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APSIKAPOJIMAS
JAV Kongreso Atst. Rūmų nario Ed

ward J. Derwinskio iš Illinois aštrus gin
čas su Justinu Paleckiu tebevyksta. Spalio 
mėn. Hagoje. Olandijoje, įvykusioje Tarp
parlamentinėje konferencijoje vėl dalyva
vo J. Paleckis Sovietų Sąjungos delegaci
joje. bet jau ne kaip pirmininkas...

Atst. Derwinski, jau nekartą gynęs Bal
tijos valstybių bylą, ir šį kartą priminė 59 
kraštų konferencijoje dalyvavusiems dele
gatams. kad Sovietų Sąjunga tebėra už
ėmusi Baltijos valstybes ir kad ji Čekoslo
vakijoje tebevykdo karinę priežiūrą. Jis 
dar nurodė, kad ..Sovietų Sąjungoje vyksta 
religinis bei tautinis persekiojimas ir kad 
tame krašte tebesireiškia prieš religiją nu
kreipta politinė kryptis“. Atst. Derwinski 
pagaliau pabrėžė, kad „kiekviena vyriau
sybė. siekianti vyravimo pasauly ir tai lai
kanti savo ideologiniu tikslu, yra imperia
listinė bei kolonijinė ir sudaro pagrindinį 
kliuvinį taikai pasaulyje“.

J. Paleckis Derwinskiui atšovė, kad jis 
esąs įtaigotas Baltijos kraštų tariamųjų 
„karinių nusikaltėlių“, kad. girdi. Baltijos 
kraštai esą laisvi, o pats Derwinski esąs 
aiškus antikomunistas.

Konferencijoje svarstyti įvairūs klausi
mai, kaip krizė Art. Rytuose ir kt. Sovietų 
delegacijai pasiūlius, kad Tarpparlamenti
nei Sąjungai priklausytų komunistiniai ta
riami „parlamentai“ Rytų Vokietijoje bei 
Šiaurės Korėjoje, tai buvo atmesta. Ne kas 
kitas, bet tas pats Derwinski vadovavo 
diskusijoms ir griežtai pasipriešino rusų 
pasiūlymui. (ELTA)

Netvarka
Panevėžio miestas tai pavyzdys, kaip 

skubotai, dažnu atveju •— neapgalvotai 
tvarkomi, plečiami Lietuvos didesnieji 
miestai. Panevėžio miesto vykd. komiteto 
pirmininkas Br. Kačkus („Tiesa“, rugs. 2 
d.) iškėlė kai kurias ir kitiems miestams 
būdingas klaidas.

Viena jų, tai nesugebėjimas sukurti sa
vito miesto veido. Pvz.. to paties tipo na
mais užstatyti kvartalai Panevėžy labai 
panašūs į kvartalus Šiauliuose, Klaipėdo
je. Plečiama kooperatinių namų statyba, 
tačiau niekas neskiria medžiagų namų re
montui. nekaupiamos lėšos busimiesiems 
namų remontams ir pan.
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ADŽIJEVO KNYGA
Čerkesų rašytojas Izmailas Adžijevas 

parašė knygą „Gintaras“. Joje veiksmas 
vyksta praėjusio karo metais Lietuvoje.

Knyga yra rusų kalba, nedidelė ir gau
nama Vilniaus knygynuose.

SUSITIKIMAS NIUJORKE
Stiprindama Lietuvos draugystę su Mon

golija, ten buvo išvažiavusi Lietuvos dele
gacija su „Lietuvos“ ansambliu.

Aptardamas dabartinę Mongoliją, D. K. 
lapkričio 12 d. „Tiesos“ Dienų aidų sky
riuje, be kita, taip parašė:

.....Mano vyras, jis iš carinės katorgos 
pabėgo į Mongoliją, pasakojo: gūdūs vidur
amžiai, feodalizmas, epidemijos. Jis kalbė
jo: jie atsiliko keliais šimtmečiais. Ir štai 
— mano knyga. Mongoliškai. Sunku pati, 
keti. Ir taip norėtųsi pabuvot toj šaly, apie 
kurią tiek man pasakojo vyras. Pabuvoti 
dabar“, — prieš keliolika metų kalbėjo 
Niujorke Borisui Polevojui nemirtingos 
knygos — „Gylio“ autorė Etelė Liliana 
Voinič, 94-ais gyvenimo metais svajojusi 
aplankyti šalį, kurios sėkmė socializmo sta
tyboje, lemtinga gyvenimo kaita, iš tiesų 
vadintina „šuoliu per amžius“, pagarsėjo 
šiandien visame pasaulyje“.

Gražu? Taip, žinoma, labai gražu, ir dėl 
to neverta ginčytis. Tik įdomu, kodėl Pole- 
vojus Etelę Lilianą Voinič susitiko Niujor
ke. o ne Mongolijoje ar Rusijoje. Matyt... 
Tiek to!

miestuose
Per pastaruosius 5 metus Panevėžio gat

vėms tvarkyti buvo išleista septyni milijo
nai rublių. Apie pusė visų gatvių yra as
faltuotos. Tačiau, kadangi asfalto danga 
išsilaiko daugiausia 4-5 metus, po to gatves 
reikia remontuoti ar ištisai keisti dangą. 
Per penkerius metus Panevėžy pastatyta 
1.000 garažų, tačiau jų reikia dvigubai 
tiek. Čia atmintina, kad per pastarąjį de
šimtmetį Panevėžio pramonės gamybos ap
imtis padidėjo 3 kartus, o gyventojų skai
čius išaugo beveik dvigubai.

Kelia rūpestį kultūrinės reikmės ir ypač 
girtuokliavimo blogybė. Panevėžiečiai atli
ko apskaičiavimus, kiek gyventojai išlei
džia įvairiems reikalams, ir kas gi pasiro
dė? Kultūrinėms reikmėms tenkinti jie iš
leidžia apie 2 proc. šeimos pajamų, o alko
holiniams gėrimams — net apie 6.5 pro
cento. Pareigūnas pabaigoje pabrėžia: „Kol 
kas mes nerandame vaistų prieš šį visuo
menės vėžį“... (ELTA)

Lietuvos ateitį galutinai lems pačių lie
tuvių laisvės pastangos. Aukokime Tautos 
Fondui, prisidėsime prie laisvės siekimo.

Pasaulis aplink mus

SEPTYNIOS dienos
Pritaria sutarčiai

Prancūzija, JAV. Sov. Sąjunga ir D. Bri
tanija pritarė tai sutarčiai, kurią sudarė V. 
Vokietija ir Lenkija.

Prašo pinigų bazei
JAV vyriausybė paprašė kongresą pa

skirti pinigų karinei bazei, kuri numatoma 
įrengti Britanijai priklausančiose salose 
Indijos vandenyne.

Įspėjimas bombomis
Amerikiečiai vėl bombardavo Šiaurės 

Vietnamą.
Tai buvęs įspėjimas už žvalgybinį ame

rikiečių lėktuvą, kurį Šiaurės Vietnamas 
numušė.

Kita nelaimė
Neoficialiai Pakistano potvynio aukos 

skaičiuojamos jau iki pusės milijono.
Tuo tarpu pro Filipinus praūžė taifūnas, 

pareikalavęs daugiau kaip 100 aukų.

Visuotinis valymas
Čekoslovakijoje buvo išvalyta komunis

tų partija — pašalintas apie trečdalis na
rių.

Dabar į devynių klausimų anketą turės 
atsakyti visi dirbantieji. Tie klausimai rei
kalauja pasisakyti, kaip žmogus laikėsi 
Dubčeko laikais, okupacijos dienomis ir po 
to ligi šiol.

Pasikeitimai Vengrijoje
Vengrijoje prasidėjo komunistų partijos 

kongresas, kuris turės patvirtinti dabar 
jau iš dalies praktiškai vykdomus kai ku
riuos pasikeitimus į didesnes ūkio srities ir 
pilietines laisves.

Ūkio srityje leidžiama daugiau parodyti 
privačios iniciatyvos, net steigti privačias 
bendroves.

Puolama Guinėja
Iš jūros išsilaipinę. Afrikos valstybę Gui- 

nėją užpuolę baltieji samdiniai. Kovos su 
jais vyko prie krašto sostinės Conakrio. Su
kusi aplinkui ir užpuolikų aviacija.

Prez. Sekou Tourė pakaltino dėl užpuo
limo Portugaliją. Bet Portugalija neprisi 
pažįsta.

Bandymas, kuris nepasisekė
Amerikiečių helikopteriai, lydimi ko

vos bombonešiu ir apšaudomi SAM rake
tomis, bandė išvaduoti savo belaisvius iš 
stovyklos netoli Šiaurės Vietnamo sostinės 
Hanojaus.

Bet stovyklą jie rado tuščią — belaisviai 
buvo išgabenti kitur.
Įspėjimas mokslininkams ir jaunimui

Maskvos ..Pravda“ įspėjo mokslininkus

ii- jaunimą dėl buržuazinės ir socializmui 
svetimos ideologijos.

įspėjimas ypač taikomas Lebedevo insti
tutui, kuriame dirba garsusis atominės 
energijos fizikas Zacharovas. sovietinio re
žimo kritikas ir steigėjas organizacijos, ku
ri ruošiasi kovoti už žmogaus teises Sov. 
Sąjungoje.

Prekybos sutartis
Pekine pasirašyta prekybos sutartis tarp 

Kinijos ir Sov. Sąjungos.
Tai laikoma reikšmingu įvykiu tų abiejų 

kraštų santykiuose.

Neturės balso
Popiežius nurodė, kad 80 m. amžiaus su

laukę kardinolai neturės teisės balsuoti 
renkant popiežių.

Įtartini atsiminimai
Daug abejonių keliama dėl tariamųjų 

Chruščiovo atsiminimų. Abejojama, kad 
jų autorius būtų Chruščiovas. Spėjama 
kad autorius gali būti KGB (slaptoji poli
cija).

Tik neaišku, ko KGE tais tariamaisiais 
atsiminimais siekia. Gali būti, kad tai yra 
išdava vidaus kovos tarp stalinistų ir anti- 
stalinistų prieš partijos suvažiavimą.

Vokietijos vėl tariasi
Rytų Berlyne vėl pradėjo tartis abiejų 

Vokietijų atstovai.

Mokytis marksizmo
Vatikanas pataria einantiems į kunigus 

gerai išstudijuoti marksizmą, kad žinotų, 
kaip ginčytis, ir galėtų kovoti prieš bedie
vybę.

Patariama išstudijuoti ne tik Marksą ir 
Engelsą, bet ir visokias šių laikų marksiz
mo atšakas.

Gromyka Rytų Berlyne
Sov. Sąjungos užsienių reikalų ministe- 

ris Gromyka lankėsi Rytų Berlyne.
Vakarų Vokietijoje galvojama, kad jis 

važiavęs perkalbėti Rytų Vokietijos komu
nistų vadą Ulbrichtą daryti nuolaidų dėl 
Vakarų Perlyno.

Ką dirba Dubčeko rėmėjai?
Buvęs Čekoslovakijos komunistu parti

jos instituto rektorius parašė Šveicarijos 
laikraščiui, kad iš to instituto buvo paša
linta daugiau kaip pusė profesorių-dėstyto- 
jų ir visi jie dirba buldozerininkais, pečku- 
riais ir kt.

Šitaip atsitikę ir beveik su visais socia
lizmo istorijos instituto dėstytojais.

AMERIKIETIŠKA PETICIJA
Spalio 26 d. Daiva Kezienė (VLIKo val

dybos nario Romo Kezio žmona) ir Lee 
Pierce buvo nuvykusios į Vašingtoną, į 
Baltuosius Rūmus, kur prez. Nixono štabo 
nariui Michael Farrel įteikė per 10.000 pa
rašų.

Šie parašai buvo surinkti po peticija, re
miančia prez. Nixono politiką ir smerkian
čia netvarkos kurstytojus. Surinktos peti
cijos buvo skoningai įrištos specialiame 
medžio viršelyje su meniškai išdeginta lie
tuviška juosta ir žodžiais „United we 
stand“. Viršelį paruošė dail. Alona Pesytė. 
Abi peticijos koordinatorės buvo Baltųjų 
Rūmų viešnios Rumunijos prezidento Ce
ausescu priėmime. Ta proga joms teko ma
tyti visas didingas iškilmes ir pasisveikinti 
su prez. Nixonu.

M. Farrel Kezienei ir Pierce prez. Nixo
no vardu padėkojo už tokį puikiai atliktą 
daibą. D. Kezienė atsakydama pabrėžė, 
kad jos abi buvusios tik šio darbo koordi
natorės ir kad daug ašmenių ypač lietuviš
ko radijo New Yorke — Laisvės žiburio — 
klausytojai yra surinkę daug parašų.

Po oficialaus priėmimo abiems vieš
nioms asmeniškai Baltųjų Rūmų vadovė 
Cindy Brumbach aprodinėjo Baltųjų Rū
mų kambarius ir istorinės vertės ekspona
tus. (ELTA)

R. J. MISIŪNO STRAIPSNIS
„The Slavonic and East European Re

view“ 1970 m. sausio mėn. Nr. 110 paskelbė 
Romualdo J. Misiūno, baigusio Yale uni
versitetą JAV, straipsnį „Fašizmo tenden
cijos Lietuvoje“. Pagal autorių. I.ietuvos 
„fašizmas“ buvęs nacionalizmo padariniu, 
gruodžio mėn. 16-17 d. perversmas buvusi 
pradžia fašistinėms tendencijoms patekti į 
viešumą. Tas fašizmas įžiūrimas Jaunosios 
Lietuvos ir Geležinio Vilko organizacijose, 
o iš Geležinio Vilko išaugusi Lietuvos Ak
tyvistų Sąjunga (Klaipėdoje) vėliau pasi
vadinusi Lietuvos Nacionalistų Partija.

Autorius panaudojo daug literatūros, iš
leistos šiapus ir anapus geležinės uždangos 
Jis jos ieškojo ir Vilniuje ir Londone. Vis 
dėlto, kai autorius savo darbe panaudoja 
A. Sliesoraičio ir pik. B. štencelio taria
muosius parodymus NKVD tardytojams, 
jau tenka abejoti rašinio patikimumu bei 
objektyvumu.

Dalyko analizė nelabai gili, faktų panau
dojama apsčiai, todėl vaizdas susidaro apy
pilnis. Darbo akademinis lygis išlaikytas.

Misiūno straipsnis „Fascist Tendencies 
in Lithuania“ atkreipė ir vak. Europos dė
mesį. „Storia Contemporanea“. Bolognoje 
leidžiamasis žurnalas, birželio mėn. laidoje 
išsispausdino platesnį Misiūno darbo įver
tinimą. (ELTA)

M. SUMAUSKAS — DELEGACIJOS 
PIRMININKAS

Norvegijos stortingo (parlamento) kvie
čiama. vyksta ten Sov. Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos delegacija, vadovaujama 
Sov. Sąjungos Aukšč. tarybos pirmininko 
pavaduotojo ir Lietuvos Aukšč. tarybos 
pirmininko M. šumausko.

RANDAKEVIČIUS — TEISINGUMO 
MINISTERIU

Sovietinės Lietuvos teisingumo ministe- 
riu paskirtas Alfonsas Randakevičius.

SU TARYBINIAIS IR SU VOKIŠKAIS
Lietuvoje, rašytojų sąjungoje, vyko po

kalbis su sovietiniais ir su vokiečiu rašyto
jais apie literatūrą ir asmęnybės formavi
mą socialistinėje visuomenėje.

EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOS 
ANGOJE

BALTIJOS TARYBA ĮTEIKĖ 
MEMORANDUMĄ

Rašo Stepas Vykintas
Kaip prancūzų spauda praneša. Suomi, 

jos vyriausybė paskyrė užsienų reikalų mi
nisterijos ambasadorių Rolfų Enckellį ruoš
ti dirvą Europos saugumo konferencijai. 
Kol kas dar nežinia, ar ta konferencija 
įvyks, kur ir kada įvyks, bet Maskva visais 
kanalais dirba, kad tik ji greičiau įvyktų. 
Mat, Kremlius yra užinteresuotas. kiek ga 
lint greičiau, gauti pasaulinėje plotmėje 
status quo pripažinimą. Suomijai šiuo atve
ju atitenka sunkus tarpininko vaidmuo.

Baltijos Taryba, kuri veikia V. Vokieti
joje ir kurią sudaro dr. P. Karvelis, einan
tis gen. sekretoriaus pareigas šioje tarny
boje, R. Liepinis. Latvijos „Išlaisvinimo 
Komiteto“ užsienio tarnybos šefas, ir E. 
Reisenbergas. Estijos atstovas. įteikė R 
Enckelliui memorandumą. Šiame memo
randume labai mandagiai ir diplomatiška'' 
yra iškeltos Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
valstybių problemos ryšium su ruošiamąja 
saugumo konferencija.

Memorandumo pradžioje primenamas 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribben- 
tropo paktas, kuriuo remdamasi Sovietu 
Sąjunga, jos Raudonoji armija 194(1 m. bir
želio mėn. okupavo nepriklausomas Balti
jos valstybes, šis neteisėtas politinis ir rni- 
litarinis žygs iššaukė ir kitus neteisėtus ak
tus: Hitlerio okupaciją, kuri užtruko iki 
1944 m., po to Raudonosios armijos antrą
ją Baltijos valstybių okupaciją, kuri tęsia
si ir dabar. Nesiskaitydama su Jungtinių 
Tautų chartos reikalavimais. Sovietų Są
junga Baltijos valstybes laiko okupuotas, 
ir jų nepriklausomybė yra panaikinta.

Toliau memorandumo įteikėjai pabrėžia, 
kad baltų tautos karštai trokšta taikos.

PAŠA U L YJB
— Cagliaryje, Sardinijoje, trafiko poli 

cininkas gavo 3 mėnesius kalėjimo,, nes 
pradėjo šaudyti iš to didelio džiaugsmo, 
kad Meksikoje italų futbolo komanda įmu
šė įvartį, o jo draugas — 5 mėnesius, nes 
jis, šitaip bereikšdamas džiaugsmą, nušovė 
praeivę.

— Meksikoje buvo sukrauta ant laužo ir 
sudeginta 10 tonų marijuanos ir kitokiu 
narkotikų, kurie pateko j policijos rankas 
per paskutiniuosius 5 mėnesius.

Pasikalbėjime su „La Šlampa“ laik
raščiu Italijoje gyvenas ir politikoje mėgs
tąs maišytis amerikiečių rašytojas Gorė Vi- 
dalis pareiškė, kad visos ideologijos yra 
mirusios, revoliucijos reikalo neišspren- 
džiančios. dėl to lauktina naujo mesijo, ku
ris išgelbėtų pasaulį nuo susinaikinimo, ir 
jis turįs ateiti per 10 metų.

— Berlyne sovietu sargybinį pašovęs vo
kietis buvo suimtas, bet pabėgo iš teismo, 
tačiau ir vėl suimtas.

— Queenslande. Australijoje, per penke
rius metus iššaudyta arti 5 mil. kengūrų.

— Britų laikraščio „Financial Times“ 
pastatą užpuolė pelės, ir visi ten dirban
tieji buvo įspėti niekur nepalikinėti mais
to. nes. kaip įspėjime sakoma. „Pelė su 
trim gramais maisto gali išgyventi ilgiau 
kaip 24 valandas“.

— Nors jau praėjo laikas, nuo kada nebe
galioja Britanijos 10 šilingų banknotai, bei 
kažkur jų tebesą dar apie 30 mil.

- Britų žurnalistai atmetė siūlymą, kad 
jiems būtų mokama ne mažiau kaip 2.25o 
svarų metams: jie nori ne mažesnio kaip 
2.500 sv. mažiausio atlyginimo.

— Kiaules tyrinėjantieji britų moksli
ninkai priėjo išvados, kad ne visada domi
nuojantis paršas jau yra ir vadas, kuris 
viską iššniukštinėja ir naujiem.’ suranda.

- Italijoje areštuota moteris, kuri nu
matytam jaunikiui padėjo pagrobti savo 15 
m. amžiaus dukterį (jei duktė gražiuoju 
sutiks ištekėti, tai motina nebus baudžia
ma).

— Netoli Prestono (Britanijoje) gyvenas 
anglas, laimėjęs 10.000 svaru, žuvo autom'' 
bilio katastrofoie (o jis 1964 m. buvo 
1000:1 susilažinęs, kad žmogus pasieks mė 
nulį prieš 1971 m.).

— Pasaulyje plačiai žinomas japonu ra
šytojas .Tukio Mišima, kuris Tokio mieste 
buvo sukūres apie 80 narių turinčia savo 
armiią palaikyti ir skatinti senosioms kar
žygiškoms tradicijoms, su ketvertu šalinin
ku. ginkluotu kardais, užpuolė kareivines 
nacakė prakalba, raginančia karius nereit’ 
i io puse, sužeidė 8 karehnus. įkaitu nasi- 
ėmė generolą, bet netrukus ils pasidarė 
charakiri, ir draugas po to iam nukirtoj 
galva, ir tas draugas pasidarė charakirį, oi 
kiti trys nebespėjo, nes policija suėmė.

saugumo ir laisvės. dabartinis pavergi
mas yra nusikaltimas prieš pasaulio sąži
nę ir istoriją. Baltijos Taryba prašo R. Enc
kellį. kad jis įtrauktų į saugumo konferen
cijos programą Baltijos valstybių klausi
mą.

Kadangi Sovietų Sąjunga visur skelbia
si esanti antiimperialistinė valstybė, kovo
toja dėl pavergtųjų tautų „laisvės ir tai
kos". tai jai nebūtų prieštaringa įgyvendin
ti šiuos principus ir grąžinti Baltijos vals
tybėms nepr i kl a u somy bę.

Baltijos Taryba pasisako prieš kai ku
riuos pareiškimus ryšium su saugumo kon
ferencija. kuriais norima legalizuoti šių 
dienų „realybę", kas reikštų status quo 
įamžinimą. Viena iš tikrų ir pagrindinių 
realybių yra ta. kad Baltijos tautos yra pa- 
siryžusios ir kiekviena proga deklaruoja 
savo nepalaužiamą valią būti laisvos ir ne
priklausomos valstybės.

Antroji realybė yra ta. kad didžiosios 
Vakarų ir pasaulio jėgos niekad nėra pri- 
pažinusios Baltijos valstybių okupacijos. 
Status quo pripažinimas automatiškai įtei. 
sintų Molotovo-Ribbentroppo 1939.VIII.23 
paktą, kuris Tarptautinio tribunolo Nucrn- 
berge buvo paskelbtas kaip karo nusikalti
mas. Bet koks bandymas normalizuoti da
bartinę būklę Baltijos valstybių atžvilgiu 
būtų priešingas teisingumui ir teisėtumui, 
tam tikras jėgos diktatas, kuris iššauktų 
dar didesnį mūsų tautų pasipriešinimą ir 
labiau įtemptų Europos santykius. Pasto
viai ir tikrai taikai įgyvendinti Europoje 
būtu vienintelis sprendimas — Sovietų Są
junga turėtų atitraukti karines jėgas ir vi
sas savo okupacines įstaigas iš Baltijos 
kraštų ir suteikti visiškai laisvas sąlygas 
mums susikurti politines, socialines ir eko
nomines institucijas ir išsirinkti demokra
tinę vyriausybę.

Memorandumo įteikėjai taip pat prime
na R. Enckelliui ištisą eilę sudarytų Balti
jos valstybių sutarčių su Maskva, kurias ji 
sulaužė ir nusikalto tarptautinėje plotmėje 
prieš teisėtumą ir teisingumą. Kadangi da
bartiniai Maskvos valdovai kalba prieš re- 
vanšizmą. tai jiems derėtų paskelbti Molo- 
fovo-Ribbentropo paktą esant niekiniu ir 
nebegaliojančiu nei Sov. Rusijai, nei Vo
kietijai.

Baltijos Tarybos reikalavimai, įteikti R. 
Enckelliui. nėra abejonės, susilauks visų 
lietuvių, latvių ir estų visiško pritarimo. 
Reikia tikėtis, kad ne tik Baltijos Taryba, 
bet ir Vlikas ir Amerikos Lietuvių Taryba 
visais galimais būdas veiks JAV. Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų valstybių vadovaujan
čius politikus, kad Baltijos valstybių klau
simas būtu tvirtai iškeltas saugumo konfe
rencijoje ir kietai ginamas. Neabejojame, 
kad Sovietų Sąjunga ne tik vengs, bet ir 
protestuos dėl šio klausimo iškėlimo, bet 
mūsų šventa pareiga viską padaryti, kad 
teisingumas ir teisėtumas Baltijos valsty
bių atžvilgiu būtu įgyvendintas.

Asmeniškai aš netikiu, kad Sovietų Są
junga sutiktų atitraukti savo kariuomenę 
iš Ealtjos valstybių ir suteiktų joms laisvo 
valstybinio apsisprendimo teises. Tačiau, 
norint taikos keliu išspręsti Europos ginčy- 
'inus klausimus, tėra vienintelis kelias — 
suteikti ne tik Baltijos, bet ir visoms poli
tiškai subrendusioms tautoms visišką lais
vę ir nepriklausomybę.

Baigdamas noriu užakcentuoti, kad lie
tuviu. latviu, estų ir suomių santykiai vi
suomet yra buvę artimi ir draugiški. Neši

au ambasadoriaus R. Enckellio įsitikini
mų. bet tikiu, kad jis yra tikras suomis, 
kuris brangina savo valstybės nepriklauso
mybę. todėl jis perai supras, kad ir jo kai
myninės mažos tautos nori savarankiškai 
gyventi, būti nepriklausomos ir laisvai kur
ti savitas kultūras.

AUTOMOBILIAI SU VYTUKE
Visame pasaulyje lietuviai mėgsta atsi

žymėti savo automobilius raudona Vytuke.
Taip daroma Amerikoje. Australijoje.

Argentinoje ir kitur.
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KALNAI KELMUOTI
Gerai, kad skaitytojų dėmesio verti mū

sų literatūros kūriniai pakartotinėmis lai
domis pasieka savąjį skaitytoją, o verti
mais ir kitas tautas.

Tokiu vis labiau populiarinamu ir popu
liarėjančiu kūriniu reikia laikyti vysk. An
tano Baranausko „Anykščių šilelį". Jis vis 
dažniau kartojamas Lietuvoje, neužmiršta
mas ii- svetur. Nedidelis tai kūrinys, jo iš
leidimas nesudaro didelių bėdų, tai ir pa
kartojama. kai pasiilgstama. Lietuvoje jo 
yra išėjusios bent kelios laidos vis su kito 
dailininko iliustracijomis. Prabangią šios 
poemos laidą svetur mums yra davusi „Ro
muvos“ leidykla su šauniomis Prano Lapės 
iliustracijomis. Dabar Lietuvoje neseniai 
išėjusiame A. Baranausko raštų dvitomyje 
išspausdinti net trys „Anykščių šilelio“ 
tekstai.

Svetur „Anykščių šilelio“ dabar „Lietu
vių Dienų“ leidykla išleido anglų kalba net 
antrąją laidą. Matyt, jis įsigyja populiaru
mo ir anglosaksiškame pasaulyje, jei rei
kia kartoti. Pirmoji laida pasirodė 1956 m.

JONAS LIETUVIS
„Pergalės“ žurnale L. Vladimirovas, ilgą 

laiką buvęs Vilniaus universiteto, o dabar 
kelerius metus Jufig. Tautų bibliotekos di
rektorium. pasiremdamas daugeliu anglų 
ir vokiečių spaudos istorijos knygų duome
nimis, rašo, kad lietuvis buvo pats pirma
sis spaustuvininkas Londone. Anglijoje.

L. Vladimirovas rašo, kad anglų spaudos 
istorikas E. Gordon Duff savo klasiškoje 
knygoje apie pirmąsias spausdintas knygas 
Anglijoje lakoniškai pažymi, jog „1480 m. 
spauda buvo įvesta Londone Johno Lettou. 
gal būt, kilimo iš Lithuanijos, Lettou gi 
yra senoji šio žodžio forma“.

Viduramžiais raidė „u“ buvo skaitoma 
kaip „v“, ir iš to išeitų, kad „Letov“ su
trumpinta iš „Lietuva“ ar „Lietuvis“.

Šitoji E. G. Duff hipotezė, kad John Let- 
tou yra lietuvių kilmės, buvo priimta ir ki
tų spaudos istorikų, ir šiuo metu anglų 
specialioje spaudoje jis dažniausiai vadi
namas John of Lithuania.

Pirmasis jo spaudinys buvo scholastinis 
Antonijaus Andrea traktatas „Questions 
super XII libros metaphysicae Aristotelį“, 
išleistas 1480 m. Londone. Šios knygos 
tekstas buvo išspausdinta dviem kolonė
lėm po 49 eilutes kiekvienoje, aiškiu ir dai
liu gotikiniu šriftu ir turėjo 106 lapus.

K. BARĖNAS

Skryningas
Šventariai sėdėjo prie stalo ir valgė kiaušinius, 

kai šeimininkė pasibaladojo ir šūktelėjo:
— Policininkas!
Abu jie pašoko. Policininkas? Ko gi jam čia 

reikia? Durų skambutį jie girdėjo. Po to šeimininkė 
su kažkuo kalbėjosi. O dabar štai — policininkas ir 
ne ko nors kito ieško, o šventarių! Jie abu išskubė
jo. Už pravirų durų stovėjo aukštas jaunas polici
ninkas su popieriaus lapeliais rankose. Jam reika
lingas šventaris. Ne, ne, ne lady, o šventaris- Rytoj 
tas Šventaris lygiai penktų valandų tegu užeina nuo- 
vadon — jam skryningas.

— Mes turėjom skryningų, aiškina Veroni
ka.

— Tik Kostas šventaris. Suprantama?
—- Taip, suprantama, patvirtina Veronika, 

— bet mes turėjom skryningų.
—■ Lygiai penktų valandų. kartoja polici

ninkas, — ir tik Kostas Šventaris.
— Mes dirbam iki pusės šešių.

Lygiai penktų valandų. Ar suprantama?
Veronika patvirtina: taip, suprantama, ir poli

cininkas pasako labanakt ir dideliais žingsniais nu
eina. Veronika dabar žiūri į jo kojas kokie dideli 
batai! Kai policininkas atsiduria gatvėje, ji paglosto 
atšlepsėjusių biblinių Rūtos vardu šeimininkės kalę, 
kuri gerindamas! sukasi apie Veronikų ir, rodos, ieš 
ko jos akių.

— Rūta, Rūta, sako Veronika ir uždaro 
lauko duris.

— Neišleiskit Rūtos! šūkteli šeimininkė nuo 
virtuvės durų. O. ji jau čia pat. Ko gi nori tas 
kopas?

— Skryningas, sako Veronika. Ryt va
kare Kostui skryningas.

— O, skryningas..- O kas tas skryningas?
Ir Veronika pradeda jai aiškinti. Paklaus, ko 

bėgai ir kada peržengei savo krašto sienų. Paklaus, 
ką dirbai išbėgęs svetimam krašte, kurioj stovykloj 
sėdėjai. Paklaus, paklaus... Ko dar paklaus? Tas 
susitikimas prie durų su policininku Veronikai iš
barstė visus galimus klausimus. Dėl to ji nustoja 
aiškinti ir pasilenkia vėl prie kalės.

— Rūta, Rūta, kalytė... Gera kalytė, — kalba 
ji, vis jausdama, kad šeimininkė dar čia pat.

— Aš maniau, kad čia kažin kas. Sakau sau: 
ar čia kokia vagystė, ar muštynės-

— Vagystė? — griebiasi Veronika už šeimi
ninkės žodžio. — Ar tai tamsta galvoji...

— Ne, ne, negalvoju. Ne apie jus galvoju. Ži
note, visokių privažiavo... Gal draugai, gal polici
jai liudininkų reikia. Jeigu kopas jau eina...

— Labanaktis, — nukerta Veronika šeiminin
kės žodžius ir smunka į savo kambarį. — Kaip ji 
drįsta? — klausia ji Kostų. O Kostas tik trūkteli 
pečiais.

Kas jai uždraus galvoti ir kalbėti? — sako 
jis, ir Veronika mato, kad jis jau sudorojęs kiaušinį. 
O ji nebenori valgyti, ir jos pyktis nuo šeimininkės 
staiga persimeta į Kostų.

— žodžio nepratarei prie policininko! Anei 
pliko žodelio! Aš turėjau viskų aiškinti- O jis sau 
sėdi dabar ir kemša.

Ir tu paskubėk, — ragina Kostas.
Jie buvo sutarę šįvakar suvalgyti po šiltų kiau

šinėlį ir bėgti į kinų. Veronika žiūri į laikrodį — 
jau vėlu, šiuo metu turi prasidėti filmas, o jie dar 
tebesėdi namie. Jeigu bėgtum uždusęs, tai jau vis 
tiek, tur būt. nesuspėtum. Kiaušinis irgi atšalo. Ji 
pripažįsta šiltų kiaušinėlį, apie tokį ir kalbėjo, kai 
kūrė primusų. Arbatos ir šiltų kiaušinėlį ir tada i 
kinų!

Ko tu tyli, kaip mėmė? — grįžta ji į ginčų.
Stovi policininkas, aš turiu kalbėti, o jis tyli. Tau 

gi skryningas, ne man.
O kų tu iškalbėjai? Pasakė: penktų valandų, 

tai be jokių kalbų: penktų valandų. Matai kepurę, 
pažįsti iš jos policininkų, valdžios žmogų, pasakė 
tau, kad penktų valandų, tai nepradėk ginčo.

- Penktų valandų... — prataria Veronika ir 
susimąsto. Į kinų pavėluota. Ji dabar gailisi, kad 
užsipuolė Kostų- Argi jis moka angliškai pakalbėti? 
Ne kalba, o mikčioja ir stena, kol jam išeina žodis 
ir tas pats dar ištartas taip, kaip parašytas. Ne, Kos
tas, matyt, nebeišmoks burbuliuoti su visais angliš
kais liežuvio palenkimais ir patempimais. Kų gi jis 
ten sakys tame skryninge vienas? Mikčios atsisėdęs.

- Aš irgi eisiu su tavim, — nusprendžia ji. — Ta
vęs jie nesupras.

Kostas nesipriešina. Jis tik abejoja, ar Veronikų 
nuovadoje įsileis, jei jam vienam paskirta. Bet jų 
įsileidžia. Gerai, prašom. Ji gali išversti, kų vyras 
sako, bet draudžiama tarpusavy kalbėtis. Kada Kos
tas gimęs? Gimęs, gimęs... Kur gimęs? Gimęs, gi
męs... Jis pats sau kartoja klausimus. Kada tėvas 
gimęs? Kada motina? Broliai, seserys? Klausia vis 
tas aukštasis, kuris pasigyrė, kad moka rusiškai. Ki
tas klausosi, o trečias užsirašinėja- Gimęs, gimęs?

No, no, Kostas nežino, kada kas gimęs, ir tada ben
drom pastangom visi kartu pradeda ieškoti atsaky
mo, kada Kosto tėvas gali būti gimęs. Kada jis mi
rė? Kiek jis metų tada galėjo turėti? O dabar pa- 
skaičiuokim. Taip, taip, atgal paskaičiuokim. Tada 
Veronika subruzda:

— Neatsimeni net savo tėvo gimimo metų!
— O tu ar atsimeni? — alkiausia Kostas.
— Lady, lady! — sudraudžia skryningo vado

vas. — Aš sakiau, kad negalima.
Veronika atsiprašo, ir bendrom pastangom su

rašomos visų gimimo datos. Kostas vis tvirtina, kad 
jis jokiu būdu negalėtų guldyti galvos, ar nors vieno 
metai teisingi, o vedėjas ramina. Argi čia svarbu? 
Bus šioks toks dokumentas, ir užteks. Mirusieji arba 
ir gyvieji, jei toli, maža kam terūpi. O jeigu dabar 
reikia spėlioti jų gimimo metus, tai tik dėl to, kad 
šitam darbe tokia nustatyta tvarka.

- O dabar sakykit, kokius laikraščius skaito
te? — klausia vedėjas, apraminęs Kostų dėl gimi
nės atsiradimo pasaulyje datų. Prašau — lapas po
pieriaus, ir surašykite visus iki vieno.

Iš seno įsibėgėjimo šventariai dar tebeskaitė 
tris lietuviškus laikraščius, išeinančius Vokietijoje, 
ir londoniškį „Britanijos Lietuvį“. Kostas juos ir 
surašė- šiek tiek sunkumų jam sudarė skryningo ve
dėjo paliepimas:

— Ir adresus! Ir visų adresus!
— Velnias gi juos gali atsiminti! — lietuviškai 

nustebo Kostas, o Veronika turėjo tuos žodžius iš
versti, nes visi sukluso. Ar velnias? Taip, velnias, 
Kostas vis laikėsi savo nuomonės. Kuris gi iš jų 
pačių galėtų pasakyti, pavyzdžiui, „Times“ ar 
„Manchester Guardian* adresus? Laikraščiai abu 
pasaulinio garso, eina Britanijoje, o kokie jų adre
sai? Kosto tardomi, valdininkai dairėsi vienas į ki
tų. „Manchester Guardian“ adresų Kostas jiems pa
sakė: 3 Cross Street. Jei netikite, prašau pasitikrin
ti. Valdininkai tiki. O „Britanijos Lietuvis“ įsikūręs 
kažkokiose Londono Mews — arklidėse. Visi kili 
kažkur Vokietijoje tarp Memmingeno ir Detmoldo. 
Ar užtenka tiek žinoti?

Gerai, gerai, užtenka, — sustabdo jį vedėjas, 
atsiverčia rausvų aplankų ir pasiima iš jo laikraštį. 
— O dabar prašom atvirai pasakyti, kur šitas laik
raštis įsikūręs? — ir vedėjo veidas šypsosi. Jis lau
kia atsakymo.

■— šitas Vilniuj, Lietuvoj, — apsidairęs atsako 
Kostas. — Jūsų draugų laikraštis.

— Kokių draugų?
— Jūsų draugų.
— Tylėk! — subara Veronika vyrą.

(Bus daugiau)

Šįkart, kaip reklaminiame lapelyje sako
ma, išeina tas vertimas visokeriopai patai
sytas, ir pridėtas įvadinis J. Tininio 
straipsnis, supažindinantis su A. Baranaus
ku. su jo tuo garsiuoju kūriniu ir jo reikš
me.

Į anglų kalbų „Anykščių šilelį“ vertė Na
das Rastenis, pats, kaip sakoma, poetas ir 
žmogus, kuris gerai moka abi kalbas.

Knygoje, kurios pavadinimas yra „The 
Forest of Anykščiai“, tekstas spausdina
mas abiem kalbomis. Tai, be abejo, ir ma
lonu ir naudinga. Lietuviškai nebemokąs 
lietuvis ar angliškai kalbąs skaitytojas gal 
panorės pabandyti, kaip čia tas garsusis 
kūrinys skamba ta kalba, kuria parašytas.

Leidinys iliustruotas J. Kuzminsko rai
žiniais iš Lietuvoje išėjusio leidimo.

Beje, kaina minkštai įrišto yra 3 dol„ 
kietai — 4 dol. (Leidyklos adresas: „Lie
tuviu Dienos". 4364 Sunset Elvd., Holly
wood. Calif. 90029. USA).

„Anykščių šilelio“ vertėjas N. Rastenis 
yra išvertęs į anglų kalbą ir K. Donelaičio 
„Metus“, išleistus tos pačios „Lietuvių Die
nu“ leidyklos.

„Anykščių šilelis“, be to. yra išverstas 
dar į lenkų, latvių, rusų ir vokiečių kalbas.

K. Abr.

1)U PREMIJININKAI
„Tiesa" rašo, kad Sov. Sąjungos 1970 m. 

valstybinę premiją gavo Vilniaus ansamb
lio „Lietuvos“ baletmeisteris, liaudies šo
kių mokytojas Juozas Lingys ir to ansamb
lio režisierius, vyr. dirigentas ir vadovas 
Vladas Bartusevičius už programas „Am
žių vėjas" ir „Šventiniai vakarai“.

J. Lingys gauna jau antrąją valstybinę 
premiją. Pirmąją jis gavo 1950 m. Tai vie
nintelis žmogus Lietuvoje, gavęs dvi vals
tybines premijas. Jis yra autorius apie 150 
originalių liaudies šokių ir kaip pats pasi
sako: .... stengiuos nenutolti nuo liaudies
dvasios, nors kai ką. ypač sukinius, nesibi
jau perkelti ir iš klasikinio baleto“.

V. Bartusevičius savo veiklą pradėjo bir
bynininku, baigė konservatoriją, keletą 
metų vadovavo universiteto studentų an
sambliui ir 1962 m. pakeitė „Lietuvos“ an
samblio mokytoją Joną Švedą.

„Lietuvos“ ansamblio atskiros grupės, 
kaip rašo „Tiesa“, koncertavo ir užsie
niuose: Pietų Amerikoje, Londone, Suomi
joje. Indijoje, pasaulinėse parodose Mont- 
realyje (Kanada) ir Osakoje (Japonija).

PANEMUNĖLIO SPEKTAKLIS
1893 m. vasarą, viešėdamas pas Panemu

nėlio kleboną Joną Katelę, Juozas Tumas 
iš rankraščio perskaitė jam savo komedijė- 
lę „Nepadėjus nėr ko kasti“. Liaudies švie
tėjas Katelė pažadėjo slaptame lietuviška
me vakare ją suvaidinti. Spektaklį suruoš
ti buvo nutarta Naujikuose. Ten daugiau
sia jaunimo, retai lankosi uriadnikas ir ki
ti valdžios pareigūnai.

J. Katelė drauge su svečiu vaikštinėjo po 
kaimus, ragindami jaunimą dalyvauti vai
dinime.

Vieną šeštadienio vakarą įvyko pirmoji 
repeticija, kuri truko iki vėlyvo vidurnak
čio. Daug tą vakarą padirbėjo kūrinio au
torius J. Tumas. Braukdamas prakaitą, 
mokė vaidybos meno. J. Tumas taip komiš
kai ir linksmai aiškino vaidmenis, kad vai
dintojai leipo iš juoko. Kitose repeticijose 
autoriui neteko dalyvauti — jis grįžo į 
Mintaują. Keletą savaičių vakarais vaidin
tojai slaptai rinkdavosi į kleboniją. Vėlų 
vakarą į repeticiją užsuko girtas uriadni
kas. J. Katelė kritišku momentu nesuglu
mo. Caro tarnui paaiškino, kad tinginius 
moko poterių. Norėdamas nusikratyti ne
laukto svečio, pareiškė, kad laikas vykti 
pas ligonį. Vienas repeticijos dalyvis atva
žiuodavo arkliu. Pareigūnas pamatęs pa
kinkytą vežimą patikėjo klebono žodžiais. 
J. Katelė, dirbęs Panemunėlio apylinkėse 
didelį švietimo darbą, jau buvo patyręs, 
kaip atsikratyti caro valdžios pareigūnų. 
Keletą kartų uriadniką nugirdė ir papirko 
pinigais.

Spektaklis vyko Naujikuose, klojime. Pa
sižiūrėti programos susirinko daug žmonių 
iš Panemunėlio valsčiaus kaimų. Atėjo ne 
tik jaunimas, bet ir pražilę seneliai. Kloji
mas nesutalpino žiūrovų. Žmonės žiūrėjo 
pro sienų plyšius. Spektaklis prasidėjo ir 
baigėsi žiūrovų ovacijomis. Merginos spek
taklio režisierių J. Katelę ir artistus apdo
vanojo gėlių puokštėmis. Veikalo autoriui 
J. Tumui spektaklio dalyviai pasiuntė nuo
širdų padėkos laišką. Pirmasis vaidinimas 
Panemunėlio valsčiuje susilaukė daug šiltų 
atsiliepimų.

Tais metais Panemunėlio valsčiuje J. 
Katelės iniciatyva buvo suruošta dar kele
tas lietuviškų vakarų su vaidinimais. Dvie
juose jų pabuvojo Maironis ir J. Jablons
kis. Jie apie spektaklius gana gerai atsilie
pė. Maironis, viešėdamas pas Katelę, po 
vieno spektaklio pradėjo rašyti trilogiją 
„Kęstučio mirtis“.

Devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvi
dešimtojo amžiaus pradžioje Panemunėlio 
apylinkės klojimuose J. Katelės iniciatyva

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
DAIL. A. GALDIKO PAVEIKSLŲ 

SAVININKAMS
Dail. Adomo Galdiko angių kalba lei

džiama monografija apims galimai visą jo 
kūrybą tiek iš Lietuvos, tiek iš tremties 
laikotarpio. Tuo tikslu kreipiamasi į vi
sus asmenis, kurie turi dail. A. Galdiko 
paveikslų, nuoširdžiai prašant atsiųsti jų 
nuotraukas (kam kokios įmanomos), pa
žymint paveikslo dydį, pavadinimą, pobū
dį (kokiais dažais: aliejaus ar temperos, 
ant popieriaus ar ant drobės), kada ir kur 
pirktas, savininko vardą, pavardę adresą. 
Dalis paveikslų, juos perfotografavus, įeis 
į monografiją. Taip pat monografijoje bus 
paskelbta visų Adomo Galdiko paveikslus 
įsigijusių asmenų pavardės, kaip kolek
cionierių. Nuoširdžiausiai prašoma į šį rei
kalą atkreipti dėmesį ir atsiliepti iki Kalė
dų. Monografijos išleidimas yra skubus. 
Informacijai siųsti adresas: Galdiko Mono> 
grafja, 110 Ridgewood Ave., Brooklyn. 
N. Y. 11208.

KIEK SULAUŽYTA SUTARČIŲ
„Draugo“ korespondentas Mšk. suskai

čiavo ir paskelbė, kad sovietai nuo 1917 
metų yra sulaužę 180 sutarčių.

PIRMOSIOS VALDYBOS NARIAI
Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė JAV 

yra vienintelė gyvoji iš pirmosios Lietuvių 
Rašytojų d-jos valdybos narių šiapus pa
nešiotos geležinės uždangos. Šįmet ji šven
čia 62 metus.

Lietuvoje dar gyvena tos valdybos na
rys rašytojas J. Grušas, kuriam jau nebe
toli 70 metų.

WHERE ARE YOU?
„Vytautai. Gediminai, Birute. Rūta, whe

re are you? Come on here“ (Iš operos solis
tės kanadietės E. Kardelienės nugirstų kal
bų. išspausdintų „Naujienų“ dienraštyje).

VARGAI VARGELIAI SPAUDŽIA
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje s-ga. 

kuri atšventė savo 90 metų gyvavimo ju
biliejų. leidžia savaitraštį „Tėvynę“, o jo 
redaktorius rašyt. J. Petrėnas-Tarulis ga
vo laišką iš vargan oatekusio lietuvio Ar
gentinoje. Štai ištraukėlė to laiško: 

buvo suvaidinti ir kiti J. Tumo-Vaižganto 
scenos vaizdeliai: „Šventadienį karčiamo- 
je“, „Namai pragarai“, „Tiktai niekam ne
sakyk“ ir „Žemės ir moteries“...

Vincas Lauraitis (Kultūros Barai)

.....aš iš Lietuvos atvykau į Argentiną 
1929 m. ir dabar jau esu žmogus suaugęs 
ir šiuo metu guliu venoje ligoninėje. Jau 
buvau operuotas 8 sykius, esu blogoje pa
dėtyje. Gal paprašysite lietuvių pasigailėti 
manęs. Nors keliolika dolerių man padės, 
nes man operacija daug kainavo ir dabar 
likau be cento. Ligoninės valgis labai blo
gas. reikia dasipirkti, ir kai neturiu iš ko, 
tai reika džiūti. Pranešu jums, kad neturiu 
nė artimų, nė giminių ir neturiu iš niekur 
jokios pagalbos. Niekas man nepadeda neš
ti sunkų kryželį, ką Dievas man paskyrė.

„Mielas brolau pasigailėk manęs.
Antanas Pigaga“.

„Tėvynės“ redaktorius savo vedamaja
me primena skaitytojams, kad „Susivieni
jimo“ nariai, įstodami į šią organizaciją, 
pirmiausia pasižada suteikti pagalbą bro
liui. atsidūrusiam nelaimėje.

CHORO JUBILIEJUS
Newcastle (Australija) Lietuvių choras, 

vadovaujamas Stasio Žuko, atšventė savo 
penkiolikos metų sukaktį ir ta proga su
rengė didelį koncertą.

Jubiliejiniame koncerte dalyvavo miesto 
burmistras, o gausios Australijos organiza
cijos jubiliatams atsiuntė linkėjimų.

KNYGA APIE SPORTININKUS
Chicagoje (JAV) buvo išleista 75 metų 

amžiaus J. Jacubs (Jono Jakubausko) kny
ga apie Amerikos lietuvius sportininkus, o 
ypač daug vietos skirta lietuviams stipruo
liams.

JUOZAS VINCA BOSTONE
Daugumas lietuvių prisimena stipruolį- 

imtininką Juozą Vincą dar iš Vokietijos 
stovyklų laikų.

Dabar jis gyvena Bostone (JAV) ir yra 
65 metų amžiaus.

Prieš kurį laiką buvo nuvažiavęs į pro
fesionalų imtininkų varžybas, tačiau dides
nės sėkmės jau nebeturėjo.

DEIMANTINIS DIRŽAS
1908 m. Amerikoje išgarsėjo nuo Jiezno 

kilęs sunkumų kilnotojas Antanas Kondra- 
tas (mirė 1946 m.).

Anuo metu varžybose pakėlęs 200 svarų 
daugiau už savo varžovą graiką, gavo „dei
mantinį diržą“.

PASAULINIS KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Turhoute (Belgijoje) spalio 12-14 d. d. 
įvyko Pasaulio Katalikių Moterų Organiza
cijų Unijos (WUCWO) suorganizuotas 
tarptautinis kolokvijumas moters asmeny
bės ugdymo klausimais.

Po to kolekvijumo ten pat spalio 16-20 
d. d. įvyko pasaulinis katalikių moterų or
ganizacijų atstovių suvažiavimas. Dalyva
vo atstovės iš 65 pasaulio kraštų.

Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų 
Pasaulinei Sąjungai (LKMOPS) tarptauti
niame kolokvijume ir pasauliniame katali
kių moterų suvažiavime atstovavo B. Šle- 
petytė-Venskuvienė (iš Paryžiaus) ir V. Že
maitienė (iš Romos).

B. Venskuvienė taip pat dalyvavo Pasau
lio Katalikių Moterų Organizacijų Unijos 
Egzekutyvo posėdžiuose.

S. BALZEKAS PATIKĖTINIO 
PAREIGOSE

Stanley Balzekas jr„ Lietuvių Kultūros 
Muziejaus savininkas, perėmė viso Chica- 
gos miesto viešųjų bibliotekų patikėtinio 
pareigas.

Miesto meras R. Daley iškilmingai jį pri
saikdino miesto valdyboje.

UŽ GERĄ MOKYMĄSI
Du jauni Londono (Kanada) lietuviai, 

Lydija Keraitė ir Vaidotas Jonynas, už ge
rą mokymąsi laimėjo Ontario Scholar var
dą ir provincijos valdžios stipendiją.

Abu numato studijuoti Vakarų Ontario 
universitete Londone. Lydija — mediciną, 
o Vaidotas — geologiją.

Reikia pažymėti, kad šįmet tą valdžios 
stipendiją gavo tik trys moksleiviai.

Kiek ankstėliau tokią pat garbę buvo lai
mėjusi iš lietuvių tik Marija Daniliūtė.

GIMINYSTĖ SU LIETUVA
Aptardamas lapkričio 13 d. ..Jewish 

Chronicle“ Bernardo Levin knygą, Chaim 
Bermant apie šio žurnalisto kilmę rašo:

„Jo tėvai buvo žydai (jo tėvas buvo gi
męs Lietuvoje, jo motina Anglijoje)“...

PREMIJA PROF. A. MACEINAI
JAV Ohio lietuvių gydytojų d-jos valdy

ba šių metų kultūrinę premiją paskyrė 
prof. dr. A. Maceinai.

A. PUSARAUSKAS APLINK PASAULI
Britų Bendruomenės sekretoriato Ka

nados reikalams atstovas Londone A. Pu- 
sarauskas lapkričio 4 d. išskrido tarnybos 
reikalais į Tolimuosius rytus ir į Kanadą. 
Montrealį.

Tai jau antroji A. Pusarausko tarnybinė 
kelionė aplink pasaulį šiais metais.

A. KAUPAS FILMUOSE
Mirusio lietuvių rašytojo J. Kaupo sū

nus Algis Kaupas. New Yorko universiteto 
studentas, ima reikštis filmų pasaulyje, 
kaip techniškasis tos srities darbininkas.

Taip pat jis vadovauja jaunuolių (12-14 
m. amžiaus) pirmiesiems tos srities bandy
mams.
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A. Dicpetrio poezijos lobis
Dalia manoji, dalia toliausia, 
kartu išėję, namo negrįžom!

(Dalia manoji)

Aleksandro Dičpetrio asmuo, nežinan
tiems jo literatūrinių darbų, nekėlė min
ties, kad jis galėtų būti poetas. Skaityda
mi periodikoje jo politines apžvalgas, klau
sydamiesi jo visuomeninių, mokslinių, li
teratūrinių paskaitų, dauguma tyliai mąs
tė, kad taip rašė ir kalbėjo buvęs gimnazi-

ALEKS,ANDRAS DIČPETRIS

DALIA MANOJI
Kvatojo vėjas, dejavo šilas.
Ruduo darželį šalnom nugirdė, 
širdis virpėjo veltui pamilus, 
kaip uolą, kietą širdį.

Pagailo marios man aukso luoto, 
sparnų pagailo vakaris vėjas, — 
daina vilioto, svaja myluoto 
luotelio pagailėjo.

O būčiau plaukęs, nors gelmės ūžia, 
prieš saulę tyška sidabro gijos, — 
o būčiau laimės dienų dalužę, 
dalužę vargią vijęs.

Dalia manoji, dalia toliausia, 
kartu išėję, namo negrįžom!
Tik aš po metų jau gal keliausiu 
palinkęs. lyg po kryžum!

J. KUZMICKIS

jos mokytojas, direktorius.
1. Asmuo.
Tiesa, A. Dičpetris nesukūrė didelės kau

gės eilėraščių, ir net sunku nustatyti, kada 
nustojo juos kūręs. Gimęs 1906 metais 
Linkuvoje, baigęs Linkuvos gimnaziją 1928 
m., o Vytauto D. Universitetą 1933 m., stu
dentu būdamas — 1930 m. — išleisdino sa
vo pirmąjį ir paskutinį poezijos rinkinį 
„Dalios karolius“. Betgi A. Dičpetris su sa
vo kūryba pradėjo rodytis spaudoje jau 
1925 m.: pirma vaikų „žvaigždutėje“, pas
kum suaugusių spaudoje ir net parengė 
geografijos populiarius skaitinius — „Lie
tuva — Tėvyne mūsų“. Jo diplominis dar
bas — „A. Tieko kūryba ir lietuviškasis jos 
elementas“ — 1933 m. buvo išspausdintas 
Kauno Universiteto „Atheneumo“ žurna
le. Anglijoje gyvendamas, kartkartėmis po
etinio šišo pagautas, ant mažų popieriaus 
skiautelių sukūrė vieną kitą eilėraštį — ly
rinį ar satyrinį, tačiau tai buvo tik progi
niai žybtelėjimai.

Nelengva charakterizuoti A. Dičpetrio 
asmenį. Plačiai apsiskaitęs (ypač mėgo 
skaityti „mokslo nuotykių“ leidinius anglų 
k.), giliai pažinęs gyvenimą, pasiekęs vidu
rinės mokyklos direktoriaus poaukščio, o 
tremtyje pamėginęs fizinio darbo, buvo 
draugiškas, bet ir užsidaręs, paslaugus, bet 
ir realistas, visuomeniškas, bet ne skambių 
šūkių žmogus. Sakyčiau. į visa žiūrėjo pro 
būdingą savo asmenybės prizmę: suvokti.

Po Chicagos dangum
Naujas filmas. Lietuvių Foto Archyvas, 

kuriame visa siela ir širdimi atsidėjęs dir
ba kun. A. Kezys, išleido į pasaulį naują 
lietuvišką filmą „Dvylika“. Premjera įvy
ko lapkričio 1 d. Jaunimo Centre. Gaila, 
visuomenė jo nepamatė, todėl Archyvas 
turėjo nuostolio kelius šimtus dolerių.

Filmas dar nepilnas, apima tik 6 mūsų 
žymius žmones — Mykolą Vaitkų, Leonar
dą Šimutį, Myk. Krupavičių. Vac. Sidzi
kauską, J. Žilevičių ir A. Galdiką. Kiti dar 
bus įamžinti vėliau. Daug pinigų dar rei
kia filmui baigti, ir archyvo darbuotojai 
nori juos sutelkti įvairiais parengimais.

Lietuvos Dukterys. Jau 10 metų, kaip 
Chicagoje sėkmingai veikia Lietuvos Duk
terys. kurių draugijai šiemet vadovauja E. 
Kielienė.

Nors spalio 31 d. buvo ir Lietuvių Tele
vizijos parengimas, tačiau Jaunimo Centro 
salė netalpino svečių. Iš to aišku, kad žmo
nės supranta, ką reikia remti, nes Liet. 
Dukterys ateina į pagalbą tiems lietu
viams, kurie negali kitur beprisiglausti, 
neturi pragyvenimo šaltinių. Lietuvos 
Dukterys, neįeidamos į Balfo šalpos sritį, 
veikia tik Chicagoje ir galvoja netrukus 
įsigyti tokiems nelaimingiems apgyvendin
ti namus. Tai būtų didelis darbas, ir šimtai 
lietuvių gautų reikiamą globą.

Netekome istoriko. Spalio 21 d. Chicago
je atsiskyrė su šiuo pasauliu Aleksas Amb- 
rose-Ambrozevičius.

Jis eilę metų rinko žinias apie Chicagos 
lietuvius ir pagaliau išleido knygą „Chica
gos lietuvių istorija“. Jo darbas yra bran
gus.

Po rinkimų. Amerikoj rinkimai eina sa
votiška tvarka. Nors kai kurie mūsų ir 20 
metų čia gyvenam, bet vis tiek negalim ge
rai suprasti, kaip reikia mokėti būti išrink
tam į valdžios postus.

Chicagoje ii- Illinois demokratai nušlavė 
respublikonus. Didelė mįslė, kodėl taip at
sitiko. Gerų žmonių buvo ir respublikonų 
pusėj.

Iš lietuvių telaimėjo tik Pr. Savickas į 
Illinois senatą, Ališauskas tik penktoj vie
toj. Reikėtų, kad lietuvių būtų daugiau 
ateinančiuose rinkimuose.

Keista polemika. Chicagoje jau netoli 60 
metų, kaip gyvuoja du dienraščiai — 
„Draugas“ ir „Naujienos“. Kai skaitai juos, 
matyti abiejuose įvairių polemikų. Ypač 
paskutiniu laiku iškilo ginčas dėl Grandi
nėlės. „Draugas“ palaiko Grandinėlės po
ziciją. „Naujienos“ kovoja, kad rusiciz- 
mas būtų pašalintas iš Grandinėlės. „Nau
jienos“ jaunimo pastangų aukotis šioje šo
kių grupėje nenuvertina, tik prikiša, kam 
Sagys subaletino grupę.

Vedybos. Daugelis mes džiaugiamės, kad 
Chicagoje ir kitur lietuviai kuria lietuviš
kas šeimas. Jų aprašymai ir paveikslai 
dažnai matyti spaudoje. Tai gražu ir gera, 
kad pagerbiame jaunimą.

Naujas pastatas išdygo. Marquette Par
ke Lietuvių Plaza vėl pasipuošė nauju na
mu — išdygo 4 aukštų puikus namas, ku
riame gyvens ligonės ir senatvės sulauku
sios šv. Kazimiero vienuolyno seselės. Na
mas yra sujungtas su senuoju vienuolyno 
pastatu. Šiam pastatui pinigų sutelkti ypač 
rūpinasi šv. Kazimiero Rėmėjų draugija, 
kuriai vadovauja Rudienė, Lietuvių radijo 
forumo programos leidėja. Inž. A. Rudis ir
gi padeda.

Kieta kova. I Chicagą kasmet suplaukia 
apsigyventi tūkstančiai juodosios rasės 
žmonių, o baltieji bėga. Per dešimtmetį jų 
net daugiau kaip 200 tūkst. atsikėlė. Į lie
tuvių rajoną Marquette Park veržiasi jie 
per italų apgyventąją apylinkę.

Bal. Brazdžionis

Kalėdinės dovanos
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 

artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba aeryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos, 2J jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, [skaičius muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
£35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0, nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

apmąstyti, tada realizuoti, jei tai būtų įma
noma. Gausių pasekėjų neturėjo ir neieš
kojo, bet ir nevaidino bet kokio sąjūdžio 
nepakeičiamo vado. Tačiau savo nuomonę 
turėjo ir jos laikėsi, nors nevisiems ji bu
vo pakankamai aiški ar priimtina.

Buvo neaukšto ūgio, asketiškos išvaiz
dos. žvalių akių, liguistas (su vienu inkstu 
ir pavargusia širdim). Ėjo neskubėdamas, 
truputį palinkęs į priekį. Gyvenimo saulė
leidyje — pražilęs, sulysęs, lėtesnės eise
nos. Kalbėjo ramiu tonu, be stipresnių in
tonacijų. retorinių įmantrybių, nevengda
mas kontradikcinių teiginių.

Gal nebuvo didelis praktikas, pašauktas 
organizatorius, kokių idėjų atkaklus šauk
lys. Daugiau telkėsi savo vidaus labirin
tuose, išvidiniame pasaulyje, kuris buvo 
turiningas ir platus. Vengė ilgesnių vai
šių, triukšmingų pobūvių, bet mėgo vienat
vę, apmąstymą, net meditaciją, nes savo 
siela buvo giliai tikįs žmogus.

2. Talentas ir kūrybinis įkvėpimas
Pirmuosius savo eilėraščius Linkuvos 

gimnazistas Aleksandras skyrė vaikams, 
kaip ir jo bendraamžis Bern. Brazdžionis- 
Vytė Nemunėlis. Tai buvo vaizdingi gam
tos aprašymai, vaikų buities miniatiūra. 
Tačiau tie pirmieji poezijos mėginimai liu
dijo. kad turėjo literatūrinę nuovoką, poe
to talentą, kūrėjo įkvėpimą.

Gravina tvirtina, kad poetas instinkty
viai įkūnija visuotinę, visiems aktualią idė
ją konkrečia forma, išreikšta jausmine bei 
ritmine kalba. Kaip bitė medų, intuityviai 
atrenka, kas yra esminga ir elementaru 
žmogaus dvasioje ir gamtoje. Apie poetą 
sklendena tarytum kokia specifinė atmos
fera, per kurią jis aiškiau įžvelgia ir taik
liau išskiria, kas būdinga ir idėjiškai ak
tualu jo aplinkoje. Ta atmosfera, tas speci
finis regėjimas nuspalvina jo poetinės eks
presijos pagrindą — emociją, išreikštą 
jausmine bei ritmine žodžių išraiška, pa. 
liudijančia, kad tai, Watts-Dunton teigimu, 
tikra poezija. Tą atmosferą, tą ypatingą, 
aštrų regėjimą galima pavadinti poetine 
vaizduote: kai poetas kuria, jo siela tar
tum atsiplėšia nuo savo specifinio asmens, 
nuo smulkių vidinių pergyvenimų ir pa
siekia egzaltacijos arba dvasinio pakilimo 
būseną. Be tos atmosferos, be vidinio pra
regėjimo, be dvasinio pakilimo būsenos ra
šytojas, net ir gerai nusimanydamas kūry
binės technikos mene, nieko tikrai poetiško 
negali sukurti: kiekvienas pajus, kad jam 
stinga kūrybinio įkvėpimo.

Ar A. Dičpetrio poezija įkvėpta? Ar skai
tydami jo eilėraščius, galime pajusti aiš
kaus regėjimo atmosferą. įkvepiančią emo
cijas ir ritminius žodžius?

„Tarp dangaus ir žemės“ eilėraštyje poe
tas jambinio metro ritminiais žodžiais vaiz
duoja save klajojanti „nykią naktį suglu- 
dusia gatve“ ir prislėgtą „sunkios minties, 
kaip javo varpos“. Jis jaučia kažin kuo 
perpildytą atmosferą, tartum kokią būty
bę — jtaigojančią. nurodančią kelius:

Toli toli tu — nepasiekti, 
už debesų, žvaigždžių, 
o aš begarsį tavo žodį 
ir toj tyloj girdžiu.

Tas žodis, ta kalba įteigia „aplenkti gė
lę taip šventą, kaip ir tu“, kad jo alpulin
gos svajonės nepalaužtų, nesunaikintų gė
lės grožio. Susimąstymas, kūrybinio kelio 
ieškojimas, jautrus aplinkos išgyvenimas 
neša jį „kaip lapą... vėjas nežinomu keliu, 
ir jis tartum atsiplėšia nuo savęs ir savo 
egotistinės nuotaikos: „nei verkt, nei 
džaugtis, nei tylėti... negaliu“.

Atrodo, poetas gerai suvokia jį apgau
biančią ir įkvėpiančią atmosferą, kai jis 
tyliai klausosi „dainų širdies“, besisklei
džiančios' „medžių lapais, laukų žiedas“:

Dabar žinau, ką kalba lauko 
žiedužiai dyvini.

Tačiau jis nebijo tolių, jam nebaugu ne
žinios, nes jaučia, kad ir pats kada įsilies į 
žaliuojančią gamtą, — „po daug dienų 
melsva žibuokle kur nors žydėsiu aš“.

Tuo tarpu jis dar „plačiam pasauly kla
joja, lyg sapne“, nepaprastai mylėdamas 
„žemę brangią“ ir vis dėlto ilgėdamasis sa
vo Eldorado — „melsvų padangių ir sute
mų gilių“. Tarp mylinčios žemės ir vilio
jančių padangių, „tarp saulės ir pavėsių“ 
jis supasi, supasi...

Bus daugiau

Viskas pasaulyje gyvena įvairių įvairiau
sių kitimų įtakoj, o visų pirmiausia žmo
gus ir jo socialinis bendravimas. Atrodo, 
kad kaip paskiras žmogus, taip ir jo sukur
tosios valstybės gali tuo pačiu metu gyven
ti santaikoj ir kivirčuose. Štai jau daugiau 
kaip pusė šimtmečio taip gyvena vakarai 
su rytais. Šio viso laiko būvyje niekas tik
rai nežinojo, į kurių pusę santykių svars
tyklės buvo daugiau palinkusios — į taiką 
ar į karą. Tik viena galima buvo pasakyti 
— jos niekuomet nebuvo pusiausvyroj.

Pasiskaitę buvusio Jungt. Amer. Valsty
bių prezidento atsiminimų nuotrupas, suži
nome. kad prezidentas Johnsonas išgyveno 
daug nemigo naktų. Mat. jo nuomone, daž
nai būtų pakakę kad ir pripuolamai ameri
kiečių karo laivui susidurti su rusišku tre
čiojo pasaulinio karo žiežirbai užžiebti. Jis 
ypač bijojęs telefono skambučio naktimis, 
nes tokie susidūrimai tamsoje buvo labiau 
galimi. Tas toks kad ir nuoširdus Johnsono 
prisipažinimas padarė didelį įspūdį ameri
kiečiams. „Argi leistina, kad toks bailys 
taptų Jungt. Amerikos Valstybių preziden
tu?!“ tuomet sušuko ne vienas, giliai su
jaudintas.

Kiek kitaip atrodė žmonių ir tautu pa
saulis iš Kremliaus bokšto langų. Kartą 
Stalinui buvo pranešta, kad popiežius Pi
jus XII aštriai pasisakęs prieš Sovietų vy
riausybę ir kad esąs didelis pavojus Vati- 
kano-Maskvos santykiams suirti. Stalinas 
kiek susimąstęs paklausė: kiek divizijų tu
ri Vatikanas? Gavęs atsakymą, Stalinas il
gai kvatojo.

Štai du valstybės vyrai ir dvi diametra
liai priešingos pažiūros į pasaulio įvykius: 
viena — dramatiškai naivi, kita —■ ciniškai 
reali. Tačiau faktas yra tas. kad tos dvi pa
žiūros jau daugiau kaip pusę šimtmečio su
daro ir reguliuoja rytų-vakarų santykių 
įtampą. Ant tos įtampos santykių virvės, 
kaip cirke, vaikšto ir balansuoja žmonės, 
tautos ir jų vyriausieji akrobatai — amba
sadoriai gražiomis uniformomis ir gausiai 
medaliuoti. Tie, kuriems toks balansavi
mas ardo nervus ir atrodo pavojingas, mė
gina nuo tos virvės nulipti ir jos įtampą 
pakeisti. Nežiūrint daugelio tokių mėgini
mų, deja, virvė ir toliau lieka įtempta.

Jaltos sutartis, Potsdamo susitarimas, 
geležinės uždangos nuleidimas, šaltojo ka
ro paskelbimas, koegzistencija ir pagaliau 
„karštosios “ telefono linijos pravedimas iš 
Maskvos j Vašingtoną ir iš Vašingtono j 
Maskvą — tai vis tų jau mirusių rytų-va
karų santykių įtampų keitimo garsiųjų 
epochų antkapių užrašai — liūdni ir jau 
nupaišę. Tų epochų kūrėjai jau irgi po sa
vais antkapiais, nors kai kurie dar tebe
vaikšto.

Naujasis J. Amer. Valstybių prezidentas 
Niksonas nesileido praeities paveikiamas ir 
paskelbė naują, savąją epochą — ne vaka- 
rų-rytų priešpastatymo, bet jų suglaudini
mo pasitarimais. Puiki mintis ir dar gra
žesni žodžiai!

Neilgai teteko laukti, kol Niksonas pats 
savoj politinėj akrobatikoj užsikirto. Nei 
Vietnamo, nei žydų-arabų reikalais Mask
voj neatsirado niekas, kas būtų norėjęs su 
juo tartis. Tartis gi pačiam su savim kad 
ir lengviausia, bet beprasmiška. Nuo to lai
ko santykių įtampa šiose abiejose vietose 
dar padidėjo: Jungt. Amer. Valstybės ne
rado kitos išeities, kaip ir vėl pradėti bom
barduoti Vietnamą ir siųsti ginklus j Izra
elį. Tiesa, Jungtinių Tautų dvidešimt pen- 
kerių metų jubiliejaus proga Gromykos 
švelnumas ir noras tartis visais Amerikai 
rūpimais reikalais sukėlė tokį entuziazmą, 
jog sukrėtė Baltuosius Rūmus iki pačių pa
grindų. Bet koks naivus ir trumpalaikis 
buvo tas entuziazmas! Pasirodo, tą dieną 
Sovietuose nusileido paklydęs lėktuvas su 
dviem J. A. Valstybių labai svarbiais gene
rolais. Generolai buvo suimti ir perduoti 
tardyti. Kol tęsėsi tardymas. Gromykai. 
matyt, buvo įsakyta visiems šypsotis ir ža
vėti Niksoną. Santykiai tarp A. J. Valsty
bių ir Sovietų liko šalti ir po šiai dienai.

dvylikai milijardų dolerių, iš kurių 4 mili
jardai teksią vien Vokietijai ir Prancūzi
jai. Italija jau gavo užsakymų vienam mi
lijardui. Sumos tikrai svaiginančios, ir pel
nai biznierių vaizduotėje turėtų būti sun
kiai apčiuopiami.

Politinės tokių ekonominių apyvartų pa
sekmės, galvoja V. Erandtas, turėtų būti 
lygiai sunkiai apskaičiuotinos. Dėl šių mil
žiniškų biznių geležinė uždanga turėtų bū
ti aukštai pakelta: prasidėtų beveik masi
nis žmonių judėjimas, kuris darytų įtakos 
rusų gyvenimui sovietuose; šiek tiek pra
turtėjęs ir geriau pradedąs gyventi komu
nistas pasidarys mažiau atsparesnis, švel
nesnis ir pamažu pamils vakarietiškąjį gy
venimo būdą. Ir štai rytai su vakarais su
siglaus ir apsijungs.

Žavėtinai gražus vaizdas! Bet jeigu yra, 
taip sakant, brandtiška vaizduotė (mano 
išmanymu — dramatiškai naivi), tai turė
tų būti dar ir kita — brežneviška (gal ci
niškai reali).

Tiesa, sovietų rinka yra milžiniška, bet 
iki šiolei dar nebuvo girdėta, kad kas nors 
būti) joje padaręs pelningus susitarimus ar 
būtų pralobęs. Vakarietiškųjų vaizbūnų iš 
anksto apskaičiuotieji pelnai virsdavo sap
nų pyragais, kurių nebuvo galima nei įkas
ti. nei atsipjauti. Mat, sovietai yra netur
tingi ir neturi valiutos apmokėti. Todėl jie 
moka galimai žemesnes kainas ir dažniau
siai perka skolon. Atsilygina jie ne pini
gais. bet žaliavom, už kurias savo ruožtu 
ima aukštas kainas, žinodami, kad Europos 
pramonė jų labai reikalinga. Tuo būdu ga
lutinis rezultatas yra tas, kad naudą ir pel
ną turi Sovietai, o vakarų Europos valsty
bės — pasyvius balansus ir firmų bankro
tus.

Šiuo metu tokios milijardinės sutartys 
sovietams ypač naudingos, nes jie kaip tik 
pergyvena labai sunkią ekonominę krizę. 
Be to. duodami milijardinius užsakymus, 
palyginti, mažoms Europos valstybėms ir 
atsilygindami žaliavomis, sovietai įsigyja 
tam tikrą kontrolę ir įtaką Europos pramo
nėj — staiga nutraukę sutartį ar sustabdę 
žaliavų tiekimą, Sovietai gali sukelti ne
darbą, darbininkų riaušes ir gal net chao
są Vakarų Europos pramonėj. Kaip puikiai 
tai tiktų Sovietų dideliems subversyvi- 
niams planams Vakaruose!

Štai kodėl prieš kelerius metus NATO 
pasipriešino Italijos dideliems natūralinio 
gazo užpirkimams savo industrijai iš So
vietų ir leido imti tik 5% reikiamojo kie
kio. Ir J. A. Valstybių vyriausybė neleido 
Fordui statyti fabrikų Sovietuose. Taigi. 
Europos laimei, pasitaiko ir apdairesnių 
vyrų, negu ponai V. Brandt ar G. Pompi
dou.

Kai dėl tų žmonių masių, įvairių rūšių 
vaizbūnų, kurie, pagal V. Brandtą, eis j Ru
siją, griaudami geležinę uždangą, tai irgi 
pravartu nepamiršti tos „puikios organiza
cijos“, kuri europietiškos įtakos paveiktus 
rusus atrenka ir perduoda bepročių ligoni
nėms...

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš-

Už £12.0.0 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras),

Telef. 01 739 8734
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.

KOVACSo ANGLŲ KALBA
Vengrijos užsienio reikalų ministerija 

kreipėsi .į universitetą, nurodydama, kad 
draugui Kovacsui būtinai reikia anglų kal
bos egzamino ir, kaip partizano sūnui, eg
zaminuojant reikia daryti lengvatų.

Su tokiomis rekomendacijomis draugas 
Kovacsas ir prisistatė egzaminų komisijai.

— Gerai, drauge Kovacsai, — kreipėsi į 
jį profesorius, —■ ar galėtum pasakyti bent 
tris angliškus žodžius?

— Taip, — paskubom atsakė egzaminuo
jamasis Kovacsas: — Metro. Goldwyn. 
Mayer!

— Puiku! — pagyrė profesorius. — O gal 
žinai dar ketvirtą žodį?

— Taip! — ir jis sumaurojo taip, kaip 
daro liūtas Metro Goldwyn Mayer filmuo
se.

Vokietijos reichskancleris V. Frandt ir 
Prancūzijos prezidentas G. Pompidou tuc 
tarpu, kaip atrodo, yra žymiai sėkmingesni 
niksoniškos rytų - vakarų suglaudinimo 
doktrinos pasitarimų keliu vykdytojai. Su 
jais bent tariamasi, kažkokie susitarimai 
pasirašomi. Vokietis Brandt pasirodė ypač 
uolus ir sėkmingas: kai kas iš žymesniųjų 
politikų net sako, kad pavojingai sėkmin
gas. Pažiūrėkime tad iš arčiau, kas čia per 
reikalas.

Vokietijos-Rusijos sutartį reikia vertinti 
dviem požiūriais — ekonominiu ir politi
niu ir čia pat būtina pabrėžti, kad ekono
minis veiksnys yra varomoji tos sutarties 
jėga.

Ekonominiu atžvilgiu Rusija Vokietijai 
atrodo milžiniška, praktiškai neribota rin
ka. o Vokietija Rusijai yra pajėgiausia: 
prekių gamintojas. Dėl to iš pirmo žvilgs
nio — viskas idealiai derinasi. Užsakymu 
sumos skaičiuojamos ne milijonais, bet mi
lijardais dolerių. Sovietai jau neva sudarę 
sąmatą įvairiems užpirkimams užsienyje

RIBA TARP PROFESIONALŲ IR 
MEISTRŲ

Vilniaus Parodų rūmuose įvyko pirmasis 
Lietuvos liaudies meno draugijos suvažia
vimas.

Marina Baublienė, aprašydama šį suva
žiavimą. pastebėjo, kad „daugelis kalbėto
jų bandė savaip nustatyti ribą tarp meni
ninkų profesionalų (baigusių meno moks
lus) ir liaudies meistrų“.

Čia ji ir atsako: „Bet ar būtina griežtai 
sulaipsniuoti, kas kur stovi, kieno menas 
aukštesnis? Nuoširdumas ir talentas — sa
vybės reikalingos kiekvienam, norinčiam 
įžengti į meno pasaulį. Ištobulintas įgūdis 
ne visada siejasi su aukšta idėjine bei me
nine verte — menininkas turi ne tik auk
sines rankas, jam reikalinga karšta širdis 
ir gera mintis“.

Aišku, kad taip. Juk. pavyzdžiui, iš poe
tų ir rašytojų nereikalaujame jokių insti. 
tūtų baigimo pažymėjimų: jei gerai parašė, 
tai gerai, o jei ne, tai ne.

LIAUDIES MENININKAI
Vysk. Valančiaus gimtinėje lapkričio 

mėn. pabaigoje į tradicinę liaudies dieną 
susirinko 200 liaudies menininkų, šia pro
ga buvo pastatyta nauja klaipėdiečio liau
dies menininko V. Majoro iš medžio išdrož
ta skulptūra „Palangos Juzė“.

NIEŽAI KANKINA
Lietuvoje leidžiamame „Valstiečių laik

raštyje“ gyd. Kukštaitė rašo, kad Lietuvn- 
ie vis dar kankina žmones liga — niežai. 
Numatoma suorganizuoti medicinos dar
buotojus ir sanitarus, kad patartų, kaip rei
kia laikytis asmens higienos taisyklių.

PRAPLĖSTOS FELČERIŲ TEISĖS
„Tiesa“ rašo. kad. įvedus kolūkiečiams 

socialinį draudimą, idant nereikėtų ligonių 
siuntinėti į toli esančias klinikas. 130 me
dicinos felčerių, dirbančių kaimų apylin
kių ambulatorijose, suteiktos teisės išduoti 
sergančiam nedarbingumo korteles.
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Europos Lirturiu Erouiliu
KADA LAIKRAŠTIS IŠEIS IR KADA 

NEIŠEIS?
Prieškalėdinis ..Europos Lietuvio“ nume

ris bus paskutinis šiais metais. Visokie pra
nešimai, skelbimai ar sveikinimai, kad pa
tektų j jį. turi būti atsiųsti ne vėliau kaip 
iki gruodžio 17 d., ketvirtadienio.

Po Kalėdų pirmas numeris išeis sausio 
5 d., antradienį.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
50 svarų — X, po 5 svarus V. žemaitis ir 

J. S., 3 svarus R. Spalis-Giedraitis. po 1 
svarą V. Apanavičius, A. Mykolaitis, V. 
Karmelavičius. A. Būras, K. Bacevičius. V. 
Meskelevičius, A. Valentukevičius, A. Bie
liūnas, o kiti smulkesnėmis sumomis.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė

PAAIŠKINIMAS DĖL REVIZIJOS
„E.< L.“ 46 nr. buvo išspausdintas J. Sa- 

rafinaitės pasisakymas, kuriame nurodo
ma, kad ji buvo kviesta padaryti Tautos 
Fondo reviziją, bet Tautos Fondo knygos 
buvusios DBLS globoje, todėl ji negalėjusi 
jų patikrinti.

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
turi paaiškinti, kad jos atskaitomybės kny
gos yra laikomos Atstovybės žinioje ir, pa
gal VLIKo patvarkymą, jas tikrina DELS 
Revizijos komisija. Jokia kita organizacija 
nėra įgaliota to darbo atlikti.

T. F. Atstovybės atskaitomybės revizijos 
duomenys buvo paskelbti paskutiniame 
DBLS suvažiavime (žr. „E. L.“ 1970 m. ko
vo 24 d.), ir revizijos aktas pasiųstas 
VLIKui.

LONDONAS
PRAŠOMI PRISIDĖTI VISI

Pabaltiečių moterų kalėdinis bazaras 
įvyks gruodžio 4, 5 ir 6 dienomis nuo 4 iki 
9 vai. Latvių namuose (72 Queensborough 
Terrace, Bayswater, London, W. 2). Kaip 
paprastai jame dainavietės atstovauja lie
tuviškam kampeliui.

Visus prašome dalyvauti bazare ir tuo 
paremti dainaviečių veiklą.

Norintieji prisidėti prie šito bazaro ruo
šimo, aukas ar daiktus prašome siųsti: 
„Dainava“, 1 Ladbroke Gardens. London. 
W. 11.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

PAMALDOS LIETUVIAMS VAK. 
LONDONE

Gruodžio 13 d„ 12.30 vai., bus lietuviams 
pamaldos 1 Courtfield Gardens. W. 13. Po 
pamaldų bus trumpas pasitarimas.

Apylinkės lietuviai prašomi dalyvauti.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
RINKIMAI

Rinkimai į C. Skyriaus Valdybą. Revizi
jos komisiją ir atstovų į" DBLS visuotinį 
suvažiavimą bus vykdomi 1971 m. sausio 
mėnesį.

Rinkimai vykdomi korespondenciniu bū
du.

Visi C. Skyriaus nariai maloniai prašom' 
siūlyti kandidatus ir kandidatų sąrašus 
prisiųst C. Skyriaus Valdybai iki š. m 
gruodžio 30 d.

Centrinio Skyriaus Valdyba

LATVIŲ ŠVENTĖ
Lapkričio 18 d. Londone, Caxton Hall 

salėje, Latvijos Pasiuntinybė buvo suruo
šus! Latvijos nepriklausomybės paskelbi
mo 52 metų sukakties minėjimų. Susirinki 
me, be pačių latvių, taip pat dalyvavo kiti’ 
Ryti) Europos tautų atstovai: Estijos pa 
siuntinys A. Torma. Lietuvos Charge d‘Af 
fairs V. Balickas su ponia. Lenkijos egzili 
nės vyriausybės galva gr. Raczynski. P 
Vietnamo Ambasadorius, buv. Jugoslavi
jos amb. Gavrilovič ir kt.

Po oficialios minėjimo dalies buvo kon
certas, o vėliau svečių priėmimas St. F.r- 
mins viešbučio salėse.

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MITINGAS

Pavergtųjų Tautų susirinkimas-mitingas 
Manchesteryje įvyks gruodžio 6 d., sekma
dienį. ukrainiečių salėje (31 Smedley La
ne. Manchester 8).

Susirinkimą atidarys Lady Birdwood, 
dienai pritaikytas kalbas pasakys Pietų 
Vietnamo ambasados kalbėtojas ir studen
tas iš Kanados.

Po oficialiosios dalies bus koncertas, ku
riame pasirodys ir lietuvi!) grupė.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome gausiai dalyvauti.

Pradžia punktualiai 5 valandą.
Tautybių Komitetas

MINĖJIMAS-POBŪVIS
Lietuvių Veteranų Są-gos „Ramovė“ 

Manchesterio Skyriaus Valdyba gruodžio 
5 d„ šeštadienį. 6 vai. p. p.. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose rengia 
Skyriaus 15 metų ir Karo mokyklos 50 me

tų įsisteigimo pobūvį.
Programoje: 1. Atidarymas, 2. Sveikini, 

mai ir 3. Meninė dalis.
Po oficialiosios ir meninės dalies bus šo

kiai, kuriems gros kapela.
Kviečiame ramovėmis ir jų svečus šiame 

sukaktuviniame pobūvyje gausiai dalyvau
ti.

Norintieji dalyvauti, užsirašo pas K. Mu
rauską (23 Alma St., Eccles. Manch.).

Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba gruodžio 20 d. (sekmadeniį), 3 vai. 
p. p.. Klubo patalpose (121 Middleton Rd.. 
Manchester 8) šaukia metinį Klubo narių 

SUSIRINKIMĄ.
Dienotvarkėje numatyta, be kitu dalykų, 

naujos valdybos rinkimai.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą valan

dą. susirinkimas bus atidėtas vienai valan
dai ir po to pravestas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių narių skaičių.

Klubo valdyba primena nariams, kad 
kiekvieno jų pareiga yra susirinkime daly
vauti, taip pat praneša, kad kandidatu 
lapas jau iškabintas skelbimų lentoje, tai 
kviečiame siūlyti kandidatus.

Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

Artėjant šv. Kalėdoms, pašventintų kalė- 
daičių-plotkelių galima gauti pas liet, kuni
gus. Kam patogiau, gali gauti Liet. Židiny
je, 16 Hound Rd.. West Bridgford, Notting
ham NG2 6 AH. Telef. 85738.

KALĖDMETYJE
Kas iš viengungių ar pensininkų norėtų 

šių metų Kalėdų savaitę gruodžio 22-29 d. 
ar šventes praleisti lietuviškoje kalėdinėje 
nuotaikoje ir aplinkoje Lietuvių Židinyje, 
16 Hound Rd.. West Bridgford. Nottingham 
NG2 6AH. telef. 85738. tegu praneša Židi- 
nin ne vėliau kaip gruodžio 12 d. Vietoje 
užmokesčio — laisva auka.

BRADFORDAS
LITERATŪROS IR MENO VAKARAS IR 

PARODA
Gruodžio 5 d., šeštadienį, 6.30 vai. vaka

re, Vyties klubo patalpose ruošiamas šiau
rinėje Anglijoje gyvenančių lietuvių rašy
tojų ir menininkų

LITERATŪROS IR MENO VAKARAS.
Programoje rašytojai: R. Spalis-Giedrai

tis, E. Navickienė. J. Kuzmickis-Gailius, A. 
Bučys. Bus skaitoma a. a. A. Didžpetrio 
poezijos, o bradfordiškė vargonininkė T. 
Kirton paskaitys iš lietuviškais motyvais 
savo rašomos poezijos.

Po programos šokiai, kuriems gros Hel
mut ir sūnūs.

Meno ir rankų darbų paroda atidaroma 
tą patį vakarą 6 vai., kurią dar bus galima 
aplankyti ir sekmadienį, gruodžio 6 d„ nuo 
t vai. iki 8 vai. vakaro.

Parodoje savo darbus išstato Klimans- 
kienė, K. Steponavičius, A. Eučys. J. Siau- 
ka ir J. Adomonis.

Kviečiame visus Bradfordo ir apylinkių 
lietuvius bei rėmėjus kuo gausiausiai da
lyvauti.

Klubo Valdyba

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Visi bradfoi diskini pastebėjo, kad praei

tą savaitę prie miesto valdybos rūmų, Nor
folk Gardens, čia pirmą kartą plevėsavo 
pavergtųjų tautų vėliavos. Jų tarpe buvo 
ir mūsų lietuviškoji trispalvė. Šios vėliavos 
skelbė pasauliui, kokia tragedija ištiko tas 
tautas, kurios papuolė į sovietinio agreso
riaus nagus. Ten plevėsuojančios vėliavos 
taip pat priminė, kad kiekviena tauta ir 
kiekviena valstybė, didelė ar maža, turi la
bai atidžiai saugoti savo laisvę, nes rusai, 
dabar save pasivadinę sovietais, tik ir lau
kia net ir mažiausios progos, kad galėtų už
pulti savo kainyną ir jį pavergti. Tai žino
me mes, žino Vengrija, tai žino ir dar labili 
neseniai okupuotoji Čekoslovakija.

J plevėsuojančias vėliavas atkreipė di
mes! ir vietinė spauda. Telegraph and Ar
gus išsispausdino tų gražiai plevėsuojančių 
vėliavų fotografiją. Tik vienas korespon
dentas pastebėjo, kad vėliavos dar gražiau 
plevėsuotų, jei jos būti) vilnonės, o ne sin
tetinės medžiagos. Žmonės ėmė ir skaitė la
pelius. išleistus pavergtųjų tautų savaitės 
proga. O rengėjai gavo daug gražių atsilie
pimų žodžiu ir laiškais.

Šeštadienio vakare vietos ukrainiečių sa
lėje įvyko pa) rindinis minėjimas. Kalbėjo 
bradfordiškis Britij parlamento narys J 
Wilkinson ir Britų parlamento narė iš Kei
ghley p-lė Joan Hall. Pagrindinę kalbą, ku
rioje priminė, kad sovietinis pavojus nėra 
praėjęs, pasakė British League for Euro
pean Freedom pirmininkas John Graham. 
Sovietai tik ir žiūri, sakė kalbėtojas, ką ki
tą iš eilės galėtu okupuoti, kam galėtų savo 
vergiją primesti.

Po pagrindinių kalbų buvo meninė prog
ramos dalis, kurią išpildė pavergtųjų tautų 
Ea’adforde esąs jaunimas.

J. Vaidutis

KETTERINQAS
PERRINKTA VALDYBA

DBLS Ketteringo-Corbio jungtinis Sky
rius savo metiniame susirinkime. įvyku
siame Skyr. Pirmininko A. Navicko bute, 
28 Stephenson Way, Corby, Northants, per
rinko savo Valdybą.

Susirinkimo vienbalsiai buvo perrinkta 
senoji Valdyba. Iš pareigų pasitraukusio 
Skyriaus iždininko A. Cekanavičiaus vieto
je vienbalsiai buvo išrinktas V. Petraus
kas.

Naujai perrinktoji Valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirmininkas — A. Navic
kas. sekretorius A. Kirkelionis ir iždinin
kas V. Petrauskas.

Ta pačia proga buvo pagerbtas 7(1 metų 
sukaktį švenčiantis Skyriaus narys M. Ve- 
reika. Sukaktininkui buvo įteikta Skyriaus 
vardu kukli dovanėlė, sudainuota „Ilgiau
sių metų“ ir išgertas už jo sveikatą tostas.

Pažymėtina, kad M. Vereika, nepaisant 
gražaus amžiaus, yra veiklus Skyriaus na
rys ir dar pajėgus rūpintis Corbio lietuvių 
parapijos tikybiniais reikalais.

UET. SODYBA
Nežiūrint besikeičiančių papročių, ir 

šiais metais bus ruošiamos lietuviškos Kū
čios ir Kalėdos Sodyboje.

Kas norėtų dalyvauti, prašomi pranešti 
iš anksto. Sodybos adresas: Headley Park. 
Bprdon. Hants.

Tel. 042 03 2810.
Sodybos Klubo baras per šventes veiks 

įprasta tvarka. Lietuviai ir jų svečiai malo
niai kviečiami apsilankyti.

PAIEŠKOJIMAI
Petrauskas Antanas. Antano ir Liudos 

sūnus, gimęs 1927.IX.18 Sauginiuose, pats 
ar žinantieji apie jį, prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-ON-TRENTAS — gruodžio 6 d.. 
12.15 vai.. Sacred Heart. Tunstall.

NOTTINGHAMAS — gruodžio 6 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAMAS — gruodžio 13 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGAS — gruodžio 13 d.. 12 vai. 
Iš vakaro ir no pamaldų parapijiečių lan
kymas pagal laiškučius.

DERBYS — gruodžio 20 d.. 11 vai.. Bridge 
Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus lanko

mi parapijiečiai pagal atskirus pranešimus. 
NOTTINGHAMAS — gruodžio 20 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
BRADFORD — gruodžio 6 d„ 12.30 v. — 

metinės Mišios už a. a. Al. Dičpetrį.
HALIFAX — gruodžio 13 d., 1 v. p. p.
BRADFORD — gruodžio 20 ‘d. ir gruodžio 

25 d. Šv. Kalėdų Mišios — 12.30 v.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS DIENA 

LUEBECKE
Lapkričio 21 d. Schleswig-Holstein ir 

Hamburge gyvenantieji lietuviai suvažiavo 
j senelį Hanzos miestą Luebecką Kultūros 
dienai.

17.30 vai. dekanas Vaclovas Šarka ir 
kun. Petras Celiešius koncelebravo iškil
mingas šv. Mišias Švč. Jėzaus širdies para-

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maist'.i, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ. 

Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN‘S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 437)

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

Manchester

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van. 
denį. Turime leidimą gėrimams.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėli.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA 

ALPINE ROAD 
VENTNOR 

ISLE OF WIGHT 
TELEFONAS: VENTNOR 148 

pijos bažnyčios kriptoje Parade gausiai su
sirinkusiems lietuviams ir kitataučiams. 
Kun. dr. P. Celiešius pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą. Iškilmingų šv. Mišių me
tu buvo giedamos lietuviškos giesmės ir 
meldžiamasi.

19.30 vai. į gražią Logen salę, papuoštą 
Lietuvos ir Vokietijos valstybių tautinėmis 
vėliavomis. Lietuvos Vyčia ir gėlėmis, su
sirinko lietuviai ir svečiai iškilmingam ak
tui. Suvažiavimą atidarė PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos įgaliotinis Schleswig- 
Holstein kraštui Pranas Liegus. pakviesda
mas pagrindinei kalbai kun. Praną Celie- 
šių. Prelegentas pasakė daug skaidrios tie
sos. užakcentuodamas tai, kad. kolei bus 
nors vienas gyvas lietuvis pasaulyje. Lie
tuva nebus dar mirusi. Po kalbos sekė svei
kinimai žodžiu ir buvo perskaityti gautieji 
raštu, žodžiu pasveikino lenkų įgaliotinis 
Šiaurės Vokietijoje kun. Stanyslav Ren. 
ukrainiečių įgaliotinis Walentyn Stadnitsc- 
henko ir estų įgaliotinė Elli Oitma. Raštu 
sveikino Schleswig-Holstein krašto sociali
nė ministerija, Luebecko miesto valdyba, 
lietuvių evangelikų vardu Vokietijoje kun. 
senj. Adolfas Keleris, dekanas, prel. Josef 
von de Eerg ir kitos organizacijos bei 
atskiri asmenys.

Po pertraukėlės prasidėjo meninė dalis. 
Joje labai gerai pasirodė solistė Izabelė 
Šrederierė ir bosas Helmutas šrederis. ku
rie padainavo visą eilę lietuvišku liaudies 
dainų, o taipgi ir vokiečių kompozitorių su
kurtų. Solistus palydėjo pianinu Kurt Te
lemann, kuris dar ir pats vienas išpildė ke
lis muzikinius dalykėlius Hammond vargo
nėliais ir akordeonu. O kvintetas „Baltija“ 
— Helmutas Bertulaitis. Juozas Jasulaitis. 
Stasys Jasulaitis. Erikas Rotkis ir akordeo
nistas Vilius Lemkis, kurie yra gerai pa
žįstami iš anksčiau Luebecko publikai, — 
pradžiugino ir vėl gerai paruoštu reper
tuaru. Apie kvintetą „Baltiją“ nėra daug 
kas pasakyti. Šis kvintetas, daugiau ar ma
žiau. bet jau neblogai pažįstamas visiems 
lietuviams Vokietijoje. Kvintetą sudaro 
jauni, balsingi, gražiai nuaugę lietuviai vy
rukai. Kaip meninė pajėga, kvintetas yra 
gana stiprus, ii’ kito tokio Europoje mes 
neturime (už tėvynės ribų).

Visi menininkai apdovanoti gražių gvaz
dikėlių puokštėmis, o kvinteto vyriukai 
jaunų mergaičių lietuvaičių ir karšiais 
bučkiais.

Po to buvo sukalbėta malda už mirusius 
ir žuvusius ir sugiedotas Lietuvos Himnas. 
Dekanas Vaclovas Šarka užbaigai tarė dar 
savo žodį (tokiu atveju negalima užbaigos 
žodžio ilgiau nutęsti, nes jis išblaško pub
likos gerą nuotaiką, o. antra, žmonės būna 
per daug ilgai varginami). Tuo ir buvo už
baigtas kultūrinės dalies tarpsnis.

Vėliau vienoje svetainėje įvyko bendras 
pasižmonėjimas. Gaila tik. kad Hamburgo 
lietuviai dėl laiko stokos negalėjo visi da
lyvauti bendroje vakarienėje. Bet ir jie al
kani į namus negrįžo, nes kol atvažiavo au
tobusas jų paimti, dekanas V. Šarka prie 
Logen salės lauke, atsinešęs iš savo auto
mobilio skanių dešrų, pyragų, šokolado ir 
lietuviškos skaidriosios, gana sočiai visus 
pavaišino.

Už šios kultūrinės dienos parengimą, ku
ris pavyko visais atžvilgiais labai gerai, 
reikia padėkoti visiems judriesiems lietu
viams, prisidėjusiems darbu, ypač Vaclo
vui šarkai ir Pranui Liegui.

Lapkričio 22 d. buvo lankomos Vorwer- 
ker kapinės ir pagerbti mirusieji mūsų 
tautiečiai.

J. Pyragas

APYLINKĖS VEIKLA
Spalio 25 d. nemažas Muencheno lietu

vių būrelis suvažiavo į metinį Apylinkės 
narių susirinkimą. Valdyba padarė savo ir 
visų narių veiklos apžvalgą. Toji apžvalga 
buvo gana turininga, įvairi, šakota, kas 
aiškiai parodė, jog Muencheno Apylinkė 
yra gyvastinga, kūrybinga ir darni.

Praėjusių — 1969 m. — visuotinis susi
rinkimas buvo įpareigojęs Valdybą atlikti 
tik du dalykus — perkelti apyl. knygynėlį 
iš Ludwigsfeldo į naujas liaus der Begeg- 
nung patalpas, kad knygos būtų labiau pri
einamos visiems, ir atgaivinti nustojusią 
veikti vargo mokyklėlę.

Valdyba tai atliko su kaupu. Knygynėlis 
perkeltas, pasipildęs naujom knygom ir 
pradeda rasti susidomėjimo. Veikia ne tik 
vargo mokykla, bet suorganizuotas ir li
tuanistinis jaunimo seminaras, kuriame 
skaitė paskaitas ir darė pranešimus visa 
eilė vyresniųjų ir jaunesniųjų. Veikia tau

tinių šokių grupė, ne kartą paįvairinusi ne 
tik mūsų minėjimus, bet ji mielai kviečia
ma ir pas svetimuosius.

Atnaujintas Valdybos biuletenis „Ži
nios“, išeidavęs kas mėnesį (105 egz.). Iš jo 
gerokai persispausdindavo žinių ir kita lie
tuvių spauda.

Sėkmingai pravestas spaudos vajus — 
išplatinta 30 laikraščių, 8 knygos, 9 liet, 
plokštelės. 4 Vyčio ženkliukai ir kt.

Surengti 5 minėjimai: Vaižganto, Kalė
dų eglutė. Nepriklausomybės šventė (su 
grafikos ir tautodailės bei gintaro paro
dom), Motinos diena, Tautos šventė. Dar
niai bendradarbiauta su vargo mokyklėle 
ir Moterų klubu, bendrai ruošiant ne vieną 
šventę, dedant jų rašinius-skelbimus biu
letenyje.

Valdybai teko Apylinkei atstovauti įvai
riuose kitataučių parengimuose, Haus d. 
Begegnung kuratorijos posėdžiuose; nema
žai reikėjo vertėjauti, rašyti pažymėjimus, 
tarpininkauti. Daug triūso buvo su a. a. Jo
no Gelažninko testamento vykdymu. Lai
mė. kad atsirado kas padeda.

Gauta ir išleista daugiau kaip po 50 
laiškų; išsiuntinėta 19 aplinkraščių, kvie
timų. Užprotokoluota 10 Valdybos posė
džių. bet telefoninis ryšys veikė beveik 
kasdieną tarp atskirų Valdybos narių.

Per metus įstojo 3 pilnateisiai nariai (ir 
dar 1 susirinkimo metu). Taigi šiuo metu 
turime 51 pilnateisį narį.

Palaidojom 4 apylinkės tautiečius (jų 
atminimas pagerbtas tylos minute), gimė 
1. susituokė 3.

Perimtas pinigų likutis 125 DM., per me
tus surinkta 3040 DM., išleista 2720 DM. 
Kasoje yra 445 DM.

Apylinkės lietuviai nuoširdžiai rėmė 
Valdybos darbus atskirais patarnavimais 
ir gausiai aukodami. Bet... kai atėjo mo
mentas įsipareigoti į Naują Valdybą, su
sirinkimo prmininkas turėjo nemažai var
go. parodė didelę kantrybę, davė laiko 
kiekvienam apsigalvoti, išgirsti „sąžinės 
balsą“, kol — po valandos svarstymų — 
buvo galima paskelbti net 5 narių Muen
cheno Valdyba, kuri tuoj po susirinkimo 
pareigomis pasidalijo šitaip: pirmininkas
— Richardas Hermanas, vicepirmininkas
— dr. med. Arūnas Laukaitis, sekretorė — 
Alina Grinienė, iždininkas — Vladas Žiu- 
kelis. jaunimo reikalams — stud. Petras 
Nevulis.

Daug lengviau sekėsi perrinkti Kontro
lės komisiją iš Petro Česūno ir Jono Medu- 
šausko.

Susirinkimas priėmė vieną svarbesnį pa
siūlymą Krašto Valdybai: pakeisti rinki
mų taisykles į Krašto Tarybą ta prasme, 
kad rinkimai būtų vykdomi koresponden
ciniu būdu. Tokiu būdu galėtų lengvai da
lyvauti rinkimuose visi nariai.

Naujoji Valdyba yra gerokai sustiprinta 
teoretiškai — iš 3 narių padidėjusi į 5; su
stiprėjo ji ir praktiška, prie dviejų seno
sios Valdybos narių prisidėjus trims jau
niems vyrams.

Valdyba jaučiasi gerai ir ta prasme, kad 
visuotinis susirinkimas neragino, kaip 
įprasta, plėsti veiklą, o, priešingai, prašė 
stabdyti, kad sekančioj kadencijoj niekas 
nebijotų kandidatuoti...

(PLB Muencheno Apyl. Valdybos Žinios)

BENDROS KŪČIOS
Pasigirdo balsų, jog ne vienam Kūčios 

namuose yra labai liūdnos, vienišos, susi
jusios su gražiausiais prisiminimais jau
kiai praleidžiamo švento vakaro tėvynėje, 
savuose namuose, dalyvaujant visiems ar
timiesiems. ir, kad mielai dalyvautų ben
drai ruošiamose Kūčiose.

Valdyba priėmė dėmesin šį pageidavimą 
ir yra pasiryžusi suruošti bendras Kūčias 
Muencheno lietuviams Haus der Begeg
nung patalpose, jei atsiras pakankamas 
skaičius norinčių jose dalyvauti.

Norintieji bendrose lietuviškose Kūčiose 
dalyvauti, prašomi nieko nelaukiant re
gistruotis pas A. Grinienę (arba kurį kitą 
Valdybos narį) raštu ar telefonu.

MIRĖ WILHELMAS EIIZIIOLZAS
Mirė jis rugpjūčio 18 d. Fuerstenfeldbru- 

cko ligoninėje. Buvo gimęs 1899 m. rugpjū
čio 10 d. Plungėje. Euvo malūnininkas. Pa
liko našlę Liudviką Birškytę-Ehzholzienę.

Palaidotas rugpjūčio 22 d. Gernlindcn 
kapinėse, netoli Muencheno. kur paskuti
niu metu gyveno.

Nors nebuvo stiprios sveikatos, bet uo
liai dalyvavo bendruomeniniame gyveni
me.

KALĖDŲ PROGA

tinkamos dovanos: ilgo grojimo lie
tuviškos plokštelės;

naujausios lietuviškos knygos; kny
gos vaikams ir Jūsų draugams- ang
lams. anglų kalba knygos apie Lietu
vą.

PROGA.

Puiki dovana — originalūs tautiniai 
drabužiai.

Prašoma kreiptis:

DAINORA. 14, Priory Rd., KEW. 
Surrey.
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