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PROKURORO SKUNDAS
PRIEŠ BRAŽINSKUS ATMESTAS

Vliko advokatas Ankaroje 1970 m. gruo
džio 27 d. advokatei Elenai Armanienei 
pranešė, kad Turkijos Aukščiausias Teis
mas atmetė prokuroro skundą ir tuo pa
tvirtino Apeliacinio ir kitų teismų nutari
mus Prano ir Algirdo Bražinskų byloje. 
Šiuo nutarimu jiems galutinai pripažintos 
politinių pabėgėlių teisės, ir jie nebus ru
sams išduoti. Netrukus paaiškės jų tolimes
nė padėtis. (ELTA)

Gavus žinių iš Turkijos, kad Aukšč. Teis
mas praėjusių metų gruodžio 26 d. 
atmetė Valstybės Gynėjo skundų ir kad 
Pranas su sūnum Algirdu Bražinskai galu
tinai pripažinti politiniais pabėgėliais, Vil
ko pirm. dr. J. K. Valiūnas pasiuntė Tur
kijos prezidentui padėkos telegramų ir per 
Turkijos Žurnalistų Sųjungos pirmininkų 
telefonu padėkojo Turkijos visuomenei.

Ši žinia buvo paskelbta Ankaros spaudo
je. Su advokatu Ankaroje nuolatinį ryšį 
palaiko Vliko valdybos narys Romas Ke- 
zys. (ELTA)

NETINKAMI ARGUMENTAI
Mes jau minėjome, kad sovietai prieš 

amerikiečius teisino savo elgesį su Simu 
Kudirka: jis iš laivo pavogęs 2.(100 dolerių.

„The Detroit News“ dėl to rašo (gruodžio 
2 d.):

„Ką tai turi bendra su atsisakymu su
teikti politinį prieglobstį? Europoje Vaka
rai yra suteikę prieglobstį daugeliui pabė
gėlių, kurie pabėgti yra pavogę automobi
lius ar net lėktuvus. Kai kurie įžymūs pa
bėgėliai buvo dar šilčiau priimti, jei mūsų 
žvalgybos valdininkams atgabeno pavogę 
dokumentus.

„Žmogus neturėjo šokti į Vigilanto denį. 
Jis turėjo šokti į vandenį ir tada būti iš
gelbėtas. Tokia yra „standartinė procedū
ra“, aiškina Pakrančių sargyba. Šitai api
būdina biurokratų galvojimą. Kas gi pabė
gėliui pasakė, kokia yra standartinė proce
dūra? Kaip dažnai amerikiečių ir sovietų 
laivai taip sustatomi, kad rizikingas žings
nis būtų kelias į laisvę?“

KAS KALTAS?
JAV Valstybės ir Transporto departa

mentas pasisakė, kad, pradėjus aiškinti S. 
Kudirkos grąžinimo reikalą, paaiškėjo ket
vertas problemų.

1. Iki nesusipratimo dėl Kudirkos Pa
krančių sargybos niekada nebuvo gavusios 
jokių instrukcijų iš Valstybės departamen
to, kaip elgtis su pabėgėliais, ir pačios ne
buvo tokių paskelbusios. Karinės įstaigos 
ir ambasados turi tokias taisykles.

2. Valstybės departamentas nepainfor
mavo Pakrančių sargybų, kad tokios tai
syklės iš viso yra.

3. Pakrančių sargybos nelaikė pabėgėlio, 
kol gaus nurodymų, ir nepainformavo de
partamento, kaip vyksta reikalai.

4. Tarp Valstybės departamento ir Pa
krančių sargybų nebuvo tinkamai išsiaiš
kinta.

RYŠYS SU BALTAISIAIS RŪMAIS
Baltųjų Rūmų pareigūnas George Bell 

gruodžio 1 d. paskambino telefonu lietuvių 
organizacijų vadovams ar atstovams. Jis 
pranešė apie prezidento Niksono rūpestį, 
susijaudinimą ir pastangas Simo Kudirkos 
išdavimą ištirti. Baltųjų Rūmų pareigūnas 
skambino dr. K. Bobeliui, R. Keziui, V. Vo- 
lertui ir V. Kamantui. (ELTA)

NE PIRMAS BANDYMAS
„Drauge“ VI. Rmj. rašo:
„Vartant sovietinius dokumentus, paaiš

kėja, kad Sovietų Sąjungos lėktuvo pagro
bimas lietuviams nėra jau tokia didelė 
naujiena. 1945 m. Lietuvos Laisvės armijos 
ir kitų tada veikusių rezistencinių sąjūdžiu 
vadovybė, susirinkusi Telšiuose, kaip tik 
planavo pagrobti raudonosios armijos ka
rinį lėktuvą ir į laisvę išvežti pavergtos lie
tuvių tautos memorandumą, kad Lietuva, 
prievarta įjungta į socialistinių respublikų 
tarpą, nenori būti ju narė, o trokšta lais
vais rinkimais pasisakyti už tolimesnę atei
tį. Bet anas planas buvo NKVD iššifruotas.

N. KURCENKOS GARBEI
„Tarybinė moteris“ 1970 m. Nr. 12 rašo, 

kad žuvusios komjaunuolės Nadės Kurčen- 
kcs garbei „Kariniai daliniai įrašė Nadės 
vardą į savo amžinuosius sąrašus, vyriau
sybė įvertino jos žygdarbį „Darbo Raudo
nosios Vėliavos“ ordinu, pavadintos jos 
vardu gatvės ir mokyklos“.

Lėktuvo palydovė Nadė Kurčenka buvo 
per nelaimę nušauta Erazinskų.

Simo istorijos atgarsiai
Simo komitetas

Bloomingtone, JAV, sudarytas „Simo ko
mitetas“, kuris pasiryžęs Simo Kudirkos 
reikalu įteikti peticiją Jungtinių Tautų 
aukštajam komisarui pabėgėlių reikalams.

Peticija būsianti išsiuntinėta krašto laik
raščiams ir organizacijoms.

Komiteto iniciatoriai yra grupė studen
tų.

Veiksnių žygiai
..Eltos“ pranešimu, tiek atskiri Vliko na

riai, tiek Vliko valdyba aiškinosi Simo Ku
dirkos reikalą, siuntė telegramas prez. Nik- 
sonui, Kongreso pakomisei, kuri tą reikalą 
tiria.

Senate ir atstovų rūmuose
JAV senate jau gruodžio 1 d. S. Kudirkos 

istorija susilaukė atgarsio. Senatoriai vie
nas po kito reikalavo įtraukti į kongreso 
užrašus atitinkamus ta tema spaudos pasi
sakymus, savo laiškus, telegramas apgai
lestavo įvykį, pabrėžtinai nurodinėjo į rei
kalą gerbti politinės globos teisę.

Atstovų rūmuose buvo panaši padėtis.
Kaip Amerikos spauda reagavo, jau esa

me nemaža rašę. Jos reakcija -— šimtai 
straipsnių.

Renkami spaudos pasisakymai
Vlikas renka įvairių kraštų spaudos pa

sisakymus Bražinskų ir Kudirkos reikalu.
Iškarpas, pažymint spaudinio pavadini

mą. datą ir vietą, reikia siusti: VLIKas. 29 
West 57 St.. New York. N. Y. 10019, USA.

Pavėluoti patikinimai
New Yorko dienraštis „Sunday News“ 

vadina pavėluotais patikinimais tai, kad at
leisti du atsakingi admirolai, kad laivo ka
pitonas perkeltas kitoms pareigoms, kad 
Amerika esanti rojus visiems jo ištrošku- 
siems, nes Simas Kudirka yra dingęs.

Įrašas cigarečių pokelyje
„The New York Times" rašo, kad S. Ku

dirka. prieš prašydamas globos, amerikie
čiams numetė cigarečių pokelį su įrašu: 
„Mielas drauge, aš noriu likti su jumis, jei 
tai galima, suteikite man ženklą, aš ati
džiai seksiu... Aš pasišalinsiu tuo metu, 
kai pasitarimai pasibaigs ir jūsų atstovai 
grįš į jūsų laivą“.

SEPTYNIOS dienos
Pakarti Lenkijoje

Londone leidžiamojo „Dziennik Polski“ 
žiniomis, Lenkijos Szczecine ir Gdanske 
prieškalėdinių riaušių metu gatvėse ant 
lempų stulpų minios buvo pakarti 10 poli
cininkų.

Protesto ženklan Szczecino laivų statyk
loje buvęs paskandintas nebaigtas statyti 
nedidelis laivas.

Kai Gdanske buvo padegta komunistų 
partijos būstinė, daugumas pareigūnų su
bėgę ant stogo ir buvę nurankioti helikop
teriais, bet keletas sukritę į degančius rū
mus ir žuvę.

Byla be nusikaltimo
Leningrade neseniai pasibaigusi byla, 

kurioje du žydai buvo nuteisti mirti (pas
kui sprendimas pakeistas), o kiti ilgiems 
metams kalėti, buvo be jokio nusikaltimo.

Teisiamieji buvo kaltinami ruošęs! pa
grobti lėktuvą, bet visi suimti namuose, ne 
aerodrome.

Manoma, kad jų tarpe buvo provokato
rius, kuris prikalbėjo pagrobti lėktuvą, ir 
taip buvo sudaryta byla.

Aukos — futbolo žiūrovai
Glasgowe. Škotijoje, ištiko skaudi nelai

mė futbolo žiūrėjusią minią — žuvo 66, su
žeista 108.

Besibaigiant rungtynėms, dalis žiūrovų 
sujudo eiti, bet, išgirdusi pranešant įvartį, 
grūdosi atgal, išvertė barjerą tako viršuje 
ir sukrito vieni ant kitų iš didelio aukščio.

Areštuo'ami, kurie prašosi išleisti
Sov. Sąjungoje areštuojami žydai, kurie 

prašosi leidžiami išvažiuoti.
Tai taikoma daugiausia jauniems žy

dams.

Jeigu nepradės tartis, bus karas
Egipto vadai tvirtina, kad paliaubų lai

kui pasibaigus jie pradės karą, jei Izraelis 
iki to laiko nepradės pasitarimų dėl taikos.

Valstybė ir Bažnyčia
Spėjama kad naujoji Lenkijos vyriausy

bė netrukus pradės tartis su Bažnyčios va
dovybe.

Sovietinio kario (ema
Egipto prez. Sadatas teisino sovietinių 

karių buvimą savo krašte. 6 sovietiniai ka
riai žuvę Egipte.

Taip pat jis išvedžiojo, kad niekas nejau
tęs gėdos kai pastarojo karo metu Churchi- 
llis ir Rooseveltas bėgę į Maskvą prašyti 
Stalino pagalbos, o dabar atrodą, kad visi 
peikia Egiptą už pagalbos ieškojimą.

Abi pusės patenkintos
Naujieji Lenkijos vadai buvo nuvykę į 

Maskvą painformuoti Sov. Sąjungos vadų 
dėl pasikeitimų.

Abi pusės esančios patenkintos, norin
čios stiprinti politinį, ekonominį ir kultū
rinį bendradarbiavimą ir pripažįsta didelę, 
reikšmę Sov. Sąjungos — Vak. Vokietijos 
ir Lenkijos — Vak. Vokietijos sutartims.

Nelaimė, kuri nutylima

UPI žinių agentūra skelbia, kad N. Mete 
išvakarėse Leningrade sudužo sovietų ke
leivinis lėktuvas, kuris gali gabenti apie 
100 žmonių.

Bet ta žinia Sov. Sąjungoje buvo nutylė
ta.

Rūkymas kaltas
Britanijos gydytojų kolegija iškėlė klau

simą, kad vyriausybė uždraustų rūkalų 
reklamą, nes rūkymas didina vėžio ir kito
kių ligonių skaičių ir mirtingumą.

Rūkalų gamintojai pasiryžę ant įpokavi- 
mo dėti įspėjimą, kad tik reklama nebūtų 
šimtaprocentiškai uždrausta.

Vyriausybė mokesčiais už rūkalus suren
ka per metus apie milijardą svarų. Rūkalų 
gamintojai reklamai išleidžia apie 14 mil. 
svarų.

Amerikiečių planas Vietnamui
Amerikiečiai pasiryžę iki šių metų vidu

rio atitraukti iš Vietnamo didžiumą savo 
karių, palikdami tik apie ketvirtį milijono 
saugumui palaikyti, artilerijos ir aviacijos 
operacijoms.

Iš anksto buvo pranešta
JAV atstovų rūmų užsienio reikalų pa

komitetis gavo tūkstančius telegramų Ku
dirkos reikalu.

To pakomitečio pirmininkas Hays pa
reiškė turįs žinių, kad S. Kudirka savo pa
bėgimo išvakarėse pranešė amerikiečių lai
vui Vigilant, jog jis žada bėgti. Kaip žinia,
S. Kudirka buvo rusiško laivo radijo ope
ratorius.

Hays reikalavo Voice of America direk
torių pasiaiškinti, kodėl net 5 dienas tas 
radijas nedavė jokių žinių apie pabėgimą.

Kaip vyko drama?
Vigilant laivo kapitonas Eustis pranešė 

adm. Kiliui, kad jo laive yra iš Sov. Sąjun
gos pabėgęs vyras. Jis priminė, kad tas vy
ras savo norus jau prieš pabėgdamas pa
sakė operacijų karininkui.

Ellis paklausė, ar rusai žino apie pabėgė
lį-

Eustis atsakė, kad, matyt,- įtaria.
EUio aiškinimu, rusai turėtų žinoti.
Tada kapitonas Eustis pasisakė sužino

siąs, .ar rusai žino apie pabėgėlį. Vadinas, 
jis rusams pasakė.

Kalbėdamasis su Pakrančių sargybų šta
bo viršininku Brown, kpt. Eustis priminė, 
kad pabėgėlio gyvybė atsidurs pavojuje, 
jei jis bus atiduotas rusams. Brown pri
mygtinai reikalavo išsiaiškinti, ar rusai no
ri pabėgėlį pasiimti. Jei rusų laivo kapito
nas norės, tai pabėgėlis turi būti grąžintas. 
Jis įsakė imtis visų priemonių, kad būtų 
išvengta nesusipratimo su rusais.

Negana direktyvų
„Boston Advertiser“, be kita ko, rašė dėl 

ateities:
„Negana, jei prezidentas užtikrina pasau

lį. kad bus paskelbtos „naujos direktyvos“ 
apsisaugoti nuo kitos tokios tragedijos. 
Tauta reikalauja ne direktyvų, bet garan
tijų“.

Admirolo vertas atsakymas
Atsakydamas. .Vigilant laiyo kapitonui 

Eustis į jo pratartą baimę, kad S. Kudirkos 
gyvybė gali būti pavojuje, jei jis bus grą
žintas, admirolas Ellis taip pareiškęs:

„Nemanau, kad mes turėtume kokio nors 
pagrindo tikėti, jog taip atsitiks. Jie juk 
ne barbarai“.

Ką lietuviams reiškia Kudirka?
„The Detroit News" paskelbė lietuvių or

ganizacijų laišką, kuriame, be kita ko. pri
menama, ką lietuviams reiškia Kudirkos 
pavardė, kad dr. V. Kudirka yra 19 amž. 
asmenybė lietuvių laisvės kovoje ir Lietu
vos himno autorius.

DEMONSTRACIJOS
Gaivališkos lietuvių surengtos demonst

racijos, amerikiečiams išdavus Simoną Ku
dirką, lapkričio 27-28 d. d. įvyko visoje 
eilėje JAV miestų. Lapkričio 27 d. protesto 
demonstracijos įvyko Clevelande ir Phila- 
delphijoje, o šeštadienį, lapkričio 28 d„ 
Bostone ir New Yorke. Eltos žiniomis, de
monstracijoje dalyvavo apie 2.000 žmonių.

New Yorke specialiai sudarytas „Ameri
kos lietuvių akcijos komitetas" surengė lie
tuvių ir kitų protesto demonstraciją pačia
me New Yorko miesto centre, Times aikš
tėje, lapkričio 28 d. Dalyvavo apie 500 lie
tuvių, pabaltiečių ir kitų. Lietuviai protes
tavo su apie 100 plakatų ir keli jaunuoliai 
nešė karstą su užrašu: „Žuvusios ir palai
dotos žmogaus teisės". Demonstracijoje, 
vadovautai Komiteto atstovo R. Kezio, su
kalbėta malda (kun. F. Ruggles), ir kalbė
jo šešių tautybių atstovai: latvių vardu — 
U. Grava, estų — dr. H. Ainso, lenkų — H. 
Landowski, vengrų — A. Ivos, Tarpt. Res
cue Komiteto vardu lapkričio 23 d. įvykį 
pasmerkė C. Sternberg. Lietuvių vardu 
kalbėjo A. Mažeika. Priimta rezoliucija.

Pažymėtina, kad demonstraciją filmavo 
keli TV siųstuvai, be to, ją sekė ir radijo 
atstovai. Tuo būdu apie New Yorko de
monstraciją patyrė TV ir radijo bangomis 
visi JAV gyventojai. (ELTA)

SPROGDINIMAI NEW YORKE
„Sionistai siautėja“ straipsnyje „Tiesa“ 

rašo, kad New Yorke aerofloto ir inturisto 
atstovybės patalpose buvo susprogdinta 
bomba. Sprogimas sugriovė dviaukščio pa
stato stiklo sieną ir padarė kitų nuostolių.

Pagal „Tiesą“, tai padarė „asmenys, pri
klausą ekstremistinei sionistinei „Žydų gy
nimo lygos“ organizacijai“.

Be to, dar buvo užpultas Tasso skyrius 
Vašingtone.

JAV komunistų partija paskelbusi pa
reiškimą, smerkiantį JAV vyriausybę, kad 
į i persekioja pažangius amerikiečius, ko
vojančius prieš skurdą, rasizmą, karą ir 
nesiima jokių priemonių tai sudrausti.

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS
Šiuo metu Lietuvoje jau viešai skatina

ma pagerbti mirusius Vėlinių, Visų šventų
jų dienomis. „Komj. Tiesoje“ lapkr. 1 die
ną buvo pažymėta: „Mirusiųjų pagerbimo 
diena mūsuose turi senas ir gilias tradici
jas... jos ras atgarsį kiekvieno jaunuolio ir 
jaunuolės širdyje“. Ta proga nepamiršta
ma pridurti, jog tą tradiciją „ne kartą ban
dė savo tikslams pajungti religijos kulto 
tarnai“.

Tuo tarpu težinoma, kad tų „tarnų“ tiks
las tebuvo ir tėra — gerbti mirusius. Taip 
pat prisimintina, kad prieš kelerius metus 
Kauno kapinėse kapų lankytojai ir jauni
mas, giedoję himną, buvo suiminėjami bei 
vaikomi. Dabar, Eltos žiniomis, kauniečiai 
naujose Petrašiūnų ir vilniečiai ypač Rasų 
kapinėse mirusius gerbė, atnešę tūkstan
čius vazelių su gėlėmis ir deginę žvaku
tes. (ELTA)

PAŠA IL YJK
— Adelaidėje. Australijoje, mirė 83 m 

amžiaus John Deattie Butler, kuris 1912 m 
plaukė garsiuoju Titaniko laivu ir išlikc 
gyvas.

— Geros kailinės kepurės-šapkos Mask- 
voje kainuoja nuo 5 iki 12 svarų, ir sugau 
tas tokią šapką pavogęs baudžiamas iki f 
metų kalėti, kaip rašo Moskovskaja Prav 
da.

— Laikraščiai rašo, kad Britanijoje pa
sirodė nemaža skirtingos gamybos 10 šilin 
gų monetų, paprastai minkštesnių už tikrą
sias.

— Pasaulinis bankas duoda Egiptui 11 
mil. svarų paskolą, kuri bus panaudota Ni 
lo deltoje nusausinti 920.000 akrų žemės.

— Kai ekskursinis čekoslovakų autobu 
sas su 68 keleiviais važiavo pro Amsterda
mą. Briuselį ir Paryžių, nubyrėjo net 16 as
menų.

A. A ROMUALDUI STRAŠINSKUI 
tragiškai žuv"s, 

jo tėvelius ir brolio Vlado šeimą 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Balys Baniai

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO SEIMO, ĮVYKUSIO

1970 M. GRUODŽIO 5-6 D. ČIKAGOJE,

NUTARIMAI
Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, Valdy

bos ir Tautos Fondo pranešimus bei Seimo 
atstovų pareiškimus, nutarė:

1. Seimas paveda Vliko Valdybai padėko
ti JAV prezidentui Niksonui už jo skubią 
reakciją, kuria buvo siekiama ištirti lietu
vio jūrininko Simo Kudirkos, siekusio azi- 
lio teisės, gėdingą išdavimą sovietams ir už 
Prezidento įsakymą JAV įstaigoms bei as
menims, kad panašūs įvykiai ateityje nepa
sikartotų.

2. Seimas ragina visus lietuvius kiekvie
na proga kelti aikštėn Sovietų Sąjungos 
vykdytą ir tebevykdomą lietuvių tautos ge
nocidą.

3. Seimas kaltina Sovietų Sąjungą ir jos 
jūrininkų nežmonišką elgesį su Simu Ku
dirka. norėjusiu išsiveržti iš bolševikinio 
tautų kalėjmo. Seimas įspėja Lietuvos oku- 
oantą. kad keršto priemonių ėmimasis 
prieš jūrininką Simą Kudirką, jo šeimą ar 
artimuosius bus visuotinai pasmerktas ne 
Lik visų lietuvių, bet ir kitų laisvės princi
pus gerbiančių žmonių. Seimas kaltina ir 
JAV pareigūnus, išdavusius Simą Kudirką 
sovietams.

4. Okupuotų Baltijos valstybių sėkmin
gai laisvės kovai vesti būtina koordinuoti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos organizacijų 
veiklą, keliant tų valstybių nepriklausomy
bės atstatymo klausimą tarptautinėje plot
mėje. Seimas siūlo Vliko Valdybai imtis 
iniciatyvos, kad būtų sukviestas lietuvių, 
latvių ir estų vyriausių laisvinimo organi
zacijų pasitarimas bendros akcijos klausi
mais.

5. Seimas pripažįsta, kad sėkmingas Vli
ko darbas yra varžomas sąmatos ribotumo. 
Lėšų trūkumas ypačiai jaučiamas palai
kant, plečiant ir tobulinant Vliko informa
cijos organizaciją. Dėkodamas Tautos Fon
dui už suaktyvintą lėšų telkimą, Seimas 
pritaria fondo planams išplėsti savo atsto
vybių ir įgaliotinių tinklą, derinant savo 
darbą su Amerikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Eendruomene. Seimas, žadėdamas sa
vo ir jo atstovaujamų organizacijų talką 
Tautos Fondo pastangoms, kviečia lietuvių 
visuomenę dosniai aukoti Lietuvos laisvini
mo reikalams, skiriant tam reikalui bent 
vienos dienos uždarbį per metus.

6. Seimas prašo Vliko Valdybą siekti, 
kad būtų išleista studija apie lietuvių etno
grafines sienas.

7. Seimas liūdi netekęs ilgamečio Vliko 
pirmininko prel. Mykolo Krupavičiaus. Su 
jo mirtimi lietuvių tauta neteko vieno iš 
didžiausių Lietuvos valstybininkų ir lais
vės kovotojų.

8. Seimas su dideliu pasitenkinimu iš
klausė pranešimuose pabrėžtą nuoširdų 
bendradarbiavimą tarp Vliko ir kitų lietu
sių veiksnių. Sėkmingesniam tarpusavio 
bendradarbiavimui pasiekti Vliko Valdyba 
prašoma artimoje ateityje sukviesti laisvi
nimo organizacijų atstovų pasitarimą.

9. Seimas džiaugiasi lietuvių jaunimu, 
išreiškusiu savo gilų patriotizmą bei išvys
čiusiu aktyvią veiklą ryšium su Simo Ku- 
li’rkos išdavimu.

10. Seimas dėkoja Vliko Valdybai, Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Lietuvių Bendruo
menei ir kitoms lietuvių organizacijoms už 
atliekama darbą Lietuvos laisvinimo bei 
'ietvvvbės išlaikymo baruose.

11. Seimas dėkoja nepriklausomos Lietu
ms valstybės tęstinumo reiškėjams — mū
ru diplomatams — už jų nastangas Lie*u- 
ros laisvei ir nepriklausomybei atstatyti.

12. Didelė padėka reiškiama lietuvių
spaudai ir radijo programų vedėjams už 
didelę paramą ir akciją Lietuvos laisvės 
kovoje. (ELTA)

ORAS LIETUVOJE
Vilniaus oro biuro duomenimis, gruodžio 

31 d. Lietuvoje buvo apsiniaukė, snigo, vie
lomis buvo lijundra, rūkas. Vidutinė tem- 
neratūra naktimis 5-10, dienomis 1-6 laips
niu šalčio
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NAUJOJI VILTIS
Minint mūsų politinių-ideologinių srovių 

išleidžiamuosius žurnalus, savo metu buvo 
pasigesta, kad tokių žurnalinio pobūdžio 
leidinių neturi tautininkai, Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis, socialdemokratai. Pasigesta 
ne dėl to. kad tų žurnalų daugiau būtų, bet 
trokštant didesnės įvairybės, tikintis, kad 
kiekviena srovė, jei ji yra, tai turi ir ką pa
sakyti ne vien laikraštiniais straipsneliais, 
bet rimčiau, išsamiau, labiau iš pagrindų.

Girdime, kad socialdemokratai ruošiasi 
išleisti „Mintį“. O tautininkai štai išleido 
savą politikos ir kultūros žurnalą Naująją 
Viltį. Vadinas, būtų, tur but, negyvenimiš
ka kalbėti apie srovių susiniveliavimą ar 
sunykimą, jei žurnalų išleidimą laikytume 
gyvybės ženklu. Šiuo tautininkų srovės at
veju žurnalo išleidimą reikėtų laikyti tik
ru tos srovės jei ne atgimimu, nes ji nebu
vo mirusi, bet sustiprėjimu.

KAUNO „AUŠROS“ 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ GIMNAZIJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Paskutiniųjų keleto metų laikotarpyje 

eilė buvusių Lietuvos gimnazijų paminėjo 
savo sukaktis suvažiavimais. Pagaliau 
atėjo eilė ir Kauno „Aušros“ mergaičių ir 
berniukų gimnazijoms, kurių abiturientai 
turėjo ne eilinės įtakos ne tik nepriklauso
mo gyvenimo laikais, bet gražiai reiškiasi 
ir šiuo metu įvairiose gyvenimo srityse, iš
blaškyti po platųjį pasaulį. Šiais metais su
kanka 55 metai nuo pirmos lietuviškos 
gimnazijos įsteigimo Kaune ir 50 metų nuo 
„Aušros“ vardo gavimo.

Nemažas būrys buvusių „Aušros“ auklė
tinių, susirinkę Toronte, Kanadoje, išrinko 
organizacinį komitetą, kuriam pavedė su
rengti suvažiavimą.

Suvažiavimas rengiamas 1971 m. gegužės 
29-30 dienomis Toronte. Kanadoje. Prisikė
limo Parapijos patalpose.

Mes kviečiame visus buvusius „aušro- 
kus“-„aušrokes“, o ypač visus buvusius 
mokytojus suvažiavime dalyvauti. Visais 
suvažiavimo reikalais prašome kreiptis: Ri
čardas Rimas (Ribikauskas), 52 Porterfield 
Road, Rexdale 601, Ontario, Canada, arba: 
Algis Stanėnas, 52 Apple Orchard Path. 
Thornhill, Ontario. Canada.

Mes prašome visus suinteresuotus suva
žiavimu pareikšti savo pageidavimus ir 
pranešti adresus, kad galėtume plačiau pa
informuoti apie darbų eigą.

Tad laukiame jūsų atsiliepimų.

Suvažiavimo organizacinis komitetas

KAZIMIERAS BARĖNAS

PROTINGI
LIETUVIAI

Į fabrikų grįžo ji su skriaudos pajutimu širdy. 
Visada tu čia paskutinė- Jeigu dar žodį angliškų pra
tarsi ne taip, kaip reikia, šyptelės ar nusijuoks ne tik 
prievaizdas, bet ir prie tų pačių mašinų stovinti dar
bininkė.

Su fabriku ji išsiskyrė irgi pyktelėjusi. Kai kiti 
bėgo, tai, sako, kalbino juos pasilikti ne tik prie
vaizdas, bet ir fabriko vedėjo pavaduotojas. Ji savo 
akimis matė tokį atsitikimų: vedėjo pavaduotojas gal 
dešimtį minučių laikė prirėmęs prie sienos Blenį, kai 
tas ėjo į gumos fabrikų. O jai — niekas nė žodžio! 
Eik, jeigu nori! O jeigu eik, tai tegu jos akys nieka
da nebepamatys nei to fabriko, nei visų tų beširdžių, 
kurie abejingi žmogui. Žmogus jiems lyg musė. Kol 
skraidžioja po nosim — gerai, tegu, taip ir reikia. 
Išskrenda pro langų — gerai, taip ir reikia. Gal ir 
ne taip reikia, bet skrisk, bye, bye, musele!

— Tai aš ir atėjau, pone Liūly, — pirmadienio 
rytų pasakė Veronika savo busimajam darbdaviui 
ir padavė darbo dokumentus. Sunkia širdim ji atva
žiavo. Kaip jai čia seksis? Pusvalandžiu anksčiau 
išskubėjo iš namų, o pakeliui jau gąsdino'i kad ne
suspės. Pirmas kartas, o ji įskubės ir ras visus jau dir 
bančius. Rytoj ji dar anksčiau išeis iš namų, nes ta 
švento Martyno gatvė vis dėlto toli, ypač kai auto
busas rytų taip lėtai linguoja.

— Na, gerai, motere, kad atėjai. Protingai pa
darei, — vartydamas dokumentus, pagyrė ja Liūlys.

— Protinga lietuvė! — šūktelėjo Veronika.
— Taip, taip, motere, protinga esi. Tu nesi

gailėsi.
Veronika pradėjo gailėtis dar tų pačių diena- 

Argi jai apsisuko galva, kad metė fabrikų? šlubasis 
Ignas parodė jai, kaip ardyti. Igno rankos dirbo vik
riai, ir siūlė nyko be pėdsakų. Veronikai nesisekė.

— Matyt, mano rankos sugrubusios, — pakai 
tino Veronika save.

— Treti metai dirbu, — prisipažino jai Ignas. 
— Treti metai ardau, sagas siuvu...

— Ar jau baigėt? — atsišaukė meistras Anta
nas. Pats Liūlys per petį žiūrėjo, kaip dirba Veroni 
kos rankos. — Ateis žmogus atsiimti.

Pietų metu Ignas sėdėjo šalia jos virtuvėlėje ir 
kramtė sumuštinį.

— Ko čia ponia atėjai? -— patylėjęs paklausė 
jis, tiesiai žiūrėdamas į akis.

— Ko? Dirbti. Noriu siuvėja būti. Pamatysi, 
kai išmoksiu...

-— Kada išmoksi? Aš jau treji metai-..
— Treti metai kų?
— Treti metai skuduro vietoj! Pastumdėlis. Iš

mokau laidyti, bet negaliu prieiti prie to darbo. Už 
laidymų brangiau mokėtų, bet neleidžia prieiti. Vis 
Antanas ir Antanas ir Antanas, o aš ardau, siuvu gu- 
zikus. Gal dabar...

Iš tiesų Ignas dabar dažniau gaudavo laidyti, 
bet jo ta varešė koja kliudė. Klibikšt, klibikšt aplin
kui. kaip paskutinis Lozorius. Nėra greitumo darbe. 
Kai Veronika dabar pati žaliausia Liūlio darbinin
kė, tai Ignui padėti dažnai šaukiamas Stasius, o ji 
perima šio darbų. Pats Liūlys šūkteli Stasiui:

— Duok ardyti Veronikai. O tu, va, padėk Ig
nui.

Ne visada reikia ardyti. Veronika kartais iš Sta- 
siaus perima sauja sagų, kurias siuva skubėdama. 
O jei ne sagas, tai kabliukus ji derina nrie kreida 
pažymėtųjų vielų. Jos pirštai dar nemoka skubėti, 
dėl to pirmąjį penktadienį ji susiginčijo su Ltuliu ir 
grįžo namo nusiminusi.

— Žiūrėk, iki ko prisidirbau! jaudinosi ji 
prieš Kostų. — Tik trys svarai su šilingais! Senas 
tas sukčius su cigaru! Bet ir "igaras, matyt, iš darbi
ninko kišenė;' S^kė b is trys svarai penkiolika-

Taip, Veronika r'^^ando, kai prie Liūlio akių 
suskaičiavo savo atlyginimą.

— Motere, ar tu nori, kad aš už tave mokes
čius sumokėčiau? Tu dirbi, tu ir moki, taip ir įstaty
mas sako. Jeigu aš už tave mokėsiu, tai greit nuims 
nuo lango mano pavardę, išneš mašinas, ir aš turėsiu 
eiti cukraus maišų nešioti. O aš jau senas, man mai
šas per sunkus. Kam man ir tas maišas? Jei kiekvie
nas už save mokės mokesčius, tai Liūlys ir čia gy
vens.

— Bet mes susitarėm...
-— Kų susitarėm? Aš sakiau: trys penkiolika. 

Pažiūrėk, aš ir moku tris ir penkiolika. Taip lapely
je ir įrašyta. Atimk pajamų mokestį, draudimo mo
kestį. ir išeina akras tiek, kiek gavai. Motere...

— Taip tai aš nesutinku. Fabrike, aš sakiau, 
man mokėjo..-

— Fabrike, fabrike! Aš irgi buvau fabrike, ži
nau fabriko duoną. Fabrike tu ir po dešimt metų 
gausi tą patį. Rėksniai bačkininkai gal po dešimt 
metų ir išsirūpins penkis šilingus priedo. O aš tau.

„Naujosios Vilties" žurnalą leidžia Lie
tuvių Studentų Tautininkų Korporacija 
Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga, redaguoja dr. J. Balys, A. Lai- 
kūnas ir dr. B. Nemickas.

Kad žurnalų žvaigždynas ar gėlynas di
dėja. tai, žinoma, tėra faktas, kuris pats sa
vimi dar nieko nesako. Svarbiausia, kas 
tame žurnale yra. ko kituose neužtinkame, 
kas jį išskiria, kaip tam tikros srovės bū
dingą išraišką.

Didžiausią ir, tur būt, svariausią žurna
lo šio pirmojo numerio dalį sudaro dr. B. 
Jonaičio straipsnis „Paskutinės nepriklau
somos Lietuvos dienos" (ką pasakoja 1939- 
1940 metų dokumentai). Straipsniui naudo
tasi lietuviškais ir vokiškais šaltiniais. Do
kumentus. aišku, gali aiškindamas nasukti 
ir į vieną ir į kitą pusę, viskas priklauso 
~uo juos aptariančiojo asmens pažiū’-ų. 
Dr. E. Jonaitis į paskutiniuosius nepriklau
somybės metus žiūri kritiškai, kaltindamas 
vyriausybes ar atitinkamus atskirus asme
nis dideliu nesiorientavimu. bailumu ar net 
išdavyste. Ar taip galėtų būti?

Mes įpratę pripažinti, kad Lietuvą gi pas
kutiniaisiais metais valdė tautininkai, tai 
kaip jau čia taip jie patys save kritikuoja? 
Taigi kad ne patys save. Visos didžiosios 
nelaimės kraštą ištiko jau partiškai miš
rioms vyriausybėms valdant, tai tų kitų 
partijų kai kuriems atstovams straipsnyje- 
ir tenka daugiausia kritikos.

Greičiausia, straipsnis sukels ginčą kitų 
srovių spaudoje.

Kiti du stambesni straipsniai yra kultū
rinės srities. J. Gliaudą (straipsnyje „Ban
dymas atrasti mūsų prozos esmę“) ginčija 
mūsiškius dvieju literatūrų (Lietuvoje ir 
svetur) aptarimus ir apibūdina mūsų pro
zaiku kūrybą. V. Alantas (straipsnyje 
„Deimančiukų sėiėias ir rinkėjas“) prista 
to spalvingąjį Vaižgantą.

Žurnalui per daug laikraštinis yra J. Ju
revičiaus straipsnis „Juozas Tūbelis — 
valstybininkas, visuomenininkas“.

Beje. „Naujoji Viltis“ turi ir savo poetą 
— Algį Lapšį su pluoštu eilėraščių.

Apžvalgose nemaža vietos skirta savo 
namų reikalams — tautininkiškoms te
moms: organizacijoms, spaudai. Nepriklau
somybės Fondui, tautininkų įnašui bendri
nėje lietuvių veikloje. Metamas žvilgsnis ir 
į amerikietiškąjį gyvenimą. Taip pat pa
skirta vietos ir žymesniosios lietuviškos 
spaudos aktualiausiems klausimams savo 
požiūriu aptarti.

K. Abr.

DĖL KNYGOS APDARO
„E. Lietuvyje" jau buvo paminėti „Drau

go“ dienraštyje pareikštieji priekaištai, 
kad Nidos Knygų Klubo išleistosios A. Vai
čiulaičio knygos „Mūsų mažosios sesers" 
viršelis yra prastas.

„Tėviškės Žiburiai“ dabar išsispausdino 
literatūros kritiko Vytauto A. Jonyno para
šytąjį tos knygos įvertinimą, kuriame, be 
kita ko, taip rašoma:

„Trumpai aptardamas „Draugo" skiltyse 
naująjį leidinį, K. Eradūnas apgailestavo 
kad „Nidos“ leidykla pagailėjusi „Mūsų 
mažajai seseriai“ dailesnio apdaro, virše
lio“.

„Bet, kaip sakoma, auksas ir pelenuose 
žiba. „Mūsų mažoji sesuo“ ir skudurinia
me apdare liks neįkainuojamai svari kny
ga visiems, kas myli lietuvišką žodį“.

Kaip žinome, poetas Kazys Bradūnas dir
ba ištaigingą, turtingą, paskutiniais išradi
mais aprūpintą spaustuvę turinčiame 
„Drauge“, gal dėl to ir nesupranta ir nebe
pajėgia įvertinti, taip sakant, prieš pirmą
jį pasaulinį karą naudotomis priemonėmis 
teįstengiančių iš paskutiniųjų dirbti lietu
višką darbą. Grasė Guobaitė

STUDIJŲ SAVAITĖ 1971
Gruodžio 13 d. gimnazijos patalpose įvy

ko Studijų savaitę ruošiančių organizacijų 
atstovų pasitarimas. Dalyvavo dr. J. Gri
nius (ĖLFB), J. Barasas (VLE Valdyba), 
dr. J. Norkaitis (Ateitininkai sendraugiai). 
V. Bartusevičius (Ateitininkai studentai). 
A. Veršelis (Skautai), Kr. Žutautaitė 
(Skautės) ir E. Dilba (Evang. jaunimo ra
telis). Pirmininkavo dr. J. Norkaitis. sekre
toriavo dr. J. Grinius.

Sutarta, kad ateinančiais metais Studijų 
savaitė įvyks liepos 18-25 d. tose pačiose 
■įtalpose, kuriose vyko ir šiais metais, t. y. 
Katal. akademijos namuose StuttgaCo Ho- 
henheime. Už maitinimą 1971 m. Akademi
jai teks brangiau mokėti, todėl ir studijų 
dalyviams kainas nutarta pakelti. Už visa 
savaitę 1 asmeniui teks mokėti 100 DM. o 
už vieną dieną 20 DM. Iš studentų už visą 
savaitę bus imama 50 DM. už viena dieną 
7 DM. Iš moksleivių už savaitę 35 DM. už 
dieną 5 DM. Nepasiturintiems studentams 
ir moksleiviams, dalyvaujantiems visa sa
vaitę, bus grąžinamos kelionės išlaidos.

Studijų savaitės dalyvius kviečia Savai
tę ruošiančios organizacijos. Moderatoriu
mi nutarta kviesti dr. K. Čeginską iš Up- 
psalos (Švedija). Numatyta Studijų savai
tės rengimo komisija. Nubrėžti rėmai pla
čiai programai, kreipiant ypatingą dėmesį j 
30-ąsias sukilimo prieš sovietinį okupantą 
metines ir į Lietuvos rusinimą bei sovieti- 
nimą.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ J. SLIESORAITIS

Brazilijoje mirė Jurgis Sliesoraitis, ne
priklausomoje Lietuvoje dirbęs susisieki
mo ministerijoje, o po II pasaulinio karo — 
Lietuvių Bendruomenės Brazilijoj valdy
bos pirmininkas.

LIETUVIŲ KALBA SAO PAULO 
UNIVERSITETE

Atsakingasis Brazilijos lietuviško laik
raščio „Mūsų Lietuvos“ redaktorius dr. Jo
se Carrato pranešė, kad Sao Paulo univer
siteto profesoriai nori steigti lietuvių kal
bos ir literatūros katedrą ir kultūrinį bra- 
zilų-lietuvių institutą.

VERTIMAMS IŠLEISTI REIKIA PINIGO
„Draugas“ rašo, kad rašytojas Stp. Zo- 

barskas turi parengęs anglų kalba lietuvii; 
rašytojų novelių rinkinį, kurį išleistų kiše
ninio formato, bet tam reikia apie 20.000 
dolerių (arba 8 tūkst. svarų).

PASIŪLYTA DEBIUTUOTI OPEROJE
Indijanos (JAV) universiteto konserva

torijoje studentas Vytautas Nakas tarp da
lyvavusiųjų konkurse 120 dainininkų buvo 
vienas iš kelių laimėtojų, ir jam pasiūlyta 
debiutuoti Donizetti .,Lucia di Lammer- 
moor“ operoje.

KURIOS KNYGOS PERKAMOS?
„Draugas" (IX.2) rašo, kad dabar la

biausiai perkamos knygos yra šios: J. 
Gliaudos „Aitvarai ir giria“, Kaz. Barėno 
„Tūbo'o gaidžio metai“, A. Earono „Išdžiū
vusi lanka“, A. Grincevičiaus „Geroji va
sara". Bern. Brazdžionio poezijos rinktinė 
„Pilnatis“.

NAUJA VALSTIEČIU LIAUDININKŲ 
VADOVYBĖ

JAV Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
junga išsirinko naują centrinę valdybą. J 
ią įeina: J. Bertašius. J. F. Daugėla. A. Ku- 
čys, M. Mackevičius, V. Sruogienė.

DU BROLIUKAI
JAV Alvudo vaiku teatras Jaunimo Cen

tro salėje lapkričio 8 d. suvaidino A.. Kai
rio eiliuotą pasaką „Du broliukai“.

KUNIGŲ GYVENIMAS
„Šv. Pranciškaus Varpelyie“ aprašoma 

sunkus kunigu gyvenimas. Pvz„ šv. Mika
lojaus bažnyčioje kun. Kirvaitis gyveno 
ant zakristijos: vienas klebonas gyvęna 
virš bažnyčios lubų,- kitas pašiūrėje, kur 
seniau plotkeles kepdavo, vėl kitas šaltoj 
trobelėj, kur seniau statydavo procesijos

motere, nuo Kalėdų pridedu dešimt. Kur tu rasi ge
riau? Aš tave išmokysiu amato, ir tu niekad nepra
pulsi. Jeigu turėsi pinigų mašinoms, vieną dieną gal 
tavo pavardė bus lange, tu mokėsi kitiems už darbų, 
tu priimsi užsakymus. Kai aš numirsiu, gal šitam pa
čiam lange bus tavo pavardė, ir gal tu daužysi per 
nagus tokiems kaip Stasius ar Ignas, kai jie nevie
toj įsius guziką.

Anądien pasimaišiusi svajonė turėti savo siu
vyklų Veronikai dabar atrodė per daug tolima, kad 
jų viliotų ir šildytų. Kų tu čia pradėsi ir ko pasieksi! 
Pinigo reikia, pinigo. Iš tiek uždarbio nesukrausi 
mašinoms, ir Kostas neužlakstys savo fabrike. Be to, 
kada tu, žmogau, viskų bepradėsi, jeigu jau dabar 
plaukus reikia padažyti, kad žilieji išsišokėliai ne- 
simestų į akis! Bet galimybė išmokti amato dar vi
lioja jų. Žmogus tada daugiau nepriklausomas. Pa
žiūrėk į tų meistrų Antanų. Liūlys su juo jau skaito
si.

Susilaikė paprašyti grąžinti darbo korteles Ve
ronika, svarbiausia, tur būt, dėl to, kad dar stipriai 
švieži laikėsi joje fabriko atsiminimai. Susilaikė ji 
ne dėl tų dešimt šilingų. Net ir su tais šilingais jai 
išeis mažiau negu sutarta- Ir šiaip ir kitaip senis ap
suko ją, bet Liūlys vis tiek mažiau šūkauja, negu 
fabriko prievaizdas, ir mažame būrelyje tarp savųjų 
ji jaučiasi ne tokia nužmoginta. Pasikalba su Ignu, 
pajuokauja su Stasiuku, ir geriau. Tiesa, Ignas vis 
skundžiasi savo skriaudom, ir Veroniką kursto tie 
skundai. Ji ir pati dabar mato skriaudą, dar ir labai 
akiplėšišką. Vienaip sutarta dėl atlyginimo, o kitaip 
tas sukčius išmoka.

Kitos savaitės gale Veronika netyčia įpiovė me
džiagos kraštą, ardydama siaurinamos kelnės kiškų. 
Ji išsigando ir nesislapstydama ėmė atsiprašinėti.

— Ranka paslydo, — teisinosi ji.
— O pinigus imant niekada ranka nepaslysta 

Matai, motere, visi reikalauja: pinigų, pinigų. O tu 
pasakyk man: ar ta medžiaga nekainuoja pinigų? 
Didelį pinigų kainuoja! Praplėšei — nuostolis.

Šįkart nuostolių nebuvo: Antanas nurėžė kraš
tą, ir nė žymės neliko. O kaip pakalbėtų Liūlys, jei 
Veronikai paslystų ranka, kai kelnės atnešamos pla
tinti, o ne siaurinti? Jam ir cigaras iššoktų iš burnos, 
taip, tur būt, išsigąstų senis. Greičiausia, neužtektų 
vien triukšmo ir priekaištų, kad ji nori daugiau pini
gų. Tur būt, jis atskaitytų nuostolius iš Veronikos at
lyginimo, pakištų tuščią lapelį, ir važiuok namo.

(Bus daugiau)

vėliavas. Drėgna, šalta patalpa reumatiz
mui... Kiti gyvena sandėliukuose, lavoninė
se, o dar kiti pasistatė sau kuklias pasto
ges netoli bažnyčios.

POETO DŪMAI
„Argentinos Lietuvių Balso“ leidykla iš

leido jauno lietuvio gydytojo Aldo M. Šle
pečio poezijos rinkinį — Criptografo de ro- 
sas. Daugelį tų eilėraščių jau yra išvertęs 
į lietuvių kalbą dr. J. M. Daujotas.

Neseniai „A. L. Ealso“ leidykla išleido 
A. M. Šlepečio naują eilėraščių knygą ispa
nų kalba — Mumos de Poetą (Poeto dū
mai).

SKAUTAI IŠLEIDO KNYGĄ
JAV Skautų Atlanto rajono vadija išlei

do dail. A. Tamošaitienės knygą „Tautiniai 
rūbai ir juostų raštai“.

z//Z-
L^EKMAiHENIOy

MŪSŲ TURTAI

Naujieji Metai bus laimingi, jei ištver
mingai eisime tuo keliu, kuris mus veda į 
mūsų galutinį tikslą — sielos išganymą. 
Visa kita, kaip kasdienės pareigos, rūpini
masis duonos kąsniu ir dar šiuo tuo prie 
duonos, yra tik priemonės pasiekti pagrin
diniam tikslui.

Žmogus dirba, kad turėtų ką valgyti; val
go. kad gyventų; gyvena, kad mirtų; mirš
ta, kad būtų laimingas.

Kaip tai pasiekti?
Nesame jaunikliai. Žinome pagrindines 

tikėjimo tiesas. Žinome ir savo dvasines 
pareigas. Bet vis tiek verta kai ką prisi
minti.

♦ **

Šituo laiku minime Trijų Karalių šventę. 
Vieni tuos Tris Vyrus vadina karaliais, ki
ti išminčiais. Kas jie bebuvo — istorijos 
dalykas. Mums svarbu, kad jie šv. Rašte 
minimi ne tuščiai, ne šv. Rašto turinio pa
įvairinimui, bet kad tie Trys Vyrai duoda 
visiems žmonėms ir visų laikų pavyzdį, ką 
reikia Dievui atiduoti, kad būtume laimin
gi ir išganytume savo sielą.

Gražu, kad jie ieškojo Dievo, jau tapusio 
žmogumi. Gražu, kad jie, Jį radę, parpuolė 
ant kelių ir Jį pagarbino. Gražiausios gi 
yra jų dovanos: auksas, mira ir smilkalai. 
Tai yra patys didieji žmogaus turtai. Ir jų 
turime mes visi. Net patys vargingiausi iš 
mūsų, kurie būtume susirūpinę, ar rytoj 
turėsime dar duonos kąsnelį įdėti į savo 
burną, — turėkime pakankamai aukso, mi
ros ir smilkalų.

Tik įdomu, ar mes tuos savo turtus au
kojame Dievui, kad išganytume savo sielą?

***

Auksas yra mūsų mintys. Kas turi teisę 
įeiti į mūsų sielos vidų ir matyti bei žinoti, 
ką mes galvojame? šitos privačios ir asme
niškos nuosavybės neparduotume už- viso 
pasaulio auksą. Juk žmogus ir į mėnulį nu
skrido pirma savo mintimis. Tai begalinis 
turtas. Bet tą turtą mes gavome iš Dievo. 
Tad Dievui ir Jo garbei turime ir aukoti: 
garbindami Jį. prašydami pagalbos gera 
daryti ir išganyti savo sielą, padėti nelai
mingai Tėvynei, kenčiančiam artimui ar 
kokiam kitam geram darbui.

Mira yra mūsų žodžiai. Mira yra skaus
mų mažinantis, žaizdas gydantis tepalas.

Kas užginčys, kad geras ir švelnus žodis 
ir šiandien yra geriausia priemonė pakly
dusiam grąžinti į tiesos kelią, nuliūdusiam 
paguosti, kenčiančiam suraminti, nusimi
nusiam padrąsinti?

O kiek daug progų turime savo gyvenime 
panaudoti savo mirą ir Dievo garbei, ir Tė
vynės gerovei, ir artimo naudai!

Smilkalai yra mūsų geri darbai. Bažny
čioje vartojamų smilkalų (kodylos) kvapo 
jokiu būdu nepaslėpsi. Nei jų pridengsi, 
nei jų kitu kvapu užmuši. Pagaliau nė ne
reikia. Toks malonus kvapas!

Tokie yra žmogaus geri darbai. Ar jie 
bus daromi Dievo garbei, ar Tėvynės labui, 
ar artimo naudai. Geri darbai maloniai 
kvepia, traukia artyn. Jie bus matomi. Jie 
bus ir kitų kartojami. Pavyzdys — geru 
užkrečiamoji liga!

***

Štai koki mes turtingi!
Kaip ir anie šv. Rašto Trys Išminčiai, 

kurių vardai kasmet minimi visame krikš
čioniškame pasaulyje. Jie susirado Dievą. 
Jį pagarbino ir Jam paaukojo tai. ką žmo
gus turi vertingiausio ir kilniausio: auksa 
— savo mintis, mirą — savo žodžius, smil
kalą — savo darbus.

Ir kodėl mes to negalime padaryti? Ne
būkime šykštūs! Atidarykime savo turtų 
sandėlius ir paaukokime savąjį auksą, mi
rą ir kodylą!

A. J. S.
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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Štai, 1970 metai, mums atrodo, dingo ne

sugrąžinamos praeities rūkuose. Iš tikrųjų 
gi jie įžengė j 1970 pirmuosius, pasiruošę 
daryti įtakos mūsų gyvenimui, jo rūpes
čiams ir džiaugsmams.

Šiame savo laiške norėčiau padaryti tų 
1970 metų įvykių atranką, kurie, mano ma
nymu, turės sprendžiamosios reikšmės 
žmonijos artimai, ar tolesnei ateičiai, taip 
tuo būdu mes visi būsime tų įvykių daly
viai.

***

Dažnai savo laiškuose aš primindavau 
mokslo sprendžiamąjį vaidmenį mūsų lai
kams. Štai lapkričio 12 d. buvo paskelbta 
sensacinga žinia, kad prof. dr. J. Danielli 
(anglas) rado būdą pagaminti gyvybei. Jo 
paties žodžiais, laboratorijose bus galima 
gaminti naujus augalus ir net gyvulius; jo 
gi bendradarbių tvirtinimais, po dešimties 
metų pirmieji žmonės išlips iš laboratori
jos butelių.

Tik skaitydami šias eilutes, nesigilinda
mi į tą gilią reikšmę ir plačias, šiandien 
sunkiai dar pramatomas pasekmes, mes 
jau dabar jaučiame, kad mums toks gerai 
pažįstamas šiandieninis pasaulis staiga 
pradės dar sparčiau keistis; naujasis sukels 
tiek daug naujų problemų, kad joms spręsti 
mes vargu ar būsime pasiruošę, o būdami 
nepasiruošę, neišvengiamai sukelsime chao
są. Šiandien, pasiskaičius šią žinią, mumy
se juk jau kyla klausimai: o kokie bus tie 
naujieji augalai ar gyvuliai? kuriems tiks
lams jie galės būti naudojami? o svarbiau
sia. kokie bus tie naujieji žmonės — geri, 
malonūs ir sugyvenami, ar pikti maištinin
kai? Ar jie bus socialūs ir leisis būti mūsų 
valdomi, ar jie bus veržlūs ir norės valdyti 
mus? O tuomet irgi klausimas: kaip valdy
ti? Į šiuos klausimus tuo tarpu nėra atsa
kymo. Pats prof. J. Danielli domisi tik 
moksliškomis šio naujo išradimo galimybė
mis. Jis paneigia, kad jau išradęs būdą, 
kaip pagaminti gyvybę, bet tiesa, kad jis 
savo naujuoju eksperimentu labai priartė
jo prie tų galimybių, kaip gyvybę pagamin
ti. Paklaustas, ką jis galvoja dėl praktišku 
jo mokslinių tyrimų išdavų, jis atsakė: „Aš 
bijau apie tai galvoti. Jeigu kada ir pagal
voju. man darosi baisu“.

Taigi, ar tas naujasis mokslo žingsnis 
pirmyn ves žmoniją į naujus šviesios pa. 
laimos horizontus, ar į žmogaus susinaiki
nimo tamsas, priklausys tik nuo to, kieno, 
kaip ir kuriems tikslams ši mokslo pažan
ga bus naudojama. Deja, ir iš šio taško į 
klausimą žiūrint, perspektyvos ir viltys 
yra nykios. Juk dar ne taip seniai džiaugė
mės suradę naujas neišsenkamas energijos 
versmes atome. O į ką mes, žmonės, mūsų 
išrinktieji išminčiai politikai, esame nu
kreipę šių versmių tėkmę?! Į fantastiškiau
sias priemones savižudystei. Taip ir šiuo

Po Chicagos dangum
Konsulo sukaktis. Visi lietuviai sveiki

nam Chicagoje esantį tikrą Lietuvos'gen. 
konsulą dr. P. Daužvardį. jam švenčiant 75 
metų gyvenimo sukaktį. Nesitikėjom, kad 
tiek daug dirbantis konsulas turi tokį dide
lį skaičių metų!

Jis daug padeda lietuviams, turėdamas 
pilną teisę ginti teismuose įvairias bylas, 
ypač prieš Sovietų Rusijos norą paglemžti 
mirusiųjų turtą. Visur jis atstovauja Ne
priklausomos Lietuvos vardui. Ilgiausiu 
metų!

Vertingas filmas. Lapkr. 14 d. „Carnege 
Teatre“ buvo rodomas švedo pagamintas 
filmas „A Ealtic Tragedy“. Jame atvaiz
duota, kaip po II Pasaulinio karo buvo 
prievarta tremiami Baltijos valstybių pa
bėgėliai į Sovietų Rusiją. Baisūs vaizdai, 
žiaurios scenos, žiūrovams neįtikėtina, kad 
taip žmonės nenorėjo grįžti. Tarp tokių de 
portuojamųjų buvo ir Lietuvos kariuome
nės karių, kurie atiteko rusams. Vėliau vie
ni buvo išsiųsti į Sibirą, kiti Maskvoje vie
šai pakarti.

Būtų gerai, kad kas nors paprašytų to 
filmo kopijos ir plačiai paskleistų.

Nors švedų valdžia vykdė deportaciją, 
tačiau buvo švedu, kurie labai smerkė.

Mūsų muzikai. Chicagoje į muzikos pa
saulį ateina naujoji karta. Nors jos ne
daug, bet tenka džiaugtis. Iš vyresniųjų, 
kurie jau yra gyvenimo saulėlydžio sulau
kę. turime Byanską, N. Kūlį, J. Žilevičių, 
dar A. Armoną, J. Baltrušaitį. K. Stepona
vičių. Al. Stephens. Skridulį. F. Strolią. 
Aleksiūnaitę ir kt. O iš jaunųjų tenka 
džiaugtis Masiulio iškilimu. Lampsaitytės, 
kuri baigia Walparaiso muzikos universite
tą. Jakubėną, Motiekaitienę. Motekaiti, Na
ką ir kitus, kurie turi savo studijas. Balys 
Pakš'as. Stelmokas. A. Modestavičius. A. 
Ramanauskas, Šniukšta ir kiti turi savo 
orkestrus.

Poetės sukaktis. Chicagoje yra daug poe
tų, tačiau amžiumi, tur būt. vyresnių nėra 
už poetę JJ Vaičiūnienę. Jai dabar sukako 
75 metai, tačiau ji dar darbšti, šiais metais 

busimuoju atsitikimu norėtųsi jau šiandien 
paklausti: kas bus tas naujųjų žmonių vy
riausiasis perintojas — Romos vyskupas, 
ar Maskvos komsojuzo sekretorius? Nuo to 
juk priklausys, ar tie naujieji žmonės bus 
dori, ar niekšai. Man džiugu prisipažinti, 
kad kai šis klausimas pasidarys aktualus ir 
bus sprendžiamas, aš seniai ilsėsiuos neži
nomose amžinų atostogų pakrantėse.

***

Dabar atsigrįžkime į reikalą, kuris lie
čia mus visus tiesiogiai, kurio išdavose mes 
gyvename — į rytus ir į vakarus ir į jų 
tarpusavio santykius. Tiesa, šiuo klausimu 
esu rašęs tiek dažnai, kad nebeliko, ką ir 
berašyti. O vis dėlto.

Štai maždaug prieš mėnesį nedidelė so
vietinių bombonešių eskadrilė sugebėjo 
praskristi virš vakarų Europos ir buvo pa
stebėta tik virš Olandijos. Žinoma, sovie
tams tai buvo gerai pasisekęs pratimas, bet 
vakarams tai buvo dar vienas blogos sau
gumo paruoštės įrodymas. Nedelsiant visa 
vakarų Europos apsaugos sistema buvo už- 
aliarmuota ir sukviestas NATO posėdis. 
Tame posėdy buvo išsiaiškinta, kad vaka
rai daugeliu atvejų kariškai žymiai blogiau 
pasiruošę negu rytai, kad NATO saugumo 
planai turi būti persvarstyti ir geriau pri
taikyti naujiems reikalavimams.

Sovietai gi, priešingai, pasijuto esą gerai 
pasiruošę naujam žygiui. Vėl įsitvirtinę Če
koslovakijoj, pripildę Viduržemio jūrą sa
vų karinių laivų, uždegę gaisrus abiejuose 
Azijos galuose (Egipte ir Vietname), pra- 
skraidinę savo bombonešius iki Olandijos 
sienos, sovietai apsisprendė, kad jiems jau 
atėjo laikas imtis saugoti visą vakarų Eu
ropą. Jie išdirbo savąjį „Europos saugumo 
planą“ ir jau vysto įžūlią diplomatinę ak
ciją tam planui įgyvendinti.

Atrodo, kad 1971 metais rytų-vakarų san
tykių raidoj matysime tuos pačius du part
nerius: vieną (vakarų Europą) vis dar ne
vieningą, vis dar besiblaškantį, vis dar ieš
kantį naujų kelių, vis dar reikalingą pa
galbos iš už Atlanto; kitą (sovietus) tvirtai 
apsisprendusi, žinantį, ko siekia, ir turintį 
savo aiškius planus. Vienas rūpinsis pa
saulio taika ir žmonių gerove, o kitas riau
šėmis ir brutalios jėgos įgyvendinimu.

Pagaliau dar vienas įvykis, kuris labai 
sunkiomis pėdomis įžygiuos į 1971 metus. 
— tai Jungtinių Tautų Organizacijos 25 
metų jubiliejinė sukaktis. Normaliai šis 
įvykis turėjo būti viso pasaulio džiaugsmo 
šventė, šventė politinės išminties triumfo, 
šventė diplomatinių pergalių ir sandoros, 
šventė tautų tarpusavio draugiškumo ir pa
garbos. Vietoj visa to turėjome ilgą, liūdną.

pasirodė net trys jos knygos: poezijos rin. 
kinys „Rūpestis“, „Tautinių šokių švenčių 
takais“ ir „Nepriklausomos Lietuvos mo
kytojas ir jo darbo aplinkybės“. Ji yra bu
vusi mokytoja, vyr. skautininke, visuome
nininke. Jos poezija labai patriotinė, jos ži
nios apie mokyklas ir šokius labai vertin
gos.

Naujas žurnalas. Išeina naujas kultūros 
ir politikos žurnalas „Naujoji Viltis“, šie 
pirmojo numerio mecenatas dr. L. Kriau- 
čeliūnas. Jį leis lietuvių studentų korp. 
Neo-Lithuania ir leidėjų taryba.

Studentų ansamblis. Jaunimo Centro stu
dentų ansamblis švenčia 10 m. sukaktį. 
Jam vadovauja L. Eraždienė. Ansamblis 
turi 35 šokėjus, kurie lapk. 15 d. šoko LTV, 
spalio 3 d. Chicagos universitete kitų tau
tybių šventėj, sausio vidury pasirodys tele
vizijoj, sausio 31 d. bus Marijos Aukšt. Mo
kykloj — kartu su Hamiltono Gyvataru 
ruošia šokių vakarą.

Likviduojasi lietuvių parapijos. Gaila, 
bet faktas, kad Chicagoje dar po keliolikos 
metų visas lietuvių gyvenimas pasikeis. Jei 
dabar, po 20 metų, jau daugelis išlakstė j 
provincijas, kitus miestus, lietuviški cen
trai atitenka kitataučiams, kažin kas atsi
tiks ir su mūsų dabartiniais centrais. Štai 
lapk. 1 d. oficialiai uždaryta šv. Mykolo lie
tuvių parapija, nes ten begyvena apie 80 
šeimų, į pamaldas tesusirenka tik 45 tikin
tieji. Diecezija perėmė tos parapijos valdy
mą.

Girdėti, kad šv. Jurgio parapija Brigd- 
porte to paties susilauks, o šv. Kryžaus. 
Town of Lake irgi silpnėja, šv. Petro ir Po
vilo jau seniai juodųjų rajone. Visų Šven
tųjų parapija Roselande jau pavojuje, nes 
juodieji baigia apsupti. Taigi tiek daug lie
tuviško turto nueina į nežinomas rankas, 
kurios nė dėkui nepasakys. Ar ilgai išliks 
ir Lietuvių Plaza su Marquette Parke ke
liasdešimt milijonų vertės namais su ligo
nine, Marijos Mokykla, Gimimo bažnyčia?

Bal. Brazdžionis 

nykią eiseną į mirtį, be mažiausios vilties 
kibirkštėlės ateičiai.

Kai Jungtinių Tautų pirmininkas Eduar
das Kambro, atidaręs posėdį, pasakė: „Pa
saulis klausys, ką mes sakysime, ir stebė
sis, ką mes darysime", didžiulė salė buvo 
beveik tuščia. Generalinio sekretoriaus kal
ba buvo išimtinai pesimistiška, beveik de
speratiška. Jis kaltino tautas už jų siaurai 
egoistines nacionalines ambicijas. „Mes jau 
žinome, kaip pasiekti mėnulį, bet dar neiš
mokome, kaip pasiekti vienas kitą ir 
suprasti vienas kitą“, buvo jo užbaigiamie
ji žodžiai.

Svarstant Jungtinių Tautų visišką bejė
giškumą išspręsti bet kurį tarptautinį gin
čą, kažkieno buvo prisiminti Filipinų už
sienio reikalų ministerio kadaise tartieji 
žodžiai: „Jeigu ginčas kyla tarp dviejų ma
žų valstybių, tai niekas nekreipia į tai dė
mesio, ir ginčas dingsta; jeigu ginčas kyla 
tarp mažos ir didelės valstybės, tai mažoji 
valstybė dingsta; jeigu ginčas kyla tarp di
delių valstybių, tai Jungtinės Tautos išsi
gąsta ir pačios dingsta“.

***

Štai nyki scena, štai nykūs vaizdai, ku
rių mes, bejėgiai, neįmanome pakeisti. To
je politinių įvykių scenoje mes matome 
tamsias asmenybes, susėdusias prie stalų 
ir lošiančias kažkokį lošimą. Tame lošime 
jos žarsto melų kortas, stumdo atomines 
bombas ir išlošusiam pilsto į butelius žmo
nių ašaras ir kraują. Štai kuo mūsų laikų 
tarpvalstybinė politika yra garsi ir kuo ji 
atsižymi. Doras paprastas žmogus jau ne
bėra jos tikslas, bet tik priemonė. Lietuvis 
Simonas Kudirka — viena naujausių šio 
lošimo aukų. Jo kraujas ir artimųjų ašaros 
pripildė naują butelį išlošusiam.

Ir vis dėlto, mieli lietuviai, .aš sveikinu 
jus su Naujais Metais. Iš savo širdies gel
mių linkiu jums sveikatos, pasisekimo, šyp
senos ir ištvermės tegu ir po šiais niūriais 
dangaus skliautais. Kada ir iš kur ateis 
šviesa — nematyti. Palikime prošvaistę 
džiugiai staigmenai. Gal ji ir ateis.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

VIENOS DIENOS PROTESTO STREIKAS
Gruodžio 8 d. apie 300.000 Britanijos dar

bininkų vienos dienos streiku protestavo 
preš vyriausybės siūlomąjį Pramonės Ben
dradarbiavimo įstatymą, pagal kurį neofi- 
ciąlūs streikai bus nelegalūs ir streikuojan
čios darbininkų unijos būtų teismo bau
džiamos.

Demokratinio krašto gyvenime tai yra 
normalu; grupė žmonių protestuoja, reikš
dama streiku savo nepasitenkinimą vyriau
sybės užmačiomis darbdavių ir darbininkų 
bendradarbiavimą sureguliuoti teisiniais 
pagrindąis.

Tik šios dienos streikas skyrėsi nuo nor
malios demokratinės išraiškos tuo, kad jis 
buvo suplanuotas ir suorganizuotas komu
nistų, pasivadinusių Darbo Unijoms Ginti 
Ryšiniu Komitetu. Komiteto pirmininkas 
Kevin Halpin ir narys Jim Hiles, abu ko
munistų partijos nariai, savo uždaviniu pa
siskyrė kovoti bet kuriomis priemonėmis 
prieš vyriausybės siūlomąjį įstatymą. 
Kiekvienam aišku, kad tai yra komunisti
nis dūmų pūtimas į akis. Jie naudojasi pro
ga viešai tęsti kovą prieš šio krašto demo
kratinę sistemą. Kiršindami darbininkus ir 
jų unijas prieš krašto vyriausybę, jie strei
kais siekia ekonominės ir politinės anarchi
jos.

Atrodytų, kad per daug tikimasi iš dviejų 
eilinių komunistų. Fet tai tik ledinio kalno 
viršūnė, matoma virš vandens. Yra dau
giau!

Gruodžio 11 dienos Daily Telegraph žur
nale Brian Grozier straipsnyje „Ar tai yra 
naujasis Britanijos priešas?“ aprašo šio 
krašto komunistų veiklą ir komunistinių 
veiksnių organizacijas. Brian Grozier rašo: 
„Britų parlamente žinomų komunistų nėra. 
Paskutiniuose Londono miesto savivaldy
bės rinkimuose visi komunistų kandidatai 
gavo mažiau balsų negu tuose pačiuose rin
kimuose 1967 metais.

Bet šių faktų šviesoje jų įtaką lengvai 
atmesti būtų netikslu. Komunizmo idėja 
šiame krašte yra stipresnė už komunistų 
partiją; komunistų partija yra daug stip
resnė negu jos narių skaičius ar komunistu 
atstovavimas viešuose susirinkimuose ro
do“.

Toliau Brian Grozier nurodo: „Kiekvie
nas didesnis streikas, vykstąs bet kurioje 
šio krašto vietoje, -bet kurioje pramonės ar 
prekybos šakoje, yra tiesiogiai susijęs su 
komunistų partija“.

Streiko išvakarėse komunistas Kevin 
Helpin spaudai pareiškė, kad jis tikisi visu 
darbininkų pritarimo. Jo apskaičiavimu, 
daugiau kaip milijonas darbininkų remia ši 
streiką.

Po streiko krašto spauda džiaugėsi, kad 
vos 300.000 streikavo. Visi sutiko, kad 
streikas nepasisekė. Čia reikia priminti, 
kad šį streiką organizavo komunistai, vy
riausias darbo unijų organas TUC net rei
kalavo. kad darbininkai nestreikuotų. O 
vis dėlto 300.000 paklausė komunisto Kevin 
Halpin.

Streike ypač pasižymėjo spaustuvių uni
ja SOGAT: jiems streikuojant, nebuvo 
spausdinami laikraščiai.

Apie 15.000 streikuojančiųjų su orkestru

LIETUVOJE
NAUJAS FILMAS

Į Sov. Sąjungos ekraną priimtas naujas 
lietuvių statytas spalvotas filmas „Tas pra
keiktas nuolankumas".

Filmą režisavo A. Dausa. Scenarijų Vaiž
ganto kūrinio „Dėdės ir dėdienės“ moty
vais parašė Vytautė Žilinskaitė.

SPARTUOLĖS SIUVA
„Tiesa“ rašo, kad Debeikių miestelyje. 

Anykščių aps„ ilgai nebuvo gero siuvėjo. 
Bet dabar, kad nebūtų eilės laukiančiųjų, 
tarybos pirmininkas J.'Dagys parūpino net 
tris siuvėjas, ir visos jos esančios „komu
nistinio darbo spartuolės“.

ŠAŠKIŲ ČEMPIONAI
„Tiesa“ rašo, kad rusiškų šaškių Sov. Są

jungos čempione tapo maskvietė J. Michai- 
lovskaja. o sidabro medalis jau antrą kar
tą atiteko vilnietei J. Augustinaitei. O šim
talangių šaškių čempionas — Rygos gyven
tojas A. Andreika.

MEISTRAI
Į Sov. Sąjungos meistrus gruodžio mėn 

priimti kaunietis J. Dainauskas (turiz
mas), vilniečiai V. Eručas (penkiakovinin- 
kas) ir G. Švenčionis (irklininkas).

O teisėjų vardai suteikti vilniečiams J. 
Jankauskui (irklavimas) ir A. Pipynienei 
(šuolių į vandenį).

LIETUVOS KILIMAI
Lietuvos kilimai, pagaminti tradiciniais 

liaudies ornamentais, buvo eksponuojami 
tarptautinėse parodose Newjorke. Paryžiu
je. Londone ir kitur.

„Tarybinė moteris“ (1970 m. 12 nr.) ra
šo, kad pirmoji kilimų siunta jau išsiųsta 
į Lenkiją. Lietuvos kilimais taip pat susi
domėjusi pati kilimų tėvynė — Libanas.

KRITIKUOJAMA DĖSTYTOJŲ 
LIETUVIŲ KALBA

Vilniaus universitete gruodžio mėn. aukš
tųjų mokyklų ir technikumų atstovai svars
tė ir kritikavo nelituanistinių dėstytojų 
kalbą, nurodydami daromąsias lietuvių 
kalbos klaidas, išgirstas per paskaitas.

B. BU1VYDAITĖS SUKAKTIS
Lietuvoje gyvenančiai rašytojai Bronei 

Buivydaitei sukako 75 metai.
E. Buivydaitė pradėjo savo literatūrinį 

gyvenimą poezijos rinkiniais, pasirašyda
ma Tyrų Dukters slapyvarde.

Jos ramanas „Atversti lapai“ buvo mie-

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DAR DĖL PROCESIJOS
„Europos Lietuvio“ Nr. 48 (1143) M. B. 

skundžiasi, kad nepatinkąs iš Nottinghamo 
laiškas apie liūdną kapinių procesiją. Man 
atrodo, kad M. E. nėra ko baugintis, nes 
tų raidžių nėra išvardintų. O dėl galvų 
skaičiaus, tai nejaugi rašysi apie pečius ar 
krūtines? Nerašiau, kad nebuvo M. B. Pa 
rašiau tik apie tuos aštuonius ir kunigą de
vintą, ir mes ėjome ne rikiuotėje, bet kaip 
katalikai melsdamiesi už mirusiųjų sielas 
ir neaplenkėm tų lietuvių, kurių nebuve 
ant kapo užrašytos pavardės. O kad M. B 
nebuvo toje procesijoje, tai ne mano reika
las, nes kiekvienas atsako už save.

Ten buvęs

DARŽININKAMS IR GĖLININKAMS 
Malonusis Redaktoriau!
Prieš kiek laiko buvo pasirodę „E. L.“ 

puslapiuose keletas straipsnių daržininkys
tės problemomis.

Reikia tikėti, kad viskas būtų daug ge
riau išėję, jei būtų buvę pradėta rašyti, be 
aukštos filosofijos, paprastais žodžiais, pra
dedant nuo guminių batų, kastuvo ir grėb
lio.

Visa laimė, kad rekomenduojamosios 
straipsniuose trąšos nepaplito po visą Ško
tiją ir nepasiekė Auld Frank daržo. Žino
ma, ilgainiui tos teorijos galėjo pasiekti 
Lietuvių Sodybą, o per ją paplisti po visą 
Angliją.

Daržininkystė yra plačios apimties ir 
įdomus darbas. Jei sąlygos ir laikas leis, 
ateityje apie tai pakalbėsime.

O tuo tarpu visiems, mėgstantiems žemės 
ūkio ir daržininkystės darbus, margaspal 
vių gėlių augintojams, laistytojams ir sky
nėjams, gražių gėlių puokščių mėgėjams 
linkiu laimingiausių ir linksmiausių 1971 
metų.

M. S. R.

priekyje žygiavo Londono gatvėmis, o at
vykę į Hyde parką klausėsi oratorių, kurie 
gyrė jų žygį. Vienas kalbėtoji, buvo naujai 
išrinktasis SOGAT unijos prezidentas E ii) 
Keys. Savo kalboje jis pažymėjo, kad šis 
streikas yra kovos pradžia, kuri bus tęsia-, 
ma tol, kol konservatorių vyriausybė bus 
galutinai sunaikinta. Nors vėliau Bill Keys 
spaudoje paneigė, kad jo vadovaujamoji 
SOGAT unija bendradarbiauja ar turi ko
kių ryšių su Darbo Unijoms Gintį Ryšiniu 
Komitetu, bet, sprendžiant iš jo kalbos tu
rinio. nasakyto streiko metu, nevienam bus 
sunku Bill Keys‘ui tikėti jo paneigimo nuo
širdumu.

VI. Dargis 

lai skaitomas moksleivijos laisvojoje Lie
tuvoje. Parašė vaikams knygas „Stebuklin
goji radasta“ ir „Lapė — gudragalvė“ — 
pasakas vaikų teatrui, „Auksinis batelis“ 
ir „Trys bičiuliai“.

Neseniai buvo išleista B. Buivydaitės 
knyga „Pro vaikystės langą“ — subeletris- 
tinti vaikystės atsiminimai.

B. Buivydaitė gruodžio mėn. apdovanota 
garbės raštu už pedagoginį ir literatūrinį 
darbą.

TIK ANTROJI PREMIJA
„Literatūra ir menas“ rašo, kad komjau

nuoliškos dainos konkurso komisija nutarė 
neskirti niekam pirmosios premijos. Ant
rąją gavo V. Telksnys ir V. Barauskas už 
baladę „Jam buvo septyniolika“.

Komjaunuoliškos dainos vertinimo komi
sijai buvo įteiktos 24 dainos.

KNYGOS APIE DAILININKUS
1969 m. „Vagos“ leidykla pradėjo leisti 

nedidelio formato knygelių seriją „Šiuolai
kiniai lietuvių dailininkai“. Jose nušviečia
ma dailininkų kūryba, pailiustruojama jų 
darbais. Išleista J. Balčikonio, A. Stepona
vičiaus, B. Vyšniausko. V. Vidžiūno mono
grafijos. Eet dar tebelaukia eilės ir kiti lie
tuviai dailininkai.

MOKYKLOS JUBILIEJUS
Kauno VI vidurinė mokykla 1971 m. sau

sio mėn. švęs 50 metų jubiliejų.

BITININKYSTĖS MOKYKLA
Belvederyje, Jurbarko rajone, atidaryta 

pirmoji bitininkystės ir sodininkystės mo
kykla. Joje mokosi 90 asmenų.

UŽDARINĖJAMOS PARDUOTUVĖS
„Tiesoje“ rašoma, kad prie Dysnos tary

binio ūkio daug metų veikė parduotuvė. 
Bet prieš keletą mėnesių ji buvo panaikin
ta. Dabar gyventojai turi eiti 6-7 kilomet
rus į Tverečiaus miestelį nusipirkti duonos 
ir kitokių produktų.

Pasirodo, kad vis dažniau uždaromos 
smulkios parduotuvės, nes sako, kad jose 
girtaujama.

ORDINAS J. MANIUŠIUI
Už nuopelnus komunistų partijai ir vals

tybei Lietuvos ministrų tarybos pirminin
kui Juozui Maniušiui paskirtas Lenino or
dinas.

L. BREŽNEVAS LIETUVIŲ KALBA
Lietuvoje masiniu tiražu išleista L. Brež

nevo kalbų ir straipsnių du tomai lietuvių 
kalba

K. ALMENAS VILNIUJE
„Vaga“ išleido JAV gyvenančio rašytojo 

K. Almeno romaną „Šienapiūtė“ 25.000 ti
ražu.

Romane rašytojas vaizduoja feodalinės 
Lietuvos žlugimo laikotarpį.

A. MACKUS PAMINĖTAS LIETUVOJE
Vilniuje Rašytojų klube buvo pristatyta 

JAV tragiškai žuvusio poeto Algimanto 
Mackaus kūryba.

JAV gyvenanti aktorė D. Juknevičiūtė 
kartu su Lietuvos akademinio teatro akto
rium L. Noreika davė plačią A. Mackaus 
poezijos programą, kuri tęsėsi dvi valan
das.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra a'likusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
□uorgani avusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų. kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau Įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
lai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 

nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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Euro/fos Li^turių Eronilm
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3 svarus 
Bradfordo Lietuvių Klubas Vytis, 1 sv. 15 
šil. E. Dičpetrienė, 1 sv. 6 šil. J. Akavitas, 
po 18 šil. J. Bielskis, A. Masiulionis, J. Li- 
deika, M. Juknevičius. J. Sankauskas. P. 
Juška ir J. Baršauskas, 14 šil. St. Jackūnas. 
10 šil, P. Gabrys, po 8 šil. J. Jakimavičius, 
J. Strumskis J. Kriščiūnas, K. Mickevičius. 
S. Valys, S. Žilinskas, K. Masiliūnas, V. Lu- 
gas ir K. Savonis, 6 šil. A. Rimdzevičius. 
5 ši. A. Černauskas, 4 ši. F. Kupšys, po 3 
šil. S. Starka, P. Vasis, O. Presavage. J. 
Galbuogis, V. Bielevičius, J. Liobė, V. Juk
nelis, K. Narbutas, B. Mardosas ir A. Vit
kus.

NOTTINQHAMAS
PROF. PRANAS DOVYDAITIS

„Šaltinis“ atskira brošiūra išleido prof, 
dr. Z. Ivinskio didesnį straipsnį „Prof. Pra
nas Dovydaitis, apaštalautojas ir moksli
ninkas“.

P. Dovydaitis buvo Lietuvos Vytauto Di
džiojo Universiteto profesorius, katalikų 
veikėjas, o taip pat Nepriklausomybės akto 
signataras. Jis kankiniu mirė Sibire.

Prof. Z. Ivinskio straipsnis apie jį buvo 
perleistas per „Šaltinio“ žurnalą.

NAUJAS „ŠALTINIS“
Kalėdinis (1970 m. Nr. 6) „Šaltinio“ žur

nalo numeris išėjo rinktas ir spausdintas 
nebe Nidos spaustuvėje, kuri dar vis nepa
jėgia kaip reikiant atsigauti.

„Šaltinis'.' mini savo atgimimo dešimt
metį, ir vysk. dr. A. Deksnys ta sukakties 
proga paprašė jo bendradarbiams ir skai
tytojams perduoti ganytojišką palaimini
mą ir pridėjo 100 dol. auką.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
10 svarų — Manchesterio Liet. Socialinis 

Klubas, 6 svarus — A. Kublinskas, po 5 
svarus — LVS Ramovės Manchesterio Sky
rius ir A. Miliūnas, po 2 svarus — A. Ri- 
meikis, K. Murauskas, V. Kupstys. A. Po
pelis ir Manchesterio Moterų Ratelis, po 1 
svarą — J. Snabaitis, A. Podvoiskis, J. Na
vickas, L. Pūras, S. Lauruvėnas, V. Šiau- 
čiulis, J. Subačius, P. Navakauskas. P. Ze- 
meliauskas. A. Jakimavičius, J. Pilipavi
čius, A. Žebelys. A. Jaloveckas, V. Byla. 
J. Makeravičius, V. Bakys ir D. Damaus
kas, po 10 šil. — A. Kietavičius. J. Dunaus- 
kas, V. Rudys, J. Milaknis, V. Motuzą, J. 
Virbickas, J. Miškinis, J. Šablevičius. J. 
Skinkys, P. Okinčicas, B. Leigus, V. Kava
liauskas, A. Šliauteris, K. Steponavičius ir 
E. Sabaliauskas. Kiti — smulkesnėmis su
momis.

Iš Manchesterio ir apylinkės lietuvių 
LVS Ramovės Skyriaus iniciatyva pagal 
sąrašą iš viso surinkta 62 sv. ir 9 šil.

9 svarus ir 10 šil. — R. I. Kvedaravičiū
tė (iš Olandijos), 7 svarus — M. L Klum
biai, Nottinghamas, 1 sv. 10 šil. — F. Frei- 
takas, 1 svarą — A. Stankevičius.

Pagal aukų lapą Nr. 1 per K. Stonaitį. 
Gloųcesteryje. aukojo: po 2 svarus — K. 
Stonaitis, P. Bielskis, M. Gelvinauskienė. 
po 1 svarą — K. Pabrėža. P. Būtėnas, S. 
Šuliauskas, J. Vilimas ir J. Starkevičius, 
po 10 šil. — P. Plūkas ir A. Kučinskas. Iš 
viso suaukota 12 svarų.

Pagal aukų lapą Nr. 2 per P. Mašalaitį 
Londone aukojo: po 1 svarą — J. Černis. A. 
Kutka, P. Bulaitis. V. Zdanavičius. V. Žu
kas, J. Gineikis, A. Knabikas, N. Žvirblis. 
V. Milvydas. S. Starolis. A. Buttowat. E. Ši
melis ir B. K., po 10 šil. — V. Burinskas. 
P. Pakalniškis, J. Mišeikis, P. Jonaitis. K. 
Blažys ir V. B., po 6 šil. — K. Padargas ir 
M. Varanauskas. 5 šil. — J. Barauskas, po 
4 šil. — P. Urbonas ir B. Banevičius. Iš vi
so suaukota 17 svarų ir 5 šil.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BENDRABUČIO STATYBOS VAJAUS 

KOMITETAS
Prie D. Britanijos Lietuvių Bendruome

nės sudarytas komitetas Vasario 16 Gimna
zijos Bendrabučio statybos vajui pravesti 
D. Britanijoje šios sudėties: pirmininkas 
kun. J. Sakevičius, MIC. D. D., kasininkas 
J. Babilius, komiteto narys S. Kasparas.

Aukas siųsti pirmininkui: kun. J. Sake- 
vičiūs. MIC. D. D.. 21 The Oval. Hackney 
Road. London. E 2 9 DT.

Kodėl reikalingas tas bendrabutis?
Senasis bendrabučio pastatas reikalin

gas kapitalinio remonto, ir tai labai daug 
kainuotų. Vokietijos valstybinės įstaigos 
neduoda tam remontui paramos. Jeigu sta
tomas naujas bendrabutis, trečdalis duoda
mas Vokietijos federalinės valdžios ir treč
dalis Wuerttembergo valstijos, o likusį 
trečdalį natvs lietuviai turi sudėti.

Vasario 16 gimnazija yra labai svarbi 
lietuvybės išlaikymo srityje, todėl visos 
lietuviškos bendruomenės reikalas ją rem
ti, nes ji augina lietuviškos bendruomenės 
ateitį —• jaunimą lietuviškoie dvasioje.

Jeigu vokiečių valdžia šį reikalą remia, 
tai mums, lietuviams dar didesnė pareiga 
savo lietuviškos bendruomenės reikalus pa
remti.

Komitetas kviečia visus D. Britanijos lie
tuvius prisidėti prie šios statybos aukomis.

LONDONAS
SPAUDOS BALIUS

Tradicinis Spaudos Balius šįmet bus 
sausio 30 d., šeštadienį. Lietuvių Namuose 
(1 Ladbroke Gardens, London. W. 11).

Prašom pasilikti tą vakarą laisvą ir at
eiti į Balių.

BLYNŲ BALIUS
Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos Drau

gija savo tradicinį blynų balių rengia va
sario 20 d. (šeštadienį). 7.30 vai. vak. Lon
dono Sporto ir Socialinio klubo salėje 
(345A Victoria Park Road, London E.9).

PAMALDOS VAKARŲ LONDONE
Sausio 17 d.. 12.30 vai., lietuviams pa

maldos 1 Courtfield Gardens, W. 13.

BRITŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS
Sausio 24 d., sekmadienį, 7.25 vai. vaka

re. BBC radijo 4 Cliff Michelmore kreipsis 
į visuomenę, kad ji aukotų The British 
Council for Aid to Refugees, kurios adresas 
yra 35 Great Peter St., London, S. W. 1 (te
lefonas 01-799 3087).

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Dainaviečių susirinkimas įvyks sausio 17 

d., sekmadienį. 4 vai. p. p., Lietuvių Na
muose.

Visos narės kviečiamos dalyvauti.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 31 d. (sekmadienį), 4 vai. p. p.. 
kviečiamas metinis parapijos susirinkimas 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345A Vic
toria Park Road, London E.9).

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d., šeštadienį. 6 vai., ukrainie
čių klube, 80 Molesworth St.. DBLS Roch
dale skyriaus valdyba šaukia skyriaus na
rių metinį susirinkimą.

Visus narius prašome susirinkime daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

RR^DFORDAS
JAUNIMAS KVIEČIAMAS

I ..ATŽALYNĄ“
Po visų atostogų „Atžalynas“ vėl pradės 

darbą. Daliai narių išsisklaidžius po Ang
liją. grupė sumažėjo, ir ypač trūksta jau
nų vyrukų. Kadangi norime išlaikyti tinka
mą grupę, kviečiu tėvelius ir pažįstamus 
paraginti jaunimą stoti atžalyniečių rate- 
lin, kuris pasirodo ne tik mūsų tarpe, bet 
ir ambasadoriauja tarp vietinių ir apylin
kių anglų. Atžalyniečių darbas nėra leng
vas. Reikia pasiaukojimo ir ištvermės, bet 
tikiu, kad atsiras ryžtingų jaunuolių papil
dyti mūsų eilėms.

Kviečiu visus jaunuolius ir jaunuoles 
nuo 14 metų amžiaus (jaunesnius, jeigu 
aukšto ūgio), vietinius ir iš apylinkių, sau
sio 17 d.. 6.30 vai. p. p., sekmadienį, j „Vy
ties“ klubą (5 Oak Vilias) repeticijai ir su
sipažinti.

„Atžalynui“ nuo 6 iki 13 m. amžiaus bus 
pranešimas vėliau, atšilus orui.

Vadovė

MŪSŲ MIRUSIEJI
Gautomis žiniomis rugsėjo 3 d. Chicago- 

je. JAV, saulės spindulių mirtinai nukirsta 
prie bažnyčios laiptų mirė Marijona Nau- 
jokienė. palikusi skaudžiai nuliūdusius sū
nus ir dukreles Joną. Petrą, Birutę. Mary
tę Anutę ir gimines bei pažįstamus. Sūnus 
Jonas ir Anutė gyvena .čia Ancli’oi?. Co
ve’’* r v.

Reiškiame ktlo "iliąusią užuojauta.
Laucių ir Avdrušaičtu šeimos 

iš Ileckmondwike ir Liversedge-Yorksh’re

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — sausio 17 d.. 12.30 v.
HUDDERSFIELD — sausio 24 d.. 1 v. p. p. 

vai.. Liet. Židinyje.
DERBYS — sausio 17 d„ 11 vai.. Bridge 

Gate.
NOTTINGHAMAS — sausio 17 d.. 11 vai.. 

Liet. Židinyje.
ROCHDALE — sausio 17 d„ 11.45 vai. 
MANCHESTER — sausio 31 d.. 11 vai. 
COVENTRYS — sausio 24 d.. 12.45 vai..

St. Elizabeth's. Iš vakaro ir sekmadienį 
parapijiečių lankymas pagal atskirus 
laiškučius.

NOTTINGHAMAS — sausio 24 d.. 11.15 
■•ai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAMAS — sausio 31 d„ 11.1 = 
vai., Liet. Židinyje.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūši) svečių namuose.

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

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

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

MANCHESTERIS
PETRAS GUGAS UNIVERSITETE

„Šiaurinės Anglijos Lietuvių Biuletenis“ 
rašo, kad rochdališkis Petras Gugas pradė
jo studijuoti civilinę inžineriją-statybą Bir- 
minghamo universitete.

Petras yra lankęs lietuvišką mokyklą, 
gražiai kalba lietuviškai ir buvo tautinių 
šokių šokėjas.

KAPINĖSE SKLYPAS JAU UŽPILDYTAS
Manchesterio lietuviai 1951-1952 Moston 

R. katalikų kapinėse buvo įsigiję sklypą 
sakiesiems laidoti.

Dabar A. Jaloveckas „Šiaurinės Anglijos 
Lietuvių biuletenyje“ rašo, kad tas sklypas 
;au baigiamas užpildyti, ir siūlo įsigyti 
naują sklyją.

VOKIETIJA
PAMALDOS IR SAVŲJŲ REIKALŲ 

SVARSTYMAS
Stuttgarte gruodžio 6 d. lietuviai katali

kai bendruomeniškai šventė pamaldas. Sa
vo žodyje jų metu kun. K. Senkus trumnai 
pabrėžė pagrindus, dėl kurių Dievo-Tėvo

MOTERYS PRADEDA
METUS

1970 m. spalio mėn. dabartinė Dainavos 
valdyba pradėjo savo kadenciją. Turint 
mintyje tokį kuklų Dainavos narių skaičių, 
teisingiau bus pasakyta: narės pasikeitė 
darbais. Visos vienodai ir entuziastiškai 
skiria savo laiką, energiją ir sugebėjimus 
prisiimtąjį darbą kuo geriausiai atlikti.

L. L. M. S. Dainavos veikla seniai jau 
pažįstama lietuvių visuomenei Londone. 
Šelpti vargan patekusius tautiečius, lanky
ti ligonius ir nepamiršti mūsų senelių — 
dažnai vienišų pensininkų. Tai yra labda
rybės darbas. Mūsų atveju — ne vien lab
darybės, bet taip pat ir lietuvių kultūros 
•radicijų pratęsimas emigracijoje.

Gyvenant savajame krašte, apsuptiems 
’iminių, draugų ir pažįstamų, pasenus ar 
■"žirgus, tokia labdarybės forma dažniau
siai ir nereikalinga. Emigracijoje — „be 
įamu“ — tai gali tapti problema, kuriai 
padėti išspręsti reikalingos mūsų visų pa
stangos. Tautiečių gerovė ir yra vienas 
svarbiausių Dainavos sambūrio egzistavi
mo motyvu.

Šiuo me*n Dainavos valdyba turi dau
giau kaip 30 pavienių asmenų savo šelpia
mųjų sąraše, kurie reikalingi vienokios ar 
ki'okios pagalbos.

Dėl to didžioji dalis dainaviečių laiko yra 
skiriam^ Jėšnms »elkti.

Mes dažnai kreipiamės į lietuvių visuo- 
•"-nę. prašydamos aukų ir paramos, kar- 
'a = - gal net sudarydamos „nepasotinamo 
-libino“ vaizdą. Už tuos visus nemalonu
mus ir nepatogumus atsiprašome daug kar- 
■ų. primindamoš. kad visos jūsų aukos, de- 
ia. tik mažais trupinėliais skrupulingai pa
skirstomos paramos reikalingiesiems.

Sunku sveikam ir sočiam suprasti kito

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ
IR RUDENI, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, 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 4374

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

Manchester

Sūnaus Motina, Marija iš Nazareto, yra 
ypač gerbtina ir mylėtina. Po pamaldų se
kė informacija ir pokalbis, vadovaujant 
gail. seselei J. Krasnauskienei. Kun. K. 
Senkus ir Ant. Plėnys skaitė apie pirmąją 
ir garsiausią Marijos šventovę Lietuvoje. 
Jos pradžia — antroje 15 amžiaus pusėje, 
jos išgarsėjimas — po Marijos apsireiški
mo 1608 m. Žinios apie vieną Lietuvos 
kampelį buvo labai įdomios. Ar nereikėtų 
dažniau ką nors apie Lietuvos praeitį iš
girsti?

„Užsieniečių dienos“ proga kun. K. Sen
kus pateikė keletą minčių.

DRAUGIJINIS POKALBIS
Sindelfingene gruodžio 12 d. vietos lietu

vių grupelė kartu su kun. K. Senkum buvo 
suėjusi draugijiniam pokalbiui Birdelių 
bute. J. Birdelienei svetingai vaišinant, da
lyviai kalbėjosi apie lietuviškų tautiečių 
bendravimą, apie galimybes sekančiais me
tais suruošti ekskursiją, apie dvasiškai kul
tūrinį darbą ir šelpimo reikalus. Nuspręsta 
lietuviškai Gimnazijai Huettenfelde pa
siųsti kuklią auką; tai padaryti įgaliojo O. 
Valaitytę. Birdelienė gana išsamiai papa
sakojo apie savo ir savo tėvų pergyveni
mus karui baigiantis Vokietijoje. Buvo pra
šoma. kad ji juos prisimindama užrašytų. 
Malonus pobūvėlis dalyvavusiems paliko 
šiltą įspūdį.

JAUNIMO KLUBAS
Vietos vokiečių laikraštis Saare išsi

spausdino korespondenciją iš Mitlosheimo 
su nuotrauka, kurioje matome būrį mer
gaičių ir berniukų, susispietusių apie mo
kyt. A. Palavinską.

Korespondencijoje sakoma, kad Mitlos- 
heime jaunimas nori daugiau, negu tik dis
kotekoje kiūksoti. Dėl to 33 jaunuoliai-ės 
nuo 14 iki 21 metų amžiaus įsteigė jaunimo 
klubą, kurio pirmininku išsirinko mokyto
ją A. Palavinska ir kurio tikslas yra užpil
dyti auklėjimo spraga. atsiradusią tarp tė
vų namų, mokyklos ir profesijos. Klubo 
nariai s’engsis. prasmingai sunaudodami 
laisvalaikį, susipažinti su visuomeniniu 
darbu ir lavinti savo asmenybes. Mokyt. A. 
Palavinskas yra VLB Saaro krašto apylin
kės pirmininkas.

(VKV Informacijos)

JAUNIMO STOVYKLA 1971
Jaunimo sekcijos darbuotojai gruodžio 

12 d. buvo susirinkę Romuvo’e svarstyti

bėdą. Nenorėdamos pažeisti mūsų remia
mųjų privatumo, neskelbsime pavyzdžių, 
nors jie galėtų puikiai parodyti mūsų dar
bo naudingumą. Tikime, kad kiekvienas lie
tuvis gerai supranta mūsų socialinę pro
blemą ir ją atjaučia. Aukodami „Daina
vai“ ir ją paremdami, parodome ne tik sa
vo humaniškumą, bet ir tautinį išdidumą 
bei susipratimą.

„Dainavos“ veikla neapsiriboja vien į ne
laimę patekusių tautiečių šelpimu. Būda
mos lietuvės, suprantame gerai lietuvybės 
išlaikymo svarbą ir su rūpesčiu žiūrime į 
mūsų tautos dalį čia. emigracijoje, ir jai 
gresiantį nutautimo pavojų.

Ateitis yra lygiai taip pat svarbi, kaip 
dabartis, todėl dalį lėšų skiriame jaunimo 
organizacijoms, institucijoms ir vargo mo
kyklai paremti.

Gal būt, jaunimas, matydamas mūsų rū
pestį ir pastangas, eis šiuo pramintu keliu, 
prisidėdamas jau dabar savo idėjomis ir 
darbu.

Laikas bėga, didindamas pagalbos reika
lingųjų skaičių. Dainaviečių uždavinys sun
kėja. ir jam sėkmingai atlikti reikalingas 
didesnis darbo pasidalijimas ir išplanavi
mas.

„Dainavos“ valdyba kreipiasi į kituose 
Anglijos miestuose esančias lietuvių mote
rų organizacijas bei sambūrius, dirbančius 
labdarybės ir lietuvybės išlaikymo darbą, 
sueiti į artimesnius ryšius. Tik artimu ben
dradarbiavimu palengvinsime savo darbą 
ir kitų buitį.

Pakartotinai prašome Londono moteris, 
ypač jaunąsias ponias, mesti pasyvumą, 
prisidėti prie mūsų veiklos, dalyvauti vi
suotiniuose susirinkimuose, pareikšti savo 
konstruktyvią nuomonę ir įnešti naujų idė
jų-

Žmonijos istorija parodo, kad tautos pa
pročiai, tradicijos, dainos, šokiai, liaudies 
menas sudaro tautos kultūros pagrindą. Is
torija taip pat parodo, kad didžiausia dali
mi per amžius puoselėjo ir saugojo šią kul
tūrą šeimoje moteris.

Net ir lietuviškas priežodis sako, kad vy
ras laiko vieną namo kampą, o moteris gi 
— tris.

Lietuvės moterys Anglijoje, parodykime 
savo lietuvybės ir labdaros reikalo supra
timą ir solidariai prisidėkime prie išlaiky
mo gražiausių savo tautos kultūrinių ver
tybių.

Vyrai mums padės.

G. Gasiūnienė
L. L. M. S. „Dainava" Pirmininkė.

16 Roxborough Park, Harrow-on-the-Hill, 
Middlesex. Telef. 422-0594. 

lietuvių jaunimo stovyklos 1971 m. ruoši
mą. Dalyvavo A. Šmitas, T. Bogutienė, kun. 
V. Damijonaitis, P. Veršelis, M. Landas, R. 
E. Šileris, E. Dilba, kun. H. Šulcas, A. Ry- 
gelytė, J. Lukošius ir dr. J. Boguta.

Jaunimo sekc. pirmininkas A. Šmitas 
pranešė, kad Bad Pyrmonte užsakytos ge
ros patalpos stovyklai nuo liepos 25 iki 31 
d. Netoli stovyklos yra geros sporto aikš
tės ir plaukiojimo baseinai. Laukiama jau
nųjų tautiečių iš Amerikos, Anglijos ir Bel
gijos. Žada atvykti svečių ir iš okup. Lietu
vos. Numatyta plati studijinė, meninė ir 
pramoginė programa. Jei pasiseks pilnai ją 
įvykdyti, stovykla bus įdomi ir naudinga 
įvairaus išsilavinimo jaunimui. Tikimasi, 
kad susirinks apie 80 asmenų.

Registracijos reikalu kreiptis į R. E. Ši
lerį — 53 Bonn-Bad Godesberg, Annaber- 
ger Str. 400.

NAUJI STASIO MOTUZO DARBAI
Vokietijoje gyvenąs ir savo drožinėjimais 

išgarsėjęs Stasys Motuzas dirba vis naujus 
lietuviškų patriotiškų motyvų darbus.

Sveikindami jį už didžiulę energiją, vie
šai suminėsime čia tris jo paskutiniuosius 
darbus, remdamiesi jų fotografijomis.

Pirmiausia tai Vytis dailiais rėmais ir 
su karūna rėmų viršuj. Antrasis darbas — 
Lietuvos himnas su viršuj išdrožta Vytim. 
Trečiasis drožinys — papildytas Trijų kry
žių kalnas su aukuru prieš kalną, o virš 
aukuro — urna, kurioje autorius laiko Lie
tuvos relikviją — žemės žiupsnelį nuo to 
Trijų kryžių kalno.

HANAU ĮSPŪDŽIAI
VLB vietos apylinkės narių susirinkimas 

įvyko spalio 4 d. Mėnesio sekmadienio pa
maldų proga Apylinkės pirmininkas A. Ke- 
mereitis sukvietė tautiečius pobūvio. Gero
kai gaišdami, susirinko apie 40 asmenų pa
sitarti: ruošti jauniausiems bendrą Kalė
dų eglutę ar ne. Visi pritarė pirmininkui: 
dėsime po 6 DM. mokysime vaikus eilėraš
čiu. kepsime kalėdiniu skanėstu, susieisi
me bendrai šeimos krikščioniškai lietuviš
kos šventės proga.

Nors gaišdami rinkosi, bet nedelsdami 
sudėjo Eglutei po šešmarkę. sudėjo noriai 
ir svečiams iš Romuvos, atvykusiu parody
ti filmų. Dail. Alf. Krivickas projektavo 
tris filmus, visus iš Lietuvos gyvenimo ir 
kultūros. Žemaitės, žiūrėdamos Maironio 
apdainuotos Dubysos pakrantes, net viena 
kitą ašarėlę nosinyte braukė. Filmai „Mai
ronis“. „Greitoji pagalba skestantiems žvė
reliams“ ir „Saulės pasaka“ įjautrino mei
lę tėvynei. O tos lietuviškos meilės nuotai
kos hanaviečiuose nestoka. Tikrai jos ne
stokojo salėje susirinkę: vieni kitus vai
šindami, pasakodami įspūdžius iš 5 dienų 
viešnagės Vilniuje ir iš lūkuriavimo prie 
Lietuvos sienos (palapinėse prie Minsko), 
jei tokia dar yra.

Jaunasis V. Kemereitukas (vaikas, bet 
prasikalęs akordeonu) pralinksmino susi
rinkusių ausis ir padirgino šokėjams kojas.

Linksmi ir vaišingi hanaviečiai lietuviai, 
bet bėdelių jiems irgi nestoka. Venas kitas 
naujau atvykusiųjų neranda draugystės se
nesnių tautiečiu tarpe. Kai kurie jau įsipi- 
lietinę šiame krašte ne vien dokumentais 
— jau spėję atitrūkti nuo savos apylinkės. 
Kiti atvykę niekaip neįstengia prigyti: visi 
gailisi paliktos tėviškės ir jos nuoširdaus, 
nesuinteresuoto kaimyniškumo.

Lietuviu tarpusavio pobūviai atgaivina 
nuotaikas ir suriša vienus su kitais palik
tos šalies ryšiais. (VKV Inform.)

„HEIMATSTIMME“ ATSISVEIKINO
20 metu Lietuvos vokiečiai leido Vokieti- 

ioje savo mėnesinį laikraštį ..Heimatstim
me“. kuriame daugiausia vis buvo rašoma 
apie Lietuvą ir vokiečiu gyvenimą joje, kol 
iie nebuvo priversti pasitraukti. Tas lietu
viškumas ir visada šiltas jausmas Lietuvai 
ir lietuviams buvo malonus ir lietuviui,

Su gruodžio numeriu „Heimatstimme“ 
atsisveikino: nebėra sąlygų toliau leisti, 
nes Vokietijoje ilsiau išgyvenusiai jauna- 
iai kartai pasidarė svetimi tie jausmai, ku
riais gyveno jų tėvai.

ITALIJA
LANKĖSI LIETUVOJE

„Gimtasis kraštas“ pranešė, kad Lietu
voje lankėsi Romoje gyvenantis kun. dr. 
Juozas Zeliauskas. pontifikalinio salezie
čių universiteto teisių fakulteto profeso
rius.

NAUJAUSIA IR... VERTINGIAUSIA

GRĮŽIMAS i LAISVE, 526 psl„ 45 ši., 
įskaitant persiuntimą. Tai St. Rūkienės 
antroji dalis knygos „Vergijos Kryžkeliuo- 
se“. kurią taip pat dar galima gauti.

LIETUVOS SUKILIMAS. Istorinis vei
kalas. Kaina 86/6.

KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ. Ramojaus 
antroji dalis knygos jau yra pakeliui ir ga
lima užsisakyti. Knygos kaina 36 ši. su per
siuntimu.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd.. Kew. 
Surrey.
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