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TAUTOS FONDAS 
LAUKIA

Visuomeninis pinigas yra sunkus, ypač 
mums, svetur esantiems ir visuomenę ne
didelę. labai ribotą teturintiems. Tokio vi
suomeninio pinigo būtinai reikia ir šiam ir 
tam, nes mes gi neturime šičia valstybės, 
kuri priverstinai mokesčių pavidalu susi
renka, ką yra numačiusi, ir panaudoja, 
kam reikalinga. O mums reikia, bet paimti 
ne taip paprasta: reikia vis prašyti, prašy
ti ir prašyti. Taigi tas visuomeninis pinigas 
labai sunkiai ateina.

Lygiai taip pat sunkiai, su visu atsargu
mu toks pinigas ir leidžiamas, nes jo visa
da būna maža, dėl to tenka skaitytis su 
kiekvienu penu ir jį naudoti tik būtiniau- 
siems darbams. Jeigu norėtum ir galėtum 
atlikti net ir kelis būtinus ir naudingus 
darbus, o tik vienam teužtenka pinigų, tai 
kitus su skaudama širdim turi atidėti ar 
net visai užmiršti, nes visuomenės dosnu
mas tik tani vienam nepagailėjo. Jeigu pra
šymas aukoti pakankamai nepaveikė vi
suomenės, jeigu atskiri lietuviai nepajėgė 
išsiskirti su didesnėmis sumomis, būdami 
abejingi tiems reikalams, kuriems atlikti 
buvo prašyta pinigų, tai kitos išeities ir nė
ra, kaip tik sverti ir svarstyti tuos surink
tuosius ir galvoti, kuris čia pats būtiniau
sias ir pirmaeilis reikalas, jau jokiu būdu 
nebeatidedamas.

Taigi, jei mūsų visuomenė būtų dosnes
nė! Ji nebėra kokia nors neturtėlė, ta vi
suomenė. Ji tebėra šimtaprocentiškai lietu
viška. Kai iškyla reikalas parodyti dosnu
mą. tai dalis su šimtaprocentišku entuziaz
mu atveria piniginę kiekvieną kartą, vis 
tiek, ar tas reikalas būtu vietinis, ar ben
drinis. Bet ne visi yra tokie.

Šįkart tegu bus pora žodžių apie patį 
bendriausią reikalą, kur reikia pinigų, — 
Tautos Fondą. Tautos Fondo vadovybė 
nuolat primena: aukokite, nes pinigų rei
kia labai rimtiems reikalams. Prieš kelis 
mėnesius ir šiame laikraštyje buvo išspaus
dintas pačios Tautos Fondo vadovybės pa
ruoštas straipsnis, kuriame išvardyti pini
gų būtinai reikalingi darbai. Kas tuos dar
bus galėtų paneigti, sakyti, kad jie nerei
kalingi? Tokių balsų nesame girdėję. Prie
šingai, esame girdėję entuziastiškų balsų, 
kai iš Sov. Sąjungos nelaisvės pabėgo tė
vas ir sūnus Bražinskai. Entuziastai tada 
sakė: tegu mūsų veiksniai dabar parodo 
savo rūpestį, o mes, Britanijos lietuviai, 
vieni sudėsime pinigų, kiek tik jų reikės, 
tik darykite viską! Iš tiesų ir buvo daroma 
viskas, kas tik mūsų lietuviškomis pajėgo
mis galima, ir štai atėjo žinios, kad Bra
žinskai laisvi. Paskui Simo Kudirkos rei
kalas nuskambėjo per pasaulį.

Niekas nežino rytdienos, kas vėl kada 
atsitiks ir kur reikės skubėti ar ką daryti. 
Bet tokioms rytdienoms visada reikia būti 
iš anksto pasiruošusiems. Tad pasiruoški- 
me visi.

Raginimai ir įvykiai, tiesa, paskatino 
dalį visuomenės paremti Tautos Fondą. Tai 
rodo skelbiamieji aukotojų sąrašai. Kai 
kurie aukotojai labai dosniai prisideda. 
Matyt, mūsų reikalas yra toks vertas, kad, 
kaip sąrašai rodo, net ir kitataučiai jį pa
remia pinigu. Bet nemaža mūsų pačių dar 
nepaskubėjo, dar jų nepaveikė raginimai 
ir prašymai, dar jiems, matyt, tebėra gaila 
persiskirti su vienu kitu svaru, kuris ir jų 
asmeniniame gyvenime, išleistas sau, ste
buklų nepadarys. Be to, nemaža juk yra 
ir tokių aukotojų, kurie net ir įvykių už
kluptus veiksnius parėmė per Tautos Fon
dą per daug smulkiai, kad iš viso tai būtų 
galima laikyti kokiu nors entuziazmo ar 
paramos įrodymu. Nuolat dedami ir smul
kūs grašiai ilgainiui gali sudaryti reikšmin
gesnę sumą. Bet ar taip jau nuolat aukoja
ma?

Netikėti įvykiai nebūna kasdieniniai. 
Ačiū, kas tų įvykių metu prisiminė Tautos 
Fondą. Bet neturėtume užmiršti ir eilinių 
rimtų darbų, kurie atliekami Tautos Fon
dai! sudėtaisiais pinigais. Tas Fondas vis 
liesas, dėl to ir darbai nukenčia. Fondas 
liesas, nes visuomenės savanoriškumas yra 
apiblėsęs. O kas atsitiktų, jeigu mes. saky
sim, be jokio ypatingo entuziazmo tam pa
čiam bendriausiam savo lietuviškam iždui 
—Tautos Fondui ryžtumės kas metai sudė
ti po kokį tūkstantėlį? Po kiek gi tada išei
tų kiekvienam dirbančiam? Ne, greičiausia, 
nesudėsime, jei net ir įvykių akivaizdoje 
sudėtosioms sumoms dar toli iki tūkstan
tėlio.

Bet Tautos Fondas laukia. Laukia visų, 
ar įveiktume sudaryti apvalią sumą, ar ne. 
vis 'lėk, ar vieni nėštume nesigailėdami 
daugiau, ar kiti pagal savo išgales teįsteng
tume mažiau, vieni iš karto, kiti dalimis. 
Tautos Fondas laukia, ir mes atiduokime 
jam lietuvišką duoklę taip, tarytum įvy
kiai žada užklupti rytoj. Kai taip nešime, 
tai daugiau užteks visiems būtiniausiems 
reikalams.

VLIKO PROGRAMA
Vliko Valdybos sekretorius Stasys Dzi- 

kas. Vliko seime Čikagoje, gruodžio 5-6 d., 
pateikė Valdybos aptartą 1971 metų Lie
tuvos laisvinimo programą. Ją numatyti 
nelengva, nes ir Vliko veiklos prigimtis yra 
tokia, kad laikas ir įvykiai dažnai diktuoja 
darbus, kurie jokiuose planuose negali būti 
numatyti. Nurodęs į Vliko vietą Lietuvos 
laisvinimo pastangų sąrangoje, St. Dzikas 
teigė, kad. Vlikui išreiškiant Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės idėją, sąmoninga 
lietuvių tautos dauguma negali priešintis 
nei šiai idėjai, nei jai atstovaujančiai insti
tucijai. Vlikas laukia visų lietuvių talkos, 
konkrečių pasiūlymų ir darbų.

Toliau priminęs šių dienų tarptautinę 
padėtį, sovietų pastangas sukviesti Euro
pos saugumo konferenciją. Sovietų Sąjun
goje pastebimą viltingą reiškinį: atvirą in
telektualų pasipriešinimą komunistinei 
diktatūrai, Vliko Sekretorius pabrėžė, kad 
mūsų dėmesys pirmiausia krypsta į mūsų 
intelektualus, dirbančius mokslo ir tyrimo 
įstaigose. Laukiama, kad jie ir studentija 
atliks lietuvišką misiją savo aplinkoje. Vli
kas, visus kviesdamas į talką, labai aukštai 
vertina lietuviškųjų organizacijų atlieka
mus darbus, kuriais padedama Lietuvai ir 
ios laisvės bylai.

Vliko darbo planas 1971 metams

Vlikas savo pagrindiniu uždaviniu laiko: 
veikti į laisvojo pasaulio vyriausybes ir 
tarptautines institucijas, ginant okupuotos 
Lietuvos ir lietuvių tautos interesus bei 
siekiant padėti Lietuvai atstatyti nepriklau
somybę. Tuo tikslu Vlikas: a. seks tarptau
tinių įvykių raidą, b. rengsis galimai Euro
pos saugumo konferencijai, telkdamas rei
kiamą dokumentaciją, kreipdamasis į ati
tinkamas vyriausybes kontaktais, memo
randumais, siekdamas, kad toje konferen
cijoje nebūtų pakenkta Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo bylai, c. palaikys glau
džius ryšius su JAV Valst. departamentu 
ir kitų kraštų užsienio reikalų įstaigomis, 
d. veiks visur, kur tarptautinėje plotmėje 
bus paliesti ar grasomi Lietuvos bei lietu
vių interesai (Bražinskų pabėgimas, S. Ku
dirkos išdavimas).

SEPTYNIOS dienos
Zalmansono bausmė

Vulfas Zalmansonas buvo sovietinės ar
mijos leitenantas. Dėl to jis buvo teisiamas 
ne kartu su tais 11, kurių byla buvo svars
toma Leningrade (du buvo nuteisti mirti 
dėl noro pagrobti lėktuvą išskristi užsie
nin).

Zalmansonas buvo teisiamas atskirai ir 
gavo 10 m. darbo stovyklos.

Atpildas už žydus
Atsilygindama JAV žydų organizacijoms, 

kurios protestavo, kad tariamai norėjusieji 
lėktuvą pagrobti žydai buvo nuteisti, Sov. 
Sąjunga spaudoje pradėjo triukšmingai 
reikalauti, kad būtų paleista nužudymu, 
grobimais ir suokalbiavimu kaltinama An
gela Davis, be to. Amerikos atstovybei 
Maskvoje įteikė grasinimus „neorganizuo
tų“ sovietinių piliečių grupė.

Vėliau moterys ir vyrai pradėjo užkabi
nėti amerikiečių diplomatus Maskvos gat
vėse ir grasinti jiems.

Išsiuntė partizanus
Jordanas skelbia, kad iš palestiniečių 

stovyklos buvo išsiųsti į Siriją ten buvę 
384 ginkluoti vyrai.

Palestiniečių partizanų kovos organiza
cija Al Fata skelbia, kad Jordano kariuo
menė apsupusi 32.000 pabėgėliu stovyklą, 
dar apšaudė ir visus išsiuntė į Siriją.

Darbininkai svarsto
Gdansko uosto darbininkai, kurie gruo

džio mėn. pradėjo riaušes, vėl renkasi ir 
tariasi, ką daryti, kad naujoji vyriausybė 
ligi šiol nesiima priemonių jų skundams 
spręsti.

Uostą saugoja civiliškai aprengta milici
ja.

Izraelio nuolaidos
Izraelio vyriausybė paprašė taikos tar

pininką dr. Jarringą perduoti Egiptui ir 
Jordanui žinią, kad ji sutinka pasitraukti 
iš okupuotojo Sinajaus, jei tie kraštai bus 
pasiryžę pasirašyti taikos sutartį.

Panaikinti pionieriai
Čekoslovakijos vyriausybė uždarė skau

tų organizaciją, kuri norėjusi vaikams 
įdiegti demokratiją ir humanizmą.

Vlikas, siekdamas pralaužti nelemtąjį ty
los sąmokslą ir paveikti pasaulio viešąją 
nuomonę, kels Lietuvos bylos klausimą 
tarptautinėje plotmėje, leis informacines 
brošiūras, tęs Eltos biuletenių svetimomis 
kalbomis leidimą, skatins lietuvių akade
mikų reiškimąsi, keliant Lietuvos klausimą 
mokslo įstaigose, sieks panaudoti televiziją 
Lietuvos klausimui išgarsinti, reaguos as
meniškai ir raštais į žymesnius įvykius.

Kitų darbų srity dar pažymėta: Vlikas. 
būdamas Lietuvos laisvės kovos priešaky
je. sieks darnaus mūsų organizacijų ar in
stitucijų dalyvavimo toje kovoje, todėl jis 
rems Lietuvos diplomatinės tarnybos veik
lą. suderintai veiklai aptarti kvies veiksnių 
konferenciją, sieks visiškos darnos tarp 
mūsų pagrindinių organizacijų.

Numatyti bendri žygiai su latviais ir es
tais. ypatingas dėmesys bus kreipiamas 
Lietuvos bylos dokumentacijai. Bus baigta 
prof. B. Kaslo ruošiamoji nacių-sovietų są
mokslo prieš Lietuvą dokumentasija. nu
matyta studija Lietuvos politinių ir etno
grafinių sienų klausimu.

Vlikas seks pavergtos Lietuvos padėtį, 
pavergtųjų lietuvių ištvermei ir ryžto dva
siai stiprinti bus tęsiamas lietuviškųjų ra
dijo programų perdavimas į Lietuvą, be to. 
Vlikas ieškos kelių įtraukti gyvąsias išei
vijos jėgas į laisvinimo talką, palaikys ry
šius su jaunimu bei jo organizacijomis, Vli
kas sieks, kad jo darbai būtų išeivijos tei
singai suprasti — bus ir toliau palaikomi 
ryšiai su visuomene, spauda, bus tęsiamas 
lietuviškos Eltos leidimas.

Pagaliau, kadangi Vliko veikla priklauso 
nuo išeivijos finansinės paramos, todėl 
Vlikas sieks Tautos Fondo lėšų telkimą 
plėsti, tobulinti ir, be to. suderintos išeivių 
lėšų telkimo sistemos. Lėšų telkimas bus 
derinamas su ALT ir Liet. Bendruomenės 
tos pat paskirties planais. (ELTA)

RELIGINIO MENO PARODA RYTŲ 
BERLYNE

„Draugas" rašo, kad Marijos vardo baž
nyčioje Rytų Berlyne buvo surengta tarp, 
tautinė religinio meno paroda, kurios te
ma buvusi „Kristaus paveikslas dabarty
je“.

Tų skautų-pionierių vietoje įsteigta nau
ja organizacija, kuri turinti daugiau tarp
tautinius tikslus.

Bombos ministerio namuose
Britanijos darbo ir gamybos ministerio 

Carr namuose sprogo dvi bombos.
Manoma, kad tai yra darbas kraštutinių- 

jų, kurie nenori, jog būtų priimtas įstaty
mas darbo santykiams tvarkyti.

Trečioji ginklų pirklė
Prancūzija 1969 m. pardavė užsieniams 

ginklų daugiau kaip už 7 milijardus fran
kų, ir tai yra beveik 3 kartus tiek, kaip 
1968 m., ir tai reiškia, kad ji, kaip ginklų 
pirklė, yra trečioji pasaulyje — po JAV ir 
Sov. Sąjungos.

Romą sujaudino mirusieji
Romos miesto vadovybę supykdė anglų 

laikraščiai, kurie pradėjo rašyti, kad mies
te yra apie 5.000 nepalaidotų mirusių žmo
nių.

Burmistras tvirtina, kad tėra apie 1.000 
ir kad per kokį mėnesį būsią susitvarkyta.

Aiškinasi Rytų politiką
Sov. Sąjungos vyriausybė pasikvietė į 

Maskvą buvusį V. Vokietijos užsienio rei
kalų minister} dr. Schroederį, kaip opozici
jos žmogų. Sov. Sąjungos vyriausybė no
rinti žinoti, ką galvoja V. Vokietijos opozi
cija dėl savo vyriausybės Rytų politikos.

V. Vokietijos vyriausybė per dr. Schroe
derį norinti išsiaiškinti, kiek reiškia Rytu 
Vokietijos pastangos, kad keturi didieji 
niekaip negali sutarti dėl Berlyno.

Rostropovičius baudžiamas
Rusų čelistui Rostropovičiui neleidžiama 

važiuoti į Suomiją koncertuoti.
Jis yra draugas ir globėjas rašytojo Sol

ženicyno ir viešu pasisakymu užstojo savo 
draugą.

Teisinama okupacija
Čekoslovakijos komunistų partija paskel

bė raštą, kuriame teisinama 196'8 m. rusu 
įvykdytoji okupacija.

Jeigu Čekoslovakijos komunistai nebūtų 
kreipęsi į Sov. Sąjungą pagalbos, kaip sa
koma tame dokumente, tai būtu prasidėjęs 
daug gyvybių kainavęs pilietinis karas.

Pasaulis aplink mus
LENKIJOS GYVENTOJAI 

NEBEPAKELIA KOMUNISTINIO 
REŽIMO SLĖGOS

Rašo STEPAS VYKINTAS

Lenkų tauta visuomet buvo dinamiška ir 
revoliucinga. Ji atkakliai kovojo dėl lais
vės carų laikais, ji suruošė keletą žymių 
sukilimų: 1831. 1863 m„ ji ir dabar kelintą 
kartą priešinasi komunistinei diktatūrai. 
Tai, kas įvyko 1970 m. gruodžio viduryje 
Lenkijoje, galima laikyti normaliu lenkų 
tautos politiniu žygiu, revoliucine uvertiū
ra.

Kas vertė lenkų liaudį pasipriešinti da
bartinei valdžiai? Tai dvi pagrindinės prie
žastys: ūkinė ir politinė. Komunistinės 
Lenkijos ūkis išgyveno krizę ir dabar atsi
dūrė dar į didesnę. Nors W. Gomulka, KP 
bosas, bandė liberaliau tvarkyti Lenkijos 
ūkį. tačiau vis tiek žemės ūkis nusmuko: 
ūkininkų vaikai ėmė bėgti į miestus. į pra
monę. o senieji nebepajėgia prigaminti ūki
nių gėrybių, kad aprūpintų kraštą maistu. 
Valdžia, norėdama išmaitinti savo gyven
tojus. yra priversta 2,2 milijonų tonų javų 
įsivežti iš užsienių. Dviejų metų blogas 
derlius ir blogas ūkinis šeimininkavimas 
pridarė Lenkijai apie 30 milijardų zlotų 
nuostolio. Todėl komunistinei valdžiai nie-

ko kita nebeliko, o tik pakelti žemės ūkio 
produktų kainas. Paskutiniu metu valdžios 
įsakymu ir buvo tai padaryta. Šit kaip pa
kilo kainos: jautienos kilogramas 1969 m. 
kainavo 30 zl„ dabar kainuos apie 35, kg 
kiaulienos 42 zl„ dabar — apie 49 zl., kg 
miltų — 6,70 zl., dabar — apie 8 zl., kg 
duonos — 5 zl., dabar — apie 6.5 zl., pieno 
litras kainavo 2,70, dabar — apie 3 zl. Kaip 
Lenkijoje kainos pakilo ilgesniam laikui 
bėgant, galima spręsti iš šio pavyzdžio: viš
tienos kilogramas 1953 m. kainavo 26 zl., o 
pernai — 54 zl. Turint galvoje, kad lenkų 
valdininkų, darbininkų ir intelektualų už
darbiai nėra dideli, suprantama, kad lenkų 
masės yra labai nepatenkintos dabartiniu 
ūkiniu šeimininkavimu. Pvz„ universiteto 
profesorius uždirba 7.000 zl., bet jei jis no
ri nusipirkti televiziją, jis turi mokėti 
11.000 zl., o jei nori įsigyti lenkų gamybos 
fiatą, jis turi mokėti 200.000 zl. Zloto per
kamoji galia: už 100 zl. Lenkijoje galima 
nusipirkti tiek, kiek Vokietijoje už 15.77 
DM. Suprantama, kad lenkų masės, nebe- 
pakeldamos ūkinių sunkumų, išėjo į gat
vę. reikalaudamos duonos ir laisvės.

Nemažiau svarbi ir politinė priežastis. 
Lenkija jau 25 m. yra valdoma komunistų 
partijos diktatūriškai. Jos valdymo sistema 
yra Maskvos modelis. Vyriausias krašto 
valdovas-diktatorius yra partijos generali
nis sekretorius. Kas jis bebūtų, jis vis tiek 
turi laikytis Maskvos nustatytų politinių 
gairių. W. Gomulka buvo bandęs pasiprie
šinti stalinizmui, tačiau buvo nušalintas, o 
į ją grįžęs pajuto, kad valdžios duona yra 
pelninga ir negalima priešintis Maskvai. 
Taip jis ir liko ištikimas Maskvos satelitas, 
diktatūrininkas. Dėl psichologinio karo 
motyvų Lenkijoje neva veikia laisvesnis 
seimas. Jis renkamas 18 m. amžiaus sulau
kusių piliečių 4 metams. Jį sudaro 460 at
stovų. Dabartiniame seime yra 255 komu
nistų atstovai, 117 ūkininkų partijos, 39 de
mokratų partijos ir 49 nepartiniai. Tačiau 
nekomunistinės lenkų partijos ir neparti
niai yra komunistų viršūnių kontrolėje. 
Rinkimai vyksta visai panašiai kaip Sovie
tų Rusijoje, visos partijos eina vienu sąra
šu, piliečiai neturi teisės išstatyti ir rinkti 
kandidatų, kurie jiems demokratiškai pri
imtini. Taigi politinių laisvių Lenkijos pi
lietis tiek pat teturi, kiek ir Sovietų Rusi
jos.

Todėl visiškai suprantama, kad Lenkijos 
gyventojai, ypač buvusių vokiškų žemių, 
Dancige, Gdynioje, Gdingene, Stolpe, Stetti- 
ne, išėjo į gatvę, protestuodami prieš val
džią ir reikalaudami politinių teisių ir ūki
nės, ekonominės gerovės. Išėjo ne tik stu
dentai. bet ir uostų darbininkai, net mote
rys. Kilęs Dancige maištas kasdien plėtėsi į 
kitus miestus ir apėmė vis didesnes nepa
tenkintųjų mases. Lenkijos komunistinė 
žaidžia į savo gyventojų maištą reagavo la
bai brutaliai. Šiam maištui numalšinti bu
žo pasiųsta ne tik policija, bet ir kariuo
menė. Riedėjo triaukščiai bolševikiniai tan
kai. Moteriškė su mažu vaiku buvo tanko 
sutraiškyta. Apie 20 žmonių neteko gyvy
bės, apie 300 žmonių buvo sunkiai ar leng
vai sužeistų. Danų žurnalistas Andersenas, 
kuris norėjo stebėti įvykius, buvo policijos 
suimtas, iškratytas ir išvarytas iš krašto. 
Jis Danijoje paskelbė, jog maištas lenkų 
Policijos ir kariuomenės buvo taip bruta
liai malšinamas, kad būtų didžiausia gėda 
tai parodyti televizijoje. Taip pat ir švedų 
žurnalistai buvo lenkų policijos persekio
jami ir išvaryti. Diktatūros kraštas spau
dos laisvės žodį trypia tankų pagalba. Bet 
ar ilgai lenkų darbininkai norės gaminti 
‘ankus, kad jais valdžia traiškytų jų žmo
nas ir vaikus?

Po savaitės laiko Lenkijos komunistinė 
valdžia brutaliu būdu susidorojo su maišti
ninkais. Vakar televizija paskelbė, kad W. 
Gomulka pasitraukė iš pareigų. Bet ateis 
vėl kitas Maskvos patikėtinis, diktatūrinin
kas, kuris ir toliau lenku, tautą slėgs pagal 
Maskvos įsakymus. Šiuo metu mes giliai 
užjaučiame komunistų partijos diktatūros 
valdomą lenkų tautą.ir jai linkime greičiau 
susilaukti demokratinės laisvės laikų.

„VIGILANT“ PAKEISTI I 
„SIMAS KUDIRKA“ 

PADĖKIME ĮGYVENDINTI 
J. GLIAUDOS SUMANYMĄ

ALGIRDAS GUSTAITIS

Simo Kudirkos vardas neišnyks iš isto
rijos. Jis, kad ir nenorėdamas, mirė kaip 
karžygis, kaip tautos didvyris. Jo garbei 
bus knygų, dainų, paveikslų, mokslo įstai
gų, gatvių ir t. t. Jo vardu pasivadins šau
lių ir skautų vienetai. Simas Kudirka yra 
tautinio lietuvių ryžto simbolis, nuostabiu 
garsu prabilęs iš JAV-ių visam pasauliui.

Įdomų, vertingą ir paremtiną pasiūlymą 
davė rašytojas Jurgis Gliaudą „Dirvos“ Nr. 
95. 1970. Tenai, be kitko, jis rašo:

„Tas įvykis sukrėtė Amerikos visuome
nės moralę, įprastą afišavimąsi savo etni
nėmis bei moralinėmis vertybėmis. Bet, ka
da penkiasdešimties vyrų akivaizdoje pa
bėgėlis mušamas iki sąmonės netekimo 
ir rišamas virvėmis ir talkinamas išgaben
ti auką į kankinių kamerą, negalima kal
bėti apie „nelaimingą atsitikimą“ ir jį ap
gailestauti. Tenka kalbėti apie tautos vei
dą. Baili ir menkadvasė „nebūti įveltam“ 
filosofija paženklino visą laivo Vigilant ko
mandą ir gėdos apdangalu uždengė drąsųjį 
laivą Vigilant“.

Teisus yra Jurgis Gliaudą, pavadinda
mas nusikaltėlius teisingai, nevyniodamas 
į minkštumėlius. kaip mėgsta tūla net lie
tuvių kalba spauda.

Autorius siūlo, kad „Vigilant“ vardas 
būtų pakeistas į „Simas Kudirka“. Ir siūlo, 
kad US Coast Guard būtų įpareigota kiek
vienų metų lapkričio 23 d.. Simo Kudirkos 
rusams atidavimo dieną, su tos apygardos 
komandiniu laivu atvykti į tą vietą, kur 
įvyko išdavimas, ir kankinio garbei nuleis
ti gedulo vainiką.

Sumanymas prasmingas. Reikia plačios 
lietuvių visuomenės talkos. Kas galite, ra
šykite laiškus, reikalaujančius pakeitimo 
„Vigilant“ vardą į „Simas Kudirka“.

Eūtų efektingiau, jei parašytų ne vien 
JAV gyvenantieji lietuviai.

Duodu keletą adresų, kur galima rašyti 
tuo klausimu:

The President of the United States, Wa
shington, D. C.

Admiral C. R. Bender, U. S. Coast Guard 
Commandant. Washington. D. C. 20591

Mr. John Volpe, Secretary of the Dept, 
of Transportation. Washington. D. C. Co
mmandant 1 st Coast Guard District. J. F. 
Kennedy Federal Bldg., Goverment Center. 
Boston, Mass. 02203.

Veikime nevilkindami, iki neatšalo nuo
taikos. Nuorašus pasiųskite savo vietinei 
užsieniečių spaudai, paskambinkite ame
rikiečių ar kitų radijui, televizijai. Juo di
desnį triukšmą kelsime, tuo aiškiau mus 
girdės.

A. a. Romualdui Strašinskui 

tragiškai mirus,
broliui Vladui. DBLS Coventrio Skyriaus 

nariui, jo šeimai, tėvams ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą 

ir liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame.

Skyriaus Valdyba ir nariai

EUROPOS LIETUVIS —

LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by 

•he Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke 
Gardens, London W. II. 2 PU. Tel. 727 2470

Registered as a newspaper at the Post 
Office.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 70 šil., do
lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
joje — DM 30.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 3 (1148), 1971. I. 19.

Mirė Pulgis Andriušis
Kas norės patikėti, kad nebėra Pulgio 

Andriušio, žmogaus, kuris buvo patapęs le
genda, ir rašytojo, kuris meistriškai žavėjo 
skaitytojus lietuviška šilima arba juoku?

Tačiau jo nebėra, nors ir kažin kaip ne
norėtume tikėti, mirė 1970 m. gruodžio 19 
d. Adelaidėje, Australijoje. Nebėra šio 
meistriško rašytojo ir šaunaus žmogaus, il
gesnį laiką jau sirguliavusio ir turėjusio 
reikalų su ligoninėmis ir gydytojais. Pas
kutinis jo didesnis pasižmonėjimas dar bu
vo išvyka į JAV. kur sutiko savo arti
mus bičiulius iš Vokietijos laikų — rašyto
jus Stasį Santvarą. Bernardą Brazdžionį ir 
Antaną Gustaitį, tuos pačius plunksnos 
brolius, su kuriais jis pirmaisiais pokario 
metais važinėjo per stovyklas su literatū
rinėmis programomis. J. Kapočius maž
daug apie tą kelionių laiką buvo užsimojęs 
išleisti keliais tomais visus jo raštus — pa
kartoti jau išspausdintuosius darbus ir pa
pildyti viską naujais kūriniais. Tiesa, tada 
pasirodė tik pirmasis tų raštų tomas, ir vis
kas nutrūko. Bet ir pats rašytojas po to jau 
nebepasirodė su naujais didesniais kūri
niais, nors privačiai savo bičiuliams yra 
prasitaręs, kad turįs dar pasirodyti su pa
grindiniu darbu, kuris bus visa ko viršūnė 
jo kūryboje. Ar tas darbas buvo baigtas? 
Tikėkimės, kad sužinosime, o jeigu baig
tas, tai susilauksime progos paskaityti ir 
pasidžiaugti.

Kaip plunksnos žmogus, Pulgis Andriu
šis daugeliui mūsų, be abejo, pažįstamas ir 
mielas. Gal ne visas jis pažįstamas, nes 
plunksną naudojo jau daugelį metų nepri
klausomoje Lietuvoje, iš pradžių sukėlęs 
skaitytojų entuziastišką susidomėjimą sul
tingais ir itin originaliais savo kelionių ap
rašymais. Plunksną tada jis naudojo ir 
straipsniams rašyti, nes tuo įrankiu pelnėsi 
duoną, ir linksmesniems dalykams. O jau 
linksmybėms, feljetonams, daugiausia bu
vo atsidėjęs tuojau po karo, kol dar gyve

KAZIMIERAS BARĖNAS

PROTINGI
LIETUVIAI

Šįkart nuostolių nebuvo, ir ji parsinešė sveiką 
visą atlyginimą. Iš Igno, pasirodo. Liūlys pirmai
siais metais kas savaitę atskaitinėje po svarą už pra
degintas kelnes- Brūkštelėjo žmogus ant stalo pasi
dėtą degančią cigaretę, paskui: kas čia pasmirdo, kas 
pasmirdo?, ir še tau, skylutė kaip saga didumo! Dėl 
to Ignas siuvykloje niekada nerūko. Siuvykloje da
bar uždrausta rūkyti, visi bėga j virtuvėlę patraukti 
dūmo. Vien tik Liūlys nedraudžiamas gali užsidegti 
tą savo apkramtytą cigarą.

Veronikos rankos jau gyviau dabar juda. Ji da
rosi linksmesnė ir su Stasium ar Ignu pradeda pa
juokauti ne tik pertraukos, bet ir darbo metu. Juo
kai jai netrukdo. Jai linksma, tai tegu ir kiti nesėdi 
paniurę. Su juokais greičiau bėga diena. Dar koks 
anekdotėlis ar Veronikos išgyvenimas, pagražintas 
linksmom spalvom, ir jau vakaras, skubėkite vis: 
namo!

Prieš pat Kalėdas Liūlys priėmė dar vieną siu
vėją. Vietos tame jo aukšte maža, stumdosi žmonės 
pasturgaliais, bet siuvėjas geras, patyręs, tik be dar
bo jau sėdėjęs visą mėnesį, tai jį ir priėmė Liūlys. 
Pasakė pamokymą prie visų ir priėmė, ir siuvėjas 
dirba. Bet prieš pačias Kalėdas paaiškėjo, kad šį
kart niekas negalės gauti jokių kalėdinių priedų. Tai
gi ir Veronikai pažadėtasis dešimt šilingų nueina šu
niui ant uodegos!

— Aš turiu tam žmogui mokėti atlyginimą, tai 
nebėra pinigų priedams, man per daug išeina. Bet 
palaukit Velykų, tada aš jums visiems padidinsiu at
lyginimus. Atsigausiu, daugiau pinigų turėsiu.

Veronika neišlaikė. Kalėdų priedas jai nerūpė 
jo: negaus — nereikia. Bet jeigu nuolatinio priedo ji 
susilauks tik apie Velykas, tai, žmogau, kiek dar 
daug laiko!

— Kiek pridėsi t? — paklausė ji.
— Tau dešimt šilingų- Motere...
— Tik dešimt šilingų? — nutraukė jo kalbą 

Veronika. — Ačiū, pone Liūly. Man per ilga laukti. 
Man per ilga. Mes ir sutarėm ne taip, kaip mokate. 
Gerai, penktadienį po Kalėdų aš noriu išeiti.

Apie išėjimą ji nebuvo galvojusi, kol neišgirdo 
tos kalbos. Bet tegu jis čia nerauda akyse, kad nau
jajam siuvėjui turi mokėti ir kiliems nebelieka prie
dams! Naujasis siuvėjas užsidirba sau atlyginimą.

— Motere... — nustebęs šūktelėjo Liūlys.
— Ką: motere?
— Motere, tai tu nori suvaryti mane į bankro

tą? Aš samdau žmones, aš mokau. Aš ir tave mokau 
Dabar tau jau einasi, o kai priėmiau — ranka pa- 
slysdavo, medžiagą gadinai, nemokėjai siūlo įverti į 
adatą! Aš iš tavęs noriu padaryti siuvėją.

— Ačiū, — sako Veronika.
— Aš nupirkau dar vieną mašiną. Po Kalėdų 

atveš. Gal tu dirbsi ant tos mašinos- Gal ant tos dar 
nedirbsi, bet aš nupirksiu vieną ir tau. Tik greičiau

mokykis.
Jis tapšnojo Veronikai per petį ir atrodė piktas 

dėl tos žinios, kad ji išeina. Veronika tylėjo. Vienas 
kitam atšakumą rodydami, taip jie išsiskyrė ir Kalė
dų dienoms. O po švenčių Liūlys buvo jau švieses
nis.

— Tai ar tu tikrai išeini? — paklausė jis.
— Taip, pone Liūly.
— Aš tau turiu naujieną. Sėdėk, dirbk, nuo 

šios dienos pridedu dešimt šilingų.
Ji jau buvo pasiryžusi.
—- Manęs ta suma neišgelbės, o tamstą dar, ko 

gera, gali pražudyti, — pradėjo tyčiotis Veronika. 
—- Tamsta juk blogesnėj padėty negu aš. Atėjo nau
jas siuvėjas — mokėk, atveš naują mašiną — mo
kėk, mums visiems — mokėk. Vargšas ponas Liū
lys! Jeigu daugiau turėčiau, tai aš tamstai dovano
čiau kokį svarą. Vargšas ponas Liūlys!

— Motere..-
— Ką čia: motere! Vargšas tamsta esi, ir vis

kas. Aš, tur būt, turtingesnė.
Liūlys šnypšdamas nusigrįžo nuo jos. Baigusi 

paskutinę savaitę. Veronika svarstė, ar paduoti atsi
sveikinant Liūliui ranką, ar ne. Ji nutarė paduoti. 
Atsisveikinusi su visais darbininkais, ji ištiesė ranką 
ir jam ir dar palinkėjo:

— Gyvenkite šimtą metų!
Grįždama namo, ji galvojo jau apie fabriką. Ji 

nebegalėjo prisiminti prievaizdo balso. Žiūrėkit, 
kaip laikas viską dildo! Ji atsiminė puskvailę Lilę.

Pirmadienį ji grįžo į fabriką.
Po poros savaičių ją pralinksmino naujas skel

bimas lietuviškam laikrašty: Liūlys savo siuvyklai 
vėl ieškojo protingų lietuvių. Anekdotiška to skelbi 
mo mintį ji nupasakojo ir šalia savęs dirbusioms ver
pėjoms. Tiesa, Liūlys — jos tautietis. Gal ir negera 
pristatyti jį tokį, koks yra, bet Veronika atmeta tą 
priekaištą sau. Tegu ir jis nesityčioja iš savo tautie
čių tokiais protingų lietuvių ieškojimais!

PASKUTINĖ PAMOKA

Pirmaisiais metais ir Veronikai užteko laiko ir 
jėgų ne tik fabrike atidirbti ilgas ir sunkias valandas, 
bet dar kartu su kitais mestis į lietuvišką veiklą. Ji 
vienerius apskritus metus išdainavo chore. Tada 
chorus turėjo visi kaimyniniai susibūrimai, ėjo vy
rai ir moterys ir dainavo iš paskutiniųjų ir dar būtų 
ilgai, rodos, dainavę Veronikos mieste, jei ne tasai 
dirigentas Ūčia- Iš pradžių ir jis atskubėdavo auto
busu ne tik sekmadienio popiečiu, bet ir šeštadienio 
vakare lamdyti savo choristų ir šaukdavo, mosuoda
mas lazdele: vyrai, moterys, pasistenkime! Tačiau 
antroji vasara ir jam atėjo lemtinga. Baigusi darbo 
sutartį mažo užkampio ligoninėje, atsikėlė į Veroni
kos miestą Onelė Kudukytė, nuėjo dirbti į tekstilės 
fabriką ir apsigyveno toje pat gatvelėje, kur turėjo 
kambariuką dirigentas Ūčia. Dėl to ir choristus ir 
visą miesto lietuvių bendruomenę greit apibėgo 
linksma naujiena: dirigentas kelia vestuves! Taip,

kelia vestuves su Onele Kudukytė, ir choristai pasi
stengė, kad vestuvės praeitų su visu tokiam žmogui 
tinkamu garsu. Visi nešė bendras dovanas, o kiek
vienas dar ir atskirai nuo savęs pirko žadintuvą ar 
tuziną šaukštų ar stikliukų degtinei. Veronika irgi 
nugabeno savo dovaną — porą paklodžių.

Tą vestuvių dieną ir prasidėjo visas nesusiprati
mas. Jauniesiems pažadėjo išnuomoti kambarį Kau- 
šakys, kuris jau turėjo nusipirkęs namus. Jo namuo
se įvyko ir vestuvinė puota. Bet Kaušakys buvo susi
pykęs su DBLS skyriaus pirmininku Grigoniu, ku
ris dėl to neatėjo ir į vestuves.

—■ Kur-ne-kur, bet ne į Kaušakio namus! — 
kalbėjęs pirmininkas, ir ūčia iš pradžių tik patrūk- 
čiojęs pečiais: nenori — nereikia. Bet tas mažas ne
susipratimas vestuvių dieną išsirutuliojo į audrą. 
Kur gi pirmininkas? Nėra. Choro dirigentas kelia 
vestuves, o pirmininkas nė akių nerodo! Ar galima 
atleisti šitokią kiaulystę? žodis po žodžio, ir štai, ro
dos, apsiniaukė dangus tamsiais debesimis. Jei pir
mininkui nereikia dirigento ir choro, tai tegu šičia 
būna paskutinis dainininkų susitikimas, pabaigtuvių 
šventė. Nuosaikesnieji ramino, bet pats Ūčia, klau
sydamasis kalbų, vis labiau karštėjo. Jeigu pirminin
kas paniekino jį, tai nereikia choro! Taip su dirigen
to vestuvėmis ir baigėsi choro gyvenimas.

Tačiau po vestuvių imta kalbėti apie kitą rimtą 
sritį —- lietuviškos mokyklėlės steigimą. Choras jau 
palaidotas, taip, bet pažiūrėkite į lietuvių vaikus! Jie 
eina į anglų mokyklas ir net tie paaugesnieji, kurie 
Vokietijos dienomis grabaliodavo jau vokiškai, da
bar namie tėvus kalbina anglų kalba. Kas iš jų bus, 
kas išaugs? DBLS skyriaus pirmininkas Grigonis 
sukvietė tėvus, ir visi skundėsi ir su pasibaisėjimu 
žiūrėjo į ateitį- Vienas tik Kuzma laikėsi šalčiausiai.

— Savo vaikams aš neleidžiu namuose žydiš
kai kalbėti, — tvirtino jis tėvų susirinkime. —- Su
kalbėjo katras nors žydiškai, tai jau žino, kad gaus 
diržų.

Bet Kuzma vienas toks ir tebuvo abejingas, ku
riam diržas gali atstoti mokyklą. Kiti norėjo mokyk
los, ir Grigonis išsiaiškino, kad šventariai yra moky
tojai. Kostas atsisakė leistis į kalbas. Jis dar ir šešta
dieniais dirba fabrike. Kada gi žmogui reikia pailsė
ti? Be to, kalbėdamasis su pirmininku, jis atvėrė se
ną savo skriaudą, kurią buvo patyręs Teufelhageno 
stovykloje. Pagaikščio vietoj jį ten laikė tautiečiai, 
tai ko gi jam dabar šokti į talką? Suvažiavo ir čia 
tokie pat akižaros, kuriems malonu matyti inteligen
tą stumdomą. Ne, Kostas ne. Jam užteks vien darbo 
fabrike. Susivaldė jis ir Grigoniui nebepasakė to ne
seno atsitikimo iš pirmųjų dienų fabrike, kai Kudu- 
kis eidavo ir nueidavo savo puse mašinos, keičiant 
babinas, ir Kostas niekaip negalėdavo jo pasivyti. 
Pabaigęs jis pasirodydavo išsišiepęs ir patenkintas 
pasižiūrėti Kosto kaktoj prakaito. To jaunuolio kak
ta būdavo sausa. Dabar, per tiek mėnesių įpratusį, 
statyk ir Kostą su Kudukiu ar Dūdukiu — niekas ne
beišdrįs iš jo pasišaipyti, kad rankos negreitos ar 
kakta šlapia. Tai ko jis turėtų tų Kudukių vaikus da
bar mokyti ir dar už dyką? Gal tuo būdu skolas atsi
lyginti už pašaipą? Ne, ačiū.

(Bus daugiau)

no Vokietijoje, ir Australijon nusikėlęs dar 
retkarčiais, gal daugiau visuomeninės pa
reigos verčiamas, papasakodavo kai kada 
ir linksmą istoriją, iš tokių dar ir vieną 
rinkinį buvo sudaręs, bet tasai linksminto
jo ar savųjų kritiko žanras, matyt, per 
daug jo nebetraukė.

Juk Vokietijoje jis tuo pačiu pokario me
tu persimetė į rimtąją prozą — tada išėjo 
jo lyrinių novelių ar apsakymų rinkinys 
..Anoj pusėj ežero", susilaukęs skaitytojų 
ir kritikų visuotinio ir besąlyginio pripa
žinimo. įvedęs jį grožinėn literatūron ir 
pastatęs ten, kur stovi patys didieji. Po to 
ėjo kiti darbai ir rinkiniai. Tikra naujiena 
buvo apysaka ..Sudiev, kvietkeli“. Dar ki
tas didelis jo žingsnis buvo romanas ..Ti
peli s'\ kuris vienus skaitytojus patraukė į 
save jumoristiniu pasakojimu, o kitus — 
tomis gamtos grožybėmis, tokiomis an- 
driušiš^omis. žaviomis ir lietuviškomis ar
ba. tiksliau sakant, kaunietiškomis.

Dar viena, dar kita apsakymų knyga. C 
apie tą tarpą — naujas didesnis darbas 
..Rojaus vartai", kupinas kaimietiško gyve
nimo vaizdų, nutapytų andriušiškai ir at
kurtų tikroviškai, būdingų jo vaikystės 
metams ir. aišku, nepakartojamų, nes an- 
driušiškų. o Andriušis savo darbuose ne
pakartojamas ir nepamėgdžiojamas. Ge
riausi jo darbų puslapiai, kaip sakoma, tin
ka pavyzdingo lietuviško rašto chrestoma
tijoms, ir jiems ten pati tikriausia vieta, 
kad kuo daugiau skaitytojų galėtų žavėtis.

O dabar mirtis pasiėmė Pulgį Andriušį. 
Su gailesčiu sutinkame tą žinią ir su liū
desiu. Netekome žmogaus ir puikaus rašy
tojo. Mirtis jį pasiėmė, ir mes nebesulauk
sime naujų jo kūrinių — jis nieko jau 
mums nebeparašys.

K. BORUTOS RAŠTAI
..Vagos" leidykla Lietuvoje pradėjo leis

ti Kazio Borutos raštų seriją.

L. DOVYDĖNO NAUJOS KNYGOS
..Romuvos" leidykla išleido Liudo Dovy

dėno Mes valdysim pasaulį, dviejuose to
muose. įdomūs atsiminimai iš bolševikme- 
čių okupuotoje Lietuvoje.

Viršelis — dail. Prano Lapės. I tomas — 
264 psi., II tomas — 256 psl. Įrišta minkš
tais viršeliais. Paskiro tomo kaina — 4 dol.

Leidyklos adresas: ROMUVA, 84-20 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. 11421, USA.

Knygos gaunamos per platintojus arba 
užsakant per leidyklą.

VYSK. J. MATULAITIS-LABUKAS 
ROMOJE

„Gimtasis kraštas" pranešė, kad Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkasis administratorius vysk. Juo
zapas Matulaitis-Labukas ir Rumšiškių kle
bonas kun. Jonas Žemaitis dalyvavo baž
nytinės teisės kodekso reformos komisijos 
posėdžiuose Romoje.

Privačioje audiencijoje vysk. J. Matulai
tį-Labuką priėmė popiežius Paulius VI.

FONDAS KNYGOMS LEISTI
JAV filisterių skautų sąjungos centro 

valdyba pateikė originalų knygų leidimo 
planą.

Jie numatė įsteigti knygų leidimo fondą 
ir panaudoti jį trijų rūšių literatūrai leisti: 
grožinei kūrybai, paaugliams vienkarti
niam naudojimui ir mokiniams publicisti
niams veikalams.

Nemaža filisterių pasižadėjo aukoti po 
100 dol. tam fondui.

K. ALMENO LAIŠKAS KUNIGAIKŠČIUI
Dienraštis „Draugas“ pradėjo spausdinai 

rašytojo Kazio Almeno naują darbą „Laiš
kas kunigaikščiui Radvilai“.

Be kita ko, K. Almenas palaiko glau
džius ryšius su Lietuva — ten yra kelis 
kartus lankęsis ir bendradarbiavęs tenykš
tėje spaudoje. Dabar jo romanas „Šiena
pjūtė“ buvo išleistas Lietuvoje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MAJORAS R. V. P AUKŠTAITIS

Majoras R. V. Paukštaitis eina atsakin
gas Kanados kariuomenės ryšininkų apmo
kymo pareigas Winnipege.

Po II pasaulinio karo atvykęs vos 12 me
tų su tėvais, jis gražiai kalba lietuviškai.

FOTOGRAFIJA IŠ LONDONO
■„Nepriklausoma Lietuva“ pirmame pus

lapyje išsispausdino fotografiją prie vaišių 
stalo sėdinčių Vakarų Europos lietuvių 
vysk. A. Deksnio, Lietuvos Atstovo V. Ba
iloko ir Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirm. S. Kasparo.

J. DAGIO PARODA
Toronte (Kanada) buvo suruošta skulp

toriaus Jokūbo Dagio paroda.

FOTOGRAFIJOS LAIMĖJO
Michael Budrys, Chicago Tribune foto

grafas, už nuotraukas riaušių metu per 
jaunuomenės koncertą laimėjo Chicagos 
Midwest kultūrinės parodos „grand prize“ 
500 dol. Jo nuotraukos buvo išrinktos iš 
1.218 parodai pateiktų fotografijų.

SUSIRŪPINIMAS MUMIS
Kai kurie .lietuvių laikraščiai, kaip. pvz.. 

„Keleivis“. „Naujienos". „Nepriklausomoji 
Lietuva". „Argentinos Lietuviu Balsas“ ir 
kt„ paminėjo „Europos Lietuvyje“ iškel
tuosius „laidos Knygų Klubo“ ir „Europos 
Lietuvio" nepriteklius ir sunkumus.

NAŠLIAI, NAŠLIUKĖS IR PAVIENIAI
Chicagoje seniai veikia našlių, našliukų 

ir pavienių klubas, kuris turi apie 400 na- 
i rių ir sukrauto turto, nes nariai stropiai 
darbuojasi.

Tame klube našliai ir našlės turi progos 
susipažinti, bet vedybos ne dažnai pasitai
ko. Tačiau vis dėlto per paskutinį Našliu 
klubo banketą buvo pristatytos ir apdova 
notos 4 našliu poros, kurios susipažino. įsi
mylėjo ir susituokė.

Vedę našliukai jau nebeturi teisės pri
klausyti tam klubui — jų statutas tai drau
džia.

E. MARČIULIONIENĖS KERAMIKOS 
PARODA

Spalio mėn. Čiurlionio galerijoje Chica
goje buvo suruošta E. Marčiulionienės ke
ramikos darbų paroda.

„NAUJIENOMS“ PARAMA
JAV biznierius ir visuomenės veikėjas 

Dan Kuraitis paaukojo Chicagos „Naujie
noms" 1000 dolerių.

„Naujienų" spaustuvė, kaip jau buvo ra
šyta, reikalinga finansinės paramos.

V. IŠGANAICIO SUKAKTIS
Šaulių S-gos garbės nariui ir buvusiam 

žymiam jos veikėjui Vladui Išganaičiui su
kako 70 metų amžiaus ir 50 metų visuome
nės darbo.

J. NAŠLICNO SUKAKTIS
Tautinės srovės visuomenės veikėjui ad

vokatui Jonui Našliūnui sukako 70 metų. 
Jubiliatas gyvena Chicagoje.

„LA VOZ“ SPAUSTUVĖS DARBAI
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

spaustuvės „La Voz“ yra išleista J. Šim
kaus verstas Unon Sinclair Raistas („The 
Jungle"), K. Klastausko versta apysaka 
Sidabras prie Sandavako, G. Boleckienės 
feljetonai, du poezijos rinkiniai vietine kal
ba. be to. esąs rengiamas leidinėlis apie 
Darių ir Girėną ir baigiama ruošti Pietų 
Amerikos lietuvių istorija.

PAMINĖTA BIRŽŲ GIMNAZIJOS 
SUKAKTIS

1970 m. spalio mėn. Chicagoje Biržėnų 
klubas paminėjo Biržų gimnazijos 50 metų 
jubiliejų.

Suvažiavime dalyvavo apie 120 buvusių 
gimnazijos auklėtinių ir svečių, o kurie ne
galėjo atvykti — atsiuntė sveikinimus.

KIŠKIO UODEGOS MEDŽIOKLĖ
Argentinos „Laikas“ rašo, kad spalio 

mėn. Lietuvių Centre įvyko kiškio uode
gos medžioklė, kurioje dalyvavo apie 30 
lietuvių.

Jie, važiuoti automobiliais, sustodavo 
ten, kur yra lietuvių organizacijų, pasišne
kučiavę ne prie butelio, bet kultūringai, 
kaip ir derėtų lietuviams, atsakę tokiose 
vietose į tam tikrus jiems iškeltus klausi
mus, susijusius su Lietuvos isterija, kalba, 
ir»nu, taip apsukę visas kolonijas, „me
džiotojai“ vėl sugrįžo į L. Centrą, kur jų 
jau laukė giminės, svečiai ir didesnis būrys 
kitų lietuvių.

Pirmąją, dr. J. Basanavičiaus vardo, tau
rę gavo „medžiotojai" Luis ir Marta Ag
linskai.

MENO DARBŲ KRAUTUVĖ
Argentinoje, Buenos Aires provincijoje, 

atidaryta meno darbų krautuvė, kurios sa
vininkai yra trys dailininkai. Vieno daili
ninko žmona ir savininkė yra lietuvaitė N. 
Jablonskytė. kuri sako, kad pati krautuvė 
yra papuošta lietuviškais raštais — jos pa
čios darbais.

GEN. T. DAUKANTO PALAIKAMS NIŠA
Argentinos ALOS taryba įrengė nišą, 

kur bus perkelti prieš 10 metų mirusio ge
nerolo Teodoro Daukanto palaikai.

STEPONO PATUPIO SĖKMĖ
Melbourne (Australija) laikraštis „The 

Age“ aprašė 1948 m. imigravusį lietuvį Ste
poną Patupį. kuris sunkiu darbu įsigijo 
motelį, dvejus namus pajūryje, lėktuvą ir 
50 pėdų ilgio laivą.

Jo turtai siekią pusės milijono dolerių.

PASTATYMAI NUOSAVAME TEATRE
Chicagos priemiestyje Arnoldas Giedraį- 

*is turi nuosavą teatrą. Jame jis stato eks
perimentinius prancūzų autorių veikalus 
anglų kalba. Vaidintojai yra jauni aktoriai, 
o iškiliausioji esanti Dalia Mackuvienė.

FILMAI APIE P. AMERIKOS LIETUVIUS
Jurgis ir Danutė Gilvydžiai savo filmų 

teatre Argentinoje surengė Lietuvos Stei
giamojo Seimo paminėjimą ir parodė filmų 
iš lietuvių gyvenimo P. Amerikoje.

E. GALVANAUSKO NAŠLĖ VARGSTA
„Tėvynė“ (JAV) rašo, kad buvusio Lie

tuvos ministerio Ernesto Galvanausko naš
lė šiuo metu gyvena Prancūzijoje, Aix-Les- 
Baines vasarvietėje, ir yra sunkioje mate
rialinėje padėtyje.

TAUTINIAI ŠOKIAI TARPTAUTINĖJE 
MUGĖJE

Bostone (JAV) surengtojoje pirmojoje 
tarptautinėje mugėje lietuviams atstovavo 
Onos Ivaškienės vadovaujamas tautinis šo
kių ansamblis.

POPULIARUS ATVIRUKAS
„Lietuvių Žodis“ (Vokietija) išleido dail. 

S. Eidukonienės kalėdinį ir N. metų lietu
višką sveikinimo atviruką, kuris susilaukė 
populiarumo lietuviuose.

MIRĖ A. LATVĖNAS
Los Angeles. JAV. mirė vienas ryškiausiu 

tautinės srovės visuomenininkų Alfonsas 
Latvėnas.
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VOKIETIJOS LIETUVIUOSE LIETUVOJE
Vokiečiai Kalėdas švenčia iškilmingai, 

tačiau stengiamasi nenustelbti viešomis iš
kilmėmis susikaupimo šeimoje. Vokietijoje 
gyvenantieji lietuviai stengiasi palaikyti 
savas tradicijas, bet negali ir nenori užsi
sklęsti nė nuo vietinių papročių. Lietuviš
koji kūčių vakarienė lietuviškose šeimose 
tebėra su pasninku, su kalėdaičiais, o kai 
kur net su šienu po staltiese. Kur šeimos 
mišrios, o tokių nemaža, pinasi į vienetą 
abiejų tautų valgiai ir nuotaikos. Lietuviš
kuosiuose susibūrimuose mėginama Kalė
das panaudoti taip pat lietuviškajam atsi
gaivinimui. E e abejo, daugelyje Vokietijos 
vietovių lietuviai Kalėdų proga rinkosi į 
draugę. Čia noriu suminėti 4 vietoves Vo
kietijos viduryje, kur teko pačiam šventėse 
dalyvauti.

1. Romuvoje nuo seno Vasario 16 gimna
zija ruošia prieškalėdinę iškilmę, kuri kar
tu yra ir atsisveikinimas prieš išsisklaidant 
porai savaičių atostogų, šiemet tai buvo 
atlikta gruodžio 18, penktadienį, iškilmin
gos kūčių vakarienės pavidalu. Stalai ap
krauti tradiciniais kūčių patiekalais, visi 
šventiškai išsipuošę, į svečius pakviesti tik 
Vokietijos LB valdybos pirmininkas inž 
Jonas K. Valiūnas su ponia ir Kanados LB 
valdybos sekretorius K. Baronas. Kiti sa
viškiai: Kuratorijos valdyba, mokytojai, 
mokiniai, virtuvės personalas, valytojos, 
abu Romuvoje gyvenantieji seneliai. Kape
lionas tėv. dr. Konstantinas Gulbinas pa
skaito evangeliją apie Kristaus gimimą, 
choras sugieda giesmę, atkalbama malda, 
direktorius Vincas Natkevičius taria žodį, 
paaiškindamas lietuviškuosius kūčių pa
pročius, išryškindamas Kalėdas, kaip tai
kos ir ramybės šventę, padėkodamas vi
siems per 1970 metus atlikusiems savo už
davinius. Tada kalėdaičio laužymas, sąmy
šis valgykloje, nes visi sveikinasi su visais. 
Uoliai dorojama vakarienė, bendrai gieda
mos giesmės, keletas eilėraštukų. Užbaigai 
Kalėdų senis su dovanomis mažiems ir di
deliems. Kai kam sukerta ir rykšte, iš raš
to paskaitęs metų bėgyje padarytuosius 
nusikaltimus. Ant pačios pabaigos mokyt. 
Fricas J. Skėrys mėgina tarti žodį, bet jo 
niekas neklauso — džiugus klegesys, gyvi 
pokalbiai. Geriau pasiseka J. K. Valiūnui, 
nes jis įteikia ir savo vadovaujamos 8591 
LS lietuvių kuopos vyrų dovaną gimnazi
jai, 450 markes. Po oficialiųjų iškilmių di
deli ir maži susispiečia į būrelius ir vaka
roja ilgai. Rytojaus dieną, tiesa, dar yra 3

Po Chicagos dangum
Lietuvos žydai Chicagoje. Dažnai susi

tinkame su buvusiais Lietuvos žydais. Jie 
lietuviškus parengimus remia, radiją ir 
LTV ir kitas institucijas. Toks Buršteinas 
su žmona dažni svečiai mūsų parengimuo
se. Jis augęs ir mokslūs ėjęs Kaune. Arba 
William A. Lewis, kuris jau 60 metų kaip 
remia lietuvišką judėjimą Chicagoje, ypač 
radijo, LTV ir liet, spaudą. Drabužių pre
kybininkas H. Sagen visą laiką remia spau
dą, radiją ir TV programas. Spalio 21 d. 
buvo pagerbtas žymus teisėjas A. L. Maro- 
vitz, kuris yra baigęs Vilniaus universite-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMU AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

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
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes fuk kiekvienam laba’ ’r 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

LIETUVIU KALĖDOS VOKIETIJOJE

pamokos, bet niekas jų rimtai nebeima. 
Koks mokytojas prieš pat Kalėdas išdrįstų 
parašyti blogą pažymį!..

2. Schwetzingene 8591 LS lietuvių kuo
poje yra nemažas skaičius viengungių vy
rų. Jie susiorganizuoja bendrą kūčių vaka
rienę pačią Šventąją naktį. Virėjai paruo
šia keletą lietuviškų patiekalų, bet taip pat 
ir lietuviams neįprastų mėsiškų, nes pa
kviesti dalyvauti taip pat tose pačiose ka
reivinėse gyvenantieji vokiečių kuopos vy
rai. Ltn. Kazys Bendoraitis, viso subuvimo 
pagrindinis organizatorius, pakviečia ma
ne. savo kapelioną, tarti žodį ir palaiminti 
stalą. Vyrai rimti, susikaupę, ne vieno aky
se blizga ašara. Užtrunkame mieloje nuo
taikoje iki išnaktų, bet sekantį rytą kalė
dinėse pamaldose koplyčia pilna, kaip nie
kada.

3. Kaiserslauterne ir apylinkėje yra daug 
šeimų su vaikučiais. Kalėdinės iniciatyvos 
imasi jaunimas, geriau sakant, Aldona ir 
Loreta Subačiūtės. Iš anksto susiorgani
zuoja lėšų. Balfas atsiunčia čekį, paremia 
8593 LS lietuvių kuopa ir Kaiserslauterne 
LR apylinkė, prisideda ir patys tėvai. Su
daromas norinčių dalyvauti vaikų sąrašas, 
užsirašo daugiau kaip 30 vaikų. Subačiū
tės neruošia vaisių krepšelių, o kiekvienam 
vaikui parenka jam pritaikytą individualią 
dovanėlę. Atsieit, Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių bendrabučio auklėjimas neliko 
be pasekmių. Jos ten įprato viena kitą ap- 
sidovanoti... Jaunuolis Gintaras Grovas, ir
gi buvęs Vasario 16 gimnazijos moksleivis, 
pavirto Kalėdų seneliu, šeimos su vaikais 
susirenka į 8593 LS lietuvių kuopos salę 
antrąją Kalėdų dieną tuoj po pamaldų, ku
rios daromos pavakare. Aldona Subačiūtė 
taria atidaromąjį žodį, ką pasveikindama, 
kam padėkodama, Karolis ir Valentinas 
Grovai padeklamuoja po eilėraštį, Marytė 
Poškaitytė padūduoja dūdele, Loreta Suba
čiūtė paskaito rašinėlį apie lietuviškus kū
čių papročius. Visa eilė vaikų deklamuoja 
Kalėdų seneliui, o Tomas Nevulis jam su
gieda lietuvišką „Tyliąją naktį“. Vėliau pa
aiškėja. kad giesmę išmokė ne dzūkas tė
vas. o bavare motina. Vytautas Poškaitis 
praveda vieną žaidimą. Visi gauna kakavos 
su pyragu, prie stalų vaikams patarnauja 
jaunimas. Sigi Miškinytė, talkinama kele
tas berniukų, pardavinėja gėrimus tėvams. 
Jaukios valandėlės prašvilpia greitai, šei
mos su vaikais išsiskirsto, o jaunieji orga- 

tą, o čia Chicagoje daug padėdavęs lietu
viams. Ilgą laiką rėmė lietuvius ir Gold- 
bergas, Moris B. Sacks.

Mūsų daktarai. Chicagoje ir apylinkėje 
yra gražiai įsikūrusių mūsų gydytojų. Kai 
kurie jų yra pasiekę gražių laimėjimų ar 
užima labai atsakingas vietas. Štai dr. Da- 
niliaučius redaguoja Amerikos gydytojų 
žurnalą. Raulinaitienė yra vyriausioji Ve
teranų ligoninės gydytoja. Ji buvo pagerb
ta net Vašingtone. Dr. Rimgaudas Nemic- 
kas yra pakviestas į Chicagos Širdies orga
nizacijos ligų komisiją, kaip šios srities li
gų specialistas. Jis yra skyriaus vedėjas 
Loyolos universteto ligoninėje ir šv. Kry
žiaus ir Apskrities ligoninės konsultantas. 
Dr. A. Kyras, gyv. Elburne. paskirtas Au
roroj naujos ligoninės viršininku. Dr. Ba
tukas, dr. Razma ir kt. judriai reiškiasi 
Lietuvių Fondo darbe.

Chicagos lituanistinės mokyklos. Chica- 
goj ir apylinkėj jų yra daugiau kaip 20. Ki
tose kolonijose jų yra po mažiau.

Chicagoje gausiausios yra K. Donelaičio, 
Marquette Parko, Cicero. Brighton Parko, 
Dariaus ii- Girėno, Jaunimo Centro aukš
tesnioji, Lituanistikos institutas ir kt. LB 
Apygardos valdyba daug padeda mokyk
loms ir vadovėlių išleidžia.

Lietuvos Vyčių choras. Illinois-Indiana 
apskrities Lietuvos Vyčių choras mini sa
vo 10 metų atsikūrimo sukaktį. Ta proga 
surengė muziko Jono Eyansko pagerbimą 
jo 76 m. gimtadienyje.

Dabar chorui vadovauja F. Strolia.

Lietuvių šv. Kazimiero kapinės. Niekad 
nesitikėta, kad laisvame Amerikos krašte 
reikėtų kovoti už visuomenės grupių turi
mąjį turtą. Mes. lietuviai, Chicagoje pakė
lėme daug sielvarto ir darbo dėl savo ka
pinių. Nors savivalda neatgauta, bet už
kirstas kelias jas padaryti tarptautinėmis.

Prie praeitų metų pastatyto įsteigėjams 
atminti didžiulio paminklo Vėlinių proga 
šiemet vvko pirmas visų artimųjų mirusių 
minėjimas. Kun. Abromaitis atliko religi
nes apeigas, A. Regis tarė reikšmingą žodį, 
padėtas draugijos ir komiteto vardu vaini
kas, sugiedota „Marija, Marija“, uždegta 
žvakė, ir sugiedotas Lietuvos Himnas. Iš
kilmėse dalyvavo daugiau kaip 500 žmonių. 
Tokios apeigos bus rengiamos kasmet.

Bal. Brazdžionis 

nizatoriai liekasi pasišokti. Kaiserslauterne 
lietuviai vėl susirenka į tą pačią salę sutik
ti Naujuosius Metus. Šį kartą organizacinę 
naštą neša 8593 LS lietuvių kuopos nariai.

4. Saarlouis-Beauniarais lietuviai su vai
kais susiburia į krūvą trečiąją Kalėdų die
ną katalikų parapijos salėje. Saaro LB apy
linkės pirmininkas mokyt. Algirdas Pala- 
vinskas paprašo mane tarti žodį. Pakalbu 
lietuviškai, o vokiškai sveikina vietos kata
likų klebonas kun. Pilypas Horbach, kuris 
kartu praneša, kad iš šios parapijos išsike- 
liąs. Lietuviai apgailestauja, nes kun. Hor- 
bacb rodė mums didelį palankumą. Prieš 
ateinant Kalėdų seneliui, būrys vaikų su
gieda „Tyli naktis“, jiems vadovauja mo
kyt. A. Palavinskas. Kalėdų senelis čia la
bai geras, sugeba kone visus vaikus paska
tinti kaip nors pasireikšti. Vieni deklamuo
ja lietuviškai, kiti vokiškai, nedrąsesnius 
paima senis ant rankų. Dreba susijaudinu
sios jų mažos širdutės, bet jaudinasi taip 
pat ir mamos. Senelio dalijamosios dova
nos finansuotos Balfo auka ir tėvų įnašais. 
Seneliui išėjus, senesnieji griebiasi už deš
relių ir alaus. Kalbos nesibaigia, nuotaikos 
kyla, vienas kitas mėgina šokti, o drąses- 
nėsės moteriškės derina stygas dainai...

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

IŠ ORO ŠULINIO
Pasirodo, esama „paukščių smuklių“, ku

rias labai noriai lanko paukščiai ir vabz
džiai. Čia jie su pasitenkinimu išgeria šva
rios ir šviežios ryto rasos „taurelę“. 
„Paukščių smuklė“ — tai pavadinimas au
galo, kurio lapuose yra maži grioveliai. 
Juose susirenka rasa. „Šaltąjį žemės pra
kaitą“ geria ne tiktai augalai ir gyvūnai. 
Pavyzdžiui, Madagaskaro ir Angolos gy
ventojai sausrų metu kruopščiai surenka 
šią brangią drėgmę.

Seniai jau žmonės mėgina įsikišti į gam
tinių siurblių, pampuojančių vandenį iš 
oro šulinio, darbą. 1888 m. Feodozijos apy
linkėse buvo aptiktas neįprastas vanden
tiekio vamzdžių tinklas. Vamzdžiai buvo 5 
-7 cm skersmens. Jie turėjo tiekti vandenį 
114 fontanų. Įdomiausia tai, kad vamzdžiai 
vedė ne prie vandens šaltinio, o prie savo
tiškų piramidžių-krūvelių, sudėtų iš klin
čių lustų, skaldos vėjuočiausiose vietose. 
Milijardus vandens lašelių palikdavo ant 
akmenų vėjas, praeidamas pro šiuos pir
muosius kondensacijos įrenginius. Vienas 
inžinierius apskaičiavo, kad jie per dieną 
tiekė 700 tūkst. litrų vandens! Senovinių 
Feodosijos gyventojų bandymai vėliau bu
vo pakartoti Monpeljė Fizikos ir klimato
logijos institute (Prancūzija). Nors van
dens buvo gauta mažiau, tačiau faktas, kad 
tokia sistema gali veikti, buvo patvirtin
tas.

KODĖL SKRUZDĖS TOKIOS PAJĖGIOS?
Kažkur Norfolke, Britanijoje, mokyto

jas gamtos pamokoje pasakojo apie skruz
dės.

— Darbininkė skruzdė pajėgia pavilkti 
50 kartų už save sunkesnį daiktą. Sakykite, 
kodėl taip yra?

Mokinukas tuojau pakėlė ranką ir atsa
kė:

— Dėl to, kad skruzdės neturi profesinių 
sąjungų.

S&aitytc-ju Čaižiai
JAUNIMAS IR LIETUVYBĖ

Jau yra apie 30 metų, kai lietuviai atva
žiavo į Angliją. Per tuos 30 metų jie nusi
pirko savo namus, klubus ir sodybą ir vie
naip ar kitaip išlaikė lietuvybę. Visa šitai 
padarę, jie dabar sėdi savo klubuose, kalba 
apie kariuomenę ir geria. Gerai, jie daug 
padarė. Bet užmiršo vieną dalyką: kas liks 
iš tų klubų, kai pinigai išgaruos ir seniai 
išmirs? Niekas — reikės atiduoti valdžiai.

„Mes atiduosim jaunimui“, sako jie.
Jeigu bus jaunimo, turėsite, kam atiduo

ti, bet iš kur galite tikėtis, kad jaunimo bus 
tada? Jeigu per 20 metų jūs negalėjote to 
jaunimo įtraukti, kaip dabar įtrauksite?

„Susikūrė Jaunimo Sąjūdis, visos D. B- 
jos jaunimas suėjo į vieną organizaciją“.

Kur tau sueis! Ar jūs nepajėgiate maty
ti, kad jis atsitraukė! Per 20 metų jauni
mas šoko ir sportavo, o kur jis yra dabar? 
Jiems seniai nusibodo tie klubai, kur tie 
patys latrai stovi, geria ir pasakoja tas pa
čias pasakas. Jiems nusibodo tie bravori- 
niai tautiečiai, kurie visada tik į savo pusę 
žiūri, neleisdami jaunimui savo pusės pa
rodyti.

Dabar tie seniai, rodos, nusileidžia tru
putį. Leidžia jie jaunimą į valdybas, lei
džia jiems naudoti klubą savo reikalams. 
Bet ar ne per vėlai? Tuoj visa ta mūsų lie
tuvybė dings, gal per 10 metų, gal per 20. O 
gal greičiau.

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt“.

Gražūs žodžiai, bet kaip gali vaikas būti 
lietuviu, jeigu jis nesupranta lietuvių kal

STIRNIUKŲ IR BRIEDŽIUKŲ PAMOKOS
Lietuvoje žmonės pamėgo prisijaukinti 

jaunus stirniukus, briedžiukus ir kitokius 
miško žvėrelius. Dažnai juos net pamoko 
pasibadyti. Žvėreliai, grįžę į girią, nepa
miršta jaunystėje išmoktų žmoniškų juokų.

Praeitą rudenį Varėnos rajono dzūkes, 
renkančias spanguoles Čepkelių raiste, už
puolė dviragis stirninas. Porai uogautojų 
jis uždrožė ragais, o Marcinkonių kaimo 
moterų neįsileido net į raistą, bet dar „pa
vaišino“ smūgiais. Viskas baigėsi gerai, uo
gautojoms teko , tik mėlynės ir baimė.

Eet žmonės atpažino Čepkelių spanguolių 
raistyno badytoją. Ant jo kaklo buvo už
rištas išblukęs kaspinas, jį „auginantieji“ 
buvo išmokę badytis, „kad žmones juokin
tų“.

KAS KĄ SVEIKINA?
Lietuvos kaime dar tebegyvuoja gražus 

senas paprotys mandagiai pasveikinti ne
pažįstamą žmogų. Net ir dabar to papročio 
tebesilaikoma, bet kaimo žmogus dabar jau 
pirmas sveikina atvažiavusį miestietį. Ne
bežiūrima etiketo, amžiui pagarbos. Senas 
žmogus pasveikina pirmas už save kad ir 
jaunesnį miestietį.

RAŠYTOJAI SKUNDŽIASI 
MATERIALINIU APRŪPINIMU

Gruodžio mėn. Vilniuje įvyko Lietuvos 
literatūros fondo narių susirinkimas.

Pokalbio centre buvo Lietuvos rašytojų 
buitis ir materialinis aprūpinimas. Litera
tūros fondo valdybos pirm. J. Macevičius 
pabrėžė, kad fondas savo veikloje vadovau
jasi prieš 35 metus priimtais nuostatais.

Susirinkimo pranešėjai ir rašytojai su 
dėkingumu minėjo tas centrines ir respub
likines organizacijas, kurių paramą jautė 
ir dabar tebejaučia. Bet beveik visi rašyto
jai su kartėliu pastebėjo, kad paskutiniu 
metu jų buitinis — materialinis aprūpini
mas atsiliko.

PER MAŽAS VANTŲ PLANAS
„Tiesa“ „Dienos aidų“ skyriuje rašo, kad 

kai kuriose miestų pirtyse trūksta vantų. 
Vantas pirtininkams tiekia miškų ūkiai. O 
miškų ūkiai sako, kad jie vykdo tik nusta
tytąjį vantų planą.

ČIURLIONIS TELEVIZIJOJE IR 
MONOGRAFIJOJE

Gruodžio mėn. per Leningrado televiziją 
buvo parodyti kai kurie M. K. Čiurlionio 
dailės darbai.

„Iskustvos“ leidykla išleido M. K. Čiur
lionio monografiją.

KAUNO CHORO KONCERTAS VILNIUJE
Gruodžio mėn. Vilniuje pirmą kartą kon

certavo vienerių metų amžiaus profesiona
lus Kauno valstybinis choras.

GERIAUSIA PARDUOTUVĖ
Kauno krautuvė „Pušaitė“ pralenkusi 

garsiąją „Rasą“ ir tapo pripažinta geriau
sia parduotuve Lietuvoje.

KARINIS PATRIOTINIS PAMOKYMAS
„Tiesa“ rašo, kad daugiau kaip 16.000 

Lietuvos jaunuolių mokosi liaudies univer
sitetų karinio patriotinio, auklėjimo fakul
tetuose.

Gruodžio mėn. tų universitetų lekto
riams buvo suruoštas 2 dienų seminaras. 
Paskaitą apie jaunimo auklėjimą liaudies 

bos, jeigu jis nepažįsta lietuviškų meno ir 
kultūros dalykų, jeigu jis tik tiek težino 
apie tą Lietuvą, kad jei kas jį klausia, kur 
ji yra, tai jis atsako: „Rusijoj“. Jeigu tėvai 
neišmokys savo vaikų, tai kaip galės lietu
viškas jaunimas Anglijoj judėti?

Gal tie seniai taip ilgai ir sunkiai dirbo, 
kad jie dabar turi pailsėti. O gal jie tingi? 
Kodėl ukrainiečiai, latviai ir, lenkai gali 
būti stiprūs? Mes 100 kartų geriau negu jie 
mokam tingėti.

Yra tokių, kurie žino, kur tas jaunimas 
dingo: jie mato. Bet yra žmonių, kurie kar
tais atvažiuoja į minėjimą ir per Kalėdas 
į klubą. Jų vaikai niekur nedalyvauja — 
nėra ko jiems ten daryti. Jie nesidomi, jie 
nesupranta. Kai yra kas gero ar kuo domė
tis, jie vis tiek negirdės ir nežinos.

Jaunieji sako, kad jiems patinka nauja 
muzika, todėl jie dalyvauja visokiuose klu
buose. Londone kartais būna tokie šokiai, 
o Manchesteryje kas antrą savaitę. Ar jie 
dalyvauja? Kaip dalyvaus, jeigu nežino ir 
nenori žinoti!

Tėvai skundžiasi, kad jie negali suprasti 
vaikų, o vaikai jų nesupranta. Tėvai kalti
na jaunimą: „Jie tokie kvaili, kaip ir ang
lai: jie nieko nežino ir nenori žinot“. Bet ar 
tėvai klausia, kaip jaunieji galvoja, ar jie 
domisi jaunimo reikalais? Ne, vienas ne
supranta angliškai, kitas nesupranta lietu
viškai. Nesusikalba.

„Ant jaunos merginos lūpų mirus mūsų 
protėviu kalba“, rašo Juozas Macevičius.

O kaip ilgai gyvens lietuvybė?

Jaunas Jonas 

revoliucinėmis tradicijomis skaitė fil. 
mokslų dr. G. Zimanas, apie ginkluotas jė
gas ir pažangą — pik. prof. N. Lomovas ir 
apie tarptautinę karinę politiką — gen. ltn. 
L. Skvirskis.

ŠALDYTI KOLDŪNAI
Kauno politechnikos įpakavimo moksli

niai darbuotojai pagamino naują automatą. 
Kulinarai dabar galės dėti šaldytų koldū
nų porcijas į polietileno plėveles ir leisti 
automatui sufasuoti.

APLEISTI NAMAI — MUZIEJAI
Lietuvoje rašytojos Lazdynų Pelėdos, fi

ziko ir chemiko T. Grotaus ir garsiojo ko
munisto Karolio Požėlos namai-muziejai 
esą labai apleisti.

NAUJI ŽVEJYBOS LAIVAI
„Tiesa“ rašo, kad per paskutinius penke

rius metus Lietuvos žvejybos laivynas pa
pildytas 55 naujais laivais.

Laivus statė Rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Bulgarijos, Danijos, Suomijos, „Baltijos“ ir 
Sov. Sąjungos laivų statyklos.

UTENOS TRIUŠIŲ AUGINTOJAI
Utenoje susibūrę į draugiją triušių au

gintojai dalyvauja triušių konkursuose ir 
rengia parodas — pardavimus ir muges.

Skaičiuojama, kad kiekvienas triušių au
gintojas išaugina ir parduoda valstybei po 
130-150 triušių per metus.

LĖLIŲ TEATRAS
Panevėžyje gruodžio mėn. dramos teatre 

buvo atidarytas pirmasis lėlių liaudies te
atras. Savo kūrybinį kelią, kaip rašo „Tie
sa“, jis pradėjo esto U. Lejės pasakos „Am
žini priešai“ premjera.

VAIZDINĖS AGITACIJOS SEMINARAS
„Tiesa“ rašo, kad Kaune įvyko Lietuvos 

respublikos vaizdinės agitacijos seminaras.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su 

pramonės Įmonių aplinkos tvarkymu ir de
koratyvinės ir monumentaliosios dailės kū
rinių panaudojimu agitacijai.

GARBĖS RAŠTAI
Kauno Valstybinis teatras 50 metų jubi

liejaus proga buvo apdovanotas garbės raš
tu.

Taip pat garbės vardai buvo suteikti ir 
nusipelniusiems keliems teatro artistams.

SUVENYRAI SVETUR
Kauno „Jiesios“ eksperimentinės meni

nės keramikos gamykla ir Kretingos baldų 
įmonė išsiuntė pirmąją lietuviškų suveny
rų siuntą į Norvegiją.

„Tiesa“ rašo, kad tai yra trisdešimtoji 
suvenyrų siunta į užsienius 1970 metais.

Suvenyrus sudaro žaislai, keramikos dir
biniai iš medžio, gintaro, metalo ir teksti
lės.

AKINIŲ KLAUSIMAS
Lietuvos ministrų taryba įpareigojo visą 

eilę miestų 1971-1975 m. išplėsti akinių 
prekybą.

Numatoma vaistinėse įsteigti optikos sky
rius ir naujas specializuotas akinių parduo
tuves.

KUKLI DOVANA MASKVAI
Pažangusis (komunistinis) laikraštis 

„Laisvė“ (JAV) padovanojo Maskvos cen
triniam muziejui Roberto Feiferio pieštą 
Lenino paveikslą. >

Ceremonijoje Maskvoje ministrų tarybos 
atstovas J. Jaruševičius, kaip „Tiesa“ ra
šo. maloniai įvykdė paveikslo perdavimą, 
kaip „mūsų tautiečių kuklią dovaną“.

NAUJA LĖKTUVŲ LINIJA
Lietuvoje atidaryta nauja civilinė avia

cijos linija. Lėktuvas AN-24 skris maršru
to: Palanga (Klaipėda) — Kaunas —Vil
nius — Kijevas (Žulianai) — Charkovas.

PADĖKOS RAŠTAS
Vilniaus Muziejaus g-vės 31 vienas gy

ventojas atsiuntė padėkos raštą gyd. O. 
Selezniovai-Turicai per „Tiesos“ redakciją. 
Jame jis rašo, kad ši gydytoja iš anksto 
stengiasi užkirsti kelią ligoms, lankosi į 
lamus ir pataria tėvams, kaip organizuo- 

i dienos maisto režimą vaikams. Taip pat 
'i esanti labai paslaugi ir neatsisakys vizi- 
o net vėlų vakarą.

ŽIEMOS ŽENKLAI
„Tiesa“ rašo, kad, atėjus žiemai, Lietu

vos giriose ir ežeruose seniesiems stirni
nams išaugo nauji ragai, šernai kuria šei
mas. šermuonėliai susilaukė jauniklių, brie
dis numetė ragus, baigė neršti lašišos, upė
takiai ir pradeda neršti vėgėlės. O „visi 
žvėrys pasirėdė šiltais žiemos rūbais“,

SUSIRŪPINIMAS STATYBOMIS
Lietuvos ministrų Taryba nutarė įsteigti 

inžinierių tyrimų institutą, kad būtų pa
spartintos ir pagerintos statybos.

TRECIĄ KARTĄ IŠLEISTAS
Trečią kartą išleistas J. Avyžiaus roma

nas „Kaimas kryžkelėje“ 25.000 tiražu.
Romanas prieš kelerius metus buvo 

spausdinamas ir „E. Lietuvyje“. Jame vaiz
duojamas pokarinis kaimas.
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PINIGAI TAUTOS FONDUI

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
prašo priminti, kad, siunčiant aukas če
kiais ar pašto orderiais, reikia įrašyti Fon
do pavadinimą angliškai: Lithuanian Na
tional Fund.

Adresas: 1 Ladbroke Gardens, London. 
W. 11.

gyvenimą smulkesnių žinių nebuvo galima 
sužinoti.

Metų bėgyje jau antras Welingborough 
lietuvis atsiskyrė iš šio pasaulio ir kartu iš 
lietuvių.

J. Liobė

GOUCESTERIS

SERGA P. BELSKIS
DBLS Gloucesterio sk. kasininkas Pra

nas Belskis guli ligoninėje Great Western 
Rd., Gloucester.

Linkime kuo greičiau pasveikti.
M. G.

SERGA V. IGNAITIS
Švenčių metu pablogėjus sveikatai, V. 

Ignaitis, DBLS Tarybos pirmininkas, nu
vežtas į Bradford© ligoninę.

Linkime greit pasveikti.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS metinis suvažiavimas įvyks 1971 

m. kovo 27-28 d. d. Dienotvarkė bus pa
skelbta vėliau.

LONDONAS
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).

ŠV. MIŠIOS SIMO KUDIRKOS 
INTENCIJA

Bronius Gleveckas užprašė šv. mišias Si
mo Kudirkos intencija, kad jo likimas bū
tų apsaugotas nuo priešų.

Šv. mišios bus laikomos sekmadienį, sau
sio 24 d., 11 vai. ryto, Lietuvių Bažnyčioje.

TARULIAI KURSIS KANADOJE
Did. Britanijoje gyvenusi Marina Goro- 

deckaitė-Tarulienė šiuo metu profesoriau
ja St. John‘s universitete Newfoundlande. 
Ten jis dėsto sociologinius ir antropologi
nius mokslus.

Jos vyras J. Tarulis gyvena Londone. 
Did. Britanijoje. Bet „Tėviškės Žiburiai“ 
rašo, kad abu Taruliai planuoja įsikurti 
Kanadoje.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DELS Coventrio Skyriaus Valdyba va

sario 6 d. Lenkų klubo salėje, Whitefriars 
Lane, Coventry, rengia

Nepriklausomybės Šventės Minėjimą.
Programoje: pirmininko J. Alkio paskai

ta.
Meninę programą išpildys Londono 

„Grandis“. Po oficialios dalies bus šokiai, 
kuriems gros E. Dragūno vadovaujama ka
pela iki 1 vai. ryto, bus gausi loterija, ba
ras su įvairiais gėrimais, ir užkandinė 
veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai pra
šom gausiai atsilankyti ir nesivėluoti. Sa
lė atidaroma 6 vai. vak., programą pradė
sim punktualiai 7 vai. vak. Minėjimo pel
nas bus skiriamas Tautos fondui.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Vyties klubo narių metinis 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas sausio 31 d., sekmadienį, 3 vai.
P- P-

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir 
kt.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

KETTERINQAS
MIRĖ A. BUDRYS

Iš Evening Telegraph sužinota, kad gruo
džio 27 d. Welingborough širdies smūgiu 
staiga mirė A. Budrys, sulaukęs vos 59 me
tų amžiaus.

Nuo lietuvių buvo nutolęs, gyveno tarp 
anglų, tai taip be lietuvių ir buvo palaido
tas Ketteringo krematoriume.

Velionis kilimo nuo Radviliškio. Kai ne
sirodė lietuvių tarpe, tai ir apie velionies

DERBY
DBLS Derbio Skyrius 1970 m. lapkričio 

21 d. surengė kuklų, bet jaukų kariuome
nės šventės minėjimą. į kurį atsilankė di
dokas tautiečių skaičius. Sk. pirm. J. Le- 
vinskas supažindino susirinkusius su die
nos reikšme ir paskaitai pakvietė J. Zoką.

Prelegentas priminė mūsų laisvosios Lie
tuvos kariuomenę, jos reikšmę ir uždavi
nius ir t. t.

Kalbėtojas priminė ir mūsų sugyvenimą 
ir susiklausymą.

Pagerbiant mūsų žuvusius savanorius, 
karius bei partizanus, susirinkusieji buvo 
paprašyti atsistoti ir susikaupti minutės 
tyla.

Oficialioji dalis užbaigta Tautos himnu.
Po to pirmą kartą pasirodė mūsų jaunų

jų menininkų būrelis, kuris tuo metu buvo 
dar labai mažos sudėties. Ką jie išmoko, 
tai patys ar su tėvelių pagalba, nes dar ne
buvo jokio mokytojo. Programoje pasiro
dė V. Zinkus, J. Popika ir Z. Popikaitė. 
Prie programos prisidėjo ir R. Popikienė 
bei J. Levinskas. Buvo griežiama iš plokš
telės „Partizano malda“.

Susirinkusieji pasidžiaugė tuo, ką matė 
ir girdėjo, ir padėkojo katutėmis. Skyriaus 
Valdybos vardu jaunuosius P. Popika ap
dovanojo saldumynais.

Skyriaus Valdyba surengė ir bendras kū- 
čias. Prie gausiai valgiais apkrauto stale 
susirinko 20 asmenų būrelis. Sk. pirm. J. 
Levinskas sukalbėjo maldelę, buvo pasida
lyta plotkelėmis. Mūsų gerosios šeiminin
kės tikrai paruošė skanių ir tradicinių val
gių. Puikiai papuošta eglutė, skambėjo lie
tuviška muzika.

Tenka padėkoti mūsų šeimininkėms R. 
Valantinienei, L. Valantinienei, E. Tirevi- 
čienei ir kitoms. R. Valantinienė tikrai įdė
jo daug darbo, vargo ir rūpesčio.

Sausio 2 d. Valdyba sušaukė tėvų-globė- 
jų pasitarimą steigti vaikučių meno būre
liui. Skyrius yra užsimojęs sudaryti sąly
gas lietuviškam vietos veikimui. Labai gai
la, kad ne visi tėvai reikalą suprato ir ne
rado reikalo atvykti į pasitarimą. Bet jau
nimo būrelis jau yra faktas, nes yra pakan
kamai susipratusių tėvų, kurie į tą reikalą 
žiūri iš lietuviškumo pusės. Sk. V-ba ir to
liau būrelio vadovo pareigas eiti pavedė P. 
Popikai. Jo pareigos bus kalbėtis su tėvais, 
mokytojais ir meno vadovais ir meno gru
pę tvirtai laikyti. V-ba jam linki sėkmės.

Neseniai Valdyba pravedė narių verba
vimo vajų, kuris pavyko neblogai. Į Sky
riaus kvietimą atsiliepė gan daug tautie
čių. Sveikiname naujuosius narius!

Nebeužilgo ir Vasario 20-ji, čia. Derbyje, 
didi šventė. Visi rengiasi didžiajam minėji
mui. Tą dieną čia atvyksta mūsų geriausios 
ir stipriausios lietuviškos meninės pajėgos, 
bus lietuviška kapela, jau yra pasižadėju
sios atvykti r.et 6 ekskursijos. Minėjiman 
atvyksta kitataučių organizacijos, daly
vaus miesto burmistras, vietinės spaudo: 
atstovai. Tikimasi, kad bus keletas šimtų 
asmenų. Tad iki malonaus pasimatymo 
Derbyje!

J. Levinskas

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.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepo* 
ir rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148

ITALIJA
KARD. SAMORĖ LANKOSI VYTĖNUOSE

Trečiąją Kalėdų dieną atvyko į Vytėnus, 
mons. V. Mincevičiaus lydimas, Sakramen
tų Kongregacijos prefektas kard. Antonio 
Samorė. Atvažiavo, sakė, atsidėkoti už ka
lėdinius sveikinimus, pasveikinti naują lie
tuvių saleziečių centro direktorių, atsisvei
kinti su senuoju, išvykstančiu į misijas, ir 
visiems palinkėti sėkmingų naujų metų. 
Kardinolas mielai priėmė pakvietimą daly
vauti saleziečių šeimos vaišėse.

TP

KŪČIOS VYTĖNUOSE
Atidarydamas Kūčių vaišes, kurios šie

met Vytėnų saleziečių šeimoj buvo švenčia
mos pirmą kartą, naujasis direktorius kun. 
J. Zeliauskas bendruomenei priminė gera
darius bei bičiulius, kurie plačiam pasau
ly tą vakarą kartu su vytėniškiais laužė 
Šv. Tėvo palaimintą kalėdainį.

Paskui, besivaišinant ir begiedant „Gul 
šiandieną“, nelauktai per lietų į salę įsi
veržė, tartum Kalėdų senelis, nešinąs do
vanomis, Romos saleziečių provinciolas. 
Turėdamas aplankyti keliasdešimt salezie
čių namu Romoj ir apylinkėj, neužmiršo 
nei „lituanų“.

VOKIETIJA
KRIVŪLĖ

Vakarų Europos Lietuvių Sielovados lei
džiamosios „Krivūlės“ pasirodė Nr. 2 — 
1970 m. gruodžio mėn.

Išspausdinta vysk. A. Deksnio kalėdinis 
sveikinimas, pluoštas liturginių instrukci
jų ir bažnytinių patvarkymų ir nemaža 
kronikinių dalykų ir žinių.

KARIUOMENĖS IR TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BAD ZWISCHENAHN 

APYLINKĖJE
Bad Zwischenahno apylinkė lapkričio 28 

d. minėjo Lietuvos kariuomenės ir Tautos 
šventę.

Minėjimas pradėtas pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. Girčius iš Osnabruecko. Po pa
maldų visi susirinko į gražiai papuoštą sve
tainės „Baltas Balandis“ salę. Bendroj va
karienėj dalyvavo daugiau kaip 80 tautie
čių. Programą pradėjo apylinkės pirminin
ką s P. Kazirskis, pasveikindamas visus 
svečius, jų tarpe savanorį Jankauską, ir 
perduodamas tolimesnį programos vedimą 
Kasparui Dikšaičiui iš Bremeno. Šis pa
dėkojo už suteiktąją garbę ir pristatė die
nos paskaitininką R. Ealiulį, atvykusį iš 
Hamburgo. Jo paskaitos tema: Lietuvos 
kariuomenė ir jos reikšmė.

Baliulis savo išvedžiojimus pradėjo nuo 
Mindaugo, kai buvo jungiami kunigaikš
čiai, vedė per garbingą kunigaikštinės Lie
tuvos istoriją, iškeldamas kariuomenės ir 
atskirų karių nuopelnus joje. Ilgiau susto
jo prie 1918-1944 laikotarpio. Lietuvos ka
riuomenę pristatė, kaip tuolaikinę tautos 
mokyklą ir pavyzdingą organizaciją, kurio- 
ie lietuviškumas klestėjo. Neužmiršo gar
bingų savanorių ir ypač iškėlė partizaninę 
rezistenciją, kurioje reiškėsi visa tauta. 
Kalbėtojas baigė nežinomojo „Kovotojo“

žodžiais: „Nebelauk, mergaite, nerymok 
prie vartų, aš jau neateisiu linksmas take
liu: Išėjau kovoti už gimtinę mielą, Išėjau 
užstoti, kas yra brangu“...

Toliau sekė K. Dikšaičio referatas Tau
tos šventės paminėjimui. Kalbėtojas iškėlė 
klausimą: „Ką pasako mums Tautos šventė 
šiandien?“ Kudirkos žodžiais ragina kalbė
tojas „pasisemti stiprybės iš praeities“. Se
nosios Lietuvos lietuviai pasižymėjo vie
ningumu, gindami savo teritoriją. Jie buvo 
pasiryžę jokiu būdu nepasiduoti priešams. 
Tie du dalykai — vieningumas ir pasiryži
mas — padėjo lietuviams ne tik atlaikyti 
priešus, bet juos dažnai ir nugalėti. Kal
bant apie šių dienų lietuvius, deja, negali
ma pasakyti, kad vieningumas būtų ryš
kus. Čia turi kalbėtojas galvoje „vieningu
mą, kuris liečia mūsų tautos gyvybinius in
teresus“. Kaip pavyzdį duoda čekų ir slo
vakų laikyseną rusų okupanto atžvilgiu. 
Jis ragina visus lietuvius daugiau prakti
kuoti šią svarbią ir didelę galią turinčią 
savybę — vieningumą. Mūsų praeitis gali 
būti tuo atžvilgiu kelrodžiu. Tautos šventės 
proga jis ragina pažvelgti ir į Vakarų Vo
kietijoje gyvenančius lietuvius, į jų padėtį 
bei pareigas. Kaip mumyse yra su šiomis 
dviem savybėmis: vieningumu bei toleran
cija? Kalbėtojas atsako šitaip: „stoka vie
nybės ir tolerancijos; spartus nutautėjimas 
bei Vokietijos Lietuvių Bendruomenės silp
numas. Spėjama, kad vakarų Vokietijoje 
gyvena apie 10.000 lietuvių, o Lietuvių 
Bendruomenės nariais nėra net 1.000. Ver
tindami daugiau toleranciją ir nerūšiuoda
mi lietuvių nei pagal tikybą ir ju atvykimo 
datą į Vokietiją, galėtume gerokai sustip
rinti savo eiles. Yra tikrai liūdna išgirsti 
tokius teigimus, kad evangelikų tikybos 
tautietis nesąs lietuvis. Tai skandalingas 
tolerancijos stokos pavyzdys. Tuo silpnina
mos lietuvių eilės Vokietijoje ir skatina
mas nutautėjimas“. Kalbėtojas baigė Mai
ronio žodžiais: Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę, Kame nuo amžių tėvai gyveno; My
lėk jos kalbą, senovės būdą"...

Po to seka dekano V. Šarkos, kaip Krašto 
Valdybos įgaliotinio, žodis. Jis perduoda 
linkėjimus ir paskatina toliau nenuilsta
mai reikštis lietuviškame darbe. Minėjimas 
baigiamas tylos minute ir Tautos himnu.

Pasilinksminimui groja R. Baliulis.
Ąžuolas

ADVENTO ŠVENTĖ VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Gruodžio 6 d. Vasario 16 gimnazijos 
Evangelikų Jaunimo Ratelis suruošė ad
vento kavutę su giesmėmis ir apmąstymais. 
Pobūvis turėjo grynai religinį pobūdį. Į jį 
atsilankė visi evangelikai mokiniai, katali
kų kunigų atstovas Tėv. H. Šulcas, evange
likų kapelionas kunigas Juozas Urdzė. atei
tininkų ir skautų atstovas Petras Dauknys, 
skaučių atstovė Aldona Šaduikytė, Dilbų 
šeima iš Ludwigshafen/Rhein. Andrijaičių 
šeima iš Mending, Grigaliūnai iš Frankfur
to, Albertas Lipšys iš Heidesheimo ir dar 
pora svečių.

Fr. Sk.

GARSIEJI KAUNO VARPAI
Maskvos „Pravdos“ korespondentas taip 

rašo apie Kauno muziejaus (buvusio Karo 
Muziejaus) bokšto varpų muziką:

„Viktoras Kuprevičius sutiko mane prie 
muziejaus ir pasakė, kad skubąs prie var
pų. Kompozitoriui aš turėjau tik vieną 
klausimą: Kada Kaune gimė varpų koncer
tai. Jis man papasakojo, kad kažkada bokš
te prie muziejaus buvo skambinama Belgi
joje lietais varpais „daina“ Marija, Mari
ja. 1958 metais, kalbėjo Kuprevičius, aš 
apsiėmiau išmokyti varpus naujos muzi
kos. Iš 35-ių varpų sumontavome chroma
tinę gamą ir tris oktavas. Dabar varpais 
galima skambinti įvairias melodijas.

„Bokšto mažame kambaryje, po milžiniš
ku varpu, įtaisytas valdymo pultas. Jame 
dvi klaviatūros — 35-os dalbos rankoms ir 
14 pedalių kojoms. Reikia daug jėgos, kad 
iš milžiniško varpo išgautum garsą. Klavi
šą lengvai pirštu palietęs, čia garso neiš
gausi. Klaviatūros dalbą reikia spausti ir 
drebinti visa rankos jėga.

„Ir kada klausytojai girdi virpantį skam
besį, pamažu tolstantį ir tylantį, maestro, 
atsišliejęs į sėdynės atramą, ilsisi nuleidęs 
stiprias, raumeningas rankas.

„Didžiųjų švenčių metu kartu su Kupre
vičium į bokštą lipa ir jo sūnus Giedrius. 
Jie keturiomis rankomis skambina Betho
veno sonatos „Mėnesiena“ pirmąją dalį. 
Naujus metus sutinkant jie skambina iš 
Verdi operos „Traviata" dainą „Pakelkime 
taures linksmybių“ ir varpo dūžiais pa
ženklina naujųjų metų pradžią. Tada kau
niečiai sveikinasi, pokši šampano kamščiai, 
o varpų muzikantai, palinkėję vienas ki
tam laimingų naujų metų, skambina: „Ei
sim, broleliai, namo. namo“.

„Visus koncertus Kuprevičius užbaigia 
savo kūriniu „Linksmieji varpai“. Tai 
džiaugsmingas. iškilmingas, spalvingas 
skambesys.

„Kai Kuprevičius išlipa iš bokšto, jį api
puola klausytojai, prašo autografų, klausi
nėja...

„Tik į vieną klausimą Kuprevičius ne
sugeba atsakyti: kur galima pirkti varpų 
muzikos plokštelių. Yra tokia. Ją išleido 
firma „Melodija“, bet ji per dvi dienas iš
pirkta.

„Kasmet į Lietuvos miestą Kauną pasi
klausyti varpų muzikos apsilanko 100.000 
klausytojų. Jie atvažiuoja iš visos šalies ir 
iš užsienio, kad atmintyje išsineštų Kauno 
varpų linksmą, gerą, aistringą ir rūstų bal
są“.
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Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas

SPAUDOS BALIUS
įvyks SAUSIO 30 D.. ŠEŠTADIENĮ,

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W. I 1.
Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties.

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.
Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tel. 727-2470
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-ON-T RENTAS — sausio 31 d., 

12.15 vai., Tunstall. Iš vakaro ir sekma
dienį parapijiečių lankymas pagal atski
rus pranešimus.

WOLVERHAMPTONAS — vasario 7 d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's Squa
re. Iš vakaro ir sekmadienį parapijiečių 
lankymas pagal atskirus laiškučius.

NOTTINGHAMAS — vasario 7 d„ 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

HARROGATE — sausio 31 d„ 3 v. p. p„ 
St. Robert's bažn. (Robert St.).

BRADFORD — vasario 7 d„ 12.30 v.
HALIFAX — vasario 14 d., 1 v., Pelion 

bažn.
BRADFORD — vasario 21 d„ 12.30 v.
HUDDERSFIELD — sausio 24 d„ 1 v. p. p.
MANCHESTER — sausio 31 d., 11 vai.

NAUJAUSIA IR... VERTINGIAUSIA

GRĮŽIMAS į LAISVĘ. 526 psl„ 45 šl„ 
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.

GRAŽUOLĖ E. ASEVIČIŪTĖ
1970 metų gražuole „The Telegram" (To

ronto) dienraščio rinkimuose buvo išrink
ta 18 metų Eglelė Asevičiūtė.

PRIEŠ 30 METŲ

Ne jumoras — tikra tiesa iš Stasio Motuzo 
atsiminimų

Agronomas G. valsčiuje sušauktame su
sirinkime aiškina ūkininkams apie aukštą 
žemės ūkio kultūrą ir kitus fantastinius at- 
siekimus Rusijoje. Po paskaitos ūkininko 
bernas klausia, ar tiesa, kad rusams viso
kiais bandymais pasisekė prieiti net iki to
kio laimėjimo: sukergti ožį su višta ir iš
auginti tokį gyvulį, kuris pieno duoda ir 
kiaušinius deda?

Agronomui į klausimą neatsakius, gud
rioji ir viską žinanti NKVD bernui per 3 
mėnesius viską išaiškino.

Agronomas N. vis kalbėdavo, kad kol ne
bus ekonominio vieningumo, Lietuva ūkiš
kai merdės. Tą vieningumą jis suprato kaip 
bolševikinę tvarką.

Rusiškoms ordoms okupavus Lietuvą, 
minimasis agronomas, kaip savo žmogus, 
buvo pakeltas į K. apskrities agronomus. 
Bet. paaukštinimo džiaugsmą karčiamoje 
užpylęs skaidriąja, jis uždainavo: „Lietuvo
je daug rusiškų kiaulių priviso ir visas lie
tuviškas bulves iškniso“.

Nors jis buvo okupantų žmogus, bet, kai 
jam nebeliko lietuviškų bulvių knisti, 
NKVD jį palydėjo į Vilniaus kraštą vaista
žolių ravėti.

Varšuvoje Vitoldas. sutikęs savo seną 
draugą klube, klausia: -

— Matau, tu, Franek. gerai apsirengęs ir 
visuomet prie pinigo. Tur būt. gerą tarny
bą turi?

Franek atsako:
— Kam man tarnyba reikalinga, jei ga

liu ir be jos gyventi!
— Tai iš ko gyveni?
— Slepiu turtingą žydą nuo nacių.
— Kas tau patikės, kai karas jau seniai 

pasibaigė, o naciai suvaryti už grotų.
— Ar aš durnas, kad jam apie tai saky

čiau?

MEŠKA — KAREIVIS
Meškos patarnavimo nedaug kas laukia. 

Bet mešką galima prijaukinti ir pripratinti 
bendrauti su žmonėmis. Pasakojama apie 
vieną tokią mešką, gyvenusią šarvuotame 
traukinyje pirmojo pasaulinio karo metu.

Bet į pasaulinę literatūrą pateko kita 
meška, gimusi Persijoje ir keliavusi su są
jungininkų kareiviais antrojo pasaulinio 
karo metu. Ji „dalyvavo“ mūšiuose Vid. 
Rytuose, Egipte, vėliau persikėlė į Italiją. 
Mūšyje prie Monte Cassino ji padėjo 
kareiviams iškrauti iš sunkvežimių artile
rijos sviedinius. Laisvalaikiu maudėsi jū
roje, važinėjo stačia sunkvežimiuose, mėgo 
uogienę, alų. vyną ir net „rūkė“ papirosus.

Po karo ji buvo „demobilizuota“ Škoti
joje ir pateko į Edinburgo zoologijos sodą, 
kur. sulaukusi 22 metų amžiaus, mirė 1963 
metais... Ten jai yra įmūryta paminklinė 
lenta.

Šios meškos „biografiją“ — Soldier Be
ar — parašė Geoffrey Morgan ir W. A. La- 
socki. knygą išleido Londone anglų leidyk
la Collins. Be to, knyga yra išleista lenkų 
ir norvegų kalbomis.

j. v.

OAZĖ DŽIUNGLĖSE
Nuo seno Brazilijos džiunglių paslaptys 

traukia ne tik mokslininkus, bet ir nuoty
kių mėgėjus. Tačiau dabartiniai turistai 
nori patogumų. Bet kaip žvėrių medžiok
lę suderinti su patogia nakvyne po dienos 
nuotykių?

Brazilijos turizmo vadovai atogrąžų miš
ke nutarė pastatyti ultramodernų viešbutį. 
Jis bus neįžengiamoje miško tankmėje, už 
dešimties kilometrų nuo Manaus miesto. Į 
jį bus nutiestas automobilių kelias. Staty
bą planuojama baigti per dvejus metus.
Tokio antro viešbučio nebus visoje Ame

rikoje. Jis bus iš plastiko. 135 m cilindro 
formos. Jo svečiai bus apsaugoti nuo ato
grąžų karščio ir drėgmės, taip pat nuo 
moakitų.

Viešbutis bus netoli didžiausios Lotynų 
Amerikos upės — Amazonės. Jos vanduo 
kartu su žuvimis dideliais plastmasiniais 
vamzdžiais bus varomas į plaukymo ba
seiną.

ILGA GAIDŽIO UODEGA
Japonijoje yra gaidžių, kurių uodegos 

3.5-4 metrų.

NE MOTERYS. O...
Skruzdėda — turi patį ilgiausią liežuvį 

iš visų .gyvulių. Jos galva panaši į ištemptą 
straublį, bet ilgas liežuvis netelpa netgi to
kiame „futliare“. Todėl skruzdėdos liežuvis 
prasideda ne gerklėje ir ne galvoje. — jis 
pritvirtintas prie krūtinkaulio.

4


	1971-01-19-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1971-01-19-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1971-01-19-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1971-01-19-EUROPOS-LIETUVIS-0004

