
ŠITAIP ATSITIKO LAISVĖS 
TVIRTOVĖJE

DBLS Valdyba pasiuntė Amerikos Prezi
dentui Niksonui tokį laišką:

..Pagal spaudos pranešimus, 1970 m. lap
kričio 23 d. lietuvis jūrininkas iš sovietą 
žvejybos laivo „Sovetskaja Litva" pabėgo į 
Amerikos pakrančių sargybos laivą ..Vigi
lant" ir paprašė politinio prieglobsčio. 
Amerikos pareigūnai atsisakė jį priimti ir 
leido rusams sumušti lietuvį pabėgėlį iki 
sąmonės netekimo ir nutempti jį į rusų lai
vą.

Ligi šiol lietuviai, gyveną visame pasau
lyje. buvo tos nuomonės, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra laisvės tvirtovė, 
suteikianti pastogę tiems, kurie yra pabė
gę iš komunistinės tironijos. J. A. V-bių 
vyriausybė taip pat buvo iniciatorė 1951 
m. Pabėgėlių Tarptautinės Konvencijos, 
kur yra pabrėžta, kad „Jokia valstybė, pri
sidėjusi prie šios konvencijos, jokiu būdu 
nepašalins ir neišduos pabėgėlio į tų kraš
tų teritorijas, kur būtų jo gyvybei ar lais
vei pavojus“.

Tačiau Amerikos pareigūnų veiksmai 
šiuo atveju aiškiai prieštaravo demokrati
nės valstybės aukštiems principams ir mi
nėtosios konvencijos nuostatams.

Šis incidentas giliai sukrėtė lietuvius 
išeivius D. Britanijoje, ir jie griežtai pro
testuoja prieš Amerikos pareigūnų nesi
skaitymą su tarptautine teise.

Mes tikimės, kad pareigūnai, atsakingi 
už šį nežmonišką elgesį, bus nubausti ir 
kad J. A. V-bių vyriausybė užtikrins, jog 
jos pareigūnų veiksmai būtų suderinti su 
Amerikos vyriausybės viešais pareiški
mais“.

Tuo pat reikalu laiškas pasiųstas ir Ame
rikos Ambasadoriui Londone.

Protestus yra taip pat pasiuntusios Bri
tish League for European Freedom ir 
ukrainiečiai.

PREZIDENTAS PASIPIKTINĘS
JAV prez. Niksonas, kaip praneša Reu- 

terio žinių agentūra, yra pasipiktinęs tuo. 
kad lietuviui jūrininkui nebuvo suteiktas 
politinis prieglobstis.

Prezidentas dabar išleisiąs naują patvar
kymą su nurodymais, kaip laikytis, kad ne
pasikartotų panašus dalykas.

Baltųjų Rūmų spaudos sekretoriui Zieg- 
leriui prezidentas pasakęs: „Visas tas rei
kalas yra papiktinantis“.

SIMO PAVARDĖ
Iš Eltos pranešimo matyti, kad rusams 

grąžintojo lietuvio jūrininko Simo pavardė 
yra Gružė ar Graužė. Valstybės departa
mentas davęs žinių, kad jo pavardė yra 
Grūzde.

BEŠIRDIŠKA IR NEŽMONIŠKA
Nors šįkart neužsimindamas, kad JAV 

rusams grąžintasis jūrininkas Simas yra 
lietuvis, britų įtakingasis dienraštis „The 
Guardian“ ta proga gruodžio 2 d. išsispaus
dino vedamąjį „Beširdiška ir nežmoniška", 
kuriame rašoma:

.„Rusų jūrininko „Simo“ istorija yra 
šlykšti. Jo laivas stovėjo greta amerikiečių 
pakrančių sargybų katerio prie Martha Vi
neyard, Massachusetts, praeitą savaitę, kai 
tarp rusų ir amerikiečių vyko pasitarimai 
dėl geltonuodegių plekšnių gaudymo. „Si
mas“, radijo operatorius, bandė pabėgti. 
Liudininkų nurodymu, keturi rusų jūrinin
kai suėjo į denį pasiimti jo. ir pirmiausia 
sumušė jį. Sukruvintu veidu jis pabėgo. 
Šie surado jį prie atramos, surišo, mušė ir 
spardė jį, kol jis neteko sąmonės, ir nusi
gabeno į savo laivą viena amerikiečių gel
bėjimosi valtimi. Amerikiečiai neįsikišo.

„Jo pabėgimas truko dešimt valandų. 
Jungtinėse Valstybėse iškilo nesutarimas 
dėl to. kuris amerikiečių departamentas 
pasielgė bukaprotiškai, su nerūpestingu 
abejingumu ar patardamas nesikišti, kad 
per aukštai vertino pasitarimus dėl žvejy. 
bos. JV vyriausybė buvo pakaltinta sulau
žiusi Ženevos protokolą dėl politinio prie
globsčio. Teisingas dalykas būtų, kad jų 
politikai, teisininkai ir piliečiai išsiaiškin
tų ir sutvarkytų tuos svarbius vidaus klau
simus.

„Bet tie klausimai yra beveik vieni nie
kai, jei lyginame juos su pagrindine pamo
ka, kurią pasaulis turėtų išsivesti iš Mar
tha Vineyard įvykio. Tai yra pamoka, ku
rios liberalūs amerikiečiai, tęsdami savo 
atoveiksmio reakciją prieš makkartizmą. o 
ir Vakarai apskritai, gyvendami šaltojo ka
ro atoslūgiu, nebenori įsidėmėti. Pamoka 
yra ta. kad Sovietų Sąjunga ir tebėra žiau
ri tirone, niekinanti — ar gal užmirštanti 
— savo piliečių civilines teises, bijanti leis
ti jūrininkui pasinaudoti laisve Naujojoje 
Anglijoje, prievartaujanti Solženicyną, ku
ris nori išvažiuoti į užsienį atsiimti Nobe
lio premijos, ir rodanti pasipūtimą išskir
tų šeimų jausmams Berlyne“.

Atrodo. kad Britanijoje pirmasis tą bai
sią istoriją paskelbė „The Times“ lapkri
čio 25 d. Jame Michael Knipe rašė, kad 
radijo operatorius, kuris lapkričio 23 d. 
bandė pasišalinti nuo rusų žvejybos laivo 
ir Jungtinių Valstybių pakrančių sargybos 
laive susilaukti prieglobsčio, sovietų įgu
los buvo jėga susigrąžintas.

Trijų tuo metu pakrančių sargybos laive 
buvusių amerikiečių žvejybos pramonės 
pareigūnų liudijimu, tas radijo operatorius 
rusų įgulos buvo surištas ir sumuštas. Tie 
pareigūnai tvirtinę, kad pakrančių sargy
bos pareigūnai atsisakė patenkinti šio žmo
gaus prašymą suteikti politinį prieglobstį.

Viskas įvyko pakrantėje prie Martha Vi
neyard, Massachusetts valstijoje, kur sto
vėjo pakrančių sargybos motorlaivis šalia 
sovietinio laivo. Buvo tariamasi dėl sovie
tų teisės žvejoti šiaurės Atlante. Visa ką 
papasakojo Jungt. Valstybių Jūros maisto 
gamintojų sąjungos ir žvejų sąjungos par
eigūnas John Burt.

Radijo operatorius buvo lietuvis, maž
daug 30 m. amžiaus. 8 valandas buvo aiški
namasi dėl jo prašymo, o po to jis grąžin
tas.

„Aš buvau niekuo nedėtas prašalaitis ir 
mačiau tai. ko daugiau nebenorėčiau maty
ti", pareiškė Howard Nickerson, sąjungos 
direktorius. „Tai buvo košmaras", pareiškė 
Burt.

Valstybės Departamento pareigūnai Va
šingtone pareiškė, kad kol vyko konferen
cija dėl žvejybos teisių; abiejų laivų įgulos 
lankė viena kitą. Tuo metu radijo operato
rius ir pasiprašė leisti jam pasilikti ameri
kiečių laive. Departamento atstovas nuro
dė, kad draugai pasiėmė jį jėga, kai nepa
sisekė prikalbėti grįžti. Tas atstovas neži
nojo, ar amerikiečiai bandė neleisti pabė
gėlio paimti jėga.

Lapkričio 27 d. „The Sun“ išsispausdino 
John Sampson pranešimą ta tema. Jis rašo, 
kad amerikiečius įerzino žinia apie „koš
marą" lietuvio, kuris nesėkmingai bandė 
gauti Amerikoje politinį prieglobstį. Be tų 
duomenų, kuriuos paskelbė ir „The Ti
mes“. Sampson dar nurodo, kad admirolas

SEPTYNIOS dienos
Nieko nebus

Vengrijos komunistų partijos suvažiavi
me Rytų Vokietijos atstovas Ebertas pa
reiškė, kad niekada negalės apsijungti Ry
tų Vokietijos socializmas ir Vakarų Vokie
tijos „imperializmas".

Pasikėsinimas Filipinuose
Filipinų sostinėje Maniloje, dar aerodro

me, su peiliu kėsinosi į popiežių bolivietis 
dailininkas, apsirengęs kunigu.

Sirija jungiasi
Sirija nutarė prisidėti prie arabų sąjun

gos, kurią iki šiol sudarė Egiptas, Sudanas 
ir Libija.

Sirija buvo sudariusi sąjungą su Egiptu, 
bet 1963 m. atsimetė.

Solženicynas nevažiuos
Nobelio premija apdovanotasis rusų ra

šytojas Solženicynas buvo žadėjęs atva
žiuoti į Švediją jos atsiimti.

Artėjant gruodžio 10 d., kada bus premi
jos įteikimo iškilmės. Švedijos užsienio rei
kalų minis'erija gavo žinių, kad jis vis dėl
to neatvažiuos.

Kai buvo paskirta premija. Solženicynas 
Sov. Sąjungoje buvo smarkiai puolamas.

Nuteisti ginklų pirkliai
Šveicarijoje šeši ginklų pirkliai nuteisti 

sąlyginai.
Jie pardavinėjo artilerijos šaudmenis, 

raketas ir kitokius ginklus Pietų Afrikai ir 
kitiems kraštams.

Susitiko tik pasikalbėti
Vakarų ir Rytų Vokietijų atstovai buvo 

susitikę Rytų Berlyne vėl po pusės metų 
pertraukos, ir po to paskelbtasis praneši
mas tvirtina, kad dėl nieko nebuvo sutar
ta. išskyrus nusistatymą vėl susitikti.

Sov. Sąjunga įstoja
Sov. Sąjunga pareiškė, kad ji įstoja j 

tarptautinę civilinės aviacijos organizaci
jų, kurioje ji galės turėti balsą dėl lėktuvų 
grobimų tvarkymo.

Akcija ir reakcija
V. Vokietijos krikščionių demokratų par

tija V. Berlyne suruošė savo konferenciją.
Dėl to lapkričio 28 d. visuose keliuose į

BAISI SIMO ISTORIJA
Kaip JAV grąžino norėjusį pabėgti lietuvį 
W. B. Ellis pasiuntė skubių žinią Valstybės 
Departamentui, klausdamas, ką daryti. Bet 
jam niekas neatsakė. Aštuonetą valandų 
šis jūrininkas amerikiečių laive pasakojęs 
apie savo šeimą Lietuvoje. Rusų jūrininkai 
atėjo į laivą, surišo jį ir išsigabeno į savo 
laivą. Jis buvo ir sumuštas. Amerikiečių 
laivo kapitonas Ralph Eustis sakė, kad su 
imtiniu buvo pasielgta „labai žiaurrai ir 
prašokant visus mūsų gyvenime galimus 
standartus".

Admirolas Ellis nutaręs sugrąžinti radi
jo operatorių j jo laivą „atsižvelgdamas į 
opaus pobūdžio tarptautinius pasitarimus, 
kurie buvo vedami žvejybos klausimais".

Valstybės Departamentas nepaaiškinęs, 
kodėl nebuvo atkreiptas dėmesys į žmo
gaus prašymų suteikti prieglobstį.

Lapkričio 30 d. „The Daily Telegraph" 
išsispausdino Henry Miller pranešimą iš 
New Yorko apie jau sekmadienį prasidėju
sią protesto bangą, kad Amerika nesuteikė 
lietuviui jūrininkui prieglobsčio. Miller pri
mena. kad toks pasielgimas gali būti lau
žymas Ženevoje pasirašytojo protokolo, ku
riame sakoma: „Jokia protokolą pasirašiu
si valstybė neištrems ar negrąžins pabėgė
lio jokiu atveju į pasienį tos teritorijos, ku
rioje gali būti grėsmė jo gyvybei ar lais
vei“

Dėl to savaitgalio metu Cleveland©. Ohio, 
demonstrantai reikalavo, kad atsistatydin
tų adm. Ellis, pakrančių sargybos pirmo
sios apygardos vadas, kuris įsakė pabėgėlį 
gražinti.

Sovietinio laivo vardas — Sovetskaja 
Litva.

Kai amerikiečiai pareigūnai buvo rusų 
laive, lietuvis radijo operatorius, prisista
tęs tik kaip Simas, kukliai priėjo prie ame
rikiečių laivo pareigūnų ir pasisakė norįs 
pabėgti. Niekas dėl to nebuvo padaryta. 
Tai po 10 minučių jis peršoko apie 10 pėdų 
tarpą, kuris skyrė abu laivus, ir atsidūrė 
amerikiečių laive.

New Bedford jūros maisto gamybos pra
monės sąjungos prezidentas Brieze tuo me
tu buvo amerikiečiu laive ir sako, kad ru
sai atėjo prašyti leidimo kalbėtis su Simu, 
kai tik patyrė, kad jis pabėgo. 10 valandų

Berlyną Rytų Vokietijos policija stabdė ju
dėjimą, kai kur iki 3 valandų.

Manoma, kad abu tie dalykai atsilieps į 
keturių valstybių pasitarimus dėl Berlyno.

Netikėtas vizitas
Daugiau kaip prieš metus buvo pakvies

tas Švedijos aplankyti Sov. Sąjungos ka
riuomenės vadas marš. Grečka. Apie tų vi
zitą nieko nebuvo girdėti. Tačiau dabar jis 
staiga atvažiuoja į Švediją.

Laikraščiai spėlioja, kad jo vizitas bū
siąs Sov. Sąjungos noras užtrinti nesu
sipratimą dėl rašytojo Solženicyno, kuris 
neišleidžiamas atsiimti Nobelio premijos.

Nauja raketa
Sov. Sąjunga Ramiajame vandenyne iš

bandė naują. 4700 mylių galinčią lėkti ra 
ketą.

Skyrybų įstatymas
Italijos parlamentas priėmė skyrybų 

įstatymą.
Italai prieš 91 metus pradėjo bandyti 

pravesti skyrybas teisiškai tvarkantį jst.- 
tymą. Iki šiol buvo atmesta 12 tokio įstaty
mo projektų,

Spaudos pranešimu, apie milijonas Palų 
laukia šio įstatymo.

Diplomatiniai santykiai
Kinija ir Etiopija nutarė užmegzti diplo

matinius santykius.
Tai daroma po ilgesnį laiką užtrukusiu 

pasitarimų.

Baltajai Australijai
Kalbėdamas ketvirčio milijono miniai 

Sydnėjaus mieste, popiežius pasmerkė 
Australijos nusistatymą išlaikyti savo kraš
tą vien baltųjų apgyventą, kai Azijoje per 
daug gyventojų.

Gyventojų skaičius
JAV turi 204.765.770 gyventojų.
Per 10 metų padaugėjo 25.442.595.

Vokietija traukia britus
Vakarų Vokietija jau patraukia ir britu 

patyrusius darbininkus, ir tokiu jau yra 
jos pramonėje 13.000. 

praėjo, kol laivo vadovybė radiju susisiekė 
su savo sritine vadovybe Bostone, o ta su 
komendantu Vašingtone. Amerikiečių laivo 
kapitonas Eustis gavęs admirolo Ellis įsa
kymų jūrininkų grąžinti, ir tada į ameri
kiečių laivą buvo įleisti keturi rusai. „Ru
sai sugriebė Simą prie pat Eustis kabinos 
ir sumušė jį", sakė Brieze. Brieze dar liu
dija. kad nors Simas buvo sumuštas ir dėl 
to kruvinas, ir amerikiečiai nė nebandė su
drausti rusų, bet ištrūko ir pasileido bėgti 
deniu. Rusai vėl jį surado, surišo jam ran
kas ir kojas ir „tada spardė ir mušė jį, kol 
jis neteko sąmonės".

Tuo metu kapitonas Eustis pasišalinęs 
nuo sovietu laivo. Rusai su savo imtiniu ir 
dviem amerikiečių jūrininkais nusileido j 
laivelį ir grįžo į savo laivų.

„Visą tų laiką nė vienas amerikiečių jū
rininkas ar civilis nepriėjo padėti Simui, 
nors visi sakė, kad tai. ką jie matė, prašoko 
jų pajėgumų pakęsti", pareiškė Brieze.

11. Miller pranešimą baigia nurodymu, 
kad nežinia, kur nuplaukė rusu laivas ir 
kas atsitiko su Simu.

BRITAI IR PAVERGTIEJI
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

Lapkričio 22-29 d. d. Pavergtųjų Tautų 
Savaitė Didžiojoje Britanijoje prasidėjo 
pamaldomis AU Souls bažnyčioje Londono 
centre, šios bažnyčios klebono Revd. J. W. 
R. Stott vadovaujama dvasiškių procesija 
ir visų pavergtųjų tautų vėliavos įžygiavo 
į bažnyčią. Vėliavos buvo surikiuotos prie 
didžiojo altoriaus, ir tada prasidėjo pamal
dos už pavergtuosius kraštus, už milijonus 
įvairių tautybių žmonių, žuvusių ar nukan
kintų raudonojo rusiškojo komunizmo. Pa
maldose dalyvavo visų tautybių žmonių ir 
dvasiškių. Lietuviams atstovavo Londono 
parapijos klebonas kun. dr. J. Sakevičius. 
Baigiantis pamaldoms, vėliavos vėl įteikia
mos jų nešėjams ir iškilmingai išnešamos 
iš bažnyčios.

Antroji Pavergtųjų Tautų Savaitės die
na. lapkričio 23-ji. pradedama spaudos kon
ferencija Howard Hotel. Strand. J šią kon
ferenciją šiais metais atsilankė nemažas 
skaičius žurnalistų — Times. Guardian. 
Sun ir kitų dienraščių ir agentūrų. Konfe
rencijai pirmininkavo žinomasis anglų ra
šytojas Greigg. Prezidiumą sudarė ukrai
niečių. lietuvių ir latvių atstovai. Spaudos 
atstovai buvo aprūpinti rimta medžiaga 
apie pavergtąsias tautas ir vėl priminta 
britams apie padėtį kraštuose, kurie yra 
raudonosios Rusijos junge. Kiekviena tau
tybė paruošė dar ir atskirus pranešimus 
apie padėtį savo kraštuose.

Pagrindini pranešimą apie pavergtųjų 
tautų padėtį, apie rusiškojo imperializmo 
tikslus ir veikimo būdus padarė British 
League for European Freedom sekretorius 
W. Mykula. Po to britų spaudos atstovai 
statė įvairius klausimus, ir vyko gyvos ir 
labai reikšmingos diskusijos. Reikia pasi
džiaugti. kad šiais metais spaudos konfe
rencija pavyko gerai ir duos atitinkamus 
vaisius.

Trečioji šios savaitės diena atžymėta pri
ėmimu Parlamento rūmuose. Šio priėmimo 
globėjas ir šeimininkas parlamento narys 
John Eiiggs-Davison pasakė: „Ne dėl savo 
kaltės netekote laisvės, ir man malonu pri 
imti jus čia, demokratijos tvirtovėje. Par. 
lamento rūmuose. Mes labai gerai žinome, 
kokia yra padėtis jūsų kraštuose, supran
tame. užjaučiame ir dėsime pastangas, kad 
jūsų kraštai vėl būtų laisvi ir nepriklauso
mi”.

šiame priėmime dalyvavo visų paverg
tųjų tautų atstovai ir kai kurie Britų par 
lamento nariai. Parlamento nariams nebu
vo reikalo aiškinti padėties pavergtuosiuo 
se kraštuose, nes jie patys yra gerai infor
muoti Priėmimas Parlamento rūmuose 
praėjo labai jauki: je nuotaikoje ir egzil 
atstovams ir parlamento nariams sudarė 
progą plačiai ir išsamiai pasikalbėti ir išsi
aiškinti.

Lapkričio 25 d. D. Britanijcs Lie'uvit 
Sąjungos atstovai įteikė ministeriui pirmi
ninkui memorandumą. Memorandumas bu
vo gan platus ir rūpestingai paruoštas.

Lapkričio 27 d. Baltu Taryba surengė 
priėmimą. į kuri atvyko koks šimtas asme
nų. Svečiai buvo maloniai Ealtų Tarybos i 
sutikti ir pavaišinti. Pagrindinę kalbą pa- į 
sakė svečias Graham R. Webster-Gardiner, j 
Jis yra konservatorių studentų federacijos i 

j vicepirmininkas. Jis labai išsamiai kalbėjot 
S apie k'-nvinizmo plėtimąsi universitetuose; 
'ir norelė konkrečius būdus kovai prieš 
i raudonąjį amarą. Prelegentas pasidžiaugė. 
Į kad vis dėlto britų visuomenė jau aiškiai 
I pradeda įvertinti raudonąjį pavojų, ir die-

ITALIJOS LIETUVIŲ REIKALAVIMAI
Italijos lietuviai yra tvirtai pasiryžę ne 

tiktai išreikšti Valstybės Departamentui 
protestą ir pasipiktinimą dėl lietuvio jūri-
ninko perdavimo sovietams, bet taip pat 
reikalauti, kad būtų reikiamai ištirta, kas 
yra šito neteisingo ir nežmoniško akto kal
tininkas. ir jį reikiamu griežtumu nubaus-

PREZIDENTAS R EIK A LAU J A 
IŠAIŠKINTI

Gruodžio 1 d. „The Guardian" dienrašty
je išspausdintame pranešime iš Vašingtono 
Richard Scott rašo, kad prezidentas Nikso
nas pareikalavo skubiai išaiškinti, kaip at
sitiko. kad buvo leista sovietų jūrininkams 
jėga iš Jungt. Valstybių pakrančių apsau
gos laivo išsigabenti politinį prieglobstį no
rėjusį gauti lietuvį.

Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius Ro
nald Ziegler pareiškė, kad pradinis aiškini
masis parodė, jog labai blogai buvo susi
tvarkyta toje padėtyje ir amerikiečiai pa
reigūnai klaidingai išsprendė reikalą.

šiame pranešime tvirtinama, kad laivo 
kapitonas leido sovietų jūrininkams ateiti j 
laivą, išsitempti pabėgėlį iš ten. kur jis bu
vo pasislėpęs, sumušti jį nieko nedariusios 
amerikiečių įgulos akyse ir išsigabenti jį į 
savo laivą.

SAVAITĖS APŽVALGA
na iš dienos iškeliami j aikštę jo tikslai ir 
priemonės. Jo nuomone, britai anksčiau ar 
vėliau turės išoperuoti raudonąjį vėžį.

Lapkričio 28 d„ šeštadienį, Chelsea Town 
Hali įvyko masinis visų tautų susirinki
mas. Pavergtųjų tautų vėliavoms įžygia
vus j sceną, susirinkimą atidarė Lady Bir- 
wood. Trumpai apžvelgusi ir nurodžiusi šio 
vakaro tikslų, pakvietė kalbėti anglų rašy
tojų J. Greigg. Savo kalboje jis kvietė egzi- 
lus ir toliau dėtis į bendrą kovą kartu su 
britais prieš raudonąjį rusiškąjį imperia
lizmą, į kovą už tautų apsisprendimo teisę, 
už laisvę pavergtiesiems kraštams. Po jo 
kalbėjo European Freedom Counsil sekre
torius W. Mykula. Po to britų ir pavergtų
jų tautu vėliavos užleido vietą scenoje gar
siam ukrainiečių dainininkui. Jis padaina
vo porą ukrainietiškų liaudies dainų ir vie
ną vengru. Jo gražų dainavimą publika šil
tai įvertino. Po to visų pavergtųjų tautų 
atstovai trumpai pasisakė kiekvienos tau
tos vardu, ir tų kalbų vedamoji mintis yra 
vienybė ir dar kartą vienybė bendroje ko
voje prieš bendrąjį priešą rusiškąjį impe
rializmą.

Pabaigus pavergtųjų tautų atstovi) pasi
sakymus, vėliavos vėl sunešamos j sceną, ir 
tada perskaitoma rezoliucija, kuri visapu
siškai pasmerkia sovietinės Rusijos pri
mestąjį jungą ir kviečia visas pavergtąsias 
tautas su britų ir kitų laisvųjų kraštų pa
galba dar stipriau apsijungti bendrai kovai 
prieš bendrą priešą.

Šia rezoliucija didysis susirinkimas ir 
baigiamas.

Pavergtųjų Tautų Savaitės metu DBLS 
Sąjungai labai daug talkininkavo keletas 
asmenų. Tain pat, kur tik reikėjo pasirody
ti su lietuviška vėliava, visuomet matei dvi 
nepamainomas talkininkes — Aldoną 
Pukštytę ir Catherine Davis. Visiems prisi
dėjusioms prie sėkmingai praėjusios Pa
vergtųjų Tautu Savaitės nuoširdi DBLS 
padėka!

#> /i 4 r r v j e
— Iš ekskursinio Rytu Vokietijos laivo 

prie Miamio. JAV pakrantėse, iššoko 4 
keleiviai, buvo išgrtiby’i iš vandens pa
krančių sargybos ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio (prieglobstis jiems suteiktas).

— Danijos vyriausybė užšaldė prekių 
kainas, bet išimtį padarė kalėdinėms eglu- 
ėms — už jas bus galim-’ ke’ti kainas.

— J Libiją atvažiavo Sov. Snjunroz spe- 
■ialistai. kurie ieškos naf‘?s šal iniu.
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Sudermanno apysakos
Hermannas Sudermanas — jau 1928 

m. miręs vokiečių rašytojas — dramatur
gas, romanistas, apysakų ir apsakymų au
torius. Lietuvoje buvo išversta keletas jo 
draminių veikalų ir kai kurie pastatyti te
atre. Susidomėjimas šiuo rašytoju Lietuvo
je suprantamas: jis kilęs iš Mažosios Lie
tuvos ir medžiagą savo kūriniams ėmė iš 
tenykščių lietuvių gyvenimo. Juk jo apy
sakų ir apsakymų rinkinys pavadintas „Li- 
tauische Geschichten“ (lietuviškos apysa- 
sakos), o iš to rinkinio vienas dalykas, „Ke
lionė į Tilžę“, buvo net naudojama kai ku
riose Lietuvos gimnazijose, kaip skaitinys 
vokiečių kalbos pamokoms. Tas jo prolie- 
tuviškumas ir traukė į save lietuvius.

Deja, jo proza kažkodėl nebuvo verčia
ma į lietuvių kalbą. Net ir „Kelionė į Til
žę“ nebuvo vis pateikiama lietuviui skai
tytojui, nekalbant jau apie visą rinkinį 
apysakų.

Iš spaudos pranešimų buvo matyti, kad 
„Lietuviškos apysakos“ neseniai buvo iš
leistos Lietuvoje. O čikagiškis Lietuviškos 
Knygos Klubas dabar išleido 132 puslapių 
knygą Lietuvių apysakos, kurioje išspaus
dintos dvi Sudermanno apysakos: ta gar
sioji „Kelionė Tilžę“ ir „Samdinė“.

Šias apysakas yra išvertęs V. Volertas. 
Trumpoje įžangoje vertėjas pristato skai
tytojui ir tų apysakų autorių Hermanną 
Sudermanną.

Skaitytojas, be abejo, bus dėkingas už tą 
tegu ir vien trupinį Sudermanno. Žinoma, 
gaila, kad tie patys darbai kartais atlieka
mi ir čia Lietuvoje, kaip šiuo atveju atsi
tiko su Sudermanno vertimais. Bet ką gi 
čia gali padaryti! Kita vertus, nuostolio 
niekam, tur būt, nebus, jei skaitytojai pa
sidomės Sudermannu ir ypač jo ta garsiąja 
„Kelione į Tilžę“.

O „Kelionė į Tilžę“ tikrai įdomi. Nepa
žįstančiam natūralistų rašytojų, gal istori
ja kai kuriam skaitytojui pasirodys šiek 
tiek per žiauri. Mes gi mėgstame pagal sa
vo lietuvišką tradiciją daugiau švelnybes 
— rankučių bučiavimą, ašarėles, glamonė- 
jimąsi. Sudermannas rašė natūralizmo lai
kais. Tai ir jo „Kelionės į Tilžę“ veikėjai 
Balčius ir tarnaitė Buše suokalbiauja. kaip 
reikia atsikratyti Indrės Balčiuvienės. ku
rią galėtum laikyti tikru nuolaidumo ir tai
kos įsikūnijimu. Suokalbininkai nuspren
džia, kad Balčius išplauks su savo žmona 
iš savo Vilviškių prie Kuršių marių į Til
žę, o grįždamas paskandins ją. Visą apysa

K. BARENAS

Skryningas
— Lady, lady! — įspėja ją skryninguotojas. — 

Lady, aš iš pradžių prašiau nesikalbėti.
— Aš jam liepiu nesiginčyti, — paaiškina Ve

ronika ir atsiprašo. — Draugai ar nedraugai — ne 
mano vyro reikalas- Jūs kvietėt — jis atėjo, jūs klau
siat — jis atsako. Jūs baigsit klausinėti — jis eis na
mo miegoti, o rytoj į fabriką, ir taip toliau.

— Aš nesiginčiju, — teisinasi Kostas. Aš 
sakau teisybę: sovietiniai komunistai yra britų drau
gai. Koks čia ginčas? Mes Vokietijoje šitaip rašėme 
anketose skryningų metu: vokiečiai - priešai, ru
sai — draugai. Russkij, tak, tak, russkij čelovek s 
nagaikoj iii s naganom! Pravda?

— Jie mūsų priešai, — atsako skryninguoto
jas irgi rusų kalba.

— Nuo kada priešai? Kol mes po karo sėdė
jom Vokietijoje, jie buvo draugai. Vokiečiai buvo 
priešai.

— Ne, rusai yra priešai. Tas laikraštis irgi 
priešų, o tu skaitai. Mes priėmėm tave ir tavo žmo
ną į savo kraštą, davėm jums darbo, jūs mūsų drau
gai, o tu skaitai priešo laikraštį, — prikaišioja skry
ninguotojas.

— Aš neskaitau, — sako Kostas. — Tamsta 
skaitai.

— Pažiūrėk, — ir ištiesia Kostui numerį vil
niškės „Tiesos“. — Pažiūrėk, pavartyk. Pažiūrėk ir 
pasakyk, ar skaitei. Bet sakyk teisybę.

Kostas paima laikraštį. Taip, žinoma, jis skai
tė kaip tik tą patį numerį su Stalino kalba. Intrig- 
haino Savišalpinėje jie abu su Veronika susitiko se
ną pažįstamą iš Teufelhageno stovyklos Vokietijoje 
— Kazę Skrebutienę. Veronika Teufelhagene pabu
vo net ir krikštamočia Skrebučių Kazytei ir mėgda
vo pasakyti apie tą Skrebutienę vis gerą žodį: vis, 
būdavo, Skrebutienė, vis gera moteris. Tai ji prieš 
gerą pusmetį ir pakišo Kostui Savišalpinės korido
riuj, girdi:

— Še, paskaityk. Gal seniai bematei, gal pasi
ilgai.

Sakė ji pajuokaudama ir prašė grąžinti. Vero
nika tądien mokė Intrighamo lietuviukus, ir Kos
tas laukė jos. Tai jis išsitiesė kiemo pievelėje, pa
skaitė tą laikraštį ir grąžino.

— Na, ar matytas numeris? — paklausė valdi
ninkas.

— Taip, matytas, — prisipažino Kostas.
— Ar nuolat skaitai tą laikraštį? Kas duoda?
— Tą vieną ir tesu matęs.
— Tą vieną? Ar tikrai tą vieną? Jei tą vieną, 

tai prašau pasakyti, kas davė.
Kostas patempė lūpas ir tarytum stengėsi prisi

minti. Stengtis jam nereikia: jis žino, kas davė. Bet 
jeigu jis pasakytų, kad Skrebutienė, tai ją, tur būt, 
pakviestų apklausti. Ją irgi klaustų, kas davė. Ne, 
Kostas negali išduoti. Veronika irgi pyktų, kad Kos
tas ėmė ir tiesiog bobiškai išplepėjo ir išdavė jos 
draugę. Jis tik stengėsi atsiminti, kas galėjo matyti, 
kai jis skaitė. Minginas matė, taip- Davydonis matė. 
Tas šventabezdis Kirkilas matė.

— Neatsimenu, — trūkteli Kostas pečiais ir iš
skečia rankas. — Kažkoks vyras, rodos, skaitė, tai 
ir aš buvau priėjęs. Ar tas vyras pažįstamas — nebe
atsimenu. Tur būt, nepažįstamas, tur būt. atvažia
vęs iš kitur. Atsimenu, mūsų klube...

— Vyras ar moteris? — klausia valdininkas.
— Sakyčiau, kad vyras.
— Vyras?
— Manau, kad vyras. Turėjo būti vyras. Atsi

menu. kad skaičiau. Va, tą kalbą skaičiau-
Sakyk, ragina Veronika.

— Neatsimenu, — kartoja Kostas.
— Lady, gal tamsta atsimeni?
— Aš pirmą kartą girdžiu, kad jis skaitė.
— Ar tamsta neatsimeni, ar nenori sakyti? - 

klausia valdininkas. — Skirtingi dalykai neatsimin
ti ir nesakyti. Mano patarimas: sakyk tamsta atvirai. 
Kas davė?

— Neatsimenu.
- Gerai, — lukterėjęs tarė valdininkas. — Pa

lauksim ligi rytojaus. Prašom tokiu pat laiku. Žiū
rėkit, 24 valandos — daug laiko atsiminti.

Veronika šokosi protestuoti: Kostas, girdi, dir
ba iki pusės šešių, šiandien jis anksčiau iš fabriko 
išėjo, rytoj turės išeiti. Ar nepagalvos prievaizdas ir 
fabriko vadovybė, kad jis tyčia išeidinėja? Išmes iš 
darbo, išsiųs atgal j Vokietiją...

Kostas suėmė jos ranką.
— Eikim, — tarė jis-
— Tu tyčia nesakai! — apkaltino ji Kostą. — 

Sakyk, viską baigsim, ryt bus rami galva.
Neatsimenu, — anglų kalba atsakė jis. pa

stebėjęs į save subestas valdininkų akis. — Neatsi
menu. ir gana.

Įkaitę jie išėjo. Sukantis į skersinę gatvę. Vero
nika apsidairė ir pradėjo:

— Nesuprantu tavęs. Kodėl gi nepasakei?
— Negalėjau sakyti. Negalėjau išduoti. Aš gi 

nežinau, kas apskundė mane, kas paskutinis ta laik

raštį turėjo, kas matė, kai aš skaičiau.
— O kas tau davė?
— Kazė davė.
— Kokia Kazė davė?
— Kokia Kazė? Skrebutienė Kazė, tavo drau

gė, kūma.
Dabar Veronika galvojo, ar Skrebutienė verta 

Kosto aukos. Kas gi laikraštį atidavė policijai ir 
įpainiojo istorijon Kostą? Jeigu kas žino visą teisy
bę, tai, tur būt, tik Skrebutienė. Bet Veronikos min
tys staiga pakrypo j kitą pusę.

- Kaip gi dažnai tu susitikinėji su ta Kaze? 
Rodos, per dienas dirbi, rytą išeini, vakare pareini. 
Ar prie fabriko vartų Kazytė palaukia?

— Ką čia dabar niekus šneki! — subiura Kos
tas.

— Kokius niekus? Atsimenu bolševikų ir vo
kiečių laikus: tada tu ir su vienais ir su kitais mokė
jai gyventi- Rudas ar raudonas — visi tau draugai. 
Gal aš ne viską žinau, bet tu mokėjai gyventi. Kad 
aš taip mokėčiau! Gal tada reikalas ėjo dėl galvos, 
teisybė. O dabar kas atsitiko? Boba prisikabino? 
Gaila Kazytės, tai pats kasdien vaikščiosi į policiją 
išpažinties. Tiek jau toli nuėjo, kad slaptai abu susi
tikinėja ir net laikraščiais pasidalija. O gal jūs čia 
sudarėt bolševikų kuopelę?

Kostas gynėsi. Ta Kazytė jam tik Skrebutienė. 
pažįstama, net ne kūma, kaip Veronikai, jeigu rei
kia palyginimų. Prieš pusmetį Skrebutienė pasisuko 
Savišalpinėje: še, paskaityk. Tiek tos istorijos ir tė
ra. še, pasiskaityk. Kostas išėjo į kiemą, pasiskaitę 
ir sugrąžino laikraštį. Tada gi Veronika, baigusi pa
moką, išsibučiavo su Skrebutiene, kaip dvi seserys. 
Kostui tada taip atrodė: tarytum dvi seniai nesima
čiusios seserys. Kazytė ar tik Skrebutienė, o po to 
Kostas niekada jos nematė nei iš arti, nei iš tolo. Iš 
kur Veronikai gali ateiti į galvą mintis, kad jis su 
Kazyte susitikinėja prie fabriko vartų? Argi ji kokia 
padauža?

— Atsiprašau, — sako Veronika- — Matyt, 
mane per daug jaudina tie visokie skryningai. Klau
sinėja ir klausinėja be galo. Jie klausinėja, o tu tyli.

— Aš netyliu. Aš kalbu.
— Tu kalbi, bet meluoji. Policija mato, kad 

tu meluoji. Jie trys žiūri į tave vieną ir mato, ir aš 
dėl to jaudinuos. Kas gi nunešė policijai tą laikraštį 
ir įskundė tave? — Veronika staiga paklausia. — 
Kas, kas, Kostai, sakyk, kas?

— Nežinau.
— Kas užvirė tą košę?
— Taigi. Ar tu žinai, kad Skrebutienė?
— Ne. nežinau.

(Bus daugiau)

kos centrą, sakytume, ir sudaro šiokie to
kie kelionės nutikimai ir pakelės vaizdai.

Kitas dalykas, „Samdinė“, taip pat įspū
dingas.

Kai mūsų knyginį pasaulį svetur vis la
biau ima užgožti visokios neraštingai paga
mintos nuobodybės, tai šios H. Suderman
no „Lietuvių apysakos“ bus lyg koks atsi
gaivinimas, kam jos pateks į rankas.

Beje, kalbėdami apie lietuviškas kny
gas, mes niekada net nebebandome paliesti 
vieno svarbaus dalyko — jų kalbos, dau
giausia iš to įsitikinimo, kad nieko tu čia. 
žmogau, nebepadarysi. Kai skaitome kokią 
nors šiukšlinę knygą, tai gal ir toks galvo
jimas atleistinas. Bet, pavyzdžiui, šįkart tu
rime reikalo ne su šiukšlėmis, o su Suder
mannu. Dėl to ir kalbą norėtume matyti be 
šiukšlių. Bet tokie išsireiškimai vertime, 
kaip „nuduoda malonę“, „vestuvėse, kurio
se, vietoje jas suruošus, jaunosios tėvai yra 
tik svečiai", „būdamas keturių metų“, „tris 
metus dvare buvo“, „tarė jis, vietoje pasi
sveikinęs“, jeigu taip netaisyklingai buvo 
vertėjo palikti, galėjo būti net ir korekto
riaus pataisyti. Jie bado akis.

K. Abr.

DAIL. A. RCKŠTELĖS PARODA
Dail. A. Rukšlelės meno kūrinių paroda 

buvo atidaryta New Yorke rugsėjo mėn.

TAI YRA DVIDEŠIMT VIENA 
VERONIKA

Praeitame „Europos Lietuvio“ numeryje 
buvo pradėtas spausdinti K. Barėno apsa
kymas „Skryningas“. Po to bus spausdina
ma ir daugiau jo apsakymų, kurie visi yra 
iš knygos „Dvidešimt viena Veronika“.

Deja, visa knyga nebus leidžiama per at
karpą, nes užimtų per daug vietos — per 
ilgai eitų ir kai kam gal nusibostų. Tačiau 
vėliau pasirodys knyga jau su visais apsa
kymais tiems, kurie norės viską perskaity
ti.

Beje, knyga žada būti apie 400 puslapių 
ir kainuoti 4 dolerius. Britanijoje ir Euro
pos žemyne gyvenantieji lietuviai gaus ją 
tik už 1(> šilingų, jeigu užsisakys iš anksto 
(vėliau ir jiems bus skaitoma ta pati kai
na). Bet apie tokius užsakymus, kas bus j 
tai linkęs, per laikraštį painformuosime vė
liau, kai ateis laikas knygą spausdinti. O 
tas laikas dar užtruks kokius metus.

EUROPOS LIETUVIS

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ŽIŪROVAI PLOJO NEPRAŠOMI

Buenos Aires „Laikas“ rašo, kad Urug
vajaus lietuvių jaunimas puikiai atstovavo 
Avenidos tarptautinėje eisenoje ..Daniel 
Fernandez Crespo“ gatvės pavadinimo pro
ga.

Daugiau kaip 50 išsipuošusių tautiniais 
rūbais jaunuolių, vedami mažosios Cecili
jos Dorelytės. kuri nešė užrašą „Lithua
nia“, griežė linksmas lietuviškas melodijas 
ir numatytose trijose vietose sustojo ir su
šoko „Rugučius“ ir „Malūnėlį". Publika be 
perstojimo juos lydėjo plojimais ir susiža
vėjimo šūkiais.

Rašoma, kad per garsiakalbį komentato
rius prašė publiką pastiprinti plojimus, kai 
šoko žydai, italai ar kiti. Bet lietuvių eise
nai tokio prašymo nereikėję.

TRYS ANSAMBLIAI
Buenos Aires „Laikas" rašo, kad Avel- 

landoje kiekvieną šeštadienį susirenka trys 
ansambliai: Atžalynas. Ateitis ir Ramby- 
nas.

Atžalynas turi šokių, dainų ir gitarisčių 
grupes.

Ateities ansamblis šoka tautinius šokius 
ir muzikuoja.

Rambynas yra tautinių šokių ansamblis.
Ansambliai gražiai ir sutartinai veikia.

MIRĖ N. BUTKIENĖ
JAV. Betheheme. mirė Nina Butkienė, gi

musi 1899 m. Petrapilyje.
1927 m. N. Butkienė suorganizavo vaikų 

teatrą Kaune, redagavo žurnalą „Vaikų 
žodį“ ir įsteigė „Vaikų namelio“ draugiją.

NAUJAS ALTORIUS
Adelaidės (Australija) lietuviai savo 

bažnyčioje pastatė modernų altorių, kuris 
kainavo per 800 svarų.

Tai vienintelė nuosava lietuvių bažnyčia 
Australijoje.

DIRBTI J KUWAITĄ
Toronto (Kanada) universitetą baigęs 

chemikas inž. Kostas Astravas spalio mėn. 
išvyko į Kuwaitą (Arabijoje) eiti atsakin
gų pareigų naftos bendrovėje.

V. KASIULIO GALERIJA
Paryžiuje įskūręs dailininkas Vytautas 

Kasiulis, nepriklausomybės laikais pasi
reiškęs kaip geras sportininkas, turi įsitai
sęs didelę galeriją „Galerie Royale“ gero
je miesto dalyje.

Toje galerijoje yra nemaža meno kuri-1

nių, ir jų daugumą sudaro jo paties dar
bai, kurie turi plačią rinką. Nemaža už
sakymų ateina iš JAV, ir vidutiniška pa
veikslo kaina yra apie 120 svarų.

SKULPTORIUS TELEVIZIJOJE
Londone (Kanadoje) spalio mėn. per vie

tinę spalvotą televiziją buvo pristatytas iš 
medžio šaknų skulptūras darąs Pr. Baltuo- 
nis ir jo kūryba.

A. TAMOŠAITIENĖS PARODA
Dail. A. Tamošaitienė surengė savo audi- 

nių-gobelenų parodą Windsoro (Kanada) 
universiteto galerijoje.

LIETUVIS KOMITETE
JAV Liet. Bendruomenės centro valdy

bos pirm. inž. E-ironius Nainys yra pakvies
tas į Niksono administracijos specialų ko
mitetą viešosios nuomonės reikalams.

SKULPTORĖS KELIONĖ
Adelaidėje (Australijoje) gyvenanti 

skulptorė Ieva Pocienė praeitą vasarą ap
lankė Europą ir Salzburgo (Austrijoje) 
mieste dalyvavo bronzos liejimo seminare. 
Dar buvo nuvažiavusi ir į Ameriką.

STIPENDIJA STUDIJOMS
Buenos Aires gyvenąs lietuvis chemikas- 

biologas Edgardas Poškus dalyvavo Argen
tinos universitetų konkurse ir už tyrinėji
mo darbą gavo stipendiją studijuoti Indija- 
nos (JAV) universitete.

Vėliau jis būsiąs dar kviečiamas į Kem- 
bridžio universitetą Did. Britanijoje

SKULPTŪRA TVENKINYJE
Indianoje, Beverly Shores, „Lithuanian 

Park“ miesto tvenkinio viduryje pastatyta 
kanadiečio J. Bakio 28 pėdų aukščio skulp
tūra.

VISUOMENINĖS AMBICIJOS
„Dirvos“ X.21 „Šis bei tas“ skyrelyje ra

šoma:
„Mūsų bendrinių sambūrių vadovai daž

nai įkyri visuomenei savo raguotom ambi
cijom, būdo irzlumu, betiksliais savitarpio 
ginčais. Mes šaukiame: liaukitės pešęsi 
kaip gaidžiai, imkitės vieningo darbo! Eet 
maža ką pagelbsti. Regis, asmens polinkių 
arba per skysto kultūringumo neįmanoma 
pataisyti“.

P. PUZINO MONOGRAFIJA
Chicagoje Čiurlionio galerijos direkto- 

riatas baigia ruošti dailininko Povilo Pu- 
zino pomirtinę monografiją.
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ANGLIJOS KANKINIAI
Kardinolas Jonas C. Heenan, Westmins- 

terio arkivyskupas, savo sielovadiniame 
laiške, skirtame adventui, pradžioje trum
pai pamini iškilmes, kurios įvyko šių metų 
spalio 25 d„ Šv. Petro bazilikoje, Romoje, 
paskelbiant šventaisiais keturiasdešimt 
Anglijos ir Valijos kankinių. Jie mirė už 
tikėjimą įvairiais metais 16 ir 17 šimtm. Iš
kilmėse dalyvavo daugiau kaip dešimt 
tūkstančių Anglijos ir Valijos maldininkų.

Toliau kardinolas Heenan rašo:
„Kanonizacija ir jaudinančios iškilmės 

baigtos. Kas gi toliau? Dalinai priklauso 
nuo pačių kankinių. Jie tikrai minės savo 
kanonizaciją, gaudami iš Dievo ypatingų 
malonių savo tautiečiams. Sunkenybės, ku
rias jie turėjo pergalėti, buvo daug dides
nės, negu šiandien, bet jos buvo panašios. 
Jie gynė tikėjimą ir Kristaus vietininko au
toritetą. lik skirtumas yra tas, jog jie ap
mokėjo tai savo gyvybe, palikdami ištikimi 
Šventajam Sostui.

„Vyrai ir moterys, kurie mirė už tikėji
mą. buvo tokie pat. kaip ir mes —• kunigai 
ir mokytojai, vyrai ir žmonos, motinos ir 
tėvai. Kilusiems iš įvairių socialinio gyve
nimo klasių, du dalykai jiems buvo bendri. 
Viena, ką jie pasirinko, niekuomet neatsi
sakyti katalikų tikėjimo. Antra, jų pasiry
žimas apginti šv. Mišias savo gyvybėmis. 
Daugelis jų buvo areštuoti, kai dalyvavo 
Mišiose. Pagelbėti kunigui, atnašaujančiam 
Mišias, tuomet buvo valstybės išdavimo 
veiksmas. Ona Line (naujoji šventoji) vei
kė daugiausia Londone, rūpindamasi varg
šais vaikais ir slėpdama kunigus. Ji buvo 
pakarta už lai. kad leido kunigui atnašauti 
Mišias jos namuose. Stovėdama prie kartu
vių, ji kalbėjo: „Esu pasmerkta už katalikų 
kunigo slėpimą. Visai to nesigailiu, o labai 
norėčiau, kad galėčiau ne vieną, bet tūks
tantį kunigų priimti“.

Jonas Rigby buvo labai žavus jaunas vy
ras, kuris tuomet dėl savo patogumo atsi
sakė tikėjimo. Labai apgailestaudamas ši
tą savo kaltę, jis darė visa, kad tik pagel
bėtų kunigams. Teisėjas pasakė jam. kad 
jis turi atsisakyti tikėjimo arba mirti. Į tai 
jis atsakė: „Pone, to trokštu ir laukiu, bet 
nesu vertas dėl tokio svarbaus reikalo mir
ti". Kardinolas mini ir kankinį, vadinamą 
Mažuoju Jonu, vienuolį broliuką, kuris pa
ruošdavo slėptuves persekiojamiems kuni
gams pasislėpti. Tai šv. Nikolas Owen.

Galop iškeliamas gražus naujosios šven
tosios Margaritos Clitherow pavyzdys. Ji 
ypač rūpinosi religiniu vaikų auklėjimu. 
Savo name, viršuje jos vyro mėsininko par
duotuvės. ji įrengė mokyklą. Bet šią mažą 
katalikų mokyklą ji apmokėjo savo gyvy
be. Pasmerkta mirčiai, ji buvo prislėgta 
aštriu akmeniu, kai jos rankos ir kojos bu
vo pririštos prie stulpų. Trumpu laiku ji 
buvo sutriuškinta mirtinai. Šv. Margarita 
buvo protestantė, kai ji ištekėjo už atkri- 
tusio kataliko. Po savo atsivertimo ji darė 
visa, kad savo vyrą grąžintų tikėjiman. To 
ji nesulaukė, tačiau jos du sūnūs tapo ku
nigais ir vienturtė duktė — vienuole.

Kanonizacija, anot kardinolo Heenan, 
„duos akstiną veikti krikščionių vienybei“. 
Tai primena mums. •— rašo jis toliau. — 
jog 16 šimtmečio vyrai ir moterys gyveno 
giliu tikėjimu ir mirė gindami jį. Tai yra 
tikra abiem — mūsų ir protestantų kanki
niams, kurie kentėjo už savo įsitikinimus. 
Kanonizacija padės suprasti, ką reiškia tik
rasis ekumenizmas. Jis nereiškia, jog rei
kia atsisakyti tabernakulio, numesti rožan
čių ir paniekinti popiežiaus autoritetą. Tai 
yra klaidingas ekumenizmas. Tuo siekiama 
tik paniekinti nekatalikus. Jie gi nori, kad 
mes kalbėtume apie tiesą meilėje. Jie at
kreipia dėmesį, kada mes. kaip kankiniai, 
parodome sąžiningumą ir drąsą“.

Kardinolas baigia savo laišką, paminė
damas iškilmes, kurios įvyko Šv. Jono ko
legijoje. Oksforde. Ten po 400 metų buvo 
laikomos pirmą kartą Mišios, minint nau
jąjį šventąjį kankinį Edmundą Campion, 
tos kolegijos narį ir mokslo vyrą, kuris, 
kaip anglikonas, išvyko iš Anglijos ir grįžo 
katalikas bei kunigas. Šv. Jono kolegijos 
rektorius Dr. Southern, pasaulietis angli
konas. labai palankiai atsiliepė apie kano
nizaciją. Laiškas baigiamas minėtojo rek
toriaus žodžiais, kuriais jis išreiškia viltį 
apie Anglijos grįžimą j Katalikų Bažnyčią.

J. S.

LIETUVIŲ KUNIGŲ SKAIČIAI
Už Lietuvos sienų šiuo metu yra 772 lie

tuvių kunigų. Daugiausia jų JAV — 612, 
Kanadoje — 30. V. Vokietijoje 20, Did. Bri
tanijoje 7. Italijoje apytikrėmis žiniomis 
apie 10 ar daugiau.

Likusį skaičių sudarytų Australija. P. 
Amerika, N. Zelandija ir kt.

Lietuvoje, 1966 m. duomenimis, buvo 
863 kunigai. Kadangi Lietuvoje kasmet iš
leidžiama tik labai ribotas kunigų skai
čius. o kasmet miršta apie 30. tai neabejo
tinai jų skaičius gerokai sumažėjęs.

Atrodo, kad lietuvių kunigų yra daugiau 
užsienyje, negu pačioje Lietuvoje.
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A. Dičpetrio
3. Melsvų tolių poetas

A. Dičpetrį galima būtų pavadinti mels
vų tolių poetu, besiilginčiu to, ko jis nori, 
bet negali surasti, tvirtai įsitikinusiu, kad 
„už melsvo tolio laimė supas, kaip ryto aša
ros rugiuos". Jausdamas savo ribotumą, 
savo „nykstančias dienas — vienintelę pa
saką", raginančią gerti „taurę vis naują, 
vis kupiną“, -— vis dėlto nepasisotina nei 
„pieno, nei kraujo lašais". Priešingai, jau
čia neramaus ieškojimo sukeliamą dramą, 
kuri „tyrąjį džiaugsmą tik skaldo, tik tru
pina“.

Tą pasaką —■ „debesį nykstantį, mėly
ną“, taigi praeinantį — A. Dičpetris dar 
emocingiau išryškina „Už mėlynų marių" 
eilėraštyje. Romantiškai ilgėdamasis to. kas 
nepasiekiama, girdi, kaip „už mėlynų ma
rių mergaitės dainuoja ir skamba už mėly
nų marių varpai“, viliodami jo ramybę bei 
ilgesį ir nusinešdami su savimi „už mėlyni) 
marių“. Gal jį „skubina... lakioji jaunystė“, 
gal pavasaris, kai žino, kad jo „lengvutę 
valtelę kasdien į tą kraštą“ vis veda ar
čiau.

Romantinių melsvų tolių trauka atsiga
mina jo vazduotėje sutikus ir jauną mer
gužę. kurios „melsvos akys ■— pasaka gili
— kviečia, lyg plaštakės, skrist kažkur to
li“. Poetas sustoja, sustabdo ir mergužę po 
kuplia liepa, norėdamas suprasti tos nuo
stabios traukos prasmę:

Stosim, pasiklausim 
liepos paslapčia, 
ko krašte toliausiam 
vis gražiau, nei čia...

(Vasarą)
Tačiau tų melsvų tolių magijos prasmę 

poetas gerai suvokia: širdis veržiasi į toli
mus kraštus, nes ji „krūtinėj vis taip nera
mi virpa“, nes jauna ji taip greitai apsivi- 
lia. —- „nei tolimo aido neliko šiandieną, 
nors amžiais mylėsi, sakei“ (Tik pelenai), 
nes pagaliau „man visos dienos — lygiuos 
kloniuos kalnų viršūnių verkiant klysti“ 
(Sudiev, drugeli!). Romantiškų viršukalnių
— jaunystės įkvėptų žygių, idealų, siekimų
— ilgesys taip dažnai sudūžta į tikrovės 
uolą, į nesėkmę, rutiną, kad, atrodo, tik ten 
gera, kur mūsų nėra. Nepasiekiamas Eldo
rado kankindamas vilioja, o kasdienybės 
rutinoje „siela dulkėm prausias“.

Šią įtampą tarp kietos tikrovės ir išidea
lizuotų melsvų tolių, ne kartą pasibaigian
čią šiurpia drama, A. Dičpetris vykusiai 
pavaizduoja „Pakaruoklės“ eilėraštyje. 
Prie mūro vartų užkasa jauną „mėlynų 
akių ir mylinčios širdies mergytę“, prie ku
rios kapo „stebisi suėję moterys“ ir dairosi. 
Poetas neieško mėlynų akių, kaip debesys.

poezijos lobis
ir balto, švelnaus kaklo, kaip saulės spin
dulys, mergytės dramos priežasčių: „Aš ne
žinau, kodėl ji panorėjo mirti taip jauna“ 
Tačiau jos ir nesmerkia, kaip subėgusios 
moterys ar A. Vienuolio „Paskenduolės" 
Verutės sutiktieji, nors „keleivis, kur su
grįžta vėlinąs, praeiti pro kapus bijos", — 
ir priėjęs pabučiuoja „žemę, jos nepapuoš- 
tą kapą", jautriu vidumi nujausdamas, kad 
jei ne žmonės, tai Viešpats supras jos jau
nystės skrydžio sulaužytus sparnus:

Ją balto beržo šaknys apkabino.
Po baltu beržu miega ji.
Iš tolo žiūri kryžiai samanoti
ir liūdnas Viešpats šypsosi...

Idealų ir tikrovės kolizija, nors ir nuolat 
derinama, bet dažnai dramatiškai pasibai
gianti. dar kartą tvyksteli „Prieš naują ke
lionę" eilėraštyje. Jo ekspozicijoje — šven
tovė su altoriumi, ant kurio dedami „šir
džių troškimai“; priešybės paralelėje -— 
„už durų beldžias vėl diena įšėlus ir kelio
nės žirgas trypia neramus". Tačiau 
širdyje nejausti džiaugsmo, — šaltas 
vylimas kropia į ją, prisiminus nuo 
dienų maginantį norą daug pasisemti
mės-motinėlės kraičio. Tie siekiai, atrodo, 
nebuvo pasiekti, nes „rods, už jūrių marių 
laimės dar nueičiau, rods, tik pirmą dieną 
dar tegyvenu“.

Deja, lėksmo aistra atslūgus), prigesusi, 
apvaldyta: dabar tenori „tik nulenkti gal
vą, kol širdis naujai kelionei įgalios“, nors 
vis tebevilioja „tie platūs toliai, tos auksi
nės kalvos“ pamėginti „klystančio dalios“ 
šiuo rinkinio baigmės eilėraščiu A. Dičpet
ris nujautė ir pramatė savo paskutinę ke
lionę į melsvus tolius. į užjūrius, visam lai
kui

poeto 
nusi- 
mažų 
iš že-

palikus gimtąjį kraštą:
Kai vėliau keliausiu tolų didį kelią, 
nors ir puoštus žemė jau gelsvais 

žiedais, — 
mėlynoj padangėj man dainuos ereliai 
ir širdy jaunystė nepalūžus žais.

Tik nenujautė tada poetas, tik. deja, ne
pramato, kad, kai žemė gelsvais dažais 
puošis — 1968 m. lapkričio 30 d., taigi, ru
denį — pavargusi širdis palūš ii' sustos 
plakusi.

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
KLUBAS

Laikraščiuose ir biuleteniuose prieš kurį 
I laikų buvo pranešta, kad Vokietijos lietu
viai gydytojai nori susiorganizuoti. Paruo
šiamasis darbas vyko sparčiai. Iki dabar 
jau žinoma, kad Vokietijoj 23 lietuviai gy
dytojai dirba savo profesijoj. Vokietijos 
universitetuose šiuo metu 8 lietuviai studi 
juoja mediciną. Kaip organizatoriai prane
ša, tie skaičiai dar nepilni, gydytojų esą 
keletu daugiau.

Gydytojų organizacijos steigiamasis su
važiavimas vyko Annabergo rūmuose, 
Bonn-Ead Godesberge. Vyko du posėdžiai. 
Gydytojai savo organizaciją pavadino „Vo
kietijos Lietuvių Gydytojų Klubu", priėmė 
statutą ir išsirinko statutinius organus. 
Valdybą sudaro du žmonės — gydytojai V. 
J. Bylaitis — pirmininkas. B. Paltarokaitė 
— iždininkė. Klubo kontrolieriais išrinkti 
dr. A. Laukaitis ir A. Gintautas.

Suvažiavimas Klubui numatė šitokius 
tikslus: gvildenti medicinos, kultūros, so
cialines ir kitokias problemas aplamai ir 
specialiai iš lietuviško požiūrio; rūpintis 
savo narių parama ir informacija; padėti 
vienas kitam įgyvendinti savo profesinius 
interesus; artimai bendradarbiauti su kitų 
tautų gydytojais, aptariant ir ginant savo 
profesinius siekimus: palaikyti glaudžius 
ryšius su savo tautiečiais ir teikti jiems 
reikalingą pagalbą nagai savo profesinį pa
tyrimą ir galimybes; raginti ir remti lietu
višką jaunimą siekti medicinos ir kitų 
aukštųjų mokslų.

Gydytojai išsiskirstė iki kito suvažiavi
mo, kuris numatomas Studijų Savaitės me
tu. Tikimasi įjungti daugiau gydytojų į 
klubo veiklą. Dr. Gintautas paruoš aplink
raštį su smulkiom informacijom, ką daryti, 
norint Vokietijoj įsigyti gydytojo kabinetą.

Suvažiavimą sveikino Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirmininkas.

Tikimės, kad ir VLGK suvaidins tokį 
svarbų vaidmenį lietuviškame gyvenime, 
kaip Amerikos lietuviai gydytojai.

LIETIVOJE
PANEVĖŽIO TEATRAS

Panevėžio teatras, prieš sezoną pradėda
mas. vyko gastrolių. Jis Šiauliuose ir Skuo
de parodė Antano Vienuolio dramą „Prie
blandoje" ir V. Miliūno pjesę „Karuselė" 
Kita teatro grupė lankėsi Pasvalyje, Prie
nuose ir Alytuje.

Teatras lapkričio mėn. statysiąs naują 
premjerą — V. Palčinskaitės pasaką „Juo. 
danosė prasižiojo", o prieš Naujuosius Me
tus J. Miltinis pastatysiąs jau seniau įteik
tą JAV gyvenančio žurnalisto A. Laurin- 
čiuko pjesę „Vidutinė moteris“, kur, aišku, 
su komunistams įprasta tendencija pasako
jama apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

(ELTA)

LIETUVOS MOTERYS NORI „MAKSI"
„Literatūroje ir mene" rašoma, kad rei

kėtų duoti atsakymą skaitytojoms iš Vil
niaus Valstybinio pedagoginio instituto, 
kurios savo laiške rašo: „Viso pasaulio mo
terys šiemet nešioja ilgas kelnes, „maksi" 
sukneles ir paltus. Tuo tarpu mūsų par
duotuvėse šitokių drabužių ir su žiburiu 
nerasi... Atleiskite, kad rašome apie tai jū
sų redakcijai. Mes manome, kad mada — 
taip pat menas, o gražiai, madingai rengtis 
— kultūringumo požymis".

„Ką gi. mergaitės, jums atsakyti?“ klau
sia redakcijos atstovas. „Madingos mote
rys iš tikrųjų apsimovė ilgas kelnes ir. at
rodo. įrodė, kad šis drabužis visai tinka
mas. Tačau mūsų lengvoji pramonė, tur 
būt. irgi turi savo nuomonę“.

Dar tame pačiame laiške moterys skun
džiasi, kad nereguliariai ir pavėluotai 
eina madų žurnalas „Banga", kuris vis 
komenduoja pasenusių modelių rūbus.

re-

res

PAMINĖTAS P. OLEKA
„Literatūroje ir mene“ Antanas 

gis platesniu straipsniu paminėjo 
rių. pedagogų ir dainininką Petrą
kuris švenčia 75 metų amžiaus jubiliejų.

Kučin- 
režisie- 
Oleką,

ALEKSANDRAS DIČPETRIS

UŽ MĖLYNŲ MARIŲ 
Už mėlynų marių mergaitės dainuoja 
ir skamba už mėlynų marių varpai. 
Ir mano ramybę, ir ilgesį mano 
už mėlynų marių vilioja varpai.

Į tyliąją mano pakalnę atklydai 
tu, tolimo krašto nelauktas svety, 
ir mano ramybę, ir ilgesį mano 
už mėlynų marių nusineši tu.

Pro skambųjį juoką, pro žydinčius sodus 
kažkas praplasnojo tyliaisiais sparnais, — 
gal skubina mano lakioji jaunystė, 
pavasaris eina už marių svečiuos?

Žinau, kad ir mano lengvutę valtelę 
kasdien į tą kraštą arčiau tu vedi, 
kur leidžiantis saulei ir debesys plaukia, — 
už mėlynų marių, kur skamba varpai.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KAPŲ LANKYMAS

KLUBAS BE DURŲ 
(jumoras iš Lietuvos)

— Sako, kad mūsų klubas uždarytas?!
— Melas! Mūsų klubas dar nė durų ne

turi! (Heimatstimnie)

KHNO KULTŪROS INSTITUTO 
SUKAKTIS

šiemet Lietuvos valstybiniam Kūno Kul
tūros Institutui (Žaliakalnio ąžuolyne Kau
ne) suėjo 25 metai.

Gerb. pone Redaktoriau,
Negražus man laiškas iš Nottinghamo i „Pasau(io Lietuvis" 1970 m. rugsėjo-spa- 

apie liūdną kapinių procesiją. Pirmiausia ]io Nr 12/48 ižsispausdino tokj tekstą-san- 
nepatiko dėl to, kad to laiško autorius su- trauk.} jflm atsjųstojo DBLB 
skaičiavo Nottinghamo lietuvių galvas, si- -t
taip galvomis skaičiuojama galvijus ir ko- D Britanijos Liet. S_gos 
pūstus, bet ne žmones. ' vime buvf) atstovaujami 529

DBLS, LNB, DBLB IR S
pirm. S. Kas-

Jame dėstė žinomieji sportininkai Lagu- 
navičius. kuris savo metu treniravo Kini
jos krepšinio valstybinę rinktinę, S. Butau
tas. V. Kulakauskas, K. Petkevičius, V. 
Sercevičius, S. Stonkus. M. Paulauskas, J. 
Sviderskaitė, G. Tulevičiūtė, J. Daktarai- 
tė ir kt.

Per tuos metus Institutas išleido 2.300 
kūno kultūros ir sporto specialistų. 1947 
m. Instituto krepšinio rinktinė tapo Sov. 
Sąjungos čempionais. 1957 m. Instituto mo
terys rankinio ir 1963 m. vyrai rankinio 
čempionais.

Per visą tą laiką K. K. Instituto sporti
ninkai olimpijadose laimėjo 6 sidabro ir 1 
bronzos medalį, o pasaulio čempionatuose 
2 aukso ir 1 sidabro medalį.

ŠIRDIES VOŽTUVŲ OPERACIJOS
Vilniaus klinikų širdies chirurgai, vado

vaujami prof. A. Marcinkevičiaus, trims li
goniams pagedusius širdies vožtuvus pa
keitė ne dirbtine medžiaga (plastmasine), 
bet iš kitų operuojamų ligonių paimtais 
audiniais.

Tokios operacijos yra pirmosios visoje 
Sov. Sąjungoje.

..Tiesa" pranešė, kad viena 
jų jau išvažiavo namo.

tų operuotų-

MĖSOS IR

išspausdinta-

PAPILDOMAI PAGAMINS 
SVIESTO 

„Tiesoje“ (lapkričio 10 d.) 
me pranešime iš Skuodo nurodoma, kad
Luknės kolūkio gyvulių augintojai beveik 
įvykdę savo šiemetinius įsipareigojimus 
pagaminti 100 hektarų naudmenų po 175 
centnerius mėsos ir po 730 centnerių pieno.

Kadangi artėja partijos suvažiavimas, 
tai jo garbei, kaip ir visi daro, lukniečiai, 
pasirodo, nutarė dar papildomai pagamin
ti tam plotui po 35 centnerius mėsos ir po 
20 centnerių pieno...

IŠRADIMAI IR IŠRADĖJAI
„Tiesos" pranešimu, Lietuvos ūkis su

taupęs nuo penkmečio pradžios apie 15 mil. 
rublių, pritaikydamas išradėjų pasiūlymus.

Per tą laiką gamyboje pritaikyta buvę 
apie 1.500 išradimų.

KASPARAS
■ zacijas. Tai irgi yra tiesa. Jeigu visos orga- 
• nizacijos jau būtų įstojusios į DBLS. tada
■ tikrai S. Kasparą laikytume nesamos res

publikos prezidentu, kuris šūkauja sau vie
nas. Dabar jis šį tą dar turi, nors ir ne 
tūkstančius narių, kaip Bendruomenė savo 
suvažiavimų metu giriasi. Tie jo tūkstan
čiai. kaip Londone juokaujama, yra miru
sios sielos, įtrauktos j sąrašus iš Leytonsto- 
no ir Mostono respublikų...

Tiesa, DBLS turi Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovę, o toji — Sodybą, namus, spaus
tuvę. Tur būt, geriausia būtų buvę nuo to 
ir pradėti visą istoriją. Deja, ir ta istorija 
yra nusibodusi. Jeigu S. Kasparas pavarty
tų „Eur. Lietuvį“, tai surastų ir savo raštų, 
peršančių visiems su visais tartis ir kapi
talais sueiti j nieko neturinčią ir dėl to jo
kios rimtesnės veiklos negalinčią išvystyti 
Bendruomenę. Bet kas gi tada atsitiko? 
Demokratišku būdu pasikeista nuomonė
mis. o DBLS suvažiavime taip pat demo
kratiškai nuspręsta, kad būtų naivu ir tie
siog vaikiška atiduoti mirusias sielas skai
čiuojančiai Bendruomenei visa tai, ką su
kūrė DEiLS. Jeigu DBLS suvažiavime kas 
nors galėjo būti priešingas tokiai pažiūrai, 
tai tik S. Kasparas, kuris, kaip matome, iki 
pat šiai dienai dar neįveikia nurimti.

Kad DBLS nereikia likviduoti, tada bu
vo daug motyvų, ir tarp tų motyvų ne tik 
vien turtinis svėrė. Ką žmogus sukuria, 
prie to ir pripranta. Lietuviai priprato prie 
DBLS ir nenorėjo jos atiduoti S. Kasparo 
Bendruomenei. Tai kas čia nepaprasta ar 
nusikalstama?

Iš „Pasaulio Lietuvyje“ išspausdinto 
straipsnelio atrodytų, kad S. Kasparas 
DBLS ir LNB veikloje įžiūri kažkokių nu
sikalstamų dalykų. Užuot bėgęs į prokura
tūrą ar gal joje buvęs ir nieko nelaimėjęs, 
jis skundžiasi PLB Valdybos leidžiamame 
laikraštyje. Tas laikraštis toli, jo redakto
rius nenusimano apie mūsų reikalus ir san. 
tykius, dėl to ir išspausdino aptrumpintas 
S. Kasparo namazgėles. Argi ne pamazgė- 
lės yra tvirtinti, kad DELS Valdybos na
riai susirinko dalį akcijų? DBLS Tarybos, 
ne Valdybos nariai turi įgaliojimus atsto
vauti LNB susirinkimuose tam tikram ak
cijų skaičiui. Ta proga dar būtų galima pa
klausti. iš kur jis pasidarė toksai 
žinovas, kad taip drąsiai tvirtina, 
ma ir kas ne? Jeigu įstatymai 
DBLS patikėtiniams atstovauti 
kams LNB suvažiavimuose, tai taip nebūtų 
ir daroma. Čia visi žino, kaip iš tiesų yra 
ir kas galima. Tai S. Kasparas „moko“ 
įstatymu per „Pasaulio Lietuvį“ tų įstaty
mu nepažįstančius...

Savo metu S. Kasparui per „Eur. Lietu
vį“ jau buvo pasakyta, kodėl negalima ak
cininkams išsiuntinėti pakvietimų. Lietu
vių Namų Bendrovė kvietimų negali iš
siuntinėti. nes neturi akcininkų adresų. 
Vieni tų akcininkų yra išsisklaidę po visus

pasaulio kraštus ir nemato reikalo prane
šinėti savo adresų. Kiti, -tiesa, tebegyvena 
Britanijoje, bet irgi nesiteikia pristatyti 
adresų pasikeitimus. Dalis, žinoma, jau yra 
mirusi. Kaip jiems gali įteikti tuos kvieti
mus?

DBLS Taryba, tiesa, gali kontroliuoti 
Bendrovės direktorių darbą. Bet dėl to jau
dinasi ir net į JAV bėga skųstis, atrodo, tik 
S. Kasparas vienas. Ligi šiol nebuvo girdė
ti, kad dėl to dar kas nors kitas jaudintųsi. 
Priešingai, DBIJS nariai patenkinti, kad 
yra būdų Lietuvių Namų Bendrovei kon. 
troliuoti. Sąjunga yra Sąjunga, o Bendro
vė — turtas. O kai Sąjunga turi patikėti
nius, tai šie. žinoma, gali kartais pasisau
goti, kad j direktorius neįeitų žmogus, ku
riam ne DBLS ar LNB rūpi, bet kažkas ki
ta. Jeigu tokių direktorių kaip S. Kasparas 
susidarytų bent keletas, tai, tur būt. ir 
LNB reikėtų likviduoti.

Jeigu tokiais nutarimais ar veiksmais iš 
tiesų būtų kiek daugiau nepatenkintų, tai 
jie vargu bėgtų skųstis į „Pasaulio Lietu
vį“. Jie ateitų j DBLS suvažiavimus ir 
LNB susirinkimus ir kalbėtų. Bet kas bu
vo tuose suvažiavimuose ir susirinkimuose, 
tai labai gerai žino, kad vienintelis „revo
liucionierius“ tėra tiktai S. Kasparas. Jo 
tasai perdėtas ir įkyrus tariamasis revoliu- 
cionieriškumas nusibodo, ir gali būti, kad 
kokį kartą ar kitą jo išpūsti ir su teisybe 
prasilenkiantieji raštai „Eur. Lietuvyje“ 
nebuvo išspausdinti. Bet S. Kasparo tvirti
nimas. kad daug kartų nebuvo spausdina
mi LB aplinkraščiai ir pranešimai, labai 
reikalingas įrodyti, kad nebūtų 
melu.

S. Kasparo rašto „Pasaulio 
pabaiga sprendžia politinius
Matyti, kad politikas iš jo visiškai nekoks. 
Kai žmogus nenusimano ir tyli, tai tokį ga
lima net pagerbti. Bet S. Kasparo politinė 
filosofija apie diskusijas Britanijos parla
mente ir spaudoje ryšium su Baltijos auk
so nusavinimu rodo jo visišką nesiskaity
mą su faktais. Beria žmogus sau žodžius 
kaip didelis, tarytum nežinotų, kad parla
mento nariams buvo išsiuntinėtas platus 
memorandumas ir kad juo kaip tik ir nau
dojosi parlamento nariai. Jeigu tas memo
randumas ar diskusijų parlamente san
trauka nebūtų buvusi spausdinta „Eur. 
Lietuvyje“ arba jeigu S. Kasparas ligi šiol 
būtų gyvenęs kur nors mėnulyje ar Ugnies 
žemėje, sakytume: ką gi. nežino, žmogus, 
nors ir mėgsta paplepėti. Kai nežino reika
lų. tai ir nekalba. Bet Kasparas, deja, pri
valėtų žinoti ir nešnekėti niekų.

Apskritai jo tie visokie skundai ir jo ne
pasitenkinimas. atrodo, baigi | jam pačiam 
sveikatą sugadinti, o kitiems tik gaišina 
laiką. Geriausia būtų, jei jis sustabdytų to
kios rūšies veiklą ir pasitenkintų vien po
zityviu lietuvišku darbu. Visiems būtų svei
kiausia.

1970 suvažia- 
nariai. S-gos 

Antra, reikia neužmiršti, kad Vėlinių I įstatų pakeitimas, kai ką pasiimant iš LB 
dieną lietuviai eina lankyti savo mirusių įstatų, dar nerodo, kad S-ga iš tikrųjų jau 
artimųjų ar pažįstamų paprastai ne sūri- tapo bendrine organizacija, galinčia atsto- 
kiuoti ir kieno nors suskaičiuoti galvomis, vauti visiems D. Britanijos lietuviams, 
bet pavieniui ar šeimomis. Taip jau buvo Taip pat ne visos liet, organizacijos eina iš 
iš seno, ir tokią tradiciją palaikau, nieko vien su Liet. S-ga. o tik kai kurios. Lietu- 
nenorėdamas žinoti apie galvų skaičiavi- vių Namų Akcinę Bendrovę sudaro akci- 
mą tą dieną, kai viena galva veda, o kita ninkai, kurių yra apie du tūkstančius. So- 
seka, kaip bandoje. dyba, namai ir spaustuvė priklauso jiems.

Kapinėse žmonės pabūna vieni, niekieno Tiesa, dalį akcijų susirinko S-gos Valdybos 
netrukdomi pamąsto apie savo artimuo- nariai, dalis, akcininkų atstovavimo (gaile
sius. pasimeldžia ar net paverkia, uždega jinius taip pat perduoda S-gos patikėti- 
žvakutę ir jaučiasi kažkaip arčiau. Jaučia- niams, bet pati S-ga valdžios įstatymais ak- 
si jie su tais mirusiais lyg ir šeimoje ar cijų turėti negali. Ne visiems akcininkams 
tarp draugų ir pažįstamų, vieni be nereika- dėl kažkurių sumetimų siunčiami suvažia- 
lingų galvų ir akių. Tikiu, kad neaplenks vi m ų kvietimai, tad ne visi žino ir suvažia- 
nuėję į kapus net ir nepažįstamo tautiečio vimų datas, šiuo būdu S-gos V-bos nariai 
lietuviška pavarde. Taip pat juk gyvi žmo- per savo patikėtinius kontroliuoja direkto- 
nės lanko vieni kitus ne išrikiuoti ir su- rių rinkimus. Yra daug priešingai nusista- 
skaičiuoti galvomis. Kas privatu, tai ir turi čiusių prieš tokius veiksmus. Bet šito nega- 
būti privatu. Ii iškelti viešumon, nes S-gos V-bos kontro

liuojamas „Europos Lietuvis“ siunčiamų 
pareiškimų nespausdina. Daugeliu atveju 
jis taip pat yra atsisakęs spausdinti net LB 
aplinkraščius bei pranešimus. Niekas dau
giau, tik pasigyrimas ir dėl to S-gos infor
macinio leidinio, kuris, esą, paskatinęs di
deles diskusijas Anglijos parlamente ir 

kas arba moteriškas megztukas, vilnonis I spaudos atsiliepimus ryšium su Baltijos 
arba aeryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui tautų aukso perdavimu Sovietu S-gai. Iš 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng- tikrųjų diskusijos vyko tarp tuomet D. Bri- 
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė. tani,ją valdžiusios socialistinės vyriausybės

ir opozicininkų konservatorių, kurie to jo
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra kiu būdu nebūtų padarę . 

£35.0.0.

M. B.

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.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3į 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.

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras), 

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

S. Kasparas, mūsų mastais, turėtų būti 
Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki- didelis vyras. D. Britanijoje tėra tik viena 

tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie Lietuvių Bendruomenės Valdyba, o jis — 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja- jos pirmininkas. Bet iš didelių vyru būtų 
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui reikalautina. kad jie neraizgytų reikalų, ei- 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po tų šiek tiek tiesesniu keliu.
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai „Pasaulio Lietuvyje" išspausdintoji jo 
£4.15.0, nailono marškiniai £2/10 —, nai- rašto santrauka yra tikras neteisybių rez- 
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska- ginys. iš kurio k.všoįa noras būtinai iškelti 
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk- savo atstovaujamąją organizaciją, sten- 
nelei £4.0.0. puikūs vilnoniai moteriški ša- giantis kitą nužeminti. Savąją, žinoma, jis 
liai £3.5.0 ir kita. gali sveikas reklamuoti, kiek tik jam pa

tinka. bet ne kitų sąskaiton.
Už £12.0.0 pasiunčiame maisto siuntinį S. Kasparas tiesą sako, kiek nariu buvo 

iš specialiai parinktų produktų. Priimame atstovaujama DBLS suvažiavime 1970 m. 
užsakymus auto mašinoms, motociklams. Tiesa, kad buvo pakeisti DBLS įstatai su 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun- intencija leisti toje organizacijoje apsi- 
čiame pinigus ir t. t. | jungti ir kitoms. Gali būti, kad pakeistieji

DEiLS įstatai yra panašūs į Bendruomenės 
įstatus. Kas iš to? Pagaliau kodėl gi DBLS 
negali atstovauti D. Britanijos lietuviams? 
Ar dėl to, kad pakeitė įstatus? Į tuos klau
simus Bendruomenės pirmininkas neatsa
ko. Jis pasitenkina nurodymu, kad DBLS 
apima ne visas Britanijos lietuvių organi-

įstatymų 
kas gali- 
draustu 
akcinin-

pavadintas

Lietuvyje“ 
klausimus.
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EuroĮMhs Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

10 svarų aukojo M., po 5 svarus — P. 
Dudėnas, J. Mosteika, P. Vencaitis, P. He
rington, 3 svarus — A. Surblys, po 2 svaru 
— B. Puodžiūnas, A. Petronis, V. Kozak. 
K. Kamarauskas, 30 šil. — J. Jonkaitis, 
po 1 svarą — K. Jankus, P. Jusionis, A. 
Žukauskas, J. Povilavičius. A. Kalusevi- 
čius, K. Dabkus, P. Stokietis, D. Lockett, 
P. Vitėnas, A. Dargis, A. Repšys, J. Dargis, 
V. Eudzevičius, J. Kumpis, S. Chadwick, 
po 10 šil. — V. Andruškevičius, S. Čeka
nauskas, J. Williams, G. Doherty, F. Ko- 
ženko, P. Organčik, J. Zaveckas, J. Dauba
ras, J. Aukštikalnis, M. Sveikutis, J. Ka
minskas ir A. Balinskas.

Pagal aukų lapą Stoke-on-Trente P. Du
dėnas surinko 49 svarus, kitos aukos buvo 
prisiųstos paštu.

Aukotojams ir aukų rinkėjams nuošir
džiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

KADA LAIKRAŠTIS IŠEIS IR KADA 
NEIŠEIS?

Prieškalėdinis „Europos Lietuvio“ nume
ris bus paskutinis šiais metais. Visokie pra
nešimai, skelbimai ar sveikinimai, kad pa
tektų į jį, turi būti atsiųsti ne vėliau kaip 
iki gruodžio 17 d., ketvirtadienio.

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

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 10 dol. 
A. Venslova, 10 šil. V. Leliūga, 1 dol. J. 
Vaičiulis ir 3 šil. K. Drauginis.

LONDONAS
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 prašomi 
siūlyti kandidatus ir kandidatų sąrašus 
prisiųst C. Skyriaus Valdybai iki š. m. 
gruodžio 30 d.

Centrinio Skyriaus Valdyba

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 
Vietoje kalėdinių sveikinimų pik. V. Stri- 
mas aukojo Tautos Fondui 3 sv., DBLS — 
2 sv.

VIEŠNIA IR SVEČIAS
Ilgesniam laikui Lietuvių Namuose Ix>n- 

done yra apsistojusi B. Paprockienė iš 
JAV.

Londone keletą dienų prabuvo ir Lietu
vių Namuose lankėsi aktorius St. Pilka iš 
JAV.

ALBANIJOS ŠVENTĖ
Lapkričio 28 d. Albanijos išeiviai Londo

ne minėjo savo valstybės 58 metų nepri
klausomybės sukaktį. Ta proga Anglo-AI- 
banų draugija suruošė priėmimą, į kurį 
taip pat pakvietė kitų Rytų Europos tautų 
atstovus. Tarp svečių buvo Lietuvos Atsto
vas V. Balickas ir DBLS vicepirm. J. Vil
činskas su poniomis.

PAS BALTGUDZIUS
D. Britanijoje gyvena apie 5000 baltgu- 

džių. Jų kultūrinės veiklos centras yra 
šiaurės Londonas, kur jie turi įsigiję 3 na
mus. Ten yra bendrabutis mokslus einan
čiam jaunimui, kuriame šiuo metu gyvena 
17 jaunuolių. Jie mokosi anglų mokyklose, 
o laisvalaikiu bendrabutyje turi Baltgudi- 
jos istorijos ir gudų kalbos pamokas.

Gretimame name yra gudų mokslinė 
biblioteka ir tautinis muziejus. Studijuo
jantieji gudų kalbą ar istoriją čia gali rasti 
knygų įvairiomis kalbomis, įskaitant ir lie
tuvių kalbą. Čia saugomas kelių šimtų me
tų senumo Lietuvos Statutas ir daug kitų 
vertingų knygų iš Didž. Lietuvos Kuni
gaikštystės laikų, šiam kultūros lobiui įsi
gyti ir išlaikyti pinigus suaukojo gudai, gy
veną visame laisvame pasaulyje. Prie to 
prisideda taip pat gudų klubai Vid. Angli
joje, kurie savo pelną perveda centrui.

Lapkričio 29 d. Londono gudai minėjo 50 
metų sukaktį nuo Slucko sukilimo, kurį jie 
laiko lyg simboliu tautos rezistencijos prieš 
svetimą priespaudą. Gudų kultūrinė veikla 
visiems ten apsilankiusiems padarė labai 
gilų įspūdį.

j. V,

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DELEGATŪROJE
Gruodžio 2 d. PET Londono delegatūros 

posėdyje buvo diskutuota Vak. Vokietijos- 
Lenkijos sutartis ir išrinkta delegatūros 
vadovybė ateinantiems metams. Pirminin
ku išrinktas dr. V. Svoboda (čekas), vice- 
pirm. K. Trębicki (lenkas) ir sekretorium 
— M. Zavalani (albane).

MANCHESTERIS
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.
Dienotvar' ėję numatyta, be kitų 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 kandidatų 
lapas jau iškabintas skelbimų lentoje, tai 
kviečiame siūlyti kandidatus.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
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.

BIRMINQHAMAS
B. MAZŪRAS SERGA

Jau kuris laikas serga Mazūras Balys.
Kol kas jis yra Birminghamo gerklės li

goninėje. Jaučiasi vienišas.
Jei iš tautiečių kas nors galėtų jį aplan

kyti, jis būtų dėkingas.
Šateikis

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius ir Moterų Draugija 
rengia vaikams Kalėdų eglutę, kuri įvyks 
gruodžio 19 d., šeštadienį, 5 vai. po pietų, 
Ashton Comercial užeiginėje. L^igh Mote
rų draugijos dosnios šeiminiu! ės paruoš 
vaikučiams gerų užkandžių su arbatėle ir 
limonadu. Kalėdų senelis mažučius apda
lys turtingomis dovanėlėmis.

Be to, numatyta pravesti turtingą loteri
ją. Suaugusiems veiks baras ir bus paga
minta gerų užkandžių.

Maloniai prašom tėvus atsilankyti ko 
gausiausiai, taip pat iš arčiau visus lietu
vius, prijaučiančius mūsų parengimui.

Skyr. Valdyba ir Moterų Draugija

KETTERINQAS
DAR VIENU SUMAŽĖJO

Lapkričio 25 d. L. Nemeika persikėlė gy
venti į Nottinghamą. Jis daug metų pragy
veno Katteringe.

Per 3 metus 4 lietuviai persikėlė iš Ket- 
teringo į Nottinghamą. L. Nemeika buvr 
ilgametis skyriaus narys ir prie bažnyčio' 
artimas, o jam išvykstant nebuvo kam ii 
arbatėlės surengi i.

J. Liobė

KETTERINGAS 
LIETUVĖ SESELIŲ GLOBOJ

Kai prieš 3 metus atsikėliau į Ketterin- 
gą gyventi, iš lietuvių sužinojau, kad čia 
gyvena ir B. Kaupytė, nepilno proto mote
ris. Mačiau, kaip ji gyvena, ir stebėjausi, 
kad niekas ja nepasirūpina. Po teisybės, ji 
viena tokiose sąlygose išgyveno net 10 me
tų. nieko neįsileisdama. duris ir langus žie
mą ir vasarą laikydama atdarus, kad išeitų 
blogas oras.

Dabar ji vietinio kunigo rūpesčiu paimta 
ir atiduota seselių globon. Namas buvo ap
tvarkytas ir dabar yra kunigo žinioje.

J. Liobė

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius galima pinigus siųsti šiuo 
adresu:

Frl. R. Kumfert,
5 Koeln - 91, Dieselstr. 40/26. 

Pinigus siųsti pašto perlaida (Zahlkarte) į 
Postscheckanrt, Koeln, Konto Nr. 186994.

VOKIETIJA
PRIEŠKONGRESINIS JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
1971 m. liepos 25-31 dienomis įvyks 

prieškongresinis lietuvių .jaunimo suvažia
vimas Vokietijoje, Ead Pyrmont kurorte 
(netoli Hannoverio), Ostheim namuose.

Didžiosios Britanijos ir Europos lietuvių 
jaunimas, numatąs sekančią vasarą aplan
kyti Vokietiją, kviečiamas šiame suvažia
vime dalyvauti. Tikslesnes informacijas 
gausite iš suvažiavimo rengėjų — Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Sek
cijos. į kurią visi suinteresuotieji prašomi 
kreiptis sekančiu adresu: Andrius Smitas. 
53 Bonn-Bad Godesberg 1, Annaberg Str. 
400, W. Germany.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
8591 LS KUOPOJE SCHWETZINGENE 
Lengviausia pasiruošti minėjimams yra 

Schwetzingeno lietuvių kuopoje. Mat, čia 
kasdien yra daugiau kaip šimtas vyrų 
drauge, užtenka tik jiems pasakyti, kad, 
Pakeitę darbo drabužius į išeiginius, susi
rinktų į salę, ir publika jau yra. Programą 
sudaryti irgi nekomplikuotas reikalas. Va
sario 16 gimnazija ir Vokietijos LE būstinė 
yra už nepilnų 30 kilometrų, kuopos vadas 
kartu ir Vokietijos LB valdybos pirminin
kas, tai nesunku susitarti su reikalingais 
asmenimis. Minėjimai dažniausiai daromi 
tą pačią dieną, kai išpuola šventė. Lapkri
čio 23-ji šiemet buvo pirmadienį, tad pir
madienį pavakare ir buvo Lietuvos kariuo
menės sukaktis gražiai paminėta. 15 vai. 
susirinkta iškilmių salėn. Atidaromąjį žodį 
tarė 8591 LS kuopos vadas mjr. Jonas K.

L’ETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — gruodžio 13 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
KETTERINGAS — gruodžio 13 d.. 12 vai. 

Iš vakaro ir po 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.
HALIFAX -— gruodžio 13 d., 1 v. p. p.
BRADFORD — gruodžio 20 d. ir gruodžio 

25 d. Šv. Kalėdų Mišios — 12.30 v.
NOTTINGHAMAS — Kūčiose, gruodžio 

24 d., Bernelių Mišios 24 vai.; Kalėdų I. 
II d. ir gruodžio 27 d., 11.15 vai., Liet. Ži
dinyje.

NOTTINGHAMAS — sausio 1 d„ Naujuose 
Metuose, 7 vai. vakare, Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONAS — Kalėdų Id., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's Squa
re.

BIRMINGHAMAS — Kalėdų II d., gruo
džio 26 d„ St. John's Convent, 21, Park 
Rd.. Moseley.

COVENTRYS — gruodžio 27 d„ 12.45 val., 
St. Elizabeth's Rd.

NOTTINGHAMAS —- sausio 3 d„ 11.15 
vai., Židinyje.

Pats laikas užsisakyti ilgo grojimo plokš
telių Šv. Kalėdoms.

Šiuo metu turime:

1. GIMTINĖS DANGUS. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Yra šios dainos: 
..Linksmasis medžiotojas“, „Kelionės dai- 
">a“ ir kitos.

2. LIETUVIŠKOS GIESMĖS: ..Sveika. 
Marija“, „Kad širdį tau skausmas“.

3. LIETUVOS ATSIMINIMŲ PLOKŠTE
LĖ: „Dominikas ir Motiejus ir jų draugas 
Timotiejus“, ..Palikta šalis“ ir kitos.

4. AIDUTĖS DAINUOJA: „Augin mo
čiutė dukrelę“. „Eina garsas nuo rube- 
žiaus“ ii’ kitos.

5. VACLOVAS DAUNORAS: „Pamylė
jau vakar“, „Jau saulutė leidos“.

6. VĖL DAINUOJAME SU RŪTA: „Mo
tulė mane ba rė“. „Šėriau žirgelį“.

7. ŽIBUOKLĖS: „Gėlių daina“, „O ra
munėle, pasakyk“.

8. PALANGOS JUZĖ. Vysk. M. Valan
čiaus apysakaitė.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.
Knygos, gintaras, lietuviškų raštų audi

niai, tautiniai kostiumai, periodika. Rašyti:

DAINORA. 14 Priory Rd.. KEW-SURREY.

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 rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA 

ALPINE ROAD 
VENTNOR 

ISLE OF WIGHT 
TELEFONAS: VENTNOR 148

Valiūnas, pasveikindamas svečius, kurių 
tarpe buvo net viena viešnia iš JAV — De
troito, buvusio kuopos nario duktė Birutė 
Baltrušaitytė, ir saviškius. Paskaitai pa
kviestas Vokietijos LB Garbės teismo pir
mininkas dipl. teis. Justinas Lukošius. Tai 
žmogus ne kariškis, ir jo paskaita nesutil
po į lauktąjį pusvalandį, o užėmė apie pus
antros valandos. Nepriklausomybės kovų 
stebėtojas, tada buvęs 12-14 metų jaunuo
lis, dėstė visiems žinomas tiesas, jas pa
įvairindamas savais prisiminimais. Pasiro
do, kad buvęs Povilo Lukšio kaimynas, ge
rai pažinęs Lukšių šeimą. Jam dabar ne
duoda ramybės mintis, kad kario vardas 
pastaraisiais metais yra praradęs anksčiau 
turėtąją aureolę, nes pasaulyje juo toliau, 
tuo gausiau ir aktingiau kariuomenės pa
naudojamos agresiniams tikslams. 1918 m. 
įkurtoji Lietuvos kariuomenė buvusi skir
ta išimtinai ginti tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę, tad ji ir šiandien verta pagar
bos ir pripažinimo.

Paskaitą sekė iš Vasariol6 gimnazijos at
vežta meninė programa. Jos paruošėja mo
kyt. Eliza Tamošaitienė kuopoje gerai pa
žįstama ir gerbiama. Šį kartą iš Romuvos 
teatvyko mergaitės. Pradžiai Romana Žū- 
tautaitė ir Aldona Šaduikytė pašoko „Lė
liu šokį“, tada Živilė Vilčinskaitė padekla
mavo Bernardo Brazdžionio „Tris vizijas“, 
sekė „Sadutė“, vėl Vilčinskaitės deklamuo
jamas Joniko eilėraštis „Lietuvaitės darže
lis“. Programos centre buvo E. Tamošaitie
nės naujai sukurta dainos ir judesio pynė 
.Rūtelių darželis", užtarnautai susilauku
si ir paties palankiausio ir gyviausio įverti
nimo iš oublikos. Tada mergaičių šokiai 
„Mikitienė“ ir „Blezdingėlė“, o pabaigai 
„Lenciūgėlis“, kur vyriškio vaidmenį atli
ko 8591 LS kuopos narys Algis W. Vitkus, 
prieš kelerius metus buvęs E. Tamošaitie
nės šokių grupės seniūnas Vasario 16 gim
nazijoje. ' i

Rengėjai neapsiribojo padėkos žodžiu ir 
vėlėmis vedėjai, o merginoms įteikė tokį 
didžiuli tortą, kad virtuvės viršininkas Jo
nas Vitkus vos valėjo panešti. Po kultūri
nių iškilmių sekė vausi kariška vakarienė 
kuopos valgykloje ir nuoširdžios vaišės vy
rų tarpe kuopos sve’ainėie. Vasario 16 gim
nazistai i Schwetzingeno kuopą vyksta la
bai mielai!

Kun. Bronius Liubinas (ELI) 
Kaiserslautern, 1970.XI.27

BENDRABUČIO STATYBA
Vasario 16 gimnazijos naujo bendrabu

čio statybos pagrindinis planavimas jau 
baigtas. Lapkričio 2 d. Mannheimo apskr. 
statybos skyrius patvirtino statybos planus 
ir suteikė leidimą statyti. Pati statyba bus 
netrukus pradėta. Pirmosios statybos da
lies (mergaičių bendrabučio) pirmasis dar
bų tarpsnis dėl vietos aplinkybių apims 
daugiau aprūpinimo įrengimus (kanaliza
cijos, vandentiekio laidų privedimą), ku
rių centre yra transformatoriaus pastaty
mas. Jis reikalingas, kadangi vietos elekt
ros laidai tiek perkrauti, kad nebepajėgia 
suteikti nė trupučio daugiau reikalingos 
srovės.

Antrasis statybos tarpsnis galop apims 
kompaktišką mergaičių bendrabutį ir jo 
įrengimus.

Pagrindinis šiuo metu rūpestis yra 
mums tenkančios pinigų sumos surinki
mas. Tėv. A. Bernatonis Amerikoje sėk
mingai veda aukų vajų. Bet tai yra tik pra
džia. Vasario 16 gimnazija kviečia viso pa
saulio lietuvius savo aukomis prisidėti prie 
bendrabučio statybos, nes pastatytieji na
mai tarnaus visiems lietuviams.

(VKV Informacijos)

MIRĖ JURGIS LINGAITIS
Bremene spalio 25 d. mirė Jurgis Lingai- 

tis. Jis buvo palaidotas spalio 30 d. Bre- 
men-Aumund kapuose. Laidojimo apeigas

Aukokite Gimnazijai!
BRANGŪS LIETUVIAI.

Vienintelei laisvajame pasaulyje lietuvių 
gimnazijai ateinančiais metais sueina 20 
metų, kai ji gavo prasmingąjį Vasario 16 
vardą. Tai įvyko 1951 m. Vasario 16 Diep- 
holze, šiaurės Vokietijoje, kur tada gimna
zija buvo. (Ji įsteigta ten pat šiek tiek 
anksčiau. 1950 m. rudenį). Per tą laiką ji 
išleido 80 abiturientų. 150 jaunuolių su ma
žąja abitūra, 250 su keliomis klasėmis. 
Apie 50 jos abiturientų baigė aukštąjį 
mokslą ir sėkmingai dirba savo profesijo
se. Jų tarpe yra profesorių (Jungt. Ameri
kos Valstybėse), mokytojų, inžinierių, gy
dytojų. ekonomistų, kunigu. Ne mažesni 
gimnazijos nuopelnai ir lietuvybei. Pir
miausia jos dėka keli šimtai jaunuolių išli
ko ar išsiugdė lietuviais. Jie pamažu per
ima lietuvybės darbų naštą ant savo pečių 
ir tuo apsaugo Vokietijos lietuvių bendruo
menę nuo sunykimo.

Brangūs lietuviai! Jūs būsite girdėję, 
kad gimnazija pastaraisiais metais negali 
pasigirti dideliu mokiniu skaičiumi, šiais 
mokslo metais joje mokosi 73 mokiniai, 
naujų mokinių įstojo 25. Reikėtų, kad gim
nazija turėtų bent 100. mokiniu. Kai kurie 
tėvai neleidžia savo vaikų todėl, kad apy- 
prastės bendrabučio patalpos. Pilis, kurio
je yra bendrabutis, jau stovi apie 100 me
tų. Jos tinkamai atremontuoti kone neįma
noma .Todėl yra geriau statyti naują ben

atliko kun. A. Keleris.
J. Lingaitis gimė 1891 m. spalio 6 d. San

takų kaime, Batakių parapijoj. 1919 m. jis 
vedė Agutę Kasparaitytę ir nusikėlė gy
venti į jos ūkį Bildeniuose. Šis ūkis buvo 
gražioje vietoje prie šešuvės upės. Nepri
klausomybės laikais Lingaičiai savo ūkį 
sumodernino: išdrenavo (nusausino) lau
kus ir medinius trobesius daugiausia pa
keitė mūriniais. Jų gyvenamajame name 
buvo pradžios mokykla ir mokytojo butas. 
Jie užaugino keturis sūnus ir vieną duk
terį.

Antrojo karo audros neaplenkė ir Lin- 
gaičių šeimos. Vyriausiasis sūnus Jurgis 
žuvo kare. Velionies žmona, sūnūs Juozas, 
Jonas ir Petras ir duktė Ona su šeimomis 
gyvena Kanadoje, Montrealio mieste ar 
apylinkėje. Nuo 1961 m. J. Lingaitis gyve
no Bremene, Vokietijoje.

Lietuvoje J. Lingaitis buvo ilgus metus 
Batakių lietuvių evang. liut. parapijos Ta
rybos pirmininku ir nuoširdžiai rūpinosi 
bažnyčios gražinimu ir parapijos trobesių 
statyba. Jis buvo ir nuolatinis lietuvių 
evangelikų liuteronų sinodo atstovas. Ir 
Bremene gyvendamas jis šelpė savo bažny
čią ir, kol sveikata leido, buvo nuolatinis 
pamaldų lankytojas. Savo gyvenimo naštas 
jis nešė su tyliu kantrumu. Paskutinėmis 
dienomis jį paveikė jo žento Veronikaičio 
žuvimas auto nelaimėje Kanadoje.

Laidotuvėmis rūpinosi jo iš Kanados at
vykęs jauniausias sūnus Petras. Jis sutvar
kė tėvo kapo priežiūrą ilgiems metams ir 
paminklo statymą. Lingaitį palydėjo jo gi
minės ir didelis būrys jo tautiečių ir pažįs
tamų.

KUN. DR. P. CELIEŠIUS ŠIAURĖJE
Kun. dr. Petras Celiešius, Spaudos Di

rektorius. atvyksta į Hamburgą, Luebecką, 
■ Lebenstedtą ir Osnabruecką su paskaita. 
Jis ta proga nori susipažinti su lietuviais 
Šiaurės Vokietijoje. Jis sutiko pasakyti pa
grindinę kalbą Lietuvių Dienose Luebecke 
ir Lebenstedte.

RUOŠIA PLOKŠTELĘ
Astra Šaltytė-Fabianienė ir Alfredas Šal- 

tys. kurie paskutiniu laiku stropiai dirba ir 
ruošia ilgo grojimo plokštelę su vokiškais 
šlageriais, vėliau tokią paruoš su lietuvių 
liaudies dainomis.

Jie su dideliu pasisekimu yra koncertavę 
mūsų didesnėse kolonijose ir visada yra 
laukiami.

KAISERSLAUTERNO KAPINĖSE
Visų Šventųjų dieną Kaiserslauterno lie

tuviai susirinko miesto kapinėse prie savo 
tautiečių kapų. 8593 LS lietuvių kuopa bu
vo kapus papuošusi ir padėjusi žvakutes, 
kurios uždegtos maldų metu. Eendroms 
maldoms vadovavo kapelionas kun. Br. 
Liubinas ir pasakė pritaikytą pamokslą. 
Kaiserslauterne palaidotųjų lietuvių skai
čius artėja į 40.

JAUNIMAS RENKASI
Kaiserslauterno lietuvių jaunimas susi

renka kas antrą savaitę ir aptaria per tą 
laiką susikaupusius reikalus. Lapkričio 7- 
8 d. d. lietuvių jaunimo suvažiavime Stut- 
tgarte dalyvavo ir 5 kaiserslauterniškiai: 
G. Grovas. J. Jurkšaitė, V. Ramanauskas 
ir Aldona bei Loreta Subačiūtės.

MIRUSIEJI
Aleksandras Kyzelbachas (Alexander 

Kieselbach), gimęs 1907.V.6 Nemakščiuose, 
Raseinių apskrityje. Lietuvoje sėkmingai 
vertėsi laivininkyste Nemuno vandenimis. 
Vokietijoje gyveno įvairiose stovyklose, kol 
pagaliau pasiryžo Geesthachte pasistatyti 
nuosavą namą. Širdies astma velionį nuo
lat vargino iki mirties.

Mirė 1970.XI.12 Geesthachto ligoninėje.

drabutį. Vokiečiai, kaip ir 1965 metais pa
statytam klasių namui, duoda 2/3 visų rei
kalingų lėšų. Tuo būdu jų parama sieks 
DM 880.000 ($250.000). Kadangi visas ben
drabučio pastatas atsieis DM 1.300.000 
($370.000), .tai lietuviams reikia sudėti 
DM 420.00(f ($120.000).

Šitą stambią suma suaukoti Vokietijos 
negausūs ir. palyginti, neturtingi lietuviai 
nepajėgs. Vėl tenka kreiptis į jus, brangie
ji lietuviai, ir prašyti mums padėti. Gim
nazijos laikytoja. Kuratorija. yra įgalioju
si Tėvą Alf. Bernatonį rinkti aukų bendra
bučio statybai. Jis jau nuo rugsėjo vidurio 
lankosi Jungt. Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje ir prašo aukų.

Neužverkite savo durų ir širdžių! Padė
kite pastatyti bendrabutį jaunimui, kuris 
nori išlikti lietuviais. Nuoširdžiai dėkoja
me už jūsų jau sudėtas aukas ir prašome 
tuos, kurie dar savo dalies nedavė, įsijausti 
į sunkią Vasario 16 gimnazijos padėtį ir 
savuoju įnašu ją palengvinti.

V. Natkevičius, M. A., direktorius, V. 
Bartusevičius. M. A., kun. J. Dėdinas. W. 
Fassbeck. tėv. dr. K. Gulbinas, dr. J. Gri
nius. H. O. Haag, H. Kiesel, A. Krivickas. 
H. Motgabienė, K. Motgabis. J. Sahner. 
F. Skėrys. V. Svilas, kun. H. Šulcas. E. Ta
mošaitienė. dr. A. Voelkl. A. Veršelis. A. 
Weigel. H. J. Wettach.

Romuva, 1970.11.26.
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