
„Jei sovietinės sistemos politinė santvar
ka uždaro duris viešam paskelbimui kai
kurių moralinių įžvalgų, kurioms ir sovie
tinis žmogus nesvetimas, tai to žmogaus
oficialus užsiangažavimas konservatyviam
marksistinio galvojimo modeliui atima jo
paties protui galimybę net ir suprasti kai
kuriuos reiškinius šiandieninio žmogaus
dvasioje...
„Gal būt, mes sovietinio žmogaus tikro
vę suprantame tik tiek, kiek Vytautas Ka
zakevičius mūsiškę. Tačiau, jei jis ko nesu
prato, jis galėtų pasiteisinti, kad „sistema
neleido“. Bet jei mes nesuprantame, tai to
dėl, kad savu noru pasirenkame galvojimo
modelius, kurie nepagelbsti suprasti, ku
rie tikrovės jau nebeapima...“
(rem)

— Amerikiečių karinė vadovybė paskel
bė, kad Vietname nuo 1961 m. žuvo 28.458
amerikiečiai, 95.000 Pietų Vietnamo karių
ir 400.000 komunistų.
— Argentinoje advokatas kelia bylą šir
dies ligų specialistui dr. Bellizzini, kuris
atliko dvi nesėkmingas širdies perkėlimo
opreacijas: kaltinimas — nužudymas.
— Pietų Afrikoje gyvena moteris, kuri
turi tris inkstus, ir vieną sutinka parduoti
už 10.000 randų (5.800 svarų).
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A. GIEDRAITIS, Atvanga - Lith. Arts Club

Baronas pavasario lietuj
Pavasario Lietus —Aloyzo Barono iš ei
lės devynioliktoji knyga - romanas. Iš pra
džioje knygos sąraše nurodytų metrikinių
datų matyti, kad autoriaus būta kartais la
bai produktyvaus: net po tris knygas į me
tus. Taigi, beletristinėje raštijoje autorius
jau 1951 m. gerai užsirekomendavo nove
lių rinkiniu ir romanu. Nuo to laiko auto
rius mūsų grožinei literatūrai davė dar po
rą novelių rinkinių ir aštuonis romanus
(kai kurie net premijuoti).
Peržvelgus visą ligi šiol pateiktą medžia
gą, literatūros kritikams belieka tik nu
spręsti, kuriam žanrui šis talentingas ra
šytojas būtų tinkamiausias: romanui ar
novelei. Bet tai jau visai atskiras klausi
mas, neliečiantis šio rašinio temos.
Mes gavome PAVASARIO LIETŲ ir jį
priimame tokį, kokį jo kūrėjas mums at
siuntė: ne abstraktinį, fantastinį ar iliuzo
rinį, bet realų — iš žemės kilusį ir vėl į
žemę grįžtantį, ją gaivinantį naujiems pa
vasariams.
„Žemė sunki, ji daug reikalauja, bet ji
nedega. Ūkininkas yra kaip prezidentas,
valdo žemę ir nereikalingas jokio perrinki
mo (taip ir buvo prieš II pas. karą! A. G.).
Jo gyvuliai, jo laukai, jo kiekvienas grums
tas ir medis, ir sodas, ir bitės, ir gandra
lizdžiai. Ir kai pavasariniai vėjai nulekia
ir Dievas palaimina pirmąjį lietų, kai nu
aidi linksma perkūnija, ūkininkas jaučia,
kad tai prasideda jo ilgoji ir džiaugsmin
goji darbo diena (148 psl.)“.
Šis romanas nėra ištisinis — pagal įvy
kių chronologinę tvarką, bet sukarpytas
laiko žirklėmis atskirais fragmentais bei
epizodais, kiekvienam duodant atitinkamą
antraštę (pvz., romano veikėjo, jau šiame
krašte gyvenančio, filmelė staiga nutrau

kiama ir pradedama rodyti jo praeitis de
šimtimis metų atgal — Lietuvoj. Po žiups
nelio puslapių vėl nutraukiama ir vėl grįž
tama į dabartį, ir taip ekskursuojama per
visą knygą.
Tokia romano statybos konstrukcija vis
plačiau įsigali rašte ir ekrane. Mat, pirmu
atveju sutaupoma popieriaus, antruoju —
laiko. Bet vartotojams — skaitytojams ir
kinomanams — tokie dalykai kiek sunkiau
įkandami; pastarieji turi būti intelektua
liai daugiau įgudę už eilinius dvasinio pe
no pramogautojus. Taigi ir šis A. Barono
romanas konstrukciniu turinio išdėstumu,
o ypač idėjos suvokimu, skirtinas giliau
mąstantiems skaitytojams.
Sakoma, jeigu kritikoje nėra kritikos,
tai tokia kritika — ne kritika. Labai norė
josi vieną kitą autoriaus „nusikaltimą“ iš
tempti už ausų viešumon, bet kai nerasta,
tai ir nebuvo ko tempti. Žinoma, autoriui
būtų galima priekaištauti, — ką kai kurie
vertintojai ir daro, ir tai yra neteisinga, —
kad romane vyrauja blogos valios gudra
galviai ir jiems vis sekasi — likimas jų nenubaudžia, o vis pralaimi, kaip taisyklė,
gerieji — sąžiningieji. Bet argi autorius
kaltas, kad toksai mūsų gyvenimas, kad
homo homini lupus ėst? Tuo labiau, kad
visi romano personažai — ne kokie auto
riaus fantazijos sukurti abstrakčiai, bet
pačiame gyvenime atrasti tipai: jie gyvi
maišosi tarp mūsų, ir ne vienas skaityto
jas stebėsis savųjų tarpe atpažinęs tokį
džiokerį Jurgutį, kurio gerieji tėvai taip
ilgai laukė ateinant į šį pasaulį. O jis pa
galiau gimė nei šioks, nei toks, anot paties
autoriaus, tikro nevykėlio pavyzdys. Tėvų
lepinamas ir berno Venciaus išnaudoja
mas, vis tiek savo įgimto kvailumo neišau

go. Paveldėtų turtų jis buvo tik tarpinin
kas — jie pateko gudragalviui Venciui, o
pats Jurgiukas kvailiukas — bepročių li
goninėn.
„Venciaus jokia sąžinė negraužė, nes ką
galėjo Jurgiukas veikti? Jis buvo negražus
ir tėvų sugadintas, kaip daiktas, kuris, iš
karto per daug naudojamas, nusidėvi ir iš
metamas. Vencius nejautė jokio sąžinės
graužimo, kadangi jis matė, kaip keičiami
į daiktus žmonės, o čia jis gauna daiktus
be jokio keitimo. Jurgiukas juk gyvenime
nenaudingas ir jokiom vertybėm nepasi
naudotų taip, kad jos dar kam nors gėrį
neštų. Palikti visa jo rankose tai reiškia
tą patį, kaip palikti gerą daiktą, peilį ar
ugnį kvailio rankose. Turėdamas turto,
Jurgiukas galėjo padaryti daug blogio, nes
Vencius žinojo turto smogiamąją galią. Ši
jėga turėjo būti gerose rankose. Vencius
suprato, kad jo rankos geros, ir viską jos
turėjo baigti imti (183)“. „Gyvenimas re
miasi tais, kurie renka, o ne tais, kurie
žarsto (4)“.
Ši į Venciaus lūpas įdėta autoriaus apo
logija nušluosto ašaras nevienam jautres
niam skaitytojui ir visai logiškai įtikina,
kad kvailas negali būti turtų savininku.
Tai nesugriaunamas gyvenimo dėsnis ir
įvadinė premisa į egzistencialistinę pažan
gą. Visai teisingai sako tas savamokslis fi
losofas Bareika, kad „pasaulis nėra toks
blogas, jame daug daugiau kvailų ir gerų
žmonių, negu blogų ir išmintingų (79)“,
arba: mažumos smegenys daugumos rau
menų prakaitu daro sau gerą gyvenimą.
Todėl „Pamokslininkas liepia kentėti, ta
čiau ir be jo liepimo kenti. Guodžia drau
gai, advokatai, guodžia bažnyčioj ir karčiamoj, o niekas nepasako, ką žmogus turi
veikti, kad to vargo nebūtų (77)“.
Jeigu išmintingieji išmokytų vargšus,
kaip išbristi iš vargo, tai jie patys nustotų
savo klijentų ir atsidurtų lygybės absurde.
Jeigu išmokysi arklį netraukti vežėčių, tai
tu pats trauksi... Pagaliau kvailo niekas ir

negali išmokyti. Suminėjau lygybės ab
surdą, ką bolševikai per ištisą pusšimtį
metų labai realiai įrodė savo praktikoje,
vadovaudamiesi utopine komunizmo teori
ja.
Autorius duoda ištisą parinktų tipų ga
leriją. Pavieniai čia jų išvardinti neįmano
ma, nors jie labai įdomūs. Bet vieną fak
torių skaitytojams vertėtų įsidėmėti: išsi
mokslinimas nepakeičia ir net nė kiek ne
pagerina žmogaus įgimto charakterio. Vie
nas gydytojas —didybės balionas („amati
ninkas“) vengia pilko eilinio, nors ir visai
sveikai filosofuojančio Bareikos, o kitas
gydytojas (intelektualas) susidomi Barei
ka ir net pakviečia jį pas save, užklausda
mas: „kur jūs mokėtės?“ „Niekur nesimo
kiau. Gyvenimas žmogų moko, užkirsdamas skaudžiau diržu, kaip tėvas (15). Jūs,
daktarai, gal būt, laimingi, tačiau gali būt
ir nelaimingi. Va, sakote, žmogus geria.
Todėl geria, kad žmogus nori narkotikų.
Vieni rūko, kiti ryja kavą, treti tabletes,
dar kiti degtinę, o kiti opiumą. Ir todėl,
kad žmogui skauda. Pasaulis raitosi iš
skausmo. Jūs, daktarai, esate šviesūs ir
žinote, kas yra anestezija. Kai žmogui
skauda, jam duoda narkotikus. Ar jūs ne
galite išrasti narkotikų, kurie atstotų visus
kitus — rūkalus, degtinę ir kitokius nuo
dus? Pasaulis staugia iš skausmo. Jam rei
kia vieno narkotiko, bendro, kad jam ne
skaudėtų. Pasaulis pilnas žiaurios tikro
vės, o žmogus juk nenori kančios, nes kan
čia yra prakeikimas, tartas dar tuo metu,
kai žmogus buvo varomas iš rojaus (116)“.

Įvairiai originalių tipų tarpe skaitytojui
nuolat primenama kaimynas italas, savo
sklype kasdien beprasmiškai ritinąs iš vie
no kampo į kitą sunkius akmenis, kartais
sukraunąs juos į piramidę, o kitą dieną ją
sugriaunąs ir vėl iš naujo savo beprasmį
darbą pradedąs... Ir taip kasdien. Vencius,
matydamas pro langą tokias kaimyno italo
chroniškas nesąmones, pyksta: „Kvailas
jis, paskutinis durnius“. O Bareika jį pa

pusėje, prie sienos prisiglaudę, lyg sienoje įmūryti, kas, dar jaunas, energingas organizatorius. Jis vaikš
DR. PAULINA KALVAITYTĖ -KARVELIENĖ šeimų kapai, daugiausia papuošti meniškomis skulp čiojo po lietuvių šeimas, ragindamas spiestis ir sek
tūromis ir bareljefais. Pačiame kapų lauke tik pavie madieniais dalyvauti lietuviškose pamaldose. Pamal
nių asmenų kapai; jie gražiai papuošti spygliuočių doms jis buvo gavęs mažą bažnytėlę, ligi tol uždary
šakomis ir įvairiaspalvėmis samanomis. Ant kiek tą ir vadinamą Seelenkapelle. Prieš mišias buvo da
vieno kapo pastatytas paminklas. Kapai daugiausia lijami lapeliai su šv. mišių eigos paaiškinimais bei
apsodinti kiparisų ar tujų sienele, o ant kai kurių iš atitinkamomis giesmėmis. Kun. Jokubauskas ragin
auginti karpyti stulpelių pavidalo kadugiai. Prie davo visus giedoti. Be to, jo pasiūlymu, buvo išrink
kiekvieno kapo įtaisytas šlifuoto akmens ar marmu tas komitetas: pirmininku prof. Kolupaila, nariais
ro indelis su šventintu vandeniu. Tuo vandeniu lan agr. Špokevičius ir aš. Tas komitetas turėjo rūpintis
kytojai prieš melsdamiesi šlaksto lankomąjį kapą. ne tik parapijos, bet visos Kempteno lietuvių bend
Šlakstyti naudojamos kipariso šakelės.
ruomenės reikalais.
(27)
Priešingoje nuo įėjimo pusėje didoka koplyčia
Kun. Jokubausko iniciatyva bei rūpesčiu buvo
su palapine, čia dedami mirusieji budynėms, nes na rengiama bendra Kūčių vakarienė. Daug prisidėjo
mie jie nelaikomi. Mirus žmogui, pranešama, rodos, prie to rengimo pats kun. Jokubauskas: jis gavo iš
SU ŠVABAIS BIČIULIAIS
kapų sargui, tas atvykęs jį paima, specialiu vežimu vienuolių pranciškiečių vienuolyno salę, susitarė su
Neblogi buvo mudviem tie švabai. Kartais nuveža į kapines, pašarvoja ir padeda toje koplyčio jomis dėl pagalbos pagaminti valgius. Man teko rū
klausdavau save, ar mes sugebėtume parodyti tiek je. Giminės ir draugai bei pažįstami jį čia lanko. Pa pintis maisto supirkimu. Tam reikėjo turėti maisto
užuojautos svetimam žmogui, kaip jie. Tačiau da maldos už mirusįjį atlaikomos pastačius katafalką. kortelių kuponus. Kun. Jokubauskas ir čia patvar
bar užtinkamos laikraščiuose žinutės apie lietuvių Mirusiojo artimiesiems užuojauta reiškiama bažny kė. Kad nereikėtų vaikščioti po namus kuponų rink
parodytąjį vokiečiams gailestingumą tokiu metu, kai čioje ir kapinėse.
ti, jam iš anksto pranešus, jie būdavo iškerpami baž
patys gyvena nepritekliuje, teikia malonaus džiaugs
Aplankę kapines, dar nuėjome pavaikščioti į nyčioje po pamaldų: po 100 g miltų, 50 g cukraus,
mo mūsų tautiečių geraširdiškumu.
užmiestį. Lankos ir supančių miestą kalnelių šlaitai 25 g riebalų ir 200 g, t.y. 1,5 litro, pieno. KriščiukaiIr mudviejų šeimininkė, šaltai mudu priėmusi, gražiai tebežaliavo. Užlipome į vieną tų kalnelių. tienė prižadėjo kviečių ir aguonų ir davė dar savo
pamažu pradėjo rodyti palankumą ir pasitikėjimą. Čia pat buvo aukštoki, eglėmis apaugę kalnai, o aki pačios iškeptų šližikų.
Kartais duodavo po porą pyragaičių, kurių ji pati ratyje stiepėsi baltomis viršūnėmis švabų Alpės. Pra
Vakarienei buvo užsirašę 150 asmenų. Krautu
prikepdavo siųsti savo vyrui ir sūnui į frontą, ar po ėjome porą ūkių. Galvijai dar ganėsi lauke. Karvės vėse produktus mielai davė, o p. Becker dar parda
obuolį, kviesdavo pas save pasėdėti šiltame kamba čia nedidelės, pilkos, plačiaragės, nekaulingos. Kiek vė 2 kg obuolių.
ryje, leisdavo radijo pasiklausyti, kartais net iš už viena jų su skambalu, net ir veršiukai. Skambalai ne
Kūčių vakarienė praėjo geroje nuotaikoje. Va
sienių. Aš jai padėdavau megzti vokiečių kariams vienodo didumo, tai ir garsai jų įvairūs, ir, rodos, karienės metu vienuolei motinėlei tariau savo iš
kojines. Už savo darbą, jai tarpininkaujant, gavau kiekvienos karvės skambalas savo didumu skiriasi anksto paruoštą padėkos žodį.
iš nacių moterų sąjungos vadės vilnonių siūlų. Dau nuo kitos. Veršiukų skambalai maži. Tai lankoje
Kūčiose daugelio mūsų nuotaikas temdė žinia,
guma tų siūlų buvo gerokai apvelti, tačiau buvo ir girdima savotiška skambalų muzika.
kad kun. Jokubauskas turi keltis iš Kempteno į šiau
gerų. Iš tų apveltųjų išsinarpliojusi nusimezgiau sau
Guggemousai sakė, kad čia verčiamasi tiktai rės Vokietiją. Pas mus jau buvo atvykęs naujai pa
šiltas apatines, o iš gerųjų pirštuotas pirštines sau ir pieno ir galvijų ūkiu, nes pievos esančios labai geros. skirtasis kun. Alf. Riškus.
vadei. Tas pirštines jai įteikiau jau amerikiečiams Tų karvių pienas riebus: pieno riebalų kiekis siekiąs
Liūdna buvo Kalėdose ne savo tėvynėje ir dar
užėmus Kempteną. Ji apsidžiaugė, atrodo, daugiau 4,5 - 5%. Laikoma kiek ir arklių būtiniems ūkio dar labiau dėl to, kad Steponas turėjo dirbti ir Kūčių ir
sia dėl mano draugiško mosto, parodyto tada, kai bams. Javų taip pat nesėjama, o daržovių mažai. Kalėdų dieną.
dirbusieji po nacių vėliava buvo niekinami.
Kalėdų rytą ant dvejų mišių buvau šv. Lauryno
Daržovių taikos metu gaudavę iš užsienio, daugiau
Ypač daug palankumo pradžioj parodė mu sia iš Moselio srities.
bažnyčioje. Paskui užėjau į Seelenkapellę. Pamaldas
dviem Guggemous šeima. Jie ne tik padėjo susirasti
Iš kitų savo bendradarbių Steponas dar minė laikė jau kun. Riškus. Jos ėjo nesklandžiai. Nebebu
kambarį, gauti baldų ir persikraustyti, bet ponia, ku davo Liudviką Walterį. Sakydavo, kad tai geras vo lapelių su pamaldų eigos tvarka bei giesmėmis.
ri iš profesijos buvo siuvėja, persiuvo man tą vyriš žmogus, bet suktas.
Tai nebuvo giedamas net „Pulkim ant kelių“. Tik
ką paltą, kurį Steponas nupirko išvykstant iš Lietu
tai prieš išsiskirstant buvo sugiedota „Lietuva, tėvy
vos. Siūti, kiek sugebėjau, padėjau ir aš. Siuvo ji sa
ne mūsų“.
SUSITIKIMAI SU LIETUVIAIS
vo siūlais, nes aš neturėjau, ir už darbą nieko neėmė,
1945 m. vasario 18 d., sekmadienį, prof. Kolu
išskyrus mažą mudviejų dovanėlę — puskilogramį
Prieš mudviem atvykstant, Kemptene jau buvo pailos rūpesčiu suruoštas Vasario 16 minėjimas. Jis
sviesto, atsivežto iš Lietuvos. Dovanojo ji man dar įsikūrę keletas lietuvių šeimų. Be prof. Kolupailos vyko miesto teatro salėje. Teatras buvo sausakimšai
žieminę skrybėlę, nes jai atrodė, kad mano atsivež ir pik. Andriaus, čia jau gyveno inž. Krikščiukaitis pilnas, nes atvyko lietuvių tremtinių ir iš apylinkės
toji iš Palangos driskė netinka prie persiūtojo palto. su žmona ir dukrele, pik. Gaušas, buvęs apskrities miestelių. O ir Kemptene jau buvo daug naujai atbė
Kartą jie buvo mudu net pietų pakvietę. Tai buvo viršininku ir kurį laiką bene policijos vadu. Kitų ne gusių. Minėjime buvo ir aukštų Kempteno miesto
pirmasis sekmadienis po to, kai persikraustėme į atsimenu. Mudviem čia įsikūrus, pradėjo spiestis ir pareigūnų. Padainuota solo, mišraus choro, atlikta
naują butą, pirmasis lapkričio sekmadienis (lapkri daugiau lietuvių pabėgėlių. Be kitų, čia apsistojo pora veikalų smuiku, pašokta lietuviškų šokių.
čio 5 d.).
mano brolio sūnus Stasys Kalvaitis su šeima, pik. šiTa pirmoji žiema Kemptene buvo gili ir šalta.
Tą dieną buvo mirusiųjų minėjimas kapinėse, moliūnas su savo žmona daktare. Kalvaičiai gyveno Snigti pradėjo dar pirmojoje lapkričio mėn. pusėje.
dėl karo sąlygų nukeltas iš lapkričio 2 dienos. Po pabėgėlių stovykloje prie geležinkelio stoties, o ši- Pradžioje prisnigdavo šlapio sniego, ir jis gana greit
nutirpdavo. Bet, pradėjus šalti, pastovėdavo jau po
pietų ėjome į kapines aplankyti mirusiųjų, pirmoje moliūnai užmiestyje, vokiečių šeimoje.
Lietuvio kunigo pradžioje nebuvo. Eidavome į keletą dienų, šalti pradėjo gruodžio gale ir su mažo
eilėje Guggemousų giminių ir bičiulių. Diena buvo
saulėta. Skraidė lėktuvai, atrodo, savi, nes oro pavo vokiečių katalikų bažnyčią. Katalikų bažnyčių čia mis pertraukomis šalo ligi vasario pradžios. Tempe
ratūra nukrisdavo naktimis net ligi —25 laipsnių.
jus nebuvo skelbiamas. Tolumoje pietuose niūksojo buvo 3.
Paskutinį spalio mėn. sekmadienį buvo užsukęs Žvaigždės šaltos žiemos naktimis atrodydavo labai
kalnų virtinė baltomis, sniego padengtomis viršūnė
lietuvis
kunigas. Lapkričio mėn. pradžioje atsikėlė didelės, kaip lėkštutės, daug didesnės negu Lietuvoj.
mis.
(Bus daugiau)
Kapai čia gražiai aptverti mūro siena. Vidaus ir pradėjo dirbti pastoracinį darbą kun. Jokubaus-

Gyvenimo
vingiais

taiso: „O jam atrodo, kad tu kvailas. Blai
vininkui atrodo kvailas girtuoklis, o šiam
blaivininkas, kuris vis tiek mirs ir priedo
dar velniaižin kam visa paliks, kad tas vė
liau už jį pragertų, ant jo kapo nusišlapin
damas. žmogus nori būti laimingas, ir iš
čia tas posakis, kad kiekvienas savaip
kvailas, nes kiekvienas savaip ieško lai
mės (51)“.
Pagrindinė veikalo idėja pamokanti ryš
kiu pavyzdžiu, kas atsitinka su vertybė
mis — turtais, patekusiais j kvailio rankas.
Nepagirtinas ir Vencius. Todėl, nežiūrint
įtikinančios jo apologijos (183), romanas
vis dėlto baigiamas likimo iškeltu botagu
virš Venciaus nugaros: jis paruoštas dva
sinėms kančioms už savo paties atliktus
veiksmus ir artimiesiems suteiktus pra
gaištingus patarimus (103, 105). Remiantis
Onos revolverine argumentacija (254) ir
(Nukelta į 3 psl.)

THE BALTIC REVIEW NR. 35

Visų trijų Baltijos tautų atstovų New
Yorke anglų kalba leidžiamojo „The Baltic
Review“ išėjo Nr. 35.
Jame V. Sidzikauskas rašo apie Baltijos
valstybių 50 metų sukaktį, A. Kutt apie so
vietų tvarkomą Baltijos kraštų ekonomiją,
A. Speeke apie Baltijos klausimą istorijos
šviesoje, L. Vahter apie nepriklausomą Es
tiją, J. Vizulis apie sąjungininkų diploma
tijos laikyseną Baltijos valstybių atžvilgiu

SIELOS KULTŪRA
„Palaiminti tyraširdžiai, nes
regės Dievą.“
(Mato, 5,3)

Dažnai girdime apie žemės ūkio kultūrą
ir jos gražiuosius vaisius. Protingą asmens
ar visuomenės susitvarkymą, bendruome
ninius ir politinius polėkius vadiname ci
vilizacija. Visa tai telpa žmogaus asmenyje,
kurio galutinis tikslas — regėti Dievą ir
būti amžinojoje laimėje.
Prieš dešimtį metų šiais klausimais yra
rašęs a. a. vysk. Pr. Brazys Amerikos
„Drauge“. Santraukoje pakartoju kai ku
rias jo mintis.
Kultūra
Kas yra kultūra? Žmogaus kūryba. Joje
dalyvauja visas žmogus: žmogaus protas,
valia, juslės, aistros ir kūnas, raumenų jė
ga. Menas yra žmogaus kūryba. Jis būna
dvasinis, technikinis, grožinis. Savo kūry
ba žmogus išsako save; jo kūrinys išsako
autorių, yra jo ženklas ir jo paveikslas. Sa
vo kūryboje atskleidžia žmogus save, ly
giai kaip Dievas save apreiškia savo kūri
niuose.
Tikslai
Kultūros tikslai yra paties žmogaus to
bulinimas. Tai apima jo protavimą, logiką,
gimnastiką, auklėjimą. Naudingieji veiki
mai, k. a.: namas, įnagiai, mašinos ir iš
raiškos kuriniai — tapyba, išraiškos šokis
ir pan., paryškina kūrėją-žmogų. Visa gro
žio esmė glūdi išraiškoje.
Techniškoji kultūra sudaro žmogui ap
linką, kad galėtų laisviau ir patogiau gy
venti. Aukščiausia veikla — tai pažinimas
ir meilė. Žmogus tampa gražus ir prasmin
gas, kai savy išreiškia aukščiausiąjį Kūrė
ją — Dievą, nes juo tobulesnis yra pažini
mas ir meilė ir juo aukštesnis tos meilės
dalykas, objektas, tuo yra didesnė vertė ir
laimė.
Dievą pažįstame iš jo sukurtosios gam
tos ir visatos, o žmogų — iš jo sukurtojo
kultūrinio pasaulio. Dvasinė kultūra tobu
lina žmogaus veiksmą, o išraiškos kultūra
duoda žmogaus dvasios paveikslą.
Žmogus yra kurtas pagal gyvojo Dievo
paveikslą ir panašumą. Dievo paveikslas
nušvinta žmogaus asmeninėje kultūroje.
Gėrėdamasis kultūra ir savo kūryba, žmo
gus gėrisi ir Dievu. Savo kūryba žmogus
pratęsia Dievo kūrybą, atskleisdamas
daiktuose tai. ką Dievas paslėpė juose
kaip galimybę.
Kūrybos alkis
Kūrybos vyksmo alkis yra aukščiausias
kultūros pašaukimas, jis atveria duris į
glaudesnį gyvojo Dievo pažinimą ir meilę.
O tai sudaro iš esmės Dievo garbę.
Bus pagerbti Dievo tie, kurie stengiasi
pažinti ir visa širdimi pamilti visa
galį Dievą, nes jų širdis yra tyra, atvira.
„Palaiminti tyraširdžiai, nes regės Dievą.“
K. A. M.

SPARNUOTI ŽODŽIAI
Žaibas skaldo žvaigždžių laiką.
Grožis — Dievo veiksmo žymė.
Vėliavos plojo dienos vėjui.
Keturkampiais ratais griausmas

nudar
dėjo.
Tamsa įslinko kambarin ir susigūžė kam
puos.
Švelnus atodūsis nusirito medžiais.
Žiemos saulė šildė krosnies spindulį.
Žąsų strėlė nušlamėjo padangėmis.

F
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Ę.

Nr. 50(1042). 1968. XII. 17

EUROPOS LIETUVIS

mas. Tai vis priklausytų nuo sudarytojo
skonio, palinkimų, galvosenos ir ne pasku
tinėje vietoje nuo žurnalistinės nuojautos
ir supratimo.
Šio laikraščio „Spaudoje“ skyrelyje pir Pastaraisiais metais Lietuvoj kas savai visos Sovietų Sąjungos „skyrybingumas“
MERDĖJIMAS AR GYVASTINGUMAS?
moje eilėje parenkamos ištraukos, kuriose tė išsiskiria vidutiniškai daugiau kaip šim yra didesnis už visų minimų Europos kraš
Vienas pačių geriausių lietuviškų perio riausiai, suskaičiuotume, kad tame žurnale atsispindi lietuviškosios visuomenės rūpes tas šeimų. Apie 60 skyrybų per savaitę tų (net už Švedijos), bet dar mažesnis už
dinių leidinių aplamai, tur būt, laikytini daug daugiau eilučių paskiriama tam, kas čiai, galvosūkiai, nuomonių išsiskyrimai ir įvyksta penkiuose didžiuosiuose miestuose Amerikos Jungtinių Valstybių. Lietuvoj
„Laiškai lietuviams". Visiškai nesvarbu, ar lietuviškoje visuomenėje yra taisytina, at kartais aštresni jų susikirtimai. Supranta (Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuose ir „skyrybingumas“ dabar, gal būt, panašus,
skaitytojas su šito žurnalo leidėjų ir bend seit, tam, kas bloga, o ne tam, kas džiugi ma, jei tokiose ištraukose dažnai prasi Panevėžy), apie 30 mažesniuose miestuose kaip ir Rusijoj, bet Lietuvos skyrybų ko
radarbių pažiūromis sutinka, ar ne. Žur na. Ir sakytume, kad dėl to (nors ne vien skverbia kritiška pažiūra į tai, kas yra. bei miesteliuose ir tik 10 kaimuose. Iš to eficiento N. S. neskaičiavo ir nelygino. Jis
nalą leidžia lietuviai jėzuitai, ir todėl su tiktai dėl to) žurnalas yra geras, nes sąži Pagaliau tai juk yra gyvastingumo ir verž galima numanyti, kad ne visos Lietuvoj teisingai pastebėjo, kad tas koeficientas
prantama, kad tikybiniais, doroviniais ir ningai atlieka savo žurnalistinę pareigą. lumo ženklas, liudijantis, kad lietuviškoji išsiskiriančios šeimos yra lietuvių šeimos: nėra tikslus ..skyrybingumo' rodiklis. Pa
kitais klausimais jo SKiltyse pasisakoma Beje, šių eilučių tikslas nėra parekla visuomenė dar nėra mirusi, kad dar rūpi miestuose, kur daugiausia skyrybų, dau vyzdžiui, pastaraisiais metais Lietuvoje
sutinkamai su Katalikų Bažnyčios vadovy muoti jėzuitų leidžiamąjį leidinį. Gero žur- namasi, ieškoma, veržiamasi ir kovojama. giausia yra rusų arba mišrių šeimų.
esąs sumažėjęs naujų vedybų skaičius, ka
bės skelbiamais nurodymais. Tačiau ir ki nalizmo pavyzdžiu „Laiškai Lietuviams“ O tai bene ir bus akivaizdžiausias parody
dangi tai yra karo ir pokario metu gimu
Duomenų
apie
tai
pateikė
vienas,
matyt,
taip galvojantieji, kitų tikėjimų arba visiš čia parinkti dėl trijų priežasčių. Pirmiau mas, „kad lietuvybė dar nebaigta,“ kaip
siųjų tuokimosi laikas, o anuo metu kaip
kai be tikėjimo skaitytojai, jei jie tik nuo sia, kadangi tas žurnalas iš tiesų yra mū kad sako A. Sipavičius. Nuomonių {vaira Lietuvoj gyvenąs rusas sociologas, N. So tik buvo sumažėję gimimai, ir tai dabar
lovjovas,
spalio
mėn.
(19
nr.)
švyturyje.
širdžiai ir sąžiningai tą žurnalą vertina, suose ne toks jau dažnas gero žurnalizmo vime įmatyti merdėjimą ir pabaigą iš tiesų
atsiliepia vedybų skaičiui. O skyrybos
negali jam nepripažinti daugelio dorybių. pavyzdys. Antra vertus, teigiamai atsiliep reikia būti nuostabiai pesimistiškai nusi Sako, kad 1967 m. Lietuvoj įvyko 5402 sky šiuo metu esančios nenormaliai pagausėju
rybos,
1966
—
5370.
Bet
1965
metais
Lie

„Laiškai lietuviams“ yra gražios išorės, damas apie jėzuitų leidinį, rašantysis iš teikusiu asmeniu arba bent jautriai prie
tuvoj skyrybų būta tik 2611, tai yra, tik sios (dėl minėto procedūros palengvini
švariai, sakytume, netgi puošniai spausdi anksto apsisaugo nuo priekaišto, kad jis, kabiu.
mo). 1966, 1967 ir gal dar šiemet suskato
namas, ne tik tvarkingai, bet ir patrauk gal būt, giria „savo krautuvėlę“. Ir paga Pagaliau, jeigu A. Sipavičiaus pasirašy apie 50 kas savaitė. Staigus skyrybų skai skirtis daugelis tų, kurie anksčiau delsė
čiaus
padidėjimas
įvyko,
anot
Solovjovo,
liai laužomas, jis daro ne tik simpatišką, liau su tuo žurnalu nuodugniau susipažin tojo laiško autoriui būtinai reikalinga dau
dėl procedūrinių keblumų. Todėl šio meto
bet ir estetišką įspūdį ir savo išore tikrai ti, atrodo, būtų prasminga ir gerbiamam giau įrodymų, kad lietuvybė dar gyva ir „paskelbus 1965 metų gruodžio 10 dienos „skyrybų koeficientas“ būtų nebūdingas,
TSRS
Aukščiausios
Tarybos
įsaką,
paleng

nenusileidžia daug didesnių tiražų ir ištek A. Sipavičiui, kuris EL gruodžio 3 d. lai nemerdi, jis galėtų atkreipti dėmesį į tuos
vinantį skyrybų procedūrą“. (Įsidėmėtina: kadangi būtų apskaičiuotas, imant pagrinlių amerikiečių, vokiečių ar prancūzų žur doje spausdinosi su laišku redaktoriui.
pačius „Laiškai Lietuviams“ kurie savo
dan nenatūraliai mažesnį naujų vedybų
nalams. Tačiau pagrindinės žurnalo dory E. Sipavičiui, pasirodo, nepatinka „Eu spalio mėnesio laidoje pastebėjo, kad „jei Maskvos įsakas Lietuvoj lemia tokius rei skaičių ir nenatūraliai didesnį skyrybų
kalus).
bės, be abejo, slypi jo turinyje. O tas turi ropos Lietuvio“ skyrelis „Spaudoje“, ku išeivijoj nebūtų lietuvių spaudos, greit ne
skaičių.
nys pirmoje eilėje yra padorus ir pakan riame be jokių komentarų spausdinamos beliktų lietuvių“. Teiginys, žinoma, perne Iš to sociologo minimų palyginimų ne Apie dabartinį šeimų patvarumo lygį
įmanoma
saugiai
spręsti,
ar
skyrybos
Lie

tus. Niekad jame nekvailinami, nemenki ištraukos iš lietuviškos spaudos. Jis, mat, lyg pesimistiškas, tačiau tuo pačiu vis dėl
Lietuvoje vienaip ar kitaip spręsti galima
nami ir neužgaudinėjami tie, kurie yra ki pastebėjęs, kad skyrelio sudarytojas (r) to labai akivaizdžiai nurodantis į tą didelį tuvoj dabar dažnesnis, ar retesnis reiški tik iš to, kad trijų milijonų gyventojų
nys,
negu
Vakarų
Europoj
arba
Amerikoj.
tokių pažiūrų negu žurnalo leidėjai. Tai, ži norįs iškelti, kas tik blogiausia lietuviška vaidmenį, kurį vaidina lietuviškoji spauda
(maždaug 800 tūkstančių šeimų) krašte
noma, savybė, kuri kultūringoje spaudoje me gyvenime. Kokiu būdu A. Sipavičius svetur. O jeigu toji spauda neatliks savo Jis teisingai pastebi, kad vartojamasis ly kas savaitė įvyksta apie šimtas skyrybų,
turėtų būti savaime suprantama, tačiau, (r) norus arba nenorus sužino ir taip auto pareigos, pirmoje eilėje savo skaitytojus ginimas ne visai tikslus. Mat, priimta ly arba per metus iš kiekvieno tūkstančio
lietuviškus laikraščius ir žurnalus bevarti- ritetingai skelbia, palieka paslaptimi.
informuodama apie lietuviškąjį gyvenimą ginti tik „skyrybų koeficientus“, kurie ro esamų šeimų išsiskiria maždaug 6 ar 7 šei
nėjant, ta „Laiškai lietuviams“ žurnalo ro Tačiau, kai A. Sipavičius to skyrelio su ir atkreipdama jų dėmesį į to gyvenimo do tik per metus įvykusių skyrybų skai mos. Jei toks „skyrybingumas“ liktų pa
domoji pagarba kitaip galvojantiems vis darytojui priskiria „tendenciją parodyti, rūpesčius ir galvosūkius, lietuvybė iš tik čiaus santykį su naujų santuokų skaičiumi stovus, tai trijų dešimtmečių perspektyvoj
per tą patį laiką. N. Solovjovas mini kai
dėlto kažkaip maloniai krinta akysna.
kad lietuvybė užsieniuose baigiasi, merdi rųjų pradės merdėti.
kurių kraštų „skyrybų koeficientus“ (bet tas reikštų, kad maždaug kas penkta san
Sakydami, kad šitas žurnalas yra šiuo- ar jau visiškai baigta“ ir kad „nieko gero
R. E. Maziliauskas
tik 1959 ar 1960 metų), ir iš to matyt, kad tuoka anksčiau ar vėliau baigsis skyrybo
laikiniškal redaguojamas, gal būt, ne kiek nebesurandama“, kyla šiokių tokių abejo
mis...
vienam sukelsime teigiamą įspūdį. Juk ne- nių to laiško autoriaus įžvalgumu ir netgi
N. Solovjovas bando apibūdinti skyry
paslaptis, kad mūsuose yra ne toks jau akylumu.
bas skatinančius veiksnius. Pirmas toks
mažas skaičius tokių, kurių skonis, mastai
Tokie skyreliai spaudoje gali būti įvaiveiksnys — technikos pažanga, sukurianti
ir galvojimo įpročiai per pastaruosius 25 riaip sudarinėjami, bet dažniausiai juose
šeimose naujus santykius ir. naujas pažiū
metus nepasikeitė. Vadinas, ir žurnalo at- iš kitų laikraščių perspausdinėjamos išras į tuos santykius. Antras — padidėjusi
virybė gyvenamajam laikui ne kiekvienam traukos, kurios parodo, kas kitur yra
migracija, tai yra, žmonių kilnojimasis
gražu, kad jis ir padengtų tas išlaidas, ku (žinoma, ir perkilnojimas) į naujas gyve
MANCHESTERIO LIETUVIAI
gali būti dorybė. Ir dėl to ginčytis neverta, svarstoma, kokios yra nuomonės, pažiūros
rias Steponavičius padarė mūsų vardu namąsias vietas. Su tuo siejasi ir urbaniza
nes kiekvienas juk turi visišką teisę sa ir įsitikinimai. Kartais tokios ištraukos
vaip išganymo dairytis.
spausdinamos su komentarais, bet nevi- D. Dainutis Europos Lietuvio Nr. 48 pa rengiant parodą. O jei ne, tai turėkim drą cija — spartus miestų ugdymas. (Lietuvoj
Tačiau „Laiškai Lietuviams“ žurnalo at suomet. Daugelis rimtų ir demokratiškai sidžiaugė Manchesterio lietuvių veikla. Su sos išsiuntinėti aukų lapus kitoms lietuvių per 25 metus miestų gyventojų skaičius
virybė gyvenamajam laikui nėra vien tik redaguojamų laikraščių tokiuose skyre ruošta daug minėjimų, daug subuvimų. kolonijoms, kurios daugiausia neturi nei padidėjo dvigubai). Todėl, esą, „Lietuvoje
tai formai, pasireiškianti, sakysime, perne liuose kaip, tik atsisako nuo savų aiškini Buvo puošniai parengti stalai, skaniai pa klubų, nei pinigų, paprašykime aukų, nes darbininkai ir tarnautojai sudaro 82.3%
lyg ilgų straipsnių vengimu, išieškotu, ne mų, nes tokių skyrelių paskirtis pirmoje valgyta, daug dainelių sudainuota, na, ir kitu atveju, manau, niekas nerizikuos im visų besiskiriančiųjų, o kolūkiečiai — 10.
nuobodžių minčių formulavimu, varginan eilėje yra skaitytojus informuoti apie ki nevienas lašelis nutekėjo. Prisiminti tėvy tis darbo, kuris reikalauja lėšų, o jų niekas 1%, visi kiti — 7.6%. Turint galvoj, kad
čio retoriško tuščiažodžiavimo užsispyru tur pasireiškiančias nuomones ir nuotai nės laikai ir džiaugtasi, kad vis dar esą neapmoka.
„kolūkiečių“ grupėj yra daugiau kaip 40
Lietuvos vaikai. Mes buvome tokie geri,
Antanas Dėdelė
siu atsisakymu ir panašiomis žurnalizmo kas, o ne plauti jų smegenis.
nuošimčių visų Lietuvoj esamų šeimų, iš
kad
rengėme
išleistuves
ir
pagerbtuves
ir
amatui šiandieną žinomomis priemonėmis. Ir „Spaudos“ skyrelio sudarytojas šiame
eina, kad šioj grupėj „skyrybingumas“ še
VYRESNIEJI IR JAUNIMAS
Svarbiausia, kad žurnalas drąsiai ir be laikraštyje, matyt, vadovavosi panašiais kitų kolonijų lietuviams. Taigi tikrai pasi
šis kartus mažesnis, negu miestiečių ir ki
baimės dairosi po dabartinę lietuvišką vi samprotavimais, ištraukas pateikdamas be gėrėtina mūsų kolonijos veikla Laisvės
tų grupėje. Pastebėtina, kad ši šeimų gru
Mūsų
jaunimas
žengia
dar
tik
netvirtus
Kovos
Metais.
Ir
tokios
veiklos
gali
tikrai
suomenę, kelią jos sopulius, galvosūkius, jokių aiškinimų. Na, o tokių ištraukų at
pirmuosius žingsnius į visuomenės gyveni pė yra lietuviškiausia ir mažiausia turinti
mums
pavydėti
kitos
lietuvių
kolonijos,
svarsto, samprotauja, vienokias ar kito ranka, žinoma, visuomet būna daugiau ar
mą. Bet 1968 m. bėgyje jis mums davė jau savo tarpe „svieto perėjūnų“.
kias išvadas daro (su kuriomis ne būtinai mažiau subjektyvi. Tūlas, gal būt, pateik gal net ir pats Londonas.
visą
eilę jaunimo pasirodymų. Paskutinia Dairydamasis į dar kitas „skyrybingu
D.
Dainutis
vos
pora
žodžių
paminėjo
visi juk turime sutikti), trumpai — gyve tų virtines ištraukų iš visokių minėjimų
jame jų suruoštame koncerte turėjome mo“ priežastis, N. Solovjovas pastebi, kad:
na šios dienos lietuvio ir žmogaus rūpes prakalbininkų paskaitų, kitas — iš sporto Steponavičiaus surengtąją parodą. O ji ar
didėjimas leidžia anksti kurti savo gyve
čiais. O jeigu būtume aritmetiškai nusitei rungtynių aprašymų, o trečias didžiausią nebuvo tik svarbiausias ir reikšmingiau kultūringą, tikrai vertą dėmesio programą. nimą atskirai nuo tėvų... Pasirodo, daugu
Jaunųjų
ryžtas
ir
pastangos
organizuotis
ir
sias
mūsų
darbas,
nes
su
šia
paroda
mes
kę ir imtume skaičiuoti ir seikėti, tai, tik- dėmesį kreiptų, sakykime, į tikybines teišėjome į plačias viešumas. Tą parodą mes dirbti turi būti mūsų pastebimos ir įverti- ma jaunimo nemoka savarankiškai šeimilllllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin E lankėme, gėrėjomės ja. Aplankė ją daugy narnos. Jaunosios kartos kelias į ateitį su ninkauti, tvarkyti šeimos biudžeto, sugy
f
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968 M.
| bė anglų ir kitų tautybių žmonių, į ją at noru išlikti tikrais lietuviais idealistais ga venti tarpusavyje. Todėl daugelis santuo
kų išyra jau pirmaisiais povedybiniais
kreipė dėmesį ir šio krašto spauda. Tai bu limas tik organizuotai ir per darbą.
vo labai didelis ir kruopštus vieno žmo Deja, ne visi mes norime tai pripažinti. metais arba mėnesiais. Matyt, mūsų šei
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai sudae
rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai reikalingi ir
| gaus darbas. Ačiū K. Steponavičiui už šį Yra mūsų tarpe žmonių, kurie pamato jau mos, mokykla, visuomenė skiria nepakan
nimo tik silpnąsias puses ir, iš to daryda- kamai dėmesio jaunimą paruošti savaran
f
iš tikrųjų būtų naudingi jūsų giminėms.
j gražų parengimą.
Kai mes sėdėjome už puošniai parengtų miesi piktas išvadas, tuo tik silpnina jų kiškam šeimyniniam gyvenimui“.
7
MIŠRUS KALĖDINIS 1968
| stalų, kai mes dainavome daineles ir tušti darbą. Mūsų organizatoriai, parengimų Priminęs, kad „Teisė išsituokti — tai ne
e
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas moŠ nome buteliukus, Steponavičius dažnu at ruošėjai turėtų kviesti jaunimą bendran raginimas skirtis", N. S. taria, kad „tačiau
veju ten nebuvo. Jis važinėjo Po lietuvių darban, supažindint jį su parengimų reikš teisė leidžia piktnaudžiauti“. Tai gana ašt
tėviškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 3i jardo vilnonės ang= kolonijas,
rinko parodai eksponatus, juos me, parodyti daugiau nuoširdumo, bet ne rus kaltinimas sovietinei šeimos teisei, ar
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios medžią3 rikiavo ir dėliojo, kad tik ta Manchesterio piktos kritikos. Jaunimas nori bendradar bent priekaištas jos formulavimui, neapdraudusiam teisės nuostatų nuo piktnau
|
gos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžiaga sijonui, puikūs vylietuvių paroda būtų gražesnė, kad tik į ją biauti, jie mielai talkininkauja.
džiavimo.
atsilankę susidarytų gražesnį įspūdį.
:=
riški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuzelė, 1 dėžė šokola
A. Dėmenis
„Be to“, priduria N. S., „daugelis žmonių
Aišku, Steponavičius turėjo nemaža išlai
dinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių —
e
nutolo nuo senų šeimą stiprinančių pa
dų. Gal kokį pusšimtį? O gal ir daugiau?
=
Kaina £30.
e O ar mes padengėme jas?
grindų, o prie naujų dar nepritapo. Perėji
1
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968
mas nuo vienų moralinių pagrindų prie ki
Mes turime DBLS skyrių, turime ramo Atitaisymas
(Elta)
f
Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų (labai reikalini vėmis, kuriems priklauso dalis lietuvių.
EL gruodžio 3 d. pirmame psl. išspaus tų reikalauja laiko“...
Bet turime ir Klubą—Lietuvių namus, ku dintame straipsnyje „Politika su pinigais“
=gi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3
riam priklauso visi ne tik vietiniai, bet ir įsivėlė korektūros klaidų.
jardai crimplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus moterišMIRĖ „INSTRUKTORIUS“
plačios apylinkės lietuviai. O namų vado Pirmoje straipsnio skiltyje trečio para
kas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 2j jardo vilnonės
e
vybę sudaro visų organizacijų vadovai. Ir grafo paskutinysis sakinys buvo atspaus
A. GOLOVINAS
f
medžiagos suknelei —
e jis yra turtingiausias ne tik Manchesterio, dintas taip: „Ir tikroji DM „kaltinama“ ne
Lapkričio 16 Vilniuje staiga mirė toks
Kaina £30.
| bet visos šiaurės Anglijos lietuvių viene už...“. Turėjo būti: „Ir toji DM...“. Pasku Aleksandras Ivanovičius Golovinas. Ta
tas.
tiniame straipsnio sakinyje buvo praleis proga prasiskleidė dar vienas plyšelis, pro
Ęį
MAISTO SIUNTINYS 1968
|
Jei DBLS skyrius ar ramovėnai savo ka tas vienas žodis. Tas sakinys turi skambė kurį matyti, kaip rusai iki smulkmenų
į
Į sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltų, 2 sv.
soje neturi pakankamai pinigų parodos iš ti: „Ji tęsis tol, kol tarptautiniai pinigų tvarko vadinamąją „Lietuvos“ komunistų
laidoms apmokėti, tai jų pakankamai turi santykiai pasidarys gyvenimiškesni“.
=
ryžių, i sv. pipirų, 1 sv. lapelių, į sv. geriamojo šokolado, 1 dėž. Nespartiją.
mūsų Klubas, kuris yra visų mūsų —Man
Kilęs iš Kalugos gubernijos, Golovinas
=
cafės, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų, 1 sv. šokoladinių salchesterio lietuvių klubas. Taigi būtų labai
Lietuvon buvo atsiųstas 1953 metais, kaip
=
dainių —
e
...vietinio komunistų partijos „centro“ ko
=
Kaina £10.
f
DAMA ŽARA PYKDO
miteto reikalų tvarkymo instruktorius. Ta
BARONAS
PAVASARIO
LIETUJ
ę
Į bet kurį rūbų siuntinį galima papildomai įdėti dar šie toliau
|
da jis buvo 36 metų amžiaus ir partijoj
Prieš metu prigėrė Australijos premje išbuvęs dar tik šešetą metų, taigi ir amžiu
(Atkelta iš 2 psl.)
f
išvardyti dalykai, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
1
ras Koltas. Kol jis buvo gyvas, grįžęs namo mi ir partijos stažu žymiai jaunesnis už di
Vilnonė labai graži skarelė — 30 ši!., nailoninis lietpaltis — 3 sv. 10
e įvykiais ligoninėje (258-259), Vencius aiš
pasipasakodavo žmonai, kas buvo kalbama džiumą Lietuvoj veikusių komunistų vadų.
kiai
praranda
savo
mylimą
žmoną
Oną,
šil., vyriški arba moteriški megztiniai — 4 sv., nailoniniai marški=
kurią iš okupantų bolševikų buvo ką tik įvairiose konferencijose. Dabar jo našlė, Tačiau jis buvo atsiųstas instruktuot, kaip
e
niai — 2 sv. 5 šil., vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnoe
atpirkęs brangia ilgametės vilties ir sun dama Zara Holt, parašė knygą apie save ir turi būti vedami partijos reikalai Lietuvoj.
nės kojinės — 15 šil., labai geras parkeris, firmos „Parker“ — 2 sv.
| kia prakaito sakramentų — dolerių krūvos savo vyrą, kartu iškeldama įvairių politi Tose pareigose jis išbuvo septynerius me
e
nių nesusipratimų, kurie iki šiol pasauliui tus. Paskui buvo perkeltas į .buitinio ap
E
5 šil., šveicariški laikrodžiai — 10 sv.
= kaina.
tarnavimo“ (įvairių amato dirbtuvių) ad
Romanas parašytas gera kalba; sodrus nebuvo žinomi.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas su
sultingais sakiniais bei stilistinėmis puoš Viena jos knygos vieta sukėlė ypač dide ministraciją, irgi Lietuvoj, kur ir išbuvo
daro pagal mūsų kainoraštį, o taip pat persiunčiame jūsų pa
(E)
menomis, todėl patrauklus skaityti. Tai lį nepasitenkinimą ir pyktį Britanijos bend iki staigios mirties.
čių sudarytuosius siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda jums teisę
pavyzdys, kaip reikia rašyti kondensuoto ruomenės kraštų ministerių pirmininkų.
e
gauti Income Tax (pajamų mokesčio) sumažinimą.
turinio romanus, neišeinant į lankas su Dama Žara parašė, kaip 1966 m. Britanijos
INTERNACIONALAS FABRIKUOSE
bendruomenės kraštų ministerial pirmi
paukštelių čiulbėjimais...
Pavasario Lietus — labai vertingas įna ninkai svarstė nepaklusnios Rodezijos Bradfordo „Telegraph and Argus“ lap
šas mūsų grožinėn literatūron, todėl reko klausimą. Vieno Afrikos krašto ministeris kričio 20 d. rašo apie Cleckheatone dirban
pirmininkas sušukęs: „Išžudyti, išžudyti, čius svetimšalius.
menduotinas visiems šią knygą įsigyti.
į
(Z. JURAS)
I
išžudyti!“ Paskui tokiais reikalavimais su Pasirodo, ten dirba 100 pakistaniečių, 75
B
421 HACKNEY RD., LONDON. E.2, ENGLAND
| Aloyzas Baronas. Pavasario lietus. Ro naikinti Rodeziją valdančius baltuosius indai, 50 lenkų, po 13 jamaikiečių ir Vaka
manas. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 67, pradėję kalbėti beveik visi Afrikos kraštų rų Indijos atstovų, po 3 vokiečių ir latvių,
j
Tel.: SHO 8734
| 1968. 261 psl. Kaina: nariams — minkštais ministerial pirmininkai.
2 austrai, po 1 amerikiečių, australų, čekų,
e
Atstovas Manchesteryje:
| viršeliais 10 šil., arba 2 dol., arba DM 6; Dabar tie ministerial pirmininkai tvirti dominikiečių, vengrų, italų, lietuvių, nor
A. Kuzmickas, 31 Melton St., Eccles, Manchester.
g kietais — 14 šil. arba 3 dol., arba DM 8.40. na, kad taip niekas nešaukė, ir reikalauja vegų, ugandiečių, ukrainiečių, jugoslavų ir
ištaisyti knygą.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiŠ Nenariams — 25% daugiau.
graikų.

ATQARŠIAU JANT

SKYRYBOS LIETUVOJE

Sdcati/taju taukai

Baltic Stores Ltd.

4
EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu krouiku
AUKOS A.A. MIN. B.K. BALUČIO
FONDUI

VISI PRANEŠIMAI ŠIAME NUMERYJE
Šiemet ir prieškalėdinis ir kalėdinis „Eu
ropos Lietuvio" numeriai išsiuntinėjami
skaiiyiojams abu kartu. Kalėdinis numeris
šiek tiek paskubinamas, kad dar prieš
šven'es pasiektų skaitytojus.
O kai tie abu numeriai siunėiami kartu,
tai visi pranešimai dėl pobūvių, šokių, ka
lėdinių eglučių ir kitokių lietuviškų susi
būrimų spausdinami vien tik prieškalėdi
niame numeryje, nes nebūtų prasmės juos
kartoti.

E. LIETUVIS ORO PAŠTU
Užjūriuose gyvenantieji lietuviai

APSIRŪPINKIME IR APRŪPINKIME
KALENDORIAIS
Nuolatiniai ėmėjai ir Britanijoje jau ap
rūpinti Nidos Knygų Klubo ir „Europos
Lietuvio“ sieniniu kasdien nuplėšiamu ka
lendorium 1969 metams
Bet aišku, kad visi turi gerų bičiulių čia
pat ir užjūriuose. Užsakykite jiems. Tegu
ir jie turės ką po truputį kasdien paskaity
ti.
Į užjūrių kraštus galima pasiųsti ir oro
paštu. Tada kalendorius su persiuntimu
kaštuotų 20 šilingų.

LANKYKIME LIGONIUS

KAUKIŲ BALIUS

KAUKIŲ

BALIŲ

Rengėjai

MŪSŲ RĖMĖJAI

LONDONAS
KALĖDINĖS PAMALDOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Gruodžio 24 d. kalėdinės Bernelių Mišios
vidurnaktį.
Kadangi šių Kalėdų metu Londono Lie
tuvių bažnyčioje bus tik vienas kunigas,
tad einantieji išpažinties prašomi atvykti
galimai anksčiau prieš pamaldas.
Gruodžio 25 d. (Pirmąją Kalėdų dieną)
Mišios bus 9 vai. ir 11 vai. ryto.
Gruodžio 26 d. Mišios 9 vai. ir 11 v. ryto.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
RINKIMAI
1969 m. sausio m. pabaigoje bus renka
mi ČS valdybos nariai, atstovai į DBLS vi
suotinį suvažiavimą ir CS revizijos komisi
jos nariai. Rinkimai vykdomi korespondenciniu būdu.
Visi CS nariai maloniai prašomi siūlyti
Maždaug prieš vienerius metus, būtent,
kandidatus. Kandidatų sąrašus siųsti CS 1967 m. spalio 29 d., Chicagoje buvo su
valdybai iki 1968.XII.30 adresu:
šauktas Anglijoje gyvenusių lietuvių vi
2 Ladbroke Gardens, London, W.ll.
suotinis susirinkimas apsvarstyti persior
C. S. Valdyba
ganizavimo reikalu. Tas gražus sumany
mas išsipildė su kaupu. Nuotraukoje susi
rikimo prezidiumas:

NOTTINQHAMAS

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas šaukiamas sausio 12 d„
Jų galima gauti pas S. Kasparą arba Bal sekmadienį, 4 vai. p.p., Sporto ir Sociali
tic Stores — Z. Juro krautuvėje — 421 nio Klubo salėje.
Hackney Rd., London, E.2.
BLYNŲ BALIUS
Šių kortelių pelnas skiriamas LSS Ang
lijos Rajono skautiškai veiklai paremti.
Tradicinis Moterų Šv. Onos Draugijos
blynų balius rengiamas vasario 8 d. Spor
to ir Socialiniame klube

Parduodamas namas su pastoviu gyven
toju geroj Londono vietoj — Ealinge su
baldais, įvestas centrinis šildymas, yra
daržas. Savininkas — lietuvis. Geros pirki
mo sąlygos.
Kreiptis: A. Baronas. 2 Regina Rd.. Lon
don, W.13.

BRADFORDAS

Klubo V-ba.

LIETUVIŲ VAIKAI METINIAME
BAZARE

Gruodžio 8 d. latvių namuose Londone
suruoštame metiniame kalėdiniame bazare
lietuvių vaikų šokių grupė atliko progra
mą. Grupę sudaro 6 poros, ir ji sušoko 2
šokius — Kalvelį ir Suktinį. Akordeonu
pritarė P. Parulis. Programoje dalyvavo
dar ir K. Kusta, kuris skambino pianinu.
Grupei vadovauja P. Nenortienė.
Grupė buvo įdomiai pristatyta. Prade
dant programą, latvė pareiškė: „Tai yra
pasirodymas, kurio mes laukiame kiekvie
nais metais, ir tai yra tikrai labiausiai mū
sų mėgiamas pasirodymas — ta lietuviška
šokių grupė“.

DOVYDO PERGALĖ PRIEŠ
RUSIŠKĄJĮ GALIJOTĄ

tik prieš metus pasitraukė, užleisdama sa
vo vietą jaunesniesiems.
L. Andriušytė pasakoja, kad Adelaidės
lietuviškasis jaunimas yra labai aktyvus.
Šiais metais iš visų Australijos vietovių
jaunimas suvažiuos į Adelaidę. Ten, tik
riausia, vyks didelis minėjimas, bus pa
skaitų, tautinių šokių, sporto komandos
rungtyniaus vienos prieš kitas, laimės tau
res ir garbę savo komandoms ir miestams
ar miesteliams.
Londono jaunimas linki Adelaidės jau
nimui daug sėkmės tame suvažiavime.

V. Janulevičius

nnp uliariosios
lUr SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

SU VIEŠNIOMIS IŠ AUSTRALIJOS
Marija Keršytė ir Laisvė Andriušytė
prieš porą mėnesių atvyko iš Adelaidės.
Pietų Australijos.
Abidvi jos ten yra dalyvavusios lietuvių
tautinių šokių grupėje ir pasakojo man,
kaip lietuviškas jaunimas veikia jų mieste.
Adelaidėje yra apie 900 lietuvių. Jauni
mo tautinių šokių grupę sudaro penkiolika
porų. Jie turi savo sporto klubą, kuris
praktikuoja įvairias sporto rūšis. Atskiros
sporto šakos yra sudariusios savo koman
das. M. Keršytė yra laimėjusi dvi taures
už stalo tenisą. Ir L. Andriušytė yra daly
vavusi krepšinio komandoje ir kitokiuose
sportuose. M. Keršytė yra dar dalyvavusi
tautinių šokių grupėj penkerius metus ir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lily the Pink,
Scaffold
The Good, Bad and Ugly. H. Montenegro
1, 2, 3, O'Leary,
Des O'Connor
*1 aint got no — I got life. N. Simone
This old heart of mine,
Isley Brothers
*Build me up, Buttercup. Foundations
Eloise,
Barry Ryan
May I have the next dream with you,

9. I'm a Tiger.

Malcolm Roberts
Lulu

10. Breaking down the walls of heartache.

Tokiais žodžiais kadaise J. A. Herbačiauskas apibūdino lietuvių laimėjimą ko
voje dėl spausdinto žodžio su caristinės
Rusijos satrapais. Ir šiandien Vakarų pa
saulyje spausdinamas laisvas lietuviškas
žodis yra viena galingiausių priemonių ko
voje už mūsų krašto laisvę, ištikimiausias
kiekvieno lietuvio talkininkas ir draugas,
nepaisant kur ir kas jis bebūtų. Tik laisvą
spausdintą žodį remdami, jį puoselėdami ir
vertindami, galime ištverti ir laimėti!

Šių dienų Čekoslovakijos pavyzdys aiš
kiai parodė, kad priešas ne patrankų pabū
go, bet prošvaistės LAISVO ŽODŽIO!
Artėja Naujieji 1969 Metai. Kiekvienas
mūsų turi geros progos paremti tą „Ginklų
Fondą“, užsisakydamas sau ar savo pa
žįstamam laisvame pasaulyje išeinančią
spaudą.

Jau 20 metų, kai spaudos platinimo dar
be talkininkauja DAINORA. Kiekvienam
ir šiais metais talkininkaus. Norintiems
pratęsti ar naujai užsisakyti, pasiunčiėme
skrajukę — periodinių leidinių sąrašėlį.
Prašome rašyti:

ainora

Bandwagon

GERIAUSIA
SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
Love Child,

Diana Ross

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — gruodžio 22 d., 12 vai.
HALIFAX — gruodžio 29 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 22 d., 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
COVENTRY — gruodžio 22 d„ 12.45 vai.,
St. Elizabeth's. Iš vakaro ir po pamaldų
— parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAM — gruodžio 29 d., 11 vai.,
Židinyje.
NOTTINGHAM — Kūčiose, 12 vai. naktį,
Jaun. Židinyje. Kalėdų I ir II d., 11 vai.,
ten pat.
NOTTINGHAM — sausio 5 d., 11 vai., Ži
dinyje.
WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d., 11 v.,
Convent of Mercy, St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d„ 12 val„
Tunstall.
MANCHESTER — Kalėdų I dieną 11 vai.
ECCLES — sausio 12 d., 12.15 vai.
BRADFORD — sausio 5 d., 12.30 vai.

LEEDS — sausio 12 d., 3 v.p.p. — a.a. Jur
gio Žambos metinės Mišios.
BRADFORD — sausio 19 d., 12.30 vai.

HUDDERSFIELD — sausio 26 d.. 1 v.p.p.

KALĖDŲ ŠVENTĖS BRADFORDE

Antrąją Kalėdų dieną vietos lietuvių jau
nimas klubo salėje rengia šokius. Šokiuose
kviečia dalyvauti ir senimą.
Gruodžio 28 d., 6 vai., Atžalynas rengia
Kalėdų eglutę. Į eglutę pakvietė atvykti
Kalėdų senelį su dovanų krepšiu mažie
siems. Pats atžalynas rengia ir programą
ir vaišes mažiesiems. Jie rengia ir dau
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
giau
netikėtumų.
MINĖJIMAS
Kviečiami visi eglutėje dalyvauti.
Rengiamas vasario 15 d. Sporto ir Socia
Kalėdų švenčių proga klubo valdyba vi
linio Klubo salėje.
siems nariams paskyrė po 3 šil. nusipirkti
Pamaldos bus vasario 16 d., sekmadienį,
išgerti, šia teise nariai galės pasinaudoti
Lietuvių bažnyčioje.
I ir II Kalėdų dieną.

JAUNIMUI

Susirinkimą pravedęs Laikinojo komite
to pirmininkas Antanas Barančiukas, Lon
don Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės

KALĖDŲ PROGRAMA

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 5
vai. p.p., Ukrainiečių Klubo salėj (30 Bentinck Rd.) rengiama vaikams Kalėdų eg
lutė, į kurią atsilankys Kalėdų senelis su
dovanėlėmis.
Tėvai prašomi atvesti vaikus dalyvauti
eglutėje ir susitikti su seneliu. Atskiri kvie
PAMALDOS NAUJŲJŲ METŲ DIENĄ
timai nebus siuntinėjami.
Po vaikų programos prasidės pasilinks
1969 m. sausio 1 d. Mišios Lietuvių baž
nyčioje bus 7.30 vai ryto ir 8 vai. vakaro. minimas suaugusiems, šokiai tęsis iki 12
vai. nakties. Baras veiks iki 11.30 vai. Bus
TRIJŲ KARALIŲ PAMALDOS
gera muzika.
Pasidžiaukime Kalėdomis visi kartu ir
Sausio 6 d. Mišios bus 7.30 vai. ryto ir 8 dalyvaukime tiek eglutėje, tiek pasilinks
vai. vakaro.
minime! Geros nuotaikos netruks.

DBLS Valdyba prašo Skyrių Valdybas ir
pavienius lietuvius neužmiršti tautiečių,
esančių ligoninėse ir neturinčių artimes
nių giminių, kurie juos lankytų, o taip pat
tų, kurie dėl nesveikatos jaučiasi vieniši
namuose. Aplankykime juos Kalėdų šven
DBLS Skyriaus Valdyba
čių proga ir neužmirškime jų po švenčių.
PARAPIJOS VAIKŲ EGLUTĖ
Jeigu esama lietuvių, kurių nėra galimy
bės lankyti dėl didelių atstumų, prašoma
JAUNIMO ŽIDINYS
Gruodžio 29 d. (sekmadienį), 4 vai. p.p„
jų adresus prisiųsti DBLS Valdybai, paaiš Sporto ir Socialinio Klubo salėje parapija,
16 Hound Rd., West Bridgford,
kinant, kokiose sąlygose jie gyvena.
talkininkaujama Moterų Šv. Onos Draugi
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
jos, ruošia Vaikų eglutę.
Visi parapijos vaikučiai kviečiami joje
ŠVENTĖMS
A.A. ONA LIAUDANSKIENĖ
dalyvauti.
Šv. Kalėdų proga ir Naujųjų Metų artu
Grandies jaunimas parengs jiems pro
Lapkričio 26 d. Lietuvoje po ilgos ligos
moje prisimindami Židinio ir Šaltinio Bi
gramą.
mirė Ona Liaudanskienė, 77 m. amžiaus,
čiulius, Kalėdų I dieną už juos atnašausi
palikdama tris sūnus ir keturias dukras, iš
me šv. Mišias.
N. METŲ SUTIKIMAS
kurių dvi yra vakaruose — Stasė Jepsen
Šventinių Mišių laikas Židinyje yra nu
Kopenhagoje ir Angelika Kasparienė Lon
Šeimyninis N. Metų sutikimas Sporto ir rodytas „ Liet, pamaldų“ skyriuje.
done.
Socialiniame klube bus Naujųjų Metų iš
vakarėse. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS
SVEIKINIMŲ KORTELĖS

SUSITIKIMAS CHICAGOJE

1969 m. sausio 4 d., 7.30 vai. vak., Sporto
ir Socialinio Klubo salėje (345A Victoria
Park Rd., E.9) Londono LAS ir jaunimo
grupė „Grandis“ rengia

su įdomia programa.
Gros visų mėgiama muzika, bus premi
Paminklo fondui aukojo: Londono Lie
juojamos kaukės, turtinga loterija, šaltų ir
tuvių Mot. Dainavos Sambūris 10 sv. 10 š.,
šiltų užkandžių.
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 50 svarų.
Maloniai kviečiame visus, iš toli ir arti,
gausiai dalyvauti.

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 13 šil.
Ig. Dailidė, 10 šil. P. Šablinskas, po 6 šil.
K. Mažylis, J. Viliūnas ir K. Mickevičius,
po 3 šil. J. Maslauskas, P. Gugas, P. Gab
gali rys, A. Baronas, J. Česukėnas ir J. Narbu
tienė.

gauti „Europos Lietuvį“ oro paštu.
Dolerio kraštuose jo kaina: paprastu
paštu 6 dol., oro paštu 10 dol.
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MANCHESTERIS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
valdyba Kalėdų antrąją dieną savo patal
pose rengia tradicinius

pirmininkas direktorius inž. Stepas Nenor
tas taria žodį, susirinkimo pirmininkas
Justinas Šidlauskas. Petrutė Nenortienė,
susirinkimo sekretorė Stefanija Kaulėnienė, klubo padėtį nušvietęs Leonas Venc-

VOKIETIJA
— Viengungių Kūčias Hamburge orga
nizuoja ir šiais metais pas save kun. V.
Šarka. Visus parengimus atlieka moterys,
o eglute ir jos papuošimu — vyrai.
— Kalėdų eglutę ketina surengti šios
apylinkės: Hamburgo, Neustadto, Lebenstedto, Hannoverio, Osnabruecko, Bad Zwischenahno, Vechtos, Bielefeldo ir kt.
— Salezietis Hermanas-Jonas Šulcas pri
ima kunigystės šventimus Romoje 1968.
XII. 21. Primicijas žada atlaikyti Vokieti
joje. Jis ketina aplankyti Hannoverio,
Lebenstedto, Hamburgo. Lubecko, Neus
tadto, Vechtos, Osnabruecko, Bad Zwischenahno, Muellheimo, Koellno, Kaiserslauterno ir Stuttgarto lietuviškąsias kolonijas.
— Kunigas V. Šarka parašė Vilniaus radijofonui laišką su prašymu, kad regulia
riai būtų transliuojamos pamaldos, Kalėdų
proga būtų surengtas lietuviškų giesmių
koncertas. Lietuviški chorai išmoksta daug
ir įvairių giesmių svetimomis kalbomis, o
niekad nedrįsta pasirodyti su lietuviško
mis giesmėmis!
— Ramona Gaidelytė mokyklų olimpia
doje laimėjo Hamburge sidabro medalį.
— Iš Lietuvos atvyko pastoviai apsigy
venti Rogė Wolfas-Dietrikas ir Račkauskas
Edmundas su žmona Gene ir sūnumi Egi
dijumi.
— Tėvas Alfonsas Bernatonis, lietuvis
kapucinas. Dieburge atšventė su savo konfratrais 25 metų kunigystės jubiliejų.
— Tėvas Konstantinas Gulbinas, irgi ka
pucinas, Tėvo Alfonso bendradarbis, si
dabrinės kunigystės jubiliejaus iškilmes
atidėjo vėlesniam laikui, kai parašys peda
gogijos mokslų daktaratą ir apgins diser
taciją.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

KALĖDŲ ŠOKIUS,

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
į kuriuos kviečia visus savo narius ir sve Klubo leidinius Vokietijoje ga’.ima pinigus
čius.
siųsti šiuo adresu:
Lietuvių Veteranų s-gos „Ramovė“ Man
Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr.
chesterio skyriaus valdyba Naujųjų Metų 40/26.
išvakarėse klubo patalpose rengia
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
į kurį kviečia atsilankyti visus iš toli ir Koe'.n, Konto Nr. 186994.
arti.
REIKALAVIMAI ŽEMĖS ŪKIUI
Skautų ir mokyklos tėvų komitetas 1969
m. sausio 4 d., šeštadienį, 4 vai. p. p., klu
Lapkričio 21-22 d. Vilniuje buvo sušauk
bo patalpose rengia
tas respublikinis komunistų partijos komi
tetas. Sniečkus papasakojo, kas buvo pasa
VAIKŲ EGLUTĘ,
kyta Maskvoj apie žemės ūkio reikalus.
kurios metu Kalėdų Senelis apdovanos
Pranešė,
kad Maskva nori padidinti mėsos
vaikus dovanėlėmis. Meninę programą at
liks skautai ir mokyklos vaikai. Po pro gamybą iki 14-15 milijonų tonų, pieno —
gramos vaikučiai bus pavaišinti arbatėle. iki 45-50 milijardų per metus. Ir nurodė,
kiek ko reikalaujama iš Lietuvos. Būtent:
„1975 metais mes turim išauginti 2.2 mi
lijono tonų grūdų (pernai išauginome 1.7
mil. tonų), bulvių — 3.2 mil. tonų (pernai
— 2.6 mil.), cukrinių runkelių — 760 tūkst.
tonų (pernai 570.000 tonų).
„Mėsos padidinti nuo 512 tūkstančių to
COVENTRIO GRAŽINOS POBŪVIS
nų 1967 metais iki 630 tūkst. tonų 1975 me
Coven trio Moterų Draugija „Gražina“ tais, pieno — atitinkamai nuo 2.3 iki 2,9
lapkričio 9 d. suruošė pobūvį savo metinei mil. tonų, kiaušinių — nuo 614 iki 780 mi
įsikūrimo sukakčiai paminėti. Nors apie lijonų“.
„Mūsų laukia didžiulis darbas“, sakė
pobūvį nebuvo spaudoje paminėta, bet at
silankė labai daug svečių ir viešnių. Subu Sniečkus, išdėstęs tuos Maskvos reikalavi
(E)
vimą galima laikyti gana pavykusiu. Gra- mus.
žinietės savo iniciatyva paruošė programą
ir vaišes. Buvo pačių gražiniečių parašyta EUROPOS LIETUVIS —
ir surežisuota trumpa vieno veiksmo koLITHUANIAN WEEKLY
medijėlė „Kiek vargo dėl vardo“, kuris ge
Printed
and
Published
in Gt. Britain by
rokai prajuokino atsilankiusius. Mockus ir
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Narbutienė apdovanojo artistus už šaunų
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.
pasirodymą „aukso“ medaliais, o jaunąsias
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
tautinių šokių šokėjas — saldumynais. Po,
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
to buvo gausi loterija ir pasilinksminirdas,
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
grojant Dragūno kapelai. Gražinietės sve
savo nuožiūra.
čius pavaišino sumuštiniais. Veikė lenkų
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
salės baras.

COVENTRY

lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti

14, PRIORY ROAD,
KEW, SURREY

Sekančią dieną, sekmadienį, daug svečių joje — DM 22.
buvo pakviesta į iškilmingus pietus, kurie
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų- |
buvo suruošti toje pačioje salėje.
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak

Ketteringiškis

cija nesiima atsakomybės.

