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Tauta turi kovoti
Lietuvos Atstovo V'. Balicko žodis
Tautos Šventės ir St. Seimo 50 m. sukakties
proga, skaitytas minėjime Londone rugsėjo
19 d.

Susirinkome čia šiandien paminėti ne
tiktai savo Tautos Šventę, bet ir Steigiamo
jo Seimo 50-ties metų sukaktį. Tokiomis
progomis mūsų mintys krypsta į Lietuvos
praeitį. Lietuvos praeitis yra labai įspū
dinga. Joje, kaip kino paveiksle, praslenka
mūsų tautos gyvenimo ilgas amžius —
šimtmečiai jos augimo ir stiprėjimo, šimt
mečiai mūsų protėvių nenuilstamų darbų
ir didvyriškų kovų, kurios mums primena
tą kietąjį gyvenimo faktą, kad niekas ne
įgyjama be darbo ir be kovos.
Kaip praeitais laikais, taip ir dabar, lie
tuvių tauta turi kovoti už tas pačias ver
tybes — už savo laisvę ir nepriklausomy
bę. Mat, kai laisvės sąvoka išauga iš tau
tos sielos ir kai tauta pilnai supranta jos
vertę, tai jos troškimas įsižiebia ryžtu už
ją kovoti. Tokiu ryžtu degė didžioji mūsų
tautos dalis, kai lemiamieji momentai at
eidavo.
Taigi ir šiandien, nors jau 30 metų su
ėjo. kai Lietuvos valstybė neteko savo ne
priklausomybės, bet tautos laisvės ir su
verenumo idėja nežuvo. Nežuvo dėl to. kad
už tą idėją aukojo gyvybę savanoriai ir
laisvės kovotojai. Jie ir jų darbai aidi lie
tuvių tautos legendose, o jų sudėtosios au
kos sudaro stiprius pylimus prieš bet kokį
defetizmą. Seniau, caro priespaudos lai
kais, lietuvių dvasia buvo stiprinama labai
gilia Vinco Kudirkos mintimi: „jei audra
išvers stulpą vieną, mes iš baimės neišsilakstykim, bet. vietoj jo, tuoj antrą staty
kim". Tokia mintis lietuvį gaivino, teikė
jam jėgų. Tauta ne tiktai išsilaikė, bet dar
paaugo, sustiprėjo. Taip ir dabar lietuvis
privalo būti gajus ir gyvybingas. Jo minty
se neturėtų niekuomet kilti klausimas: ar
atlaikysime. Mes neturim pasirinkimo ir
privalome atlaikyti, nes kitaip būsime žu
vę...
Šiandien mes taip pat minime 50-ties
metų sukaktį nuo Lietuvos Steigiamojo
Seimo sušaukimo. Tai buvo labai svarbus
valstybinis įvykis, kada lietuvių tauta per
St. Seimą patvirtino savo valią būti nepri
klausomu kraštu, būti laisva valstybe kitų
laisvųjų pasaulio valstybių tarpe. St. Sei
mo darbai ir jų reikšmė Lietuvai bus api
būdinti šios dienos paskaitininko, tad aš
baigiu savo žodį, sveikindamas jus visus
Tautos Šventės proga. Linkiu būti stipriais
ir laikytis vieningai. Nenusiminkime dėl
pasitaikančių nuosmukių, bet tikėkime,
kad Lietuva ir vėl įkops į savo siekių vir
šūnę. kaip ji buvo Įkopusi nepriklausomy
bės kovų ir Steigiamojo Seimo metu.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse,
o šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

NEPATENKINTI KLAIPĖDA
Klaipėdoje kyla gyventojų skaičius, ta
čiau kultūrinis gyvenimas nepatenkina,
ir trūksta didesnio žmonių dėmesio kultū
ros araiškoms. Apleistas ir miesto bend
ras vaizdas — teiigia „Tiesa“ (birž. 27).
Klaipėdoje veikia dramos teatras, kurio
spektaklius per metus aplanko per 50.000
žiūrovų. Mieste veikia du lengvosios mu
zikos — estradiniai ansambliai, surengia
mos dailės parodos, o dailininkų — visai
nedaug. Technikos mokyklas lankąs jaumas beveik nesidomi kultūros reikalais.
Esama trūkumų Klaipėdos estetikos sri
tyje. Nėra nei vieno originalaus paminklo,
nė vienos skulptūros. Vilniaus dienraštis
rašo: „Nušiurusios tvoros, ypač pietinėje
miesto dalyje, pasenę ir nusilupę pano
darko Klaipėdos vaizdą. Labai lėtai tvar
komas senamiestis...
(ELTA)

ARCHEOLOGU EKSPEDICIJOS
Dvi archeo'ogų ekspedijos liepos mėn.
pradžioje vyko kasinėjimo darbams į
Anykščių rajoną, vykdyti Piktagalio —
Marijampolės kapinyno kasinėjimus, ir į
Šakių rajoną, tyrinėti Sudargo piliakal
nius. Pirmajai ekspedicijai vadovavo isto
rijos mokslų kand. A. Tautavičius, antra
jai istorijos mokslų daktarė R. Kulikaus
kienė.
(ELTA).
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SUSTABDYTAS PILIETINIS KARAS
Sudano prez. Numeirui tarpininkaujant.
Jordano karalius ir palestiniečių patizanų
vadas Arafatas sutarė sustabdyti devynias
dienas užtrukusias pilietinio karo kovas.
Formalų susitarimą Jordano vyriausy
bės vardu pasirašys dar feldmaršalas Majalis prieš perduodamas valdžią civilinei
vyriausybei.
Dalis partizanų nenori pripažinti susita
rimo.
Jordano armija išlaisvino 16 įkaitų iš 54,
kuriuos palestiniečiai buvo pasilikę iš pa
grobtųjų lėktuvų. Išlaisvintieji yra britai,
šveicarai ir vokiečiai.

CIENFUEGOS BAZĖ
JAV tiki, kad Sov. Sąjunga rengiasi sa
vo jūrų karinę bazę Kuboje, Cienfuegos.
Kaip spėjama, ja naudosis atominėmis ra
ketomis ginkluoti sovietų povandeniniai
laivai, patruliuojantieji rytinėse JAV pa
krantėse.

VISI PALEISTI
Palestiniečiai partizanai pagaliau palei
do ir likusius įkaitus, kurie buvo jų atsi
rinkti iš pagrobtųjų lėktuvų.

DAKTARAI LONDONE
Lietuvos mokslų daktarai Z. Januške.
vičius ir J. Rugienius atvyko Londonan į
VI pasaulinį kardialogų kongresą ir jame
skaitys pranešimus.

MOKYTOJAI
Kaip okup. Lietuvoje mokytojai pralei
džia laiką? Tai klausimas, kuris parūpo
„Tar. Mokytojo“ bendradarbiui ir kom.
partijos Sovietų S-je visuomeninių moks
lų akademijos aspirantui Kaziui Valan
čiui.
Dėl Lietuvos mokytojų laisvalaikio K.
Valančius „Tarybinio Mokytojo" laikraš
tyje pateikė būdingų ir kai kuriais atžvil
giais įsidėmėtinų pastabų.
K. Valančius dirbo Telšių rajono parti
jos komitete propagandos ir agitacijos sk.
vedėju, tad jo pastabos turėtų būti įdo
mios. J pateiktąjį klausimą „Kaip jūs pra
leidžiate laisvą laiką“ atsakė Telšių rajono
492 mokytojai.
Kokie apklausinėjimo duomenys? Pasi
rodė. kad vidutiniškai mokytojo darbo
laikas rajone — 8 valandos 17 min.
Buitiniams reikalams, neskaitant vaikų
priežiūros, mokytojai vidutiniškai skiria
3 valandas 32 minutes kasdien, o tėvų pa
reigoms, prižiūrint ir auklėjant vaikus, —
1 valandą 36 min.
Daug lemia mokytojų lytis ir ypač na
mų ruošos srity, štai, daugiau kaip pusė
rajono moterų mokytojų, t. y. 56,5 proc.,
kasdien pluša namuose nuo 3 iki 8 valan
dų. Esama ir vyrų, kurie nenusileidžia mo
terims. net prie puodų, bet tokių tik —
7.3 proc.
šeštadieniais ir sekmadieniais 62,4 proc.
mokytojų laisvalaikį praleidžia savo bute,
tvarkydami ūkinius ir buitinius reikalus.
Tik 30,5 proc. pedagogų šį laiką skiria kul-

SEPTYNIOS
Tolstikovas j Pekiną
Sov. Sąjunga ambasadorium į Pekiną
siunčia Leningrado partijos sekretorių
Tolstikovą.
Jis esąs buvęs Brežnevo varžovas parti
jos viršūnėje. Jis kaip tik stipriai palaikęs
nuomonę, kad partijoje turėtų būti dau
giau inteligentijos, kas yra priešinga par
tijos vadovybės nusistatymui.

Europa ir Japonija
Europos Ekonominės Bendruomenės
kraštai ir Japonija tariasi, kaip būtų gali
ma pagerinti prekybos sąlygas.
JAV. kurios sunaudoja apie 30 procentų
Japonijos eksporto, pradeda varžyti įveži
mą. Dėl to Japonija norėtų susirasti rinkų
Europoje.

Atsistatydino Defreggcris
Atsistatydino Muencheno vyskupas Defreggeris. kuris buvo kaltinamas, kad karo
metu kaip karininkas Italijoje jis buvęs
įpainiotas į 17 italų gyventojų sušaudymo
bylą.
Sirija įsijungė
I kovas Jordane tarp krašto kariuome
nės ir palestiniečių įsijungė gerai ginkluo
ti sirijiečiai. Sirijos vyriausybė tvirtina,
kad Jordaną puola iš tiesti ne vyriausybės
kariuomenė, bet palestiniečiai.
Sirija turi 75.000 karių, yra rusų apgink
luota. turi 30 sunkiųjų ir 850 vidutinių tan
kų. 80 lėktuvų MiG 15 ir MiG 17. 90 MiG
21. Jordano kariuomenė — 53.000.

Nasseras reikalauja liautis
Egipto prez. Nasseras pakartotinai krei
pėsi į Jordano karalių ir palestiniečių va
dus. kad sustabdytų kovas.
Karalius buvo davęs įsakymą nebeka
riauti, bet palestiniečiai nepaklausė prašy
mo.
Ar vakariečiai įsijungs?
JAV griežtai įspėjo Siriją pasitraukti iš
Jordano.
JAV yra sutraukusios didesnį kiekį lai
vų į Viduržemio jūrą. Britai taip pat stip
rina savo karinius telkinius tame rajone.
Sov. Sąjunga tvirtina, kad JAV ir Brita
nija ruošiasi įsikišti į karą Jordane, ir
įspėja dėl galimų pasėkų.
Libija ir Alžyras grasina Jordanui.

Izraelio reikalavimai
Izraelis atšaukė savo pažadą tartis dėl
taikos.
Minist. pirm. Meir pareikalavo, kad Sov.
Sąjunga atitrauktų iš Suezo kanalo zonos
savo raketų bazes.
JAV prez. Niksonas pasižadėjo stengtis
paveikti Sov. Sąjungą ir Egiptą, kad ra
ketos būtų atitrauktos.

DARBININKAS IR INŽINIERIUS
Vienos Panevėžio gamyklos direktorius
V. Stankevičius „Tarybinio Mokytojo" laikraš yje )Nr. 51) pareiškė: „Mūsų gamykloj
pagrindinė darbininkų masė uždirba nuo
130 iki 200 rublių. Tuo tarpu pradedančio
jo inžinieriaus
atlyginimas neviršija
120 — 130 rublių. Pasitaiko, kad jauni
techninės tarnybos, bevelija būti brigadi- Atsistatydino vyriausybė
Neseniai karaliaus paskirtoji
tcchninės tarnybos, bevelija būti brigadi
ninkais, kad tik daugiau uždirbtų“.
(E). karinė vyriausybė atsistatydino.

Jordano

dienos

Ministeris pirmininkas buvo palestinie
tis. Palestiniečių vadai tą vyriausybę vadi
no fašistine.
žydų klausimas
Pasaulinės žydų organizacijos reikalau
ja, kad Sov. Sąjungoje būtų paleisti birže
lio mėn. areštuotieji žydai, viešai apkaltin
ti noru pagrobti lėktuvą.
Po to įvykio žydai buvę pradėti areštuoti
visu Sov. Sąjungos mastu.

tūriniams renginiams, išvykoms, savišvie
tai, sportui ir pan.
Būdinga, kaip mokytojai naudoja savo
laisvalaikį. Pasirodo, kad net 27.8 proc. vi
sų apklaustųjų mokytojų rečiau kaip kartą
per mėnesį skirdavo dėmesį vad. „visuo
meniniam darbui". Kasdien tokiu darbu
užsiiminėjo vos 7,5 proc. pedagogų, 39.8
proc. — keletą kartų per savaitę. 18.5 proc.
— keletą kartų per mėnesį. Komunistai su
sirūpinę ypač mokytojais, turinčiais aukš
tąjį išsilavinimą, šiuo tarpu tuo „visuome
niniu darbu" domisi 22.5 proc. keletą kartų
per mėnesį, o retkarčiais — tik 10,4 proc.
Būdingi ir kiti duomenys. Savišvieta neužsiiminėjo 13 proc. apklaustųjų, o 17.9
proc. neatsakė į šį klausimą. Laikraščius
kasdien skaito 91,1 proc. vyrų mokytojų
ir 96 proc. moterų.
Knygų skaitymo srity vaizdas jau liūd
nesnis. 55,5 proc. mokytojų kasdien skaito
knygas. 25,6 proc. — keletą kartų per sa
vaitę.
Kaip liudija Telšių raj. apklausinėjimai,
uolesnės knygų skaitytojos — moterys.
Kasdien į rankas knygą ima 58.7 proc.
moterų mokytojų. Tuo tarpu vyrai labiau
prisirišę prie žurnalų. 62.4 proc. mokytojų
sekė radijo laidas, jomis nesidomėjo tik
6.1 proc. mokytojų.
Kino teatrai — mokytojų dėmesio verta
pramoga. 34 proc. mokytojų kine atsilanko
kartą per savaitę ar dažniau. Tačiau, pa
lyginti, rečiau lankomi teatrai ir koncer
tai. svarbiausia dėl to. kad apklaustieji —
kaimo gyventojai.
Mokytojai mėgsta sporto varžybas (jas
lanką apklaustųjų tarpe 39.8 proc.), bet
sistemingai sportuoja visai nedaug — vos
7.1 proc. kasdien. Pagaliau būdingi duome
nys apie dėmesį šokiams ir alkoholiui. Šo
kius reguliariai lanko 13 proc. apklaustų
jų. mėgsta „pasižmonėti,. — net 85,4 proc.
53,5 proc. mokytojų pasisakė laikas nuo
laike atsilanką restoranuose, kavinėse, ; u
sėdi prie taurelės draugų būrelyje.
Alkoholio srity, manoma, nepiktnau
džiaujama, nes, pasirodo, iš 53,5 proc. iš
geriančiųjų 39.02 proc. vartoja alkoholi
nius gėrimus rečiau kaip kartą per mėne
sį. 33,9 proc. vyrų ir 50,3 proc. moterų pa
sisakė apskritai nevartoju alkoholio arba
gerią labai mažai.
ELTA

Areštuotas Pimenovas
VLIKAS dirba mūsų tautos laisvei. Visi
Leningrade areštuotas matematinės fi remkime Tautos Fondą.
zikos specialistas Pimenovas. 40 m. am
žiaus. atstovas mokslininkų, kurie nepaten
kinti režimu. Jis vargu būsiąs turėjęs arti
BORISOVAS SUTVARKYTAS
mesnių ryšių su įvairiomis valdžios kritikų
..East West Digest" Nr. 9 rašo, kad rusiš
grupėmis.
kasis užsieniuose leidžiamas žurnalas Possev iš tikrų šaltinių gavęs žinių, jog už
Jordanas prašo pagalbos
darytas beprotnamin nusižudė Leningrado
Jordano karalius Huseinas paprašė Va atstovas Sov. Sąjungos kovos už pilietines
karų kraštus padėti jam. kai Sirija Įsijun
teises grupėje Vladimiras Borisovas. Jis
gė į jo krašto pilietinį karą.
buvęs laikomas „specialioje psichiatrinėje
klinikoje", kuri yra KGB - saugumo poli
Su uolos gabalais iš mėnulio
cijos žinioje.'
Sov. Sąjunga paleido iš žemės valdomą
27 m. amžiaus Borisovas, iš profesijos
erdvės laivą Luna 16 į mėnulį.
elektrikas, su kitais 14 asmenų, daugiau
Ten jis pasiėmė paviršiaus pavyzdžių ir sia intelektualų, sudarė Sov. Sąjungoje
automatiškai išskrido į žemę.
grupę kovoti už pilietines teises. Užsienius
žiną apie tą grupę pasiekė 1969 m„ kai
Pasitarimai dėl fabriko statybos
Piotras Jakyras Maskvoje tarp užsienio
Sov. Sąjungos delegacija lankėsi Bonno- spaudos korespondentų pradėjo platinti
je ir Stuttgarte ir tarėsi dėl galimybių, kad atsišaukimą į J. Tautų Žmogaus teisių ko
Daimler-Eenz firma imtųsi Sov. Sąjungoje misiją. Kelioms dienoms po to praėjus, ties
statyti sunkvežimių fabriką.
Borisovo darboviete sustojo KGB automo
Jei būtų sutarta, tai į tą vokiečiu pasi bilis. kuris iš visa ko atrodė kaip priklau
imtąją parangą. greičiausia, dar įsijungtų sąs greitajai pagalbai. Du „daktarai“išprancūzų Renault ir kiti Vakarų Europos kratė Borisovą ir paėmė iš jo draudžia
kraštai.
muosius spausdinius. kurių jis turėjo. Bo
Amerikiečių Fordas politiniais sumeti risovo žmonai buvo pasakyta, kad ta lite
mais atsisakė pasiūlymo statyti tokį fabri ratūra bus pridėta prie jo bylos.
ką Sov. Sąjungai.
Arešto metu vienas tų „daktarų“ pasakė
suimtajam: „Klausyk, Borisovai, tu esi
Pastangos sustabdyti kovas
normalus vaikinas. Ar tu iš tikro nori bū
Sov. Sąjunga pasižadėjo Britanijai steng ti įkištas į beprotnami? Keisk savo politi
tis paveikti Siriją, kad atitrauktų kariuo nes pažiūras“.
Sekančią dieną jį klausinėjo ketvirtosio:
menę iš Jordano.
Britanija taip pat prašė JAV neįsikiš!i į Leningrado psichiatrinės klinikos vyriau
siasis psichiatras Beliajevas. o birželio
Jordano karą.
Arabų vadai — Sudano. Tuniso. Kuvaito 23 d. — Leningrado karinės srities vyriau
ir Egipto ■— pasiuntė delegaciją pas Jorda siojo psichiatro Timofiejevo vadovaujame
ne karalių ir palestiniečių partizanų vadą komisija. Jie nesivaržydami pasakė Bori
sovui. kad jis atsidūrė klinikoje dėl save
Arafatą su prašymu liautis kariauti.
Palestiniečiai tvirtina, kad vien žuvusių parašo protesto laiškuose. Trečiosios psi
chiatrinės klinikos vyriausiasis gydytoja?
jie turi 10.600.
Slučevskis pareiškė, kad pas jį rastieji
samizdato išleistieji pamfletai ir jo pasira
Ginklai graikams
Turėdamos galvoje padėtį Vidur. Rytuo šytieji protestai tegali būti laikomi tik
se, JAV nutarė atšaukti draudimą tiekti kaip nesveikų nervų reiškinys ar chuliga
niškas veiksmas.
ginklus Graikijai.
Borisovas atsisakė apgailėti savo darbus
Dalis prašomų sunkiųjų ginklų bus iš
ir prižadėti pasikeisti. Jis buvo nugabentas
siųsta tuojau.
į trečiąją psichiatrinę kliniką ir įkurdin
tas penMioliktoje palatoje. Kalbėdamasis
Pirmasis su cholera
Iš Tuniso grįžęs britas uždarytas ligoni su Borisovo žmona, palatos viršininkas
ragino ją paveikti savo vyrą, kad jis „atei
nėn — parsivežė cholerą.
Paskutinis žinomas choleros atsitikimas tų į protą“, nes kitaip jis bus „nuolat gy
domas“.
Britanijoje buvo 1909 m.

PALANGA IR JOS POILSIAUTOJAI
„Literatūra ir menas“ rašo, kad Palan
gos poilsiautojai šįmet ypač lankė Gintaro
muziejų, dūdų koncertus ir vaikštinėjo ža
lumynais apaugusiais parko takeliais. Bet
būta ir kitokių dalykų.
Toliau ten juk rašoma: „Štai šalia pa
grindinio žmonių tako yra viena centrinių
miesto kultūros įstaigų — knygynas. Patal
pos nedidelės, bet čia niekad nėra tokios
spūsties, kaip populiariajame „megztinių
turguje“.
Taip pat žmonės lipinėja ant garsiosios
„Eglės", R. Antinio skulptūros, landžioja
po Gintaro muziejaus draudžiamas vietas
ir tenai fotografuojasi.
Kaip žinome iš Lietuvos spaudos, didelį
skaičių Palangos poilsiautojų sudaro atvykstantieji iš Sov. Sąjungos.
ELEKTROS BĖDA
Okup. Lietuvos spauda skelbia: nuo elekt
ros dažnai žūna vaikai. 1969 m. vaikai iki
15 m. amžiaus sudarė net 26 proc. nuo
elektros žuvusių žmonių skaičiaus.

(ELTA)
Per VLIKA tėvynės laisvės ateitis — vi
si aukojame Tautos Fondui.

PAŠA UL YJE
— „Politikoje greit yra aiškiai greičiau
negu pagal eilę“, — atsakė Britanijos so
cialinės tarnybos ministeris tiems, kurie jį
klausinėjo, kaip greit vyriausybė pradės
vykdyti savo pasiūlymus sveikatos tarny
bos reikalu.
— Lichtfielde. Britanijoje, yra uogienių
fabrikas, kuris niekaip neapsigina vapsvų,
tai fabriko vadovybė davė pažadą išmokėti
po 2 svarus premijos, jei kas suras iki už
pusės mylios vapsvų lizdą, ir iki šiol jau
sunaikinta apie 200 vapsvų lizdų.
— Čilės prezidentu išrinktasis senatorius
dr. Salvadoras Allendė buvo paklaustas, ar
didžiulis cigaras jo dantyse derinasi su jo
socializmu, ir jis atsakė, kad derinasi, nes
tas cigaras yra iš Kubos.
— Halifaxo (Britanijoje) autobusų šofe
riai buvo sustreikavę, kad autobuso vai
ruoti ateina 23 m. amžiaus sudentė Sandra
Holt, bet paskui nusileido, o naujoji vai
ruotoja per 3 savaites ne taip lengvai va
žinėjo, kaip ji džiaugėsi: turėjo 4 susidūri
mus su automobiliais.
— Sov. Sąjungoje vodkos kaina pakelta
60 procentų, ir valstybės iždas tikisi iš to
laimėti 2 milijardus 360 milijonų svarų.
— Du Bristolio (Britanijoje) universite
to dėstytojai pareiškė, kad universiteto
personalo reikalavimas gauti 20 procentų
atlyginimo priedą yra nepagrįstas, nes ir
taip per pastaruosius 4 metus tas atlygini
mas yra pakilęs beveik 800 svarų.
Kopenhagoje, Danijos sostinėje, 10.000
minia demonstracijų metu išmaišė viešbu
tį. kur buvo apsistoję Pasaulinio Banko at
stovai, o taip pat išterškino langus kelių
viešbučių, o demonstrantams, be kita ko,
kalbą pasakė Britanijoje prisilaikąs ir čia
dažnai įvairioms demonstracijoms vado
vaująs pakistanietis Tariq Ali.
— Iš 12 naujų magistrato teisėjų Bradforde. Britanijoje, paskirti 2 pakistaniečiai.
— Slough mieste (Britanijoje) paaiškė
jo. kad savivaldybės bute gyvenanti našlė
pati turi dvejis namus, iš viso 16 butų, ku
riuos ji išnuomoja kitiems, o savivaldybės
butų laukia daug žmonių, ir tie butai būna
pigesni negu privatūs.
—- Dalis Britanijos uostų darbininkų no
rėtų kaip nors užsitikrinti, kad jų vaikai
galėtų gauti tokį pat darbą (sena cechų si
stema).
— Hutchinson leidykla Britanijoj 15.000
°gz. tiražu išleido buvusio ministerio pir
mininko. o dabar opozicijos vado Wilsono
žmonos Mary eilėraščiu rinkinį 58 pusla
piu. išspausdinta 15.000 ezz.. bet dar prieš
■šspausdinant buvo išparduo*a 12.000 egz.,
ir leidykla spausdina papild-mą kiekį.
FAJROPOS LIETUVIS —

LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by
• he Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Gardens, London VV. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
Registered as a newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 70 šil., do
lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
joje — DM 30.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinĮ nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

2
Nr. 38 (1133). 1970. IX. 29

EUROPOS LIETUVIS

2

A. BARONAS VAIKAMS
Lietuviška knyga vaikams svetur yra re
tenybė. Jeigu tokios knygos būtų leidžia
mos. tikėkimės, kad būtų rašančių jas. Ti
kėkimės, kad būtų ir kas leidžia, jei būtų
kas perka ir skaito.
Bet, pasirodo, kai kas nesiskaito su tuo
užburtuoju ratu ir deda pastangas neuž
miršti lietuvių vaikų. Tokiomis pastango
mis laikytume Aloyzo Barono knygutę vai
kams Diena prie ežero, išleistą Terros Či
kagoje, iliustruotą Nijolės Vedegytės-Palubinskienės. Knygutė tegu ir negausi pusla
piais (tų puslapių yra 40). bet užtat dide
lio formato. įrišta kietais drobės viršeliais.
Tikrai graži dovana vaikam'-, kurie dar
linkę paskaityti lietuviškai. Didelis forma
tas, matyt, pasirinktas, kad būtų kur išsi
tiesti dailininkei. O iliustracijos iš tiesų pa
trauklios. Jų daug, kai kurios užima visą
puslapį, ir ta žalsvai melsva spalva nerė
žia akies.
Apie ką gi čia A. Baronas rašo? Ogi
skambiomis eilėmis poemą mažiesiems
apie Gintarėlio nuotykius. Iš pradžių su
tuo Gintarėliu susiduriame prie televizijos
— jis žiūri filmo apie katiną ir jo pastan
gas susidoroti su išdykusią pelyte —

Televizijoj matyti,
Eina katinas baisus.
O maža, maža pelytė
Jam nusvilina ūsus.
Kol jis žiūri katino ir pelytės nuotykių.
Gintariuko mama baigia ruoštis ir paragi
na savo sūnų eiti į paežerę. Dėl to —
Toli skrenda debesėliai,
Džetas dar toliau nuskris,
Kaip tas džetas Gintarėlis
Greitai šauna per duris.
Mama, žinoma, jo yra viena iš tų, kuri
prižiūri sūnų ir reikalauja iš jo, kad augtų
lietuviukas. Prieš eidamas prie ežero, jis
turi padeklamuoti eilėraštį. Tai jis ir pra
deda apie tėvynę, kur tėveliai užaugo, kur
brolių partizanų kapus berželiai saugo, kur
himno nieks negieda, kur Vyčio nematyti,
kur priešas daug brolelių į Sibirą išvarė.
Toliau jau pasakojami pajūrio vaizdai,
kur, be kita ko, —

Neša vėjas debesėlį,
Neša burinius laivus.
Plauna kojas vandenėlis.
Melsvas, šiltas ir gaivus.

Tai ir jis apsidairęs dar nueina toliau
pasižvalgyti, susitinka Liną, kuris besikal
bėdamas ir angliškus žodžius maišo. Lino
tėvo pakviestas. Gintarėlis išplaukia laive
liu —

Skiria laivas vandenėlį,
Kamta drilia, olia lia.
Skrenda priekin pasikėlęs,
Ramtadrilia. olialia.

JUOZAS BARŠAUSKAS — DAKTARAS
Lietuvoje Juozas Baršauskas politechni
kos instituto mokslinėje taryboje apgynė
disertaciją architektūros daktaro laipsniui
gauti.
Šiai desertacijai mokslininkasruošėsi ke
liolika metų, išnagrinėdamas kompleksų ir
ansamblių susidarymo ir vystymosi dės
ningumą Lietuvos architektūroje nuo se
niausių laikų iki šių dienų.
Oficialūs vertintojai pripažino didelę
teorinę ir praktinę reikšmę šiam J. Bar
šausko moksliniam darbui.

Bet staiga motoras nutyla. Audra eina iš
rytų. Didelis laivas ištraukia juos į krantą.
Bet krante jau sujudimas, nes mama buvo
pasigedusi savo Gintarėlio.* manydama,
kad jis gal bus prigėręs. Vakare jie abu
grįžta nuo ežero, ir vakaro vaizdais baigia
ma istorija:

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

LIETUVIO KELIONIŲ BIURAI
JAPONIJOJE
Chicagos „Draugo" bendradarbis Z. Umbražiūnas, viešėdamas Tokijo mieste Japo
nijoje, netikėtai susitiko JAV gimusį lie
tuvį Juozą Grazevičių. kuris turi devynių
įstaigų kelionių biurą „Travel Centre of
Japan" su 60 tarnautojų.
NEPREMIJUOTI SPAUDOS KONKURSO
Jis yra vienintelis tokio verslo ir masto
ŠUKIAI
amerikietis ne tik Japonijoje, bet ir Azijo
Tik laukinis skaito spaudą.
je. Išgyvenęs 18 metų Tokijoje, sakosi išsi
Su TV galva gaivi; imi spaudą ir akys
ilgęs lietuvių ir jų kalbos ir mamos kuge
skauda.
lio.
Tada skaitau spaudą, kai man ant pli
kės spiaudo.
75 M. AMŽIAUS
75 m. amžiaus sulaukė JAV gyvenanti
Janina Narūnė-Pakštienė. parašiusi ir išPASAULIO ŽINIOS
leisdinusi nemaža knygučių vaikams.
Skelbiamas tarptautinis konkursas at
Kai kurios knygutės autorės rūpesčiu spėti. kuriam tikslui bus statoma trečioji
yra išverstos ir išleisdintos svetimomis kal koplyčia. Premija: laimėtojas bus įrašytas
bomis.
į marmurinę lentą.

PANEVĖŽIO AKTORIŲ PASISEKIMAS
Panevėžio teatro aktorius D. Banionis
baigė filmuotis Ryt. Vokietijos „Defa“ ir
„Lenfilmo“ gamintame filme „Goja“. Be
to, jis režisieriaus A. Tarkovskio pakvies
tas vaidinti pagrindinį vaidmenį S. Lemo
knygos „Solaris“ pastatyme. Be jo. tame,
O lietuvių bažnytėlėj
filme vaidins ir kitas Panevėžio teatro
Varpas suskamba din dan.
auklėtinis — A. Masiulis.
Kitą diena Gintarėlis
Sov. Sąjungos centrinėje televizijoje pra
Gal ir vėl eis ežeran.
dėta sukti „Paskutinis Albatroso reisas“,
A. MIKULSKIS VĖL DIRBA
O dabar eis į lovytę.
kuriame vaidins lietuviai aktoriai B. BabKaip rašo JAV spauda, muzikas A. Mi
Akeles gražiai sudės.
'-auskas ir G. Karka.
kulskis, garsaus „Čiurlionio" ansamblio
Kolei vėlei kitą rytą
steigėjas ir vadovas, buvo susirgęs. Gydy
Visas miestas sudundės.
tojams patarus, pasitraukė pusmečiui nuo
NAUJIENOS KAUNO TEATRE
Knygutės išleista 1000 egzempliorių. Va
Kauno teatro vyriausioji režisierė Vlada įtempto darbo, pailsėjo ir dabar atgauto
dinas. leidėjas dar tiki, kad užsieniuose yra Mikšaitė pranešė, kad teatro kolektyvan mis jėgomis vėl komponuoja naujus kūri
tiek lietuviukų, kuriems tėvai panorės nu atėjo naujos jėgos. Baleto trupėje priimti nius ir rengia „Čiurlionio" ansamblį nau
pirkti šią skambią istoriją.
šeši jauni baleto solistai, baigę Maskvos ir jiems pasirodymams.
Pernai A. Mikulskis šventė savo 60 metų
Leningrado choreografines mokyklas, teat
ro vyriausiuoju baletmeisteriu paskirtas gimimo jubiliejų.

PABUSKITE. SUKRUSKITE.
SUSIVIENYKITE

Leningrado konservatorijos auklėtinis A.
Kondratavičius, o baletmeisteriais-pedagogais Gruzijos artistė K. Nadareišvili ir Sov.
Sąjungos A. Lu~ačarskio valstybinio teat
ro instituto absolventė L. Dautartaitė.
Be to, pradedant sezoną, debiutuos dvi
'-■mos solistės — Lietuvos konservatorijos
auklėtinės D. Kaspariūnaitė ir K. Krukaus
kai tė.

Rugsėjo mėn. sukako 100 metų nuo Ma
žosios Lietuvos veikėjo, buvusio Prūsijos
seimo nario kunigo prof. dr. V. Gaigalai
čio gimimo.
Prof. dr. V. Gaigalaičio plunksna ir žo
dis dažnai ragino Mažosios Lie'uvos lietu
vius į darbą, pzz... tokiais šūkiais: „Pabus
kite, sukruskite, susivienykite".
1923 m. jis įsteigė Klaipėdos lietuvių
RADVILOS DIENORAŠTIS
gimnaziją, 1931 m. išleido knygutę „Pa
Lenkų mokslų akademijos Krokuvos sky
buskite, jaunieji".
rius 1968 m. pradėjo leisti Didžiosios Lie
tuvos Kanclerio Alberto Stanislovo Radvi
los dienoraštį, parašytą 1632-1656 metų lai
kotarpiu.
PERKAMA KNYGA
JAV „Dirva“ praneša, kad šiuo metu ge
riausiai perkama knyga yra J. Gliaudos
PAMINKLAS VERONIKAI
„Agonija“, kurią išleido antrąja laida „Vil
Lietuvoje jaunas dailininkas J. šlivinsties“ leidykla. „Dirva“ rašo: „1965 metų kas diplominį darbą atliko pastatydamas
praktika parodė, kad belaukiant papildy paminklą Vienuolio Veronikai (Paskenduo
mo visa laida buvo išparduota“.
lė) Užuožeriuose, prie Ilgio ežero.

NEĮTIKĖTINA. BET...
„Keleivis“ rugpjūčio 26 d. pateikia nau
jieną iš Urugvajaus, pavadintą „Neįtikėti
na, bet“...
Toje žinioje rašoma: „Patyriau, kad Cerro lietuvių komunistų klube Lenino gimi
mo 100 metų sukakties bankete dalyvavo
ir vietos lietuvių parapijos klebonas kun.
Jonas Giedrys su savo „adjutantu“ stud.
Alfredu Stanevičium, kurie, sako, ten bu
vę šiltai priimti...“

K. ALMENO ROMANAS TIESIAI
Į VILNIŲ
V. Kazakevičius Gimtajame Krašte (Nr.
37) rašo, kad du kartus Lietuvoje viešėjęs
ir Lietuvos skaitytojui iš kai kurių ten
spausdintų jo darbų pažįstamas Ameriko
je gyvenąs ir svetur išleisdinęs tris kny
gas — Bėgiai, Upė J rytus, upė į šiaurę ir
Gyvenimas — tai kekė vyšnių — rašytojas
Kazys Almenas naująjį savo romaną šienapiūtė nusiuntė spausdinti į Vilnių.

buvo tuo pat metu organizuojama. Smulkesnių žinių
apie ją randame (Brb 349 p.) pastaboje 73 nr.:
„Raudonosios armijos Vakarų šaulių divizija buvo
suformuota Maskvoje 1918 m. rudenį. Jos branduo
lį sudarė lenkų revoliuciniai daliniai, spalio revoliu
cijos pradžioje perėjusieji į tarybų valdžios pusę.
jų pačių dokumentų šviesoje
1918 m. pabaigoje Vakarų šaulių divizijos pulkai
dalyvavo Baltgudijos išlaisvinime iš vokiečių okupa
Ats. mjr. P. Gudelis
cijos. 1919 m. birželio mėn. divizija pavadinta 52
šaulių
divizija“.
5 Vilniaus pulkas jau yra būdingas, pagal bol maža. Nepaminėta nė viena lietuvio karininko pa
Dar ryškiau rusų bolševikų būdą organizuoti
ševikų supratimą, „tautinis dalinis“. Apie jo sudary vardė, nes tokių ten tikrai nebuvo. Vadinas, tai bu
mą taip rašoma (Brb 390 p.) dokumentų rinkinio vo paprastas, „vienas iš daugelio“ įvairių tautybių „tautinius“ dalinius matome iš to, kad atsirado net
ištisos lietuvių šaulių divizijos. Tai šitaip aprašyta
45-je pastaboje: „Raudonosios armijos 5 Vilniaus vardais pavadint'! r isų raudonarmiečių pulkų.
punktas pradėtas formuoti Maskvoje 1918 m. liepos
Matyti, kr.l ta; -.ardas buvo bolševikų agitato dokumentų rinkinyje (Brb 80 dok.):
„Raudonosios armijos Lietuvių šaulių divizijai
2 d. lietuvių (ne Lietuvos! Aut.) reika’a ’■•’ komisa rę naudojamas pro "Ugandos tikslams. Panevėžyje
riato iniciatyva iš tuo metu Rusijoje buvusių 'ietu įvykusio mitingo priinToje sveikinimo rezoliucijoje įsakymas ryšium su jos suformavimu. Nr. 25- 1919
vių ir taip pat iš Lietuvoje gimusiųjų kitų tautybių (Brb. 21 dok.) yra lain pasakyta: „Asmenyje 5-to m. sausio 26 d. 81. Karo revoliucinės tarybos š. m.
asmenų. 5 pulkas buvo vienas iš daugelio tuo metu Vilniaus pulko sveikiname visą internacionalę rau sausio 21 d. paskelbtu nutarimu. Pskovo divizija pa
vadinta Lietuvių divizija ir pavedama laikinajai Lie
Rusijoje suformuotų tautinių dalinių. įjungtų į vie donąją armiją“.
ningą raudonąją armiją. 1918 m. lapkričio pabaigo
Antras nebūtas dalykas, kad tas pulkas savo tuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybei su įparei
je pulkas buvo pabaigtas formuoti ir Įjungtas j Va išvadavimo žygyje tikrai ką rors išvadavo- Ne 5-tojo gojimu papildyti ją iki etatinės sudėties pirmiausia
karų šaulių diviziją. Prisidėjus Lietuvoje proletari Vilniaus pulko spaudžiama, bet savo vadovybės įsa pagrindiniais Lietuvos gyventojais“...
82-me išvardyti iš eilės šeši Pskovo divizijos
nei revoliucijai (?! Aut.), pulkas buvo pasiųstas į kymu visa vokiečių kariuomenė traukėsi, o rusai tik
pulkai, kurie pavadinami atitinkamais Lietuvių di
vakarų frontą. „Tiesa“ pranešdama apie 5 Vilniaus slinko paskui ją.
vizijos pulkais. Ir priduriama: „Visos likusios Psko
pulko išvykimą į frontą pabrėžė, kad jis tapsiąs lie
Jei
prisiminsime
laikinosios
rev.
Lietuvos
d.
ir
vo divizijos dalys, valdybos ir įstaigos turi būti vadi
tuvių socialistinės raudonosios armijos branduolys.
v. vyriausybės 1918 m. gruodžio 26 d. nutarimą pa namos atitinkamomis Lietuvių divizijos dalimis, val
1918 m. gruodžio K) d. pulkas atvyko į Daugpilį. Iš
ten jis pradėjo išvadavimo žygį. 5 Vilniaus pulkas skirti tame rajone operuojantiems raudonosios armi dybomis ir įstaigomis“.
jos daliniams komisarą drg. Norvida t”: turėsime
„83. Vakarų divizijos 5 Vilniaus pulkas per
dalyvavo Zarasų, Dūkšto, Ignalino ir Pabradės iš
vadavime iš vokiečių okupacijos- 1919 m. sausio 3 pripažinti, kad toji kariuomenė nerodė didelio en duodamas Lietuvių divizijai ir įskaitomas į 3 briga
tuziazmo. Jis oravertė dvi svaitės, kol „išjudino“ ją dos sudėtį...
d. Pabradėje buvo gauta žinia, kad lenkai legionie
į
84- Ateityje 5-tą Vilniaus pulką vadinti 7 Lie
riai netikėtai pagrobė tarybų Lietuvos sostinę. Ta tą skambų . atvadavimo žy-į“.
O ap:e tos ""'io: "vri -usybės 1918 m. gruodžio tuvių divizijos pulku.
pačią dieną pulkas išžygiavo Vilniaus
’ ir 1919
">5 d. nutarimą formuo'i ’’auno pulką yra žinių (Brb
85. Visos Lietuvių divizijos dalys, valdybos ir
m. sausio 5 dienai besibaigiant, 5 Vilniaus pulko ir
Pskovo divizijos 1-mos brigados pastangomis mies 394 p.) 72-je pastaboje: „1919 m. sausio 12 d. Vii-, įstaigos privalo tuojau pasirūpinti pagaminti naujus
niuje buvo pradėtas formuoti Kauno šaulių pulkas antspaudus, formuliarus ir štampus.
tas buvo išvalytas nuo lenkų legionierių.
(vėliau jis buvo pavadintas 1-muoju atsargos bata
Lietuvių šaulių divizijos vadas, generalinio šta
Vėliau 5 Vilniaus pulkas buvo įjungtas Lietu lionu). To pulko branduolį sudarė 180 iš Kauno at
bo
(karininkas.
Aut.) Olderogge, komisaras Grigorvių šaulių divizijos sudėtin ir buvo vadinamas 7-tu vykusiųjų savanorių ir taip pat savanoriai iš Vii-1
jev,
štabo viršininkas, gen. štabo (karin.) MakuloLietuvių šaulių pulku“.
niaus gub.“
vič“.
Taip gražiai aprašoma to pirmojo lietuvių rau
Taigi, nesugebėjusi nė lietuvių raudonarmiečių
Jau pats nusmukimas į batalioną reiškia, kad
donarmiečių pulko kilmė. Tačiau, kritiškai pažvel vienintelis bandymas sudaryti bolševikų dalinį Lie būrio suorganizuoti, laikinoji Lietuvos darbininkų
gus, iškyla pora kabliukų. Pirmiausias ir reikšmin tuvos sostinėje taip pat nepavyko. Jei kalbama apie ir valstiečių vyriausybė per penkias savaites po to.
giausias jų yra tas, kad pulkas buvo formuojamas savanorius iš Vilniaus gub., tai reiškia, kad jame tar kai pasiskelbė, turėjo net ištisą „lietuviškos“ raudo
„iš Lietuvoje gimusiųjų kitų tautybių asmenų“. Tai navo gal dar keletas gudų, o kiek stigo, papildė ru nosios armijos diviziją. Bolševikai dažnai tyčiojasi,
gi tiksliau būtų buvę vadinti jį Lietuvos pulku, bet saikad Lietuvos kariuomenėje tarnavo keletas kitatau
rusai tuomet dar nebuvo pagimdė tarybinės Lietu
Rengdamasi okupuoti 1918 metais nepriklauso čių, k. a.: Katche, štencelis ir kiti Lietuvoje gimusie
vos.
momis pasiskelbusias Pabaltijo valstybes, bolševiki ji aukštesnieji karininkai. Betgi tų trijų raudonosios
Subolševikėję lenkai turėjo taip pat savo rau nė Rusijos vyriausybė dangstėsi tų tautų vardais, Lietuvių divizijos vadų pavardžių niekas Lietuvoje
donuosius dalinius, tai tie kitos tautybės asmenys skelbdama fiktyvias jų revoliucines vyriausybes, ir negirdėjo. Suprantama, kad joje nebuvo nė žemes
galėjo būti tik tada vadinamieji baltarusiai, su ku įvykdė tikrą maskaradą tuos kraštus grobti pasiųs nio laipsnio lietuvių karininkų. Bolševikai mėgsta
pasigirti, tai jei būtų bent vieną lietuvį turėję, tikrai
riais vėliau buvo sudaryta ir bendra bolševikų parti toje kariuomenėje.
būtų
paminėję.
Kaip
matėme.
5
Vilniaus
šaulių
pulkas
buvo
ja. O jau gudu gali pasivadinti kiekvienas rusas. Tai
(Bus daugiau)
gi nėra abejonės, kad lietuvių tame pulke buvo labai 1918 m. įjungtas į Vakarų šaulių diviziją. Bet ir ji

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1918-1019 METAIS

Romanas esąs iš XVIII amžiaus Lietu
vos gyvenimo.
V. Kazakevičius nerašo, ar Vagos leidyk
la leis tą romaną. Romano ištrauka spaus
dinama Gimtajame Krašte.
Ee kita ko. autorius prieš kurį laiką yra
atsiuntęs to romano ištrauką Septintąją!
pradalgei, kuri vis nepajėgia pasirodyti dėl
Nidos spaustuvės sušlubavimo.

(Clevelando „Dirva“, iš jumoro skyriaus
„Pogrindžio“)

ATSINAUJINIMAS
■Atsinaujinkite savo dvasia ir tapkite
naujais žmonėmis’ (Efez. 4. 23).
Gyvename nuostabiu laiku. Rėksniai pei
kia Bažnyčios įstatymus, kam ji kalba po
piežiaus, vyskupų lūpomis apie skaistybę,
kai visuomenė yra palaida. Bažnyčia drau
džia žudyti negimusius kūdikius, kai vals
tybių valdžios viena po kitos lenktyniauja,
palengvindamos nekaltų kūdikėlių žudymą,
abortu vadinamą. Dalis kunigų, ypač Olan
dijoje. nors laisva valia prisiekė laikytis
skaistybės prieš įšventinimą kunigais, bet
dabar norėtų priesaiką panaikinti, pakeis
ti Bažnyčios nuostatus. Ir tai jie vadina
atsinaujinimu. Tikrasis atsinaujinimas yra
šv. Pauliaus apaštalo nurodytas. Žmogus
yra „sukurtas būti Dievo atvaizdu, tikrai
teisiais ir šventais. Todėl, atmesdami melą,
kiekvienas sakykite savo artimui tiesą, nes
esate vienas kito dalis. Jei rūstinatės, nenusidėkite. Tegul nenusileidžia ant jūsų
pykčio saulė, nes kitaip duosite vietos vel
niui. Kas vogė, daugiau tebenevagia: ver
čiau tedirba savo rankomis garbingą dar
bą. kad turėtu kuo padėti, kai kitą prispau
džia reikalas. (Efez. 4. 23-28).
Pagalba
r
Privalome būti teisingi ir reikale padėti
į vargą patekusiems. Teisingumas reika
lauja. kad atiduotume visiems tai, kas
jiems tikrai priklauso. Kaip mums, taip ir
mūsų artimui geras žmonėse vardas, dera
ma pagarba ir kitų palankumas yra dide
lis turtas. Jį saugoj ame. Mokėkime ir kitų
gerą vardą pagerbti.
Pagalba, parama yra artimo meilės
veiksmas. Labdarybė liečia daugiau artimo
kūno gerovę: alkaną pavalgydinti, ištroš
kusį pagirdyti, nuogą pridengti, keleivį į
namus priimti, kalinį sušelpti, ligonį ap
lankyti. mirusį palaidoti. Turime daug gi
minių, patekusių į nemažą priespaudą ir
vargą. Jei tik galime, padėkime jiems var
gus vargti. Vienas ar kitas dovanų siunti
nėlis jiems yra labai brangus. Mokėkime
paremti ir bendruosius lietuvių reikalus.
Bendrabutis
Gavau Tėvo Alfonso Bernatonio, OFM.
Cap., laišką iš Vokietijos. Vasario 16-tos
Gimnazijos Kuratorija stato Gimnazijai
naują bendrabutį. Vokiečių vyriausybė
duosianti du trečdaliu statybai lėšų, o vie
ną trečdalį turį patys lietuviai sudėti. To
kių statybos sąlygų niekur kitur niekas
nesiūlo. Vietos vyriausybė pripažino tokio
bendrabučio reikalą. Eendrabučio staty
bos vajaus vedėju parinko T. Alf. Bernatonį. Jis vyksta į Ameriką ir tikisi iš ten
gauti bendrabučio statybai paramos.
Lietuviams skirtas trečdalis lėšų sudaro
$139.600 dolerių. Juos reikia surinkti per
trejus ar ketverius metus. Paremti verta.
K. A. M.

Amerikoje
— Chicago. Ill. mirė prelatas Antanas
Martinkus IX.5 d„ sulaukęs 82 metų. Sirgo
vėžiu. Palaidotas rugsėjo 10 d.
— Rugsėjo 6 d. pasibaigė gerai pavykęs
Ateitininkų kongresas Chicagoje. Užbaigos
pamaldas laikė vvsk. V. Brizgys. o pamoks
lą pasakė vysk. A. Deksnys.
— Į Ameriką yra atvykęs kun. dr. J.
Vaišnora. MIC. Dievo Tarno arkiv. Jurgio
Matulaičio beatifikacijos bylos reikalais.
— Kun. J. Duoba davė me inęs rekolek
cijas tėvams marijonams prie Draugo na
mo.
— Švč. M. Marios gimimo šventės proga
Marquette Parko lietuvių bažnyčioje vysk.
A. Deksnys pravedė parapijai rekolekcijas.
— lamdoniečiai Antanas Erazdys ir Li
lija Lagūnavičiūtė susituokė šv. Kryžiaus
liet, bažnyčioje Chicago. Ill.
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Saugokite akmenis
„Kultūros barų“ Nr. 8 Laimonas Inis
parašė būdingų dalykų iš Skuodo rajono
Žemaitijoje.
Pirmiausia jis sustoja ties akmenimis.
Pasirodo. Mosėdžio gydytojas Vaclovas In
tas. nužiūrėjęs kokį įdomesnį akmenį Mo
sėdžiu, Šačių, Salantų, Rūkų, Erslos lau
kuose. tuoj pat pasikvietęs talkininkus
tempia į miestelį. Žiūrėkite, ką slepia že
maičių žemė! Saugokite akmenį, jis spar
čiai nyksta iš laukų, dar po dešimties dvi
dešimties metų ir galvai prasiskelli jo ne
rasi. Iš tiesų tie akmenys įdomūs. Laimo
nas Inis rašo: „Laiko, lietaus, vėjo, kar
tais ir žmogaus rankų nugludinti, giliomis
raukšlėmis išvagoti, jie įgavo fantastiš
kiausias formas.“
Taip gydytojo rūpesčiu Mosėdžiuose ku
riasi unikalus akmenų muziejus.
Ne tik akmenys dėmesio verti. Buvo Že
maitijoje ir kitų dalykų. Štai L. Intas to
liau rašo: „Kitados Žemaitijoje buvo gau
su koplyčių, kryžių ir „šventųjų“, talen
tingų liaudies meistrų rankų išdrožtų. Va
žiuojant pro Notėnus, Barstyčius. Vindeikius, Šates — pilnos pakelės. Dabar jau jų
reta. Iš trijų šimtų smulkiųjų liaudies ar
chitektūros paminklų dabar liko vos šim
tas trisdešimt keturi. O kur kiti? Vienus
laikas sunaikino, kitus žmonės, jų vertės
nesuprasdami, o dar kiti atsidūrė pas pri
vačius kolekcionierius...
Dėl to. anot Into „Ar kažkas panašaus
neatsitiks ir su akmenimis? Jie jau slaptai
„Volgose“ ir sunkvežimių kėbuluose gabe
nami į Palangą, Vilnių, „kolekcionuojami“
kolektyviniuose soduose ir prie namų. Ši
epidemija pavojinga, kaip kiekvienas ne
protingas pamėgdžiojimas.“
Autorius paliečia ir „buities kasdieny
bės“ įdomybių, pavyzdžiui, kaip nenoriai ir
sunkiai žmonės keliasi iš savo sodybų į
naujų rajonų gyvenvietes. Jis nurodo Al
fonso Taurinsko šeimą, kuri gyveno iš tė
vų paveldėtoje „budinkoje“, kur po vienu
stogu ir tvartas ir gyvenamasis, pelkėtame
ir krūmais apaugusiame Kadžių kaime. Iš i
pradžių Taurinskai nenorėjo net judintis
iš pelkynų, sako, neįpratę mieste, bendrai
su žmonėmis gyventi bus sunku. Bet vis
dėlto ta šeima, meloracijai prasidėjus, tu
rėjo išsikelti, gavo tris kambarius ir virtu
ve. Kolūkis paskolino Taurinskams 2200
rublių namui nusipirkti, kuriuos jie turės
gražinti per penkiolika metu. Dabar jau.
sako, žmonės apsiprato naujoje vietoje.
Pereitais metais partijos rajono komite
tas lankęsis Žemaitės kolūkyje. Rado daug

gera, bet kartu ir žmonių apsileidimo. Sa
ko, kai eina į kiną ar kokį susirinkimą, tai
plaukus susišukuoja prieš veidrodį ir šva
rias sukneles apsivelka, vyrai net kakla
raištį užsiriša. O jų namuose tai „sprandą
gali nusisukti". „Troba nešluota, indai po
pusryčių neplauti, krūvomis guli, lovos su
veltos"... Klausiamos šeimininkės raudo
navo ir aiškinosi: „Ne. laiko dažniausiai
pakanka, bet... taip įprasta. Ko čia steng
tis. retai kas užeina, o patiems vieniems ir
taip gerai".
Ne per seniai Aleksandrijos kolūkyje bu
vo atlikti sociologiniai tyrinėjimai. Apie jų
buities kultūrą sako štai kokie duomenys.
Kolūkyje yra 196 šeimos. 56 šeimos gyvena
senose aplūžusiose. 108 senose, bet gerai
išsilaikiusiose sodybose ir 27 naujuose
namuose, bet netvarkingai. Žmonės tvar
kingiau gyvena miestelyje ir gyvenvietėje,
o labiau apsileidę vienkiemiuose. 51 namo
savininkų sienos papuoštos siuviniais. 51
—- audiniais, 24 — įsigiję medžio drožinių:
101 šeima jokių liaudies meno dirbinių ne
turi. Tik 42 namuose rasta vertų meninių
paveikslų ir 51 — įvairių menkaverčių tur
gaus gaminių.
Kiti įdomūs duomenys, kaip gyventojai
praleidžia laisvalaikius. Iš 361 gyventojo
20'4 skaito spaudą, knygas, klausosi radijo,
žiūri televiziją. 111 lanko kinus, koncertus,
223 dalyvauja meno saviveikloje, 25 moko
si, 80 mėgsta svečiuotis, 197 lanko bažny
čią.

PAUKšTIS-PAMESTINUKAS

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Dovanų siuntinys (1970) 1.

Naujos, specialios nailono nepermato
mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms
arba bliuskutėms, 31 jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai
arba moteriškai eilutei, 3 jardai crimplene
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms. 1 nailono išeiginiai marškiniai. 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.
Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas. siuntinys kainuoja £30. 0. 0.
Taip pat į šį siuntinį arba kitus jūsų
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų.
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0. vilnones gėlėtas skareles -—
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono skareles
— C. 1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megzlukus — £4. 15. 0. nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0, ir t. t.
Be to, persiunčiame ir pačių siuntėjų su
darytus siuntinius arba sudarome tokius
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.
Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney
01 739 8734.

(Z. JURAS)
Rd., London. E. 2. telef.

MYLĖKIME SAVO GIMTĄJĮ KRAŠTĄ i
Medininkų pilis — architektūros pa- Į
minklas, ir jį valstybė turėtų saugoti bei
rūpintis pačia pilies aplinka. Kaip ji dabar
atrodo, liudija tokie įspūdžiai, paskelbti
„Komį. Tiesoje" (geg. 21 d.): „Gretimai i
stovi tarybinio ūkio naftos produktų san-:
dėlis. apgriuvusi elektros transformatorinė
pastolis, krypuoja prie sodybinių sklypų ;
tvorų eilės... Net čia esanti mokykla nesau
go šio brangaus kampelio grožio... Buvusio
rūsio griuvėsiai paversti šiukšlių duobe.
Toliau šiukšlės, aplaužyti suoliukai..."
Reiks rausti prieš būsimus turistus, pripažįstama, ir baigiama žodžiais: Mylėkime
savo gimtąjį kraštą...
(ELTA) j
PAŽANGŪS IR NEPAŽANGŪS
Jei esi „pažangus lietuvis", okupanto\
draugas, tai Vilniaus „Tiesa" mielai padės
tokiam, iš JAV atvykusiam, surasti Lietu- |
voje gyvenančius gimines. Tokia išvada
prašosi, „Tiesai" (liepos 8 d.) paskelbus
net 28 eilučių žinią apie iš Floridos atvyku
sio Puškoriaus (81 m. amžiaus) prašymą !
surasti jo gimines. Tokios partinės paslau
gos negali tikėtis okup. Lietuvoje apsilan
ką ne „pažangūs“ lietuviai.
(ELTA)
GADINAMI TELEFONAI
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose
okup. Lietuvos miestuose paauglių tarpe i
paplitęs nešvankus paprotys: gadinti tele-!
fonų automatus. Tai daugelį kartų priminė ■
režiminiai laikraščiai Vilniuje.
(ELTA) j

LIETUVOJE
PUSRYČIAI LAUKE
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
yra vienintelis Lietuvoje garsaus prancū
zų impresionistinio-ekspresionistinio daili
ninko Paul Cezanne’s kūrinys — spalvota
litografija „Pusryčiai lauke”.

SPORTININKAI REIŠKIASI MINSKE
Sov. Sąjungos suruoštose Minske leng
vosiose atletikos varžybose V. Jaras išsiko
vojo sidabro medalį, nusviedęs diską 58 m
58 cm. A. Augustinavičiūtė šuoliu į tolį pa
gerino Lietuvos rekordą iki 6 m 13 cm. bet
liko ketvirtoje vietoje. Ieties metime auk
so medalį gavo latvis J. Lusius. o kaunie
tis B. Burokas išsikovojo penktą vietą 77
m 2 cm rezultatu. Rutulio stūmime kaunie
tis R. Plungė pagerino Lietuvos rekordą
rezultatu 19 m 7 cm, bet finale jam atiteko
ketvirtoji vieta. Panevėžietis A. Kenėšis
trišuolyje pasiekė 16 m 17 cm. tuo page
rindamas Lietuvos rekordą, bet finale jam
teko trečioji vieta ir bronzos medalis.
Lengvosios atletikos varžybos dar nepa
sibaigė.

GRYBAI DYGSTA
„Tiesa“ rašo, kad lietingame ir šiltame
rugsėjo mėnesyje dygsta gausiai grybų.
Vien iš 59 grybų perdirbimo ir surinkimo
punktų jau paruošta 890 tonų grybų
valstybei, o Varėnos grybų supirkimo
punktas pats vienas numato duoti net 700
tonų.
Grybų rinkti įtraukti ir moksleiviai. Už
didžiausią kiekį pririnktų grybų komjauni
mo vadovybė skirs jiems premijas.

ŠIMTAS KINO MĮSLIŲ
Vilniuje išleista kino režisieriaus Vyt. į
Mikalausko knyga „Šimtas kino mįslių“.!
VIRŠUKALNĖS LIETUVIŠKAIS
15.000 egz. tiražu išleistoje knygoje, skir-:
VARDAIS
toje jaunimui, rašoma apie kino istoriją
Sov. Sąjungos aukštųjų kalnų rajonuose
bei techniką, filmų gamybą, artistus ir j lietuviai alpinistai, įlipę į kalno viršūnę,
kt.
(ELTA)
turi teisę pavadinti ją savo lietuvišku var

Maži paukščiukai devynbalsės augina
gegutės vaikus. Devynbalsių nejaudina net
tas faktas, kad jų „priimtinis vaikas“ yra
du kartus didesnis už tariamus tėvus. Ste
bina labai žiaurus pamestinuko elgesys —
paaugęs jis užmuša devynbalsių vaikus.
Kuo paaiškinamas šis paauglio nedėkin
gumas ir keistas jo globėjų prisirišimas
prie svetimo vaiko?
Ornitologai nustatė, kad pamestinukas,
patekęs į devynbalsių lizdą, išstumia iš jo
devynbalsiukus ne dėl savo įgimto žiauru
mo. Pas jį yra nepaprastai jautri oda. Pri
silietus prie jos, paukščiuko raumenys
staiga susitraukia. Nuo tokių smūgių kiti
lizdo gyventojai atsiduria žemėje. Įdomu
tai. kad devynbalsės turi nepaprastai stip
Dabar, kai raketos artėja prie šviesos
rų motinystės jausmą — jos dovanoja pa greičio ir kuriami ekspresai su oro pagal
mestinukui už savo vaikų mirtį ir toliau viais, sukarią per valandą 700 km, pasi
juo tėviškai rūpinasi.
girsta vis daugiau blaivių balsų, reikalau
jančių sugrąžinti vežikus. Esą, mes lekia
me į priekį tokiu greičiu, kad, ko gero, nie
kur nenuvažiuosime.
Tačiau, atrodo, šis delikatesas ant gu
minių ratų bus Skirtas ne kiekvienam, o
turistams iš užsienio — kaip unguriai, rau
Aš ir dabar iš kalendoriaus lapelio, ką donieji ikrai bei kiti skanėstai, kurių mes
tik gražesnio radusi, užsirašau sau j kny patys nematome. Tuo tarpu vežikus — ma
gutę. Ir ant kalendoriaus viršuj Vyties esu tysime. O tai — žingsnis į priekį.
užsirašiusi: Tegul meilė Lietuvos dega mū
Bet tik negalvojantis žmogus gali pagal
sų širdyse.
voti, kad vežikų atgaivinimo problema bus
Teresė Tunikaitienė, Vokietija
taip lengvai ir greitai išspręsta. Ne, reika
las čia kur kas sudėtingesnis. Visų pirma
VYTIS KALENDORIUJE
tai liečia patį vežiko asmenį.
Kas nebenori šito gražaus Vyčio prie ka
Iš praeities paveldėjome ryškų, išbaigtą
lendoriaus ir nežino, kaip tokį Vytį panau vežiko tipą. Jo nosis raudonai melsva ir
doti. galiu duoti patarimą. Užsieniečiai vai. pragerta, jis neįstengia taisyklingai su
kai renka kitų valstybių herbus (vokiškai regzti dviejų žodžių (kaip mūsų poetai),
Wappen). Aš visą laiką gražiai iškerpu labai negražiai šnypščiasi, o apie penkia
Vytį su skydu ir dovanoju tokiems vai aukščius keiksmažodžius nėra ką ir kalbė
kams. Jie labai džiaugiasi gražiu herbu ir ti. Būtent tokį vežiką (kaip ir šešiolikame
deda prie kitų valstybių ženklų kolekcijos. čius chuliganus) mums įbruko buržuazinėŠitokiu būdu daroma reklama mūsų tė feodalinė praeitis.
vynei, ir tie vaikai, kai užaugs, bevartydaSuprantama, į tokį atsakingą postą, kaip
mi savo kolekciją vis atsimins, kad yra vežiko pasostė, šitokios praeities liekanos
kraštas, kuris turėjo tokį gražų ženklą, ir sodinti negalėsime. Mes ją perduosime
tas kraštas vadinasi Lietuva.
taksi parkui, kur pragerta nosis ir plūdiVa. šitaip gali kiekvienas, gaunantis ka masis bus kaip tik savo vietoje, o patys iš
lendorių ar Anglijoje ar kur kitoje valsty siauginsime šiuolaikinį, tarybinį vežiką,
bėje. savo kraštui jaunųjų tarpe gražiai palikę jam iš slogios praeities tik slogą ir
atstovauti.
lopytus veltinius.
Taigi, kam nusibodo gražus Vytis su ka
Kaip jis atrodys?
lendorium gauti, gali tą Vytį, kaip mūsų
Šiuolaikinio vežiko veidą nesunku įsi
krašto reklamą, tarp jaunimo platinti.
vaizduoti. Visų pirma, tai vyras. Moteris
Jeigu jūs sugalvotumėte kitiems metams vežike skamba neįprastai ir nemaloniai,
tą vadinamąjį „stilizuotą kerėblą" prie ka beveik kaip vyras ministrė. O duoti jai į
lendoriaus dėti, tai man su tokiu kalendo rankas botagą nesutiks nė vienas vyras —
riaus prašau nesiųsti.
užtenka ir kočėlo. Be to. kai moterys atsi
sės ant pasosčių, kas akmenis nešios ir
P. Kirkilionis
griovius kas?
žodžiu sakant, tai bus vyras, tikriau —
NORĖJAU DIDVYRIUS MATYTI
daug vilčių teikiantis jaunuolis, kuriam
D. G. Redaktoriau.
Beskaitydamas skaitytojų laiškus, pasi buvo sudarytos visos sąlygos tapti Einštei
jutau užgavęs keletą tautiečių, kalbėdamas nu arba Mocartu ir todėl jis pasidarė veži
ku. Kadangi, kaip jau minėjome, šis jau
apie pasenusį arkliuką.
Rašydamas visai negalvojau Vytį įžeisti. nuolis vėžins turistus iš užsienio, jis turės
Turėjau mintyje tik tai. kad jau ilgus me būti taip gerai idėjiškai pakaustytas, kaip
tus jis vis kalamas prie kalendoriaus. Pra ir jo arklys. Pageidautina, kad jis britų
šiau pakeisti ne kuo kitu, bet kuriuo nors poliglotas arba bent mokėtų taisyklingai
ištarti: „Have you for selling 100% wool
mūsų tautos didvyriu.
Bet pasirodo, kad yra tautiečių, kurie sweater or boloninį raincoat?”Neminėsime.
tautos didvyrių nepripažįsta, nes pradėjo jog nūdienis vežikas privalo žinoti kiekvie
siūlyti kūlį su pjautuvu, figūras be bikini. ną savo miesto akmenį, kad. pavyzdžiui,
Trečias, nebeturėdamas ką pasiūlyti, nors veždamas turistus į Subačiaus gatvės Barišgyrė tuos, kad tikrai protingi pasiūlymai. bakana. taip sumaniai aplenktų II ligoni
Dėl to aš labai atsiprašau tuos tautie nės patalpas, tarsi jų nė nebūtų.
Maža to: tarybinis vežikas neturi būti
čius, kad aš juos įžeidžiau. Nežinojau, kad
jie jau yra ištuštėję. Jie patys nebenori užsisklendęs siauruose savo specialybės
nieko kita matyti, ir nenori, kad mūsų vai rėmuose. Niukindamas stipriai pažabotą
arklį, jis puikiai įsisavins politinės takti
kai matytų.
Dėl to aš nieko kita nebegaliu siūlyti. kos bei strategijos principus. Laisvalaikio
Leiskite tą patį kalendorių iki grabo len metu tikimės pamatyti tarp kamerinės
tos, nes kitaip jų tautinė žvakė gali visai muzikos mėgėjų pusbačių ir jo lopytus vel
tinius (gal tai pagaliau išspręstų tuščios
užgesti.
koncertų salės problemą Kaune?). Vieną
Viliūnas

S,kaityto.ju taukai
MAN PATINKA
Gerbiamieji!
Dėl mūsų kalendoriaus skaitydama Eu
ropos Lietuvyje kartais pykau, kartais la
bai džiaugiausi, kad yra patriotų, kurie ne
paniekina mūsų Vyties ženklo.
Ypač dėkinga inž. Venskui iš Venezuelos.
kurį teko asmeniškai pažinti. Skaitydama
inž. Venskaus aukso žodžius, širdy dėko
jau. buvo labai džiugu.
Man kalendorius patinka. Kiekvieną die
ną nuplėšdama lapelį po lapelio, didžiuo
juosi poetų mintimis. Būtinai paskaitau,
kur gimęs. Kadangi mano gimtinė Suval
kijoj. kai skaitydama randu ten gimusį,
kažkaip atrodo artimesnis, nors aš nė vie
no nepažįstu. Vienintelį pažįstu rašyt. Pau
lių Jurkų, kuris buvo net mūsų vestuvėse.
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du.
Dėl to Pamyre, aukščiausioje kalnų vir
tinėje, net kelios lietuvių užkoptos viršū
nės turi lietuviškus vardus: M. K. Čiurlio
nio (5.800 m), K. Donelaičio (5.837 m) ir
Lietuvos (6.080 m). Tian Šanio (Kirgizijo
je) lietuvių nugalėtieji vardai: G. Aksti
nas (4.250 m), Lietuvos alpinistai (4.050
m) ii’ Žalgiris (4.850 m).
Mūsų žiniomis, Lietuvos komunistų par
tija dėl kai kurių pavadinimų rodė nepasi
tenkinimą.

R. BITEI — AUKSO MEDALIS
Minske tebesi tęsenčiose lengvaatlečių
varžybose „Nemuno" draugijos lengvaatle
tis Romas Bitė tapo 3000 m su kliūtimis
čempionu ir gavo aukso medalį (laikas 8
min. 35.4 sek.).
Garsiosios Birutės Kalėdienės, kuri prieš
dvylika metų buvo pasiekusi pasaulio re
kordo ieties metime (57.49 cm) Lietuvoje
ir kurios rekordas ir šiandien nepralenk
tas. šiose varžybose visi trys metimai bu
vo neužskaityti. Sportininkė startavo su
žeista ranka.
Taigi trys lietuviai sportininkai gavo
aukso, sidabro ir bronzos medalius.
13 metų išsilaikė 1.000 m bėgimo rekor
das. kurio atsiekė J. Pipynė. Bet rugpjū
čio 30 d. šis rekordas buvo pagerintas vie
na sekunde vilniečio S. Bidvos. kuris nu
bėgo tą nuotolį per 2 min. 23.4 sek.
Tačiau J. Pipynės pasiektieji 1.500 m ir
2.000 m bėgimo rekordai lieka dar nenu
galėti.

ŽANRŲ KLAUSIMU
Perrašymas iš vienos knygos — plagia
tas. Perrašymas iš dviejų knygų — kompi
liacija. Perrašymas iš trijų knygų — diser
tacija. Perrašymas iš keturių knygų —
penkta mokslinė knyga.
(Iš Šluotos)

HUMORESKA
APIE VEŽIKŲ ATGAIVINIMĄ

kitą vakarą savo radikulito kamuojamas
strėnas jis pašildys „Dainavos“ kamputyje
prie puodelio karštos kavos ir įsidrąsinęs
gal įterps vieną kitą blankų žodelį į sodrų
mūsų intelektualų žargoną.
O prie to. kas jau minėta, pridūrę, kad
jo nosis (nors ir kažin kiek jis maukiu) ne
violetinė (svečiai!) ir kad šnypščiasi jis į
specialią popierinę servetėlę, turėsime iš
baigtą šiuolaikinio vežiko portretą. Patriūsę tokį vežiką išsiauginsime, sunkiau bus
su avižomis.
Tam tikrų keblumų gali sudaryti bota
gas. Dar neaišku, kas užsiims jo gamyba.
Iš vienos pusės, botagas šliejasi prie diržo
ir musmušių. kurių lengvatai pramonei ne
visada pavyksta išsiginti. Iš kitos pusės —
botagas yra neatskiriama arklio, gamybos
priemonės, dalis. Dėl to botago gamybos
(tikriau, negamybos) klausimu lengvoji ir
sunkioji gali susikibti už plaukų. Peštynės
tęsis tol, kol, kaip paprastai, abi pusės
gaus botagu. Tada botagai pasipils urmu
— iki kito ketvirčio pradžios.
Vežikų atgaivinimas atgaivins miestų
orą. Jis pasidarys kur kas grynesnis, su
mažės kancerogeninių medžiagų: arkliai iš
mes ne sudegusias dujas, o natūralius pro
duktus. Tai praplės mirštančias kiemsar
gių funkcijas ir apgaubs jas romantika —
gel nebereikės jos ieškoti okeanuose ir kazachstanuose. Be to. šie natūralūs produk
tai išmaitins visą armiją žvirbliu bei kitu
paukščių, ir zoologai liausis būkštavę, kad
Lietuvoje išnyks sparnuočiai. O poetai, at
virkščiai, gaus patirti didelį nuostolį: jie
neteks pelningos ir neišsemiamos temos
apie paskutinį Lietuvos arklį.
Vežikų pasirodymas miesto gatvėse su
kels šiokių tokių permainų ir tam tikrų
organizacinių galvosūkių. Bet kai paga
liau sunkumai bus užpakaly, o priešaky
pamatysime nurodytu maršrutu klusniai
kaukšint arklį su šorais — ne vienas susi
graudinęs tursens paskui šią atomo am
žiaus eiseną. Iš tikrųjų — koks ultramo
dėmus vaizdas: vingiuota senamiesčio gat
velė. senoviški žibintai, gotika, barokas,
oriai ir lėtai riedąs vežikas, o jam iš pas
kos — lyg rojaus paukščio uodega — koks
tuzinas sunkvežimių ir automobilių. Kaž
koks šoferis neapsikentęs kyšteli iš kabi
nos galvą ir baubteli:
— Ei tu. vėžliene Tortila! Negali greičiau
pasijudinti su savo nukaršusia kumelpalaike?
Mūsų vežikas neatsigrįžta. Neatsako
storžieviui. Jis netgi atleidžia vadžias. Tą
patį jis padarytų, jeigu iš paskos judėtų ,
transportas, vežinas dinamitu. Jis žino: or- ,
ganizuoti gatvės kamštį — tiesioginė jo
funkcija. Kumelė gali būti ir visai sustab
doma. Todėl reprezentacinis vežiko cilind
ras net susiploja nuo siunčiamų prakeiks
mų krušos.
— What is it? — iškiša savo užsienietiš
ką smakrą turistas. ■— Was is das?
Vežikas šaltakraujiškai pasitaiso suplotą

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ
cilindrą ir mandagiai paaiškina:
— O. they are congratulating our dear,
respected guest! It is the typical our salu
te!
Turistas atsuka nušvitusį veidą į kamštį
ir plačiai, dėkingai nusišypso:
— Thank you, gentlemen! I shall pass
your salute for my people! Thank you ever
so much! Paix! Mir! Družba! Ura!
Ak, ką ir kalbėti, — verkiant mums rei
kia vežiko! Jau vien dėl to, kad visą kaltę
dėl trypčiojimo vietoje galėtume suversti
arkliams... Ką ir kalbėti!
(iš Vilniuje išleistos humoreskų rink
tinės Karuselėje)
PASAI
Okupuotosios Lietuvos gyventojai, gau
ną pasus 16 m. amžiaus sulaukę, jų neger
bia. juos dažnai pameta, klastoja... Tokia
peršasi išvada, susipažinus su pasų sky
riaus Vilniuje viršininko, milicijos pik. Pr.
Semėno išvedžiojimais „Tiesoje“. Jis tei
gia, kad dažnu atveju grubiai pažeidžia
mos pasų taisyklės. Piliečiai, išvykdami
iš viešbučių, palieka pasus ir jų... nepasi
genda. Esą. tie pasai gyventojų nešiojami
„kur tik pakliūva“, pvz., turgaus bulvių
tinklelyje.
Pasuose taisomos gimimo datos. Pasijaunina moterys, kiti gi. ypač vyrai, trokš
ta būti senesni. Nurodoma, kad pasuose
žymimos ne tik svarbiausios žinios apie
asmenį (vardas, pavardė, amžius, gimimo
vieta), bet ir darbovietės. Taigi, kai žmo
nės atvyksta prašyti darbo. įstaigų ar įmo
nių vadovai, pažvelgę į pasą, tuojau susi
pažįsta su kandidato darbui praeitimi —
kur ir kiek jis dirbo. Tai totalitarinės vals
tybės kontrolės priemonė. Vakarų kraš
tuose neįmanoma naudoti. (ELTA)

VIS DAR NEGANA
Partija, komjaunimas vis skatina: keliauk'te po kraštą, pažinkite revoliucinės
reikšmės ir pan. vietoves. Bet... vis dar ne
gana. „Komį. Tiesa“ (geg. 21 d.) pripažino,
kad 1969 metais turistiniuose žygiuose da
lyvavo daugiau kain 390.000 vaikinų ir
merginu. To. esą. nepakanka, nes apie
490.000... nedalyvavo jokiame žygyje.
Č'a. jau penkeri me*ai. vpač atsilikę cent
rai - Jurbarkas. Biržai, Vilkaviškis.
Be to, komjaunimo organas dar nepa
tenkintas. nes „jaučiamas vienpusiškas su
sižavėjimas tik revoliucine ir karine te
matika“. Girdi, nepakankamas dėmenys
skiriamas „mūsų laikų didvyriams“, dar
bo „didvyriams“, stachanoviečių judėjimo
pasekėjams ir pan.
( ELTA)
DIEVIŠKOJI KOMEDIJA
Vilniuje išleista Dantės „Dieviškosios
komedijos“ antroji dalis — „Skaistykla“.
Ją iš italų kalbos išvertė A. Churginas. (E)
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Europos lietuviu kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO:
po 1 svarą: I. Gylys, O. Bikevičienė. Z.
Sledziauskas ir V. Šalčiūnas.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

MANCHESTERIS
ATSISVEIKINAME SU VASARA

VOKIETIJA
KONFERENCIJA WUPPERTALYJE
Bonn-Koeln apylinkės valdyba rugpjūčio
30 d. sušaukė apylinkės veiksnių bei tauti
nių šokių grupės ii' Baltijos kvinteto narių
pokalbį, kuriame dalyvavo ir kviestiniai
svečiai — lietuvių atstovai prie NRW vy
riausybės. Aptarti tautinių šokių grupės ir
Baltijos kvinteto reikalai ir pasikalbėta
dėl lietuvių dienos Bad Godesberge.
Išrinkta tautinių šokių grupės vadovybė
— H. Eertulaitis ryšininku tarp atskirų šo
kėjų, S. Jasulaitis finansų tvarkytoju ir
Bučinskienė ir Budrienė kaip tėvų atsto
vės. Pasiūlytos dvi mokytojos — Gerkienė
ir Pagalsienė.
Finansiškai tautinių šokių grupę ir kvin
tetą (kurio atstovas yra S. Jasulaitis) glo
boja lietuvių atstovybė prie NRW vyriau
sybės. Tautiniai rūbai išausti ir šiuo metu
siuvami Rajauskienės.

Rugsėjis šiame krašte laikomas paskuti
niu vasaros mėnesiu. Manchesterio apylin
kių lietuviai pasistengia visuomet tuo pasi
naudoti ir visuomeniškai padirbėti bei pa
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
bendrauti.
Spalio 10 — 11 dienomis Liet. Sodyboje
Vietos DBLS skyrius suruošė Tautos
įvyks Didžiosios Britanijos Liet. Jaunimo
šventės minėjimą. Pilnutinė salė tautiečių
suvažiavimas.
išklausė įžymaus mūsų dr. S. Kuzminsko
Suvažiavimo dienotvarkė:
šeštadienį, 3 vai. p. p. atidarymas. įstatų paskaitos apie dabartinę politinę padėtį
svarstymas, diskusijos. 7 vai. vakarienė, 8 pasauly ir priminimą, kad pats laikas ruoš
ti jaunąją kartą tęsti lietuviškosios idėjos
vai. šokiai.
Sekmadienį, 9 vai. pusryčiai, 10 vai. val darbą. Išklausėme mūsų gabios E. Navic
dybos ir kt. organų rinkimai, klausimai ir kienės poetinį gana originalų kūrinį ir
sumanymai, 12.30 vai. suvažiavimo uždary nuoširdžių žodžių pirm. A. Jalovecko. Him
nas užbaigė oficialią dalį. O vėlesnis pa
mas, 1 vai. p. p. pietūs.
Kviečiamas visas D. Brit. L. Jaunimas bendravimas tęsėsi dainomis, kalbomis ir NORDRIIE1NWESTFAL1JOS LIETUVIŲ
kuo gausiau dalyvauti. Nakvynės ir išlai klubo vaišėmis iki vėlumos.
SŪNUS IR DUKROS ITALIJOJ
Sekančią savaitę vietos ramovėnų pirm.
kymo mokestis — 1 sv. asmeniui. Grupės
Vokietijoj jau po karo prasidėjo vaikų
ir pavieniai asmenys registruojasi pas J. Murauskas ir vadovybė suruošė išvyką j i siuntimas į vasaros vaikų stovyklas. AnksAlkį Lietuvių Namų adresu iki spalio 4 d. Eradfordą, kur šiais metais buvo rengia į čiau, taip pat dalinai ir šiandien, visokios
mas didesnio masto Tautos dienos minėji 1 tarptautinės šalpos bei labdaros organizaPrašoma nesivėluoti.
Suvažiavimo tikslas yra apjungti D. Brit. mas. Ištisa eilė šimtinių išklausėme P. Ma eijos pasikviesdavo vaikus pas save atostoLiet, jaunimą į vieną organizaciją, kuri šalai™ patriotinės kalbos, vėlgi bene pir i gauti. Šita tradicija išliko ir šiandien, o
veiktų DBLS rėmuose. Finansinę paramą mą kartą išgirdome Londono vyrų choro lietuvių sūnūs ir dukros jau ne pirmą karsvajingi) niuansuotų dainų, pasižiūrėjome i tą atostogauja, tik kad tas atostogas da
teikia DBLS.
jaunųjų tautinių šokių, pasiklausėme poe bar remia praturtėjusi Vakarų Vokietija,
Lauksime atvykstant.
zijos.
Organizacinis Komitetas
i Nordrheinwestfalija, kaip turtingiausia
Bradfordo lietuvių vaišingumas privertė į valstija, beveik kasmet telkia tam lėšų, o
visus užsimiršti, kad esame kitoje šalyje. šiais metais nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio
TRUMPAI APIE VISUS
Tad vėl prisidainuota. išsikalbėta, prisivai— Inž. A. Gasiūnas skaitė Inžinierių-Me- šinta. Tik vėlai vakare ištisos eilės autobu 14 d. lietuviai praleido savo atostogas lie
chanikų Institute (Draugijoje) Londone sų ir automobilių išvežiojo tautiečius į pla tuvių tėvų saleziečių vasaros stovykloje.
Penkiasdešimt penki vaikai, jų tarpe 31
paskaitą apie siurblius atominės energijos čias apylinkes. Dėkui gi Vyties klubo pir
mergaitė ir 24 berniukai nuo 8 iki 16 metų
jėgainėse.
mininkui Grybui ir jo vadovybei ir iki ki amžiaus, ilsėjosi čia 3 savaites ir žavėjosi
— Makarovos pavyzdžiu viena lietuvė, to karto!
didingais Italijos kalnais, ežerais ir visa
atvykusi iš Lietuvos atostogų į Londoną,
Vos savaitė praėjo, ir Manchesterio mo
pasirinko laisvę... Home Office suteikė jai terų būrelis suorganizavo bene pirmutine gamta.
Atvykusius stovyklautojus maloniai su
leidimą pasilikti Anglijoje.
tokią šeimų ekskursiją į gražią miškingi— Dr. S. Kuzminskas buvo nuvykęs gamtą su apylinkėje žinomais buv. kuni tiko lietuvių saleziečių direktorius kun.
Gavėnas, kun. Burba, prof. Zeliauskas,
atostogų į Bornholmo salą, kur turėjo pro gaikščių rūmais (Phoresby Hali).
kun. Rukšys ir kiti.
gos pasiklausyti Baltijos jūros ošimo.
Gyvendami didmiestyje, džiaugėmės at
Šias puikias vasaros atostogas organiza
— P. Mašalaitis, grįždamas iš atostogų radę šioje šalyje Lietuvos gamtą. Miške
vo
ir pravedė Vokietijos NordrhenwestfaliIspanijoje, atsivežė bonką konjako, kurią liai. pievos, uogos, grybai, tyras oras ir
jos VLB atstovybė su pirmininku G. Šimpastatė Černiaus oktetui, gražiai padaina platybės žalumo bei dangaus melsvumo.
kevičium bei jo pavaduotoju L. Vilčinsku
vusiam iškilmėse.
Stebėjomės anų laikų turtuolių bei valdovų priešakyje. E. Šimkevičienė rūpinosi uoliai
—- Dr. K. Valteris jau baigė tvarkyti sa rūmų grožybėmis. Stebino pasigėrėtini me
per šias 3 savaites stovyklautojų sveikata.
vo kaimišką gyvenvietę prie Herefordo ir džio raižiniai, paveikslai, statulos ir aibė
Kun. M. Burba, kaip stovyklos vadovas,
pabaigai išasfaltavo įvažiavimą į kiemą.
senovės ginklų. Šimtai metų prabėgo, din
išmokė
stovyklautojus daugelio lietuvių
— Buv. DBLS pirm. P. Varkala pardavė go galingieji, pasiliko tik prisiminimai apie
savo ūkį. kurį buvo įsigijęs, kad būtų kas gūdžius Sherwoodo miškus, kur viešpatavo dainų bei eilėraščių ir palydėjo juos akor
deonu. O. Gerkienė. mergaičių grupės va
veikti, kai išeis į pensiją.
Robin Hoodas ir baudė skriaudėjus.
dovė. paruošė lietuvių tautinius šokius,
— Glasgovo lietuvis, nuvažiavęs į Lietu
Mes, lietuviai, organizuotai pirmą kartą
vą, vedė Vilniaus universiteto dėstytoją, aplankėme tą vietą, bet į mišką nedrįsome kaip Kubilą. Aguonėlę, Oželį, Lenciūgėlį
ir Mikitą, taip pat rūpinosi įvairiais žaidi
kuriai valdžia leido išvykti į Škotiją.
įžengti, nes paklysti galima.
mais. Jai buvo uolios pagalbininkės Vasa
— Vienas Rytų Londono liet, veikėjas
Moterų vadovybė užsitarnavo pagyrimo
rio 16 gimnazijos mokinės Živilė Vilčinsagitavo prie bažnyčios, kad niekas neitų į už tokią puikią išvyką.
kaitė
ir Aldona Šeduikytė. Abiturientas R.
Steigiamojo Seimo sukakties minėjimą, ku
Rugsėjo paskutinės dienos sukvietė vi
rį suruošė DBLS Valdyba. Tas Seimas, iš sus apylinkių lietuvius į tradicinį Klubo Landas pravedė lituanistikos pamokas ir
reikšdamas Tautos valią, pasisakė už Lie pobūvį. Šituose pabūviuose reikalinga pa rūpinosi sporto savaite stovykloje.
Neišdildomą įspūdį paliko visiems; stotuvos nepriklausomybę.
čiam dalyvauti, aprašyti sunku. Visos pa
(j. V.)
talpos pilnos, sava programa, savo daina. vyklautojams iškyla į Materhorną, kur
i paČia jau prisimenama vasarėlė, atostogos, vasaros karščių metu kiekvienas gidėj o
išvykos į kitas šalis ir atsisveikinama su liesti žiemos sniegą ir pajusti jo šaltį 3.500
vasaros sezonu, aptariama rudenio visuo metrų aukštumoje virš jūros lygio. Nema
meninė veikla. Klubo pirm. Pūrui ir jo va žą įspūdį paliko ir apsilankymas Grand
dovybei daug darbo, bet gražūs rezultatai. Saint-Bemarde. Šveicarijoje, kur galėjome
RUDENS BALIUS
stebėtis tikrais Bernardinų šunimis, dauge
1). Dailintis
Londono Moterų Šv. Onos Draugija ruo
lio žmonių kalnuose gelbėtojais. Be to.
šia rudens balių spalio 3 d., šeštadienį,
kun. M. Burbos vadovaujami, visi stovykSporto ir Socialiniame Klube (345A Victo
lautojai atliko keletą iškylų pėsčiomis j
ria Park Rd.).
kalnus ir aplankė kaimynines gyvenvietes
Pradžia 7.30 vai. vakare. Įėjimas 5 šilin
ir kaimus — Torganion. Pian Polenta. St.
gai.
JAUNIMO ŽIDINYS
Magdalena ir kitus bei kalnų ežerus. Su di
Kviečiami dalyvauti Londono ir apylin
deliu susidomėjimu apžiūrėjome Fenis se
16
Hound
Rd.,
West
Bridgford,
kių lietuviai.
novės pilį, statytą 14 amžiuje, kur sužino
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738 jome. kaip ano meto kareiviai ir jų vadai
SUKAKTIMS MINĖJIMAS
gyveno ir kovojo.
Išvykus
Rugsėjo 19 d. DBLS Valdyba Parapijos
Atsisveikinimo vakarą buvo sukurtas
Liet. Židinio kunigai spalio 5-9 d. bus iš
salėje suruošė Tautos Šventės ir Steigia
laužas, ir stovyklautojai atliko gana gau
mojo Seimo 50 m. sukakties minėjimą. Ati vykę į rekolekcijas. Skubiam reikalui sią meninę programą. Šį paskutinį vakarą
daromąjį žodį tarė Sąjungos pirm. J. Alkis esant, galima jiems rašyti arba skambinti: skambėjo stovykloje lietuviškos dainos, ir
ir apibūdino šio minėjimo reikšmę. Pa The Friars. Aylesford, Maidstone. Kent. šokiai tęsėsi beveik iki 12 vai. nakties. Da
gerbdami mirusius ir žuvusius St. Seimo Telf.: Maidstone 7272.
lyvavo labai daug svečių, jų tarpe miesto
atstovus, visi dalyviai sugiedojo Marija.
burmistras, valdžios atstovai, Italijos lie
Marija. Lietuvos atstovas V. Balickas ta
tuviai su jų PI.B pirmininku ir kaimyninių
proga tartame savo žodyje pareiškė eilę
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
stovyklų stovyklautojai. Atsisveikinimo žo
šventiškų minčių, pasveikino ir palinkėjo
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų dį tarė L. Vilčinskas lietuviškai, kun. Bur
geriausios sėkmės ateities veikloje. Paskai Klubo leidinius galima pinigus siųsti šiuo ba itališkai. R. I andas vokiškai.
tą skaitė V. Zdanavičius.
adresu:
Ši puiki vasara, praleista lietuvių sale
Pradedant meninę dalį, pirmieji scenoje
FrI. R. Kumfert,
ziečių stovykloje Italijoj. Casa Alpina „Liišsirikiavo mūši) mažieji dainininkai, ku
5 Kocln - 91, Dieselstr. 40/26.
i'ania“. paliko daugeliui stovyklautojų ne
rie švelniais balseliais padainavo 4 dainas: Pinigus siųsti pašto perlaida (Zahlkarte) į išdildomą įspūdį ir suteikė daug naudos
Ten. kur žaidžia Nemunėlis. Audėjėlė. Mo Postsclieckanit, Koeln. Konto Nr. 186994. Nordrheinwestfalijos lietuvių vaikams tiek
tulė mane barė ir Aš eisiu į svečius. Po t<
poilsio, tiek lietuvybės palaikymo atžvil
jau scenoje pasigirdo ir stiprieji balsai, nes
giu. Buvo atsisveikinta iki kitos stovyklos
įžengė J. Černio vadovaujamas vyrų okte LIETUVIŠKOS PAMALDOS
kitais metais.
tas. Na, ir vėl mažojo jaunimo poros pra COVENTRYS — spalio 4 d.. 12.45 vai.. Šv.
O. Gerkienė
dėjo drebinti sceną. Jie pašoko tris tauti
Elžbietos bažn.. St. Elizabeth's Rd.
nius šokius: gestingą Kepurinę, lankstųjj NOTTINGHAMAS — spalio 4 d.. 11.15 vai.,
Lenciūgėlį ir triukšmingų Oželį. Užbaigai
Liet. Židinyje.
vyrų oktetas sutartinai padainavo keletą CORBYS — spalio 11 d.. 12 vai., šv. Patri
NAUJAUSIOS KNYGOS
kariškų dainų, ir minėjimas baigiamas
ko bažn.. Gainsborough Rd.
Kun. Butkus — Tautų šventovėse. Kelio
Tautos himnu. Mažuosius šokėjus ir daini  B1RMINGHAMAS — spalio 11 d.. 11 vai.. nės įspūdžiai. Kaina
£2. 3/6
ninkus paruošė V. Jurienė ir P. Senkuvie
šv. Jono vienuolyne. 21 Park Rd.. Mose
B. Pūkelevičiūtė — Rugsėjo šeštadienis.
nė. Mcuinei programai vadovavo P. Maša
Premijuotas romanas.
£2. 3/6
laitis.
DERBYS — spalio 18 <1.. 11
Bridge
A. Baronas — Išdžiūvusi lanka. Novelės.
Rugsėjo 20 d. Londono lietuvių bažny
— — — £2. 0. 0
čioje buvo laikomos pamaldos už žuvusius NOTTINGHAMAS — spalio 18 <1..
Vilniaus lietuvių liaudies dainose £2. 3/6
ir mirusius St. Seimo atstovus. Dalyvavo
vai.. Liet. Židinyje.
Antroji banga
----------- £1.11.0
Lietuvos atstovas V. Paliekąs ir ponia ir ECCLES — spalio 11 d.. 12.15
Lietuvių apysakos
—------- £1.6. 0
Londone gyvenantieji tautiečiai. Pamaldas BRADFORD — spalio 4 d.. 12.31) v.
A. Gerutis — LITHUANIA 700 YEARS
laikė ir St. Seimo sukakčiai paminėti tikrai NOTTINGHAM — spalio 11 d.. 12.30 v.. St.
------------£5. 5. 0
gražų ir įspūdingą pamokslą pasakė kun.
Patrick's bažn.
B. Raila Dialogas su lietuviais
£3. 0. 6
K. A. Matulaitis. Giedojo Londono bažny BRADFORD — spalio 18 d„ 12.30 v.
Gintaras, tautiniai dirbiniai, tautiniai
tinis choras, vadovaujamas J. Černio. ku HALIFAX — spalio 25 d.. 1 v. p. p.
rūbai, plokštelės.
ris pasirodė su naujomis dienai pritaiky STOKE - ON - TRENT AS — spalio 25 d..
Rašyti: ..DAINORA“. 14 Priory Rd..
tomis giesmėmis. Pasibaigus pamaldoms,
12.15 vai.. Tunstall.
KEW-SURREY.
visi jausmingai sugiedojo Tautos himną.
NOTTINGHAMAS — spalio 25 d., 11.15
V. V.
vai.. Liet. Židinyje.

TFA D. BRITANIJOJE

LONDONAS

NOTTINGHAMAS

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ
LUEBECKE

EL TOR
El Tor yra vardas los atsparios choleros,
kuri dabar siaučia pasaulyje. Tokį vardų ji
gavo nuo karantino Egipte. Tos rūšies cho
lera prasidėjo daugiau kaip prieš 30 metų
Indonezijos Celebo saloje. Pastaraisiais me
tais ji plito Korėjos pusiasalio šiaurėje ir
pietryčių Azijos vakarinėje pakrantėje.
Praėjusi Indiją. Pakistaną. Afganistaną.
1965 m. ji buvo įsistiprinusi Irane ir Irake.
Dabar iš naujo atgijo.
Kur ji dabar prasidėjo? Pirmosios žinios
atėjo nuo Kaspijos jūros, ten buvo per 350
susirgimų, bet gali būti, kad sovietų jūri
ninkai parsinešė ją į Astrachanę iš Egipto
uostų. Apie tą patį laiką ji pasirodė Egipte,
vėliau Jordane. Libane. Libijoje.
Be kita ko. Irake ir Irane cholera 19651966 m. pareikalavo apie 14.000 aukų.
Ligą stengiamasi užgniaužti, tik bėda,
kad kai kurie kraštai nenori pripažinti jos
plitimo ir skelbia, jog tai vasarinis vidu
riavimas. Štai tarptautinės sveikatos orga
nizacijos išsiaiškino, kad tokioje Gvinėjo
je būta jau apie 2.000 susirgimų ir mirė
apie 60, bet niekas niekam nepranešė.

Rugsėjo 13 d. dekanas Vaclovas Šarka,
atvykęs rytmetį iš Hamburgo, atlaikė iš
kilmingas šv. Mišias švč. Jėzaus Širdies
bažnyčioje Parade ir pasakė tai dienai skir
tų pamokslą gausiai atsilankiusiems lietu
viams ir lenkams abiem kalbomis.
Po pamaldų į parapijos svetainę susirin
ko lietuviai paminėti Tautos šventės ir kar
tu pabendrauti. Jokios meninės programos
nebuvo, kadangi Šiaurės Vokietijoje nėra
jokių lietuviškų pajėgų. Dėl to buvo tik pa
sidalyta gražiais praeities prisiminimais,
nuoširdžiai pabendrauta ir nutarta lapkri
čio 14 d. surengti platesnės apimties lietu
vių Kultūros dieną Luebecke. kviečiant jo
je dalyvauti ir mūsų ganytojų vyskupą dr.
Antanų L. Deksnį ir kitus įžymiuosius mū
sų tautiečius.
Po užtrukusio porą valandėlių malo
naus pabendravimo tautiečiai išsiskirstė į
namus, o dekanas V. Šarka išvyko atgal į
Hamburgą.
Be kita ko, mėnesiui yra atvykę iš Lietu
vos, iš Kauno, plačiai žinomi pramoginių
šokių meistrai dr. dr. Norvaišos ir apsisto
ję Hamburge. Jie į Fed. Vokietiją atvyksta
jau devintą kartą. Šiuo metu šie mūsų tau
PIRMA PAUOSTYK
tiečiai šoks tarptautiniuose turnyruose Vo
Sov. Sąjungoje buvo pabranginti svaigi
kietijoje. Danijoje ir Anglijoje.
namieji gėrimai, kai kurie net šimtu pro
J. Pyragas
centų. Dėl to dabar tik aukšti pareigūnai
gali gerti gerus gėrimus, nes jie turi pa
NAUJA MOKYTOJA MEMMINGENE
kankamai rublių.
Dėl to, sako, kai milicininkas kažkur už
Išvykus į Vokietijos vakarus Žibutei Vykintaitei-Pagels, Memmingeno Vargo Mo miestyje prie kelio užtiko miegantį girtą
kyklai pradėjo vadovauti jos motina Van žmogų, jis paskambino savo viršininkui,
da Vykintienė, kuri jau yra mokytojavusi klausdamas, ką daryti.
— Nueik ir pauostyk. — įsakė viršinin
šioje vietovėje, kol neišvažiavo su vyru
Steponu į Vasario 16 gimnaziją. Dabar ir kas. — Jeigu atsiduoda vodka, atgabenk į
išblaivinimo punktą. Jeigu atsiduoda samavėl sugrįžo abu Vykintai į Memmingeną.
gonu. palik kur radai, tegu pasiima vietinė
Tėv. Klemensas Žalalis
Memmingeno Apylinkės pirmininkas milicija.
Milicininkas nuėjo įsakymo vykdyti —
uostyti. Po kelių minučių jis ir vėl skam
ŠMEIŽTAI
bina viršininkui, nes iškilo naujas neaiš
Anoniminiai laiškai okup. Lietuvoje te- kumas: nuo girtojo sklinda konjako kva
beplinta. Pastaruoju metu ta nešvankia ne pas. Ką šiuo atveju daryti?
gerove susirūpino ir mokytojai. „Tar. Mo
— Pataisyk jo kaklaraištį, apvalyk nuo
kytojo“ laikraštis (Nr. 50) kelia tai, kad jo drabužiu dulkes, ir tegu jis sau ramiai
atsiradus anoniminiams šmeižto laiškams, guli. —• atsakė viršininkas, — nes tai turi
tirti iškeltiems klausimams sugaištama būti aukštas pareigūnas.
daug laiko. Vienas mokytojas rašo: „Ty
riau apie 10 lapų skundą. Reikėjo kruopš
čiai viską išanalizuoti, su daugeliu kalbė
SENTIMENTALI ISTORIJA
tis... Būna atvejų, kai mokytojai — anoni
Londono veterinarijos gydytojas buvo
minių laiškų autoriai vėliau atsiprašo —
pašauktas apžiūrėti šeimos šunį, kuris at
suklydę. Pasirodo, kaip teigiama, „yra ka
tegorija mokytojų, kurie turi išsiugdę po rodė labai ligotas ir silpnas. Bet veterinorius jokios ligos jame negalėjo rasti.
reikį nuolat rašyti skundus — šmeižtus.
Atsitiktinai sužinojęs, kad tą šeimą išti
Jiems tai maloniausias darbas“.
ko tragedija: vyras pabėgęs su kita mote
Vengiama šmeižtų autorius atiduoti į
teismą, nes. esą, nepatogu — „mokytojas rim. veterinorius nustatė šuns ligos diag
ir šmeižiko byla“. Tie anoniminiai laiškai nozę: jis sielvartauja kartu su nelaimės pa
okup. Lietuvoje dabar vadinami „juodais liestos šeimos nariais.
laiškais“.
(ELTA)

GRAŽU, PRAKTIŠKA, ŠILTA!
VENGRŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI
Vengrai, kaip ir lietuviai, turi Vokietijo
je savo gimnaziją. Ją lanko 350 mokinių —
70 iš JAV, 30 iš Kanados, 20 iš Anglijos, po
10 iš Skandinavijos. Prancūzijos. Austri
jos, Belgijos. Yra mokinių net ir iš Pietų
Amerikos ir Australijos.
Mūsų Vasario 16 gimnazijoje yra 2 iš
JAV ir 1 iš Anglijos, o visi kiti iš Vokieti
jos.

MIRĖ REMARKAS
Šveicarijoje mirė vokiečių rašytojas Erichas Marija Remarkas, sulaukęs 72 m. amžiaus.
Jaunosios kartos, tur būt. retas kas yra
skaitęs jo knygų, bet vyresniosios ne vienas dar atsimena jo „Vakarų fronte nieko
nauja", „Kelias atgal" ir kitas.
Ypač išgarsėjusi buvo pirmoji — „Va
karų fronte nieko nauja“. Remarkas daly
vavo pirmajame pasauliniame kare ir ja
me nusipelnė porą medalių. Karas ne tik
prislėgė jį, bet tiesiog dvasiškai susargdi
no. Norėdamas atsikratyti depresijos, jis
nutarė rašyti karo atsiminimus ir juose
aiškintis visas savo depresijos priežastis.
Paskaitę tuos jo atsiminimus, draugai pri
kalbino jį išspausdinti juos. Tai ir buvo pa
daryta 1928 m., ir ta knyga kaip tik ir bu
vo „Vakarų fronte nieko nauja".
Knyga buvo smarkiai perkama. Vien Vo
kietijoje jos išparduota apie milijonas eg
zempliorių. Ji buvo išversta į apie 30 kal
bų ir atnešė autoriui apie 350.000 svarų ho
noraro. Plačiai skaitomos buvo ir kitos jo
knygos, kaip „Kelias atgal" ar „Triumfo
arka“, bet nė viena jau nebepasiekė tokio
didelio garso, kaip ta pirmoji.
Knygos populiarumas, deja, tebuvo tik
viena reikalo pusė. „Vakarų fronte nieko
nauja" savo ruožtu sukėlė didelius ginčus
ir kaltinimus autoriui. Kadangi Remarkas
rašė apie vokiečius kare, tai jis buvo kalti
namas kariuomenės juodinimu. Kai ku
riuose kraštuose, kaip Austrijoje. Italijoje
ir Sov. Sąjungoje, ta knyga buvo draudžia
ma. Hitlerinėje Vokietijoje knyga buvo de
ginama. ir iš Remarko atimta pilietybė.
Tuose priešiškai nusistačiusiuose sluoks
niuose. be to. buvo tvirtinama, kad Remar
kas nėra buvęs kareivis, kad iš tiesų yra
prancūziškos kilmės žydas, pasiryžęs to
kiais raštais apibiauroti Vokietiją, paga
liau kad ir ta knyga yra ne jo darbas -jis pasigrobęs tą darbų iš žuvusio kareivio
ir išleidęs savo vardu.

...Ne tik daug džiaugsmo, bet ir ši
lumos suteiksite savo moterims,
elegantišką ir tikrai naudingą, pa
tvarų, dirbtino kailio žiemos ap
siaustą, kuris savo praktiškumu ir
išvaizda nė kiek neatsilieka nuo
tikrųjų kailių.
Norintiems pasiunčiama ne tik
iliusttruota skrajukė bet ir kailių
pavyzdėliai spalvoms pasirinkti.
Lietuvoje šios rūšies prekė ypa
tingai branginama ir pageidauja
ma. Šios rūšies ir tokios kokybės
žiemos aprangą gausite tik siun
tinių bendrovėje TAZAB.
TAZAB, 22 Roland Gardens, S. W.7

