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JAUNIMAS IR MES
Mūsų priaugančio lietuviškojo jaunimo 

klausimas iškyla dažniausiai spontaniškai. 
Ir iškyla tada, kai tas jaunimas, mūsų aki
mis žiūrint, padaro ką gera ar bloga. Pir
muoju atveju mes jais pasidžiaugiame ir 
dedame daug gražių vilčių j jų ateitį, o 
antruoju atveju bandome nurodyti jų klai
das, kurių dažniausiai jie išsigina, nors vil
čių ir šiuo atveju nepalaidojame.

Lietuviškojo prieauglio klausimą labai 
dažnai gvildena Amerikos, Kanados ir Aus
tralijos spauda. Kartais šia tema rašiniai 
pasirodo ir mūsų Europos Lietuvyje. Nesi
imu spręsti, ar tie rašiniai geri, ar blogi, 
bet svarbu, kad šis tas rašoma, svarbu, kad 
pats jaunimas savo reikalus kelia aikštėn. 
Gerai dar ir dėl to, kad jie jau pratinasi ra. 
šyti savo gimtąja kalba ir rūpinasi savo 
ateitimi. O ateitis jų rankose.

Europos Lietuvio Nr. 3 Jaunas Jonas vėl 
duoda pylos vyresniajai kartai, kad ji prisi
steigė savo klubų, ten geria, kalba apie ka
riuomenę ir visai nesirūpina, kas tuos klu
bus užims, kai vyresnieji turės pasitraukti 
ir išvažiuos į ten, iš kur nesugrįžtama.

Žinoma, Jaunajam Jonui sunku suprasti 
vyresniosios kartos ilgesį ir kodėl ji dažnai 
prisimena Lietuvos kariuomenę. Ji gyveno 
laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Ne 
vienas jų kovojo savanorių eilėse dėl tos 
laisvės ir nepriklausomybės, ne vienas jų 
valgė nepriklausomos Lietuvos kario duo
nelę ir ten praleido daug gražių jaunatvės 
dienų. Jie po sunkios savaitės darbo įmo
nėje prisimena tai su ilgesiu ir, sakyčiau, 
gyvena anų dienų tais gražiais prisimini
mais. O ir ne vieno sovietų okupuotoj Lie
tuvoj liko žmona, vaikai, broliai, seserys. 
Ir jaunasis Jonas, greičiausia, negali su
prasti, kad giminystės ryšių ir anų gražių 
prisiminimų negalima vienu akimirksniu 
nutraukti. Manau, kad ir Jaunasis Jonas 
žino, jog ne vienas čia taupo, kad galėtų 
savo vaikams, broliams ir seserims siuntinį 
ten nusiųsti. O klubus, Lietuvių Namus 

’ Londone ir Sodybą pirko ne sau. bet tau.
Jaunasis Jonai, ir visam lietuviškajam at
žalynui, kad jam nereikėtų klaidžioti pc 
svetimas pakampes, kaip kart ines klaidžio
jome, atvykę į šį kraštą.

DBLS jau labai seniai rūpinasi lietuviš
kojo jaunimo reikalais ir daugeliu atvejų 
bandė ne tk patraukti jį į savo eiles, bet ir 
padėti jam. DBLS ir klubai ištiesė ranką 
jaunimui, kai anais metais buvo Lietuvių 
Jaunimo kongresas Amerikoje. Lietuvių 
Namų B-vė savo namuose Londone paskyrė 
jaunimo reikalams kambarį, Sodyba globo
ja skautų stovyklas, ir visos šios organiza
cijos kviečia jaunimą į savo eiles. Tik eiki
te! O kas pasakys, kiek jaunimas išvykų 
padarė klubų lėšomis?

Esu ne vieną kartą girdėjęs, kai koks 
pražilęs senis, išėjęs kalbėti į susirinkusius, 
aiškiai pabrėžia, kad būtų gražiau ir vi
siems maloniau, jei jo vietoje čia būtų mū
sų jaunas žmogus: bernelis ar mergelė. O 
jau turime ir akademikų!

Jaunasis Jonas skundžiasi, kad kai ku
rie lietuviai jaunuoliai nesupranta lietuvių 
kalbos, nepažįsta lietuviškų meno ir kultū
ros dalykų ir net nežino, kur yra Lietuva. 
Labai gerai, kad jau patys pradeda domėtis 
šiais reikalais. Aš tau, Jaunasis Jonai, ii 
visiems šiuo reikalu patarčiau štai ką.

Baigiate mokyklą ar ateina Kalėdos, ir 
jums tėvai perka dovanų, dažniausiai tai. 
ko jūs patys pasiprašote. Žinau tokių atsiti
kimų, kad vienam nupirko gitarą, kitam 
būgną, dar kitam taperekorderį. Paprašyki
te savo tėvelius, kad jie jums ta proga nu
pirktų Lietuvių Enciklopediją, kurios yrr 
net 36 tomai. Ten rasite daugybę žinių ži
nelių. Ir nereikės jums skųstis, kad „nepa, 
žįsta lietuviškų meno ir kultūros dalykų“. 
Taip, Enciklopedija gal truputį brangoka, 
tada paprašykite, kad nupirktų keturtomę 
B. Kviklio Mūsų Lietuvą. Ten aprašytas 
bemaž kiekvienas Lietuvos kampelis. O jei 
sunku kam lietuviškai skaityti, tai papra
šykite. kad nupirktų Lietuvių Enciklopedi
ją anglų kalba, kurios bus 6 tomai, ir ji, ži
noma, yra daug pigesnė už lietuviškąją. Jūs 
žinote, kad jūsų tėvai jums nieko nesigaili. 
Tai, jei prašysite, jie ir nupirks.

Toliau Jaunasis Jonas skundžiasi, kad 
tėvai negali suprasti vaikų ir vaikai tėvų. 
Tai sena problema. Ji buvo visais amžiais. 
Bet mes gyvename tokioje padėtyje, kad tu
rėtume stengtis vieni antrus suprasti, turė
tume stengtis vieni kitiems padėti. Manau, 
kad tėvai supras, tik visą reikalą reikia tin
kamai išsiaiškinti. Turime Londone, Man- 
chesteryje ir Eradforde lietuvių klubus, 
kurių patalpomis laisvai leidžiama naudo
tis lietuvių jaunimui. Vieną dieną pasi
kvieskite ten savo tėvus ir padiskutuokite 
su jais viešai, nuoširdžiai ir atvirai. Pasa
kykite savo tėvams, ko jūs norite ir ko iš jų 
laukiate. Bet leiskite ir tėvams pasakyti, 
kaip jie šiandien žiūri į savo jaunuomenę ir 
ko iš jų laukia. Manau, kad rasite bendrą 
kalbą ir suprasite vieni kitus.

Baigdamas Jaunam Jonui norėčiau štai 
dar ką priminti. Žinome, kad Lietuvos him
no autorius dr. Vincas Kudir'-a ja inys'ėja

Proga spaudimui
53 METŲ LYGIATEISĖMS SUTARTIMS

Tokiu pavadinimu Maskvoje leidžiamasis 
žurnalas „Meždunarodnaja žizn“ (1971 m. 
kovas) atspausdino straipsnį, kuriame kal
bama apie Sov. Rusijos pasirašytąsias tal
kos sutartis 1920-21 metais.

Tarp daugelio sutarčių, tuo laikotarpiu 
pasirašytų tarp Sov. Rusijos ir kaimyninių 
valstybių, buvo ir taikos sutartys su Balti
jos valstybėmis: Lietuva, Latvija ir Estija. 
Todėl įdomu būtų pasiskaityti, ką rusai da
bar rašo apie „lygiateisiškumą, draugystę 
ir gerus kaimyninius santykius“ su tomis 
valstybėmis, kurias jie prarijo.

Deja, tame straipsnyje nėra nė vieno žo
džio apie Baltijos valstybes. Kalbama tik 
apie tas, kurios ligšiol išsaugojo savo ne
priklausomybę: Iraną, Afganistaną ir Tur
kiją.

Turkijai primenama, kad Sovietų Sąjun 
ga jai padėjo pastatyti keletą pramonės 
įmonių, stiklo fabriką, metalurgijos kombi
natą, naftos rafineriją, sieros rūkšties fab. 
riką ir tt. Gerai vystosi Sov. Sąjungos-Tur- 
kijos prekybos santykiai. Tačiau rusams 
rūpi, kad Turkijos teritorija nebūtų panau
dota puolimui prieš Sov. Sąjungą. Tad čir 
duodama suprasti, kad sovietai pageidautų, 
jog Turkija pasitrauktų iš Vakarų gynybi
nių sąjungų. Straipsnyje neužmirštami ir 
lietuviai Erazinskai, nukreipę į Turkiją so
vietų lėktuvą. Sakoma:

„Labai svarbu neduoti sovietų-turkv 
draugystės priešams nė mažiausios galimy
bės piktiems planams įgyvendinti, neturin
tiems nieko bendra su TSRS ir Turkijos 
tikrais interesais. Einamieji gi reikalai, pa
vyzdžiui, tokie, kaip išdavimas asmenų 
kurie bando pasislėpti nuo atsakomybės už 
sunkų kriminalinį nusikaltimą prieš drau
giškos valstybės piliečius, gali ir privalo 
būti sprendžiami savitarpio susipratimo ir 
geros valios dvasioje".

Matyti, kad rusai, prariję Baltjos valsty
bes. turi dar didesnių apetitų.

D. B.

Jie yra aukos
KODĖL BALTAI KELIA MAIŠTĄ?

„Kodėl baltai kelia maištą“ — tokios ant
raštės ilgas straipsnis š. m. vasario 13 d. iš
spausdintas „New York Times“ svarbiųjų 
politinių straipsnių puslapy. Jo autorius — 
prof. Vyt. Vardys, politinių mokslų profe
sorius Oklahomos universitete, Norman 
mieste ir Oklahomos sovietų studijų centro 
Muenchene, Vokietijoje, direktorius. Var- 
džio straipsnis vertas dėmesio ypač dėl to. 
kad autorius, ryšium su Bražinskų, Kudir
kos ir Simokaičių atvejais, išryškina Lietu
vos padėtį bei priežastis, paskatinusias pen. 
kis lietuvius trauktis į laisvuosius Vaka
rus.

Prof, V. Vardys savo straipsnyje primi
nė, kad JAV spauda mažai kreipusi dėme
sio j Kudirkos gimtąjį kraštą — Lietuvą. 
Autorius teigia, kad Lietuva, drauge su 
Latvija ir Estija, buvusios sovietų-nacių 
nepuolimo sutarties aukos, ir toliau trum
pai, vaizdžiai bei ryškiai aprašo Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą, krašto likimą 
jį okupavus, sąlygas Stalino, Chruščiovo ir 
pochruščioviniu laikotarpiu, primena 
„Pravdos“ 1969 m. sausio 24 d. paskelbtą 
straipsnį apie „buržuazinio nacioriąlizmo“ 
atliekas Lietuvoje, krašto rusinimą, 40 ku
nigų memorandumą min. pirmininkui A 
Kosyginui, pagaliau amerikiečių skaityto
jams trumpai išdėsto prof. J. Kazlauske 
nužudymo eigą.

Prof. V. Vardys pabrėžia: „Simas Kudir
ka, atrodo, nutarė, kad jam jau pakanka 
tokių gyvenimo sąlygų“. Autorius mano, 
kad Kudirkos žygį paskatinęs Bražinskų 
pavykęs bandymas pasiekti laisvuosius Va
karus. Pagaliau nurodoma ir į Yytauto ir 
Gražinos Simokaičių mėginimą pasiekti 
laisvę, teismo nuosprendį Vilniuje, vėliau 
įvykdytą mirties nuosprendžio pakeitimą 
15 metų bausme darbo stovykloje. Prof, dr 
Vyt. Vardžio straipsnio pasirodymas svar
bioje įtakingo JAV dienraščio vietoje lai
kytinas dideliu laimėjimu ir Lietuvos, lie
tuvių, jų laisvės kovos reikšmingu iškėlimu 
pasaulio viešojoje nuomonėje. (ELTA)

ARABIŠKASIS BRANDTAS
Egipto prez. Sadatas taikos tarpininkui 

dr. Jarringui yra davęs pažadą tam tikro
mis sąlygomis pasirašyti taiką su Izraeliu.

Tuo remdamasis, britų ,/The Sunday Ti
mes“ pavadino jį arabiškuoju Brandtu. Vo
kietijos kancleris Erandtasį kaip žinia, su
tarė su Sov. Sąjunga ir Lebkija, pripažin
damas pokarines savo kraštb sienas.

•L''
„NEW YORK TIMES“ RAŠO

; 1„New York Times“ korespondentas J. F. 
Clarity viešėjo Lietuvoje ir parašė, kad da
bar Vilniuje esą 372 tūkst, gyventojų, 12 
katalikų bažnyčių, ortodoksų cerkvių ir 
viena sinagoga. Per vakarines pamaldas šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje'jis matęs 350 
žmonių, daugiausia senų moterų.

Vilniaus miesto pareigūnai jam skundė
si, kad jie negauna užtenkamai kanalizaci
jos vamzdžių, dėl to srutos teršia Neries 
upę. Taip pat Vilniaus gatvėse dar tebėra 
442 pompos, o pusė jų yra sugedusios.

NENORI CONCORDO
Britanija ir Prancūzija bendromis jėgo

mis pagamino didžiulį supersoninį lėktuvą 
Concorde, kuris dabar bandomas. Tam rei
kalui išleista jau arti milijardo svarų.

Kai bus baigti bandymai, tie lėktuvai tu
rėtų būti pradėti gaminti thasiškai. Buvo 
tikimasi, kad to tipo lėktuvus pirks visos 
didžiosios orinio susisieklino bendrovės. 
Bet dabar aiškėja, kad britu pati didžiausia 
bendrovė, BOAC, jau apsisprendė: Concor
de lėktuvai jai nepriimtini. Jie būsią ne
ekonomiški, teksią kelti kelionės kainas, 
negalėsią visais ruožais sfttigti.

Dėl to britų spauda jau riiŠo, kad su Con
corde lėktuvų gamyba gali atsitikti dar blo
giau kaip su Rolls-Royce, laibiausiai savo 
motorais ir geriausiais automobiliais žino, 
ma bendrove, kuri, pasiėmusi amerikie
čiams gaminti naują motorų rūšį, neapsi
skaičiavo, dėl to paskendo skolose ir priėjo 
kelio galą. Valdžia ryžtąsi 'perimti tik dalį 
bendrovės. Kadangi bendrovė yra prasisko
linusi kitiems fabrikams, tai ir dar keletą! 
firmų gresia bankrotas.

Jeigu tektų sustabdyti Concorde lėktuvų 
gamybą, nuostolis būtų dar didesnis.

JPABALTIEČIO IŠKILIMAS
Latvis Alan Obolins, 44 m. amžiaus, Vik

torijos valstijoje (Australijoje) buvo iš
rinktas Democratic Labor Party preziden
tu.

Artėjant komunistų partijos suvažiavi
mams Maskvoje kovo mėn. pabaigoje, Vil
niuje vasario 24 d. buvo sukviesta partinė 
konferencija. Joje pasakyta A. Sniečkaus 
kalba būdinga, nes joje atskleidžiami ko
munistų nuogąstavimai dėl vad. nacionalis
tinių pažiūrų plitimo, nurodyta ir į kai ku
riuos šių dienų gyvenimo okup. Lietuvoje 
bruožus.

Ant. Sniečkus, kurį, gali būti, pirmojo 
sekretoriaus pareigose pakeis Maniušis, sa
vo kalboje teigė, jog „negalima taikstytis 
su tuo. kai atskiri apolitiški, miesčioniškai 
mąstantys žmonės sąmoningai ar nesąmo
ningai bando skleisti nacionalistines arba 
šovinistines pažiūras". Dėl to Sniečkus, 
kaip ir maskviniai komunistai, skatino pa
grindinį dėmesį skirti vadinamajam inter
nacionaliniam gyventojų auklėjimui. Pa
sak Sniečkaus, teksią daug padaryti, geri-

MIRĖ A, WARMA

Estų politikas, įžymus veikėjas išeivijoje 
Alexander Warma, 1970 m. gruodžio 23 d. 
miręs Stockholme, prisimintinas ir lietu
viams. 1938-39 m. Warma yra buvęs Estijos 
nepapr. pasiuntiniu Kaune, nuo 1953 m. 
buvo Estijos egzilinėje vyriausybėje, yra 
buvęs užsienio reikalų ministeriu, nuo 1962 
m. — ministeriu pirmininku, o nuo 1963 
m. ėjęs ir egzilinio respublikos prezidento 
pareigas. Jis mirė sulaukęs 80 metų am
žiaus. (ELTA)

Husakas nuoširdžiai dėkingas
Sov. Sąjungos komunistų partijos kon

grese Čekoslovakijos komunistų vadas Hu
sakas pareiškė nuoširdžią padėką už tą su
pratimą, kurį Sov. Sąjunga parodė 1968 m„ 
kai okupavo jo kraštą. Ji išgelbėjo jo kraš
tą nuo pilietinio’karo. —

Kartu jis davė pažadą, kad ateityje nie
kas-jau nebedemoralizuosiąs jo krašto ko
munistų partijos ir nebeatsistosiąs skersai 
kelio „draugystei tarp mūsų abiejų kraš
tų“.

buvo sulenkėjęs. Jis gėdijosi prisipažinti 
lietuviu esąs. Toks jis stojo į Varšuvos uni
versitetą. Bet vis tiek kažkas jame buvo. 
Jis stengėsi taip elgtis ir taip rengtis, kad 
išsiskirtų iš lenkų studentų: jis vilkėjo lie
tuviško milo sermėgėle sų juodo aksomo 
apikakle, ir visi pamatė, kad jis lietuvis, o 
ne lenkas. O mūsų kai kurie jaunuoliai už
siaugina plaukus, dažnu atveju juos suve
lia, kažkaip keistai apsirengia, apsikarsto 
visokiais bambaliukais, kaip kad darydavo 
laukiniai negrai Afrikos džiunglėse, kad 
galėtų įsimaišyti į šio krašto bytnykų eiles. 
Ir tada skundžiasi, kaip ir Jaunasis Jonas, 
kad tėvai ir kiti lietuviai jų nesupranta.

Nesuprantu jų ir aš.
G. I. Rimu'is

PASAUL YJK
— Britanijos paštininkų profesinės są

jungos veda naują ginčą su paštų vadovy
be, šįkart dėl atostogų, nes paštininkams 
buvo išsiuntinėti pranešimai, kad dėl strei
ko jie yra praradę 3 dienas atostogų. .

■— West Covina vietovėje, Kalifornijoje, 
JAV, gyventojai padavė teisman James Da
vis, kad jis laiko trejų metų beždžionę 
Moe, kuri esanti laukinė, dėl to jos laiky
mas prieštarauja įstatymams, bet teisėjas 
Jack Alex nusprendė, kad Moe nėra lauki
nė, ir už tai dėkinga gražiai aprengtoji bež
džionė pašoko nuo suolo ir atbėgusi pa
spaudė teisėjui ranką, o savo teisėjiškoje 
išvadoje teisėjas, 'be kita ko, šitaip pasakė: 
„Mes jau esame turėję vieną garsią bež
džionės bylą, kas patvirtino, kad mes esa
me kilę iš Moe ir jos giminaičių. Stebėda
mas Moe teisme ir už teismo, priėjau išva
dos, kad ji neturi laukinio gyvulio pažy
mių it kažkaip geriau elgiasi negu kai ku
rie žrrtonės“.

— Iš Jugoslavijos į Lenkiją grįžo režiso- 
rius Kazimierz Dejmek, kuris prieš trejetą 
metų pastatė Tautiniame teatre Adomo 
Mickevičiaus „Vėlines“, vaizduojančias ru
sišką carinę priespaudą Lenkijoje, veikalas 
tada buvo uždraustas, nes žiūrovai akivaiz
džiai plbjo dėl kiekvieno antirusiško posa
kio vaidinime.

— Milano telefonų centrinėje kažkas 
nupjaustė telegrafo laidus, kuriais naudo
jasi NATO.

— Amėrikiečių mokslininkas Linus Pau- 
lingas siūlo valgyti ko daugiausia daržovių 
ir vaisių tiems, kas nori išvengti slogų ir 
ilgiau gyvfenti.

— Už Croydono, netoli Londono, Brita
nijoje, suštojo uždaras automobilis, gabe
nęs pinigus ir lydimas keturių sargybinių, 
nes vienadi tų vyrų prisireikė užbėgti į 
išeinamąją; ir tada dviem automobiliais 
prisistatė penki kaukėti užpuolikai ir 
atėmė 456.490 svarų.

— Konge, pačioje Afrikos širdyje, bra
konieriai bhigė išnaikinti juoduosius raga
nosius ir tam tikrą antilopių rūšį.

— Praeitais metais Vakarų Vokietijoje 
19.363 jaunuoliai-naujokai atsisakė eiti į 
kariuomenę, teisindamiesi tokiais įsitikini
mais, o šįmet, kaip spėjama, tokių skaičius 
galįs pakilti iki 40.000.

— Tassas skelbia, kad sovietiniai biolo
gai vulkaninės kilmės ežere Kurilų salose 
sugavo iki šiol žinomą didžiausią žuvį — 
jūrų žvaigždę, kurios diametras yra 38 in
dės.

— New Yorke, JAV, per pirmąsias 12 šių 
metu savaites įvykdy'os 335 žmogžudystės.

Partija nepatenkinta
nant internacionalinį moksleivių ir studen
tų auklėjimą.

Vėl nepatinka iš Vakarų, radijo ar ki
tais keliais skleidžiamas žodis, nes Snieč
kus riiano, kad čia kalti esą „įvairaus plau
ko kapitalo tarnai, dedą visas pastangas... 
sukufstyti nacionalinę tarybinių žmonių 
nesantaiką...“

Pagaliau Sniečkus teigė, jog „visus giliai 
jaudina grobstymų, spekuliavimo, chuliga
nizmo, girtuokliavimo faktai“.

Partijos šulas 'nepatenkintas dar vienu 
reiškiniu šių dienų Lietuvoje: „privačiasa- 
vininkiškomis tendencijomis sodininkystė
je“. Tai pasitaiko rmestuose- Tačiau argi 
galima žmonėms su privačiais sklypeliais 
drausti išauginti sau daržovių ir pan., kai 
kitoje savo kalbos vietoje tas pats Sniečkus 
pažymėjo, kad problema, kaip aprūpinti 
miestą ankstyvomis daržovėmis, iki šiol ne
išspręsta... (ELTA)

Perduotas žmogaus teisių 
komisijai

Jungtinių Tautų Organizacijos 25 metų 
sukakties proga Lietuvos Diplomatijos še
fas buvo pasiuntęs Generalinės Asamblė
jos pirmininkui raštą apie Lietuvos padė
tį sovietų okupacijoje.

S. Lozoraičio gautas į šį raštą atsaky
mas dabar yra papildytas pranešimu, kad 
jo raštas yra perduotas Žmogaus teisių ko
misijai.

SEPTYNIOS dienos
įtas Nobelio premijos laureatas Solženicy- 
nas.

Paleisti 234
Graikijos vyriausybė paskelbė, kad ji pa- 

leid^ianti apie trečdalį politinių kalinių, 11- 
gi .šrtJi~p<y-perversmo laikytų stovyklose sa
lose.

Tarp tų paleidžiamųjų esą 234 komunis
tai ir 27 politikai ir rojalistai karininkai.

Calley laisvas
Nuteistasis iki gyvos galvos kalėti JAV 

armijos leitenantas Calley už civilių viet
namiečių žudymą buvo paleistas iš kalėji
mo paties prez. Nixono patvarkymu, kai 
pradėjo plaukti protestai dėl teismo spren
dimo. Vis tiek prie jo priskirtas sargybinis.

Dėl teismo sprendimo bus apeliuojama, 
ir iki galutinio sprendimo gali praeiti tre. 
jetas metų.

L* Humanite prieš Husaką
Pasikalbėjime su „L‘ Humanite“ laikraš

čiu prancūzų komunistų vadas Marchais 
pasmerkė Čekoslovakijos komunistų vadą 
Husaką, kad jis Sov. Sąjungos komunistų 
partijos kongrese teisino okupaciją.

Prancūzų partija nepakeitė savo pažiū
ros, kad okupacija buvo blogas žingsnis.

Prieš žydus
Iš Sov. Sąjungos emigravę žydai nurodo, 

kad kai kur ten jau imamasi fizinių prie
monių prieš juos.

Minske ligonis nužudęs žydą gydytoją. 
Netoli Minsko kaime žydas jaunuolis buvo 
užmuštas ir namas sudegintas, kur gyveno 
žydai. Autobuse buvusi sumušta žydė.

Prieš režimo priešus
Ryšium su komunistų partijos kongresu 

buvo imtasi policinių priemonių prieš Sov. 
Sąjungos režimo kritikus. Vieni jų buvo 
kratomi, kiti suimti.

Tarp tų suimtųjų yra Bukovskis, vienas 
žinomesniųjų viešo pasipriešinimo pradi
ninkų. Dėl jo arešto mokslininkas Zacharo- 
vas parašė laišką vidaus reikalų ministe- 
riui, pasisakydamas, kad areštas nepateisi
namas.

Bengalija, kenčia
Pakistano vyriausybės kariniai daliniai 

siautėja nepriklausomybę sau davusiame 
Rytų Pakistane — rytinėje Bengalijoje.

Be atodairos esą šaudomi civiliai gyven
tojai.

Indija pareiškė nepasitenkinimą tomis 
žiaurybėmis. Sov. Sąjunga paprašė Pakis
taną, kad jis sustabdytų žiaurybes.

Tokie nebus pakenčiami
Literaturnaja Gazeta redaktorius ča- 

kovskis Sov. Sąjungos komunistų partijos 
kongrese pareiškė, kad Rusijoje niekada 
nebus pakenčiami rašytojai ir dailininkai, 
kurie priešinasi sovietinei santvarkai.

Pagal jį, pateisinami tokie meno žmonės, 
kurie priešinasi buržuazinei santvarkai.

Čakovskis kaip tik varė propagandą už 
tai, kad iš ra!y*oiu sąjungos būtų pašalin-

Užpuolimas ambasadoje
Du jauni kroatai užpuolė Jugoslavijos 

ambasadą Švedijoje ir peršovė ambasado
rių ir sekretorę. Užpuolikai suimti.

Švedijoje gyvena apie 40.000 jugoslavų.

Karo stovis Ceilone
Ceilono vyriausybė įvedė krašte karo sto

vį, kai prieš valdžią kovojantieji sukilėliai 
norėję užimti sostinę.

Armija keliose krašto vietose kovojanti 
su sukilėliais.

Japonijos komunistų linija
Sov. Sąjungos komunistų partijos kon

grese Japonijos komunistų partijos atsto
vas pareiškė, kad jo partija pasilieka sau 
teisę vesti nepriklausomą politiką.

Tokios nepriklausomumo nuo Maskvos 
linijos stengiasi laikytis taip pat Rumuni
jos ir Italijos partijos.

Už Morozą
Daugiau kaip 100 amerikiečių ir kanadie

čių profesorių bendru raštu kreipėsi į Jung
tinių Tautų gen. sekretorių, kad būtų išaiš
kinta, kaip Sov. Sąjungoje elgiamasi su 9 
metams nuteistuoju ukrainiečiu mokytoju 
ir istoriku Valentinu Morozu, kaltintu anti- 
sovietine propaganda, bet iš tiesų gynusiu 
ukrainiečių kultūros teises.

Brežnevas ir kiti keturi
Sov. Sąjungos komunistų partijos kon

gresas pirmuoju sekretorium perrinko 
Brežnevą.

Centro komiteto prezidiumas padidintas 
iki 15 narių (buvo 11). Naujai pririnktieji 
yra Maskvos partijos vadas Grišinas, Ka
zachstano partijos vadas Kunajevas, Ukrai
nos ministeris pirmininkas Ščerbickis ir 
partijos sekretorius žemės ūkio reikalams 
Kulakovas.
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MINTIS
Kai kurie laikraščiai retkarčiais išsi

spausdina straipsnių, kuriuose teigiama, 
kad lietuviškos buvusios partijos-srovės 
jau yra mirusios. Tokiam teigimui priešta
rautų tam tikri lietuviško gyvenimo reiški
niai.

Prieš kiek laiko šičia esame rašę, kad da
lis tų srovių turi stambius savo žurnalus 
bet dar ne visos. Po to susilaukėme tautiš
kosios srovės žurnalo ..Naujosios vilties" 
Dabar štai Londone išėjo socialdemokrat; 
žurnalas Min-is .(knygynio formato. 19C 
psl., E. Matuko viršelis, kaina 2 dol. arb< 
50 penų), redaguojamas J. Vilčinsko. Tasa 
dar vieno srovės leidžiamo žurnalo pasiro 
dymas kaip tik akivaizdžiai sakytų, kad 
lietuviškos partijos ne miršta ar merdi, be' 
išgyvena atgimimų!

Tiesa, socialdemokratai yra turėję JAV 
leistąjį žurnalą ..Darbą“, kurį sustabdė pa 
tys leidėjai 1960 m., kai išėjo nesusiprali 
mai — kai žurnalo puslapiuose buvo iš- 
spausdintas su leidėjų politika nesideriną? 
straipsnis.

Naujasis žurnalas redakciniame pasisa
kyme žada realistiškai žvelgti į pasaulic 
įvykius, laikydamasis tradicinės Lietuvos 
socialdemokratų partijos linijos ir siekda 
mas Lietuvai valstybinės nepriklausomybė: 
ir demokratinės santvarkos.

Šiame numeryje J. Vilkaitis žvilgteri 
nepriklausomos Lietuvos paskutiniuosius 
metus ir socialdemokratų anuometinius su
sirinkimus. plačiau sustodamas ties tada 
leistuoju „Minties“ žurnalu ir ano žurna
lo pirmojo numerio vedamuoju, rašytu Stp 
Kairio.

J. Valaitis savo straipsnyje kaip tik pla. 
čiau pajudina klausimą, ar reikalingos par
tijos, ar galima pasitenkinti partija, kuri 
vadinasi „Lietuva". Straipsnio autorius pa- 
barsto pipirų tiems, kurie ruošiasi laidoti 
partijas.

J. Va. atskleidžia, kaip susikūrė Socia
listų internacionalas. Skaitytojams, supran
tama, bus ypač įdomu, kad internaciona
lui pradžią davė žiaurus sukilimo malšini
mas, taip, sukilimo Lietuvoje.

J. Vilčinskas platesniame straipsnyje ap
žvelgia socializmą Lietuvoje ir socialdemo
kratų partijos politiką nuo to laiko, kai 
partija susikūrė, iki dabar. Straipsnyje nu
rodoma, kokios įtakos yra darę socialde
mokratai Lietuvos gyvenime, net ir nebū
dami valdžiose;

Prieš penketą metų miręs socialdemokra
tų veikėjas Kipras Bielinis minimas ypatin
gu būdu: perspausdinama antrajame Lie
tuvos seime jo pasakytoji kalba dėl ypa
tingomis sąlygomis atsiradusios JAV-Lie- 
tuvbs sutarties.

J. Pakalka supažindina su LSDB atsto- j 
vais Steigiamajame Seime.

Britai pradėjo leisti oficialią savo užsie
nio politikos karo metu istoriją. Pirmajame 
tos istorijos tome nemaža kalbama ir apie 
Baltijos valstybes, kurios tada buvo Sov. 
Sąjungos okupuotos. Kaip britai žiūrėjo į 
okupaciją, kokią laikyseną sau nusistatė, 
ką Sov. Sąjungos vadai ir diplomatai tada

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitniiiiiitiiiiiiiiiitiitiiitiniiHiiiiiiiiiiittiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

KAZIMIERAS BARĖNAS

MĖSININKAS KINGAS
Kostas nešė krepšį, ir jie abu su Veronika jau 

suko pro kampų. Dar ankstus rytas. Veronika norė
jo apsipirkti iš pat ryto ir paskui turėti ilgų laisvų 
pusdienį, Kingo mėsinėje stovėjo tik dvi moterys, o 
jis ilgu peiliu kažką raižė ir pakėlė galvų kaip tik 
tuo metu, kai Šventariai lėtai žingsniavo ties jo par
duotuvės prekylangiu- Veronika žvilgsniu sekė jį.

— Užeikim, tegu jį velniai, — pasakė ji ir pa
suko į mėsinę. Kostas pristojo.

— Mieste, sakei, nusipirksim, — priminė Kos
tas.

— Užeikim. Matai, kad žiūri, akis iškėtęs.
— Aš galvojau, kad praeisi, — tarė jai Kingas.

— Viščiukas laukia!
— Aš buvau užmiršusi tų viščiukų.
— Užmiršusi? Kur aš jį dėčiau?
— Nežinau, ar aš noriu rytdienai viščiuko.
■— Nenori — atiduok šunims, — ir šypsodama

sis Kingas gaudė žvilgsnius tų dviejų moterų, kurios 
stovėjo mėsinėje. Viena jų grįžtelėjo į Veronika ir 
taip pat šyptelėjo. Veronika skubiai atitraukė nuo 
jos akis.

— Aš neturiu šuns, — pasakė ji.
— Atiduok mano šuniui. Aš nieko nesakysiu, 

jei atiduosi mano šuniui. Kimai, ar tu pykši, jei ta 
moteriškė tau nupirks viščiukų? Nepyksi? — ir jis 
pasigrįžo į kitas duris — gilyn į mėsinės patalpas. 
Dabar Veronika pamatė didelį rudų šunį, kuris sto
vėjo, žiūrėjo į savo šeimininkų ir vizgino uodega. — 
Kimas nepyks, — Kingas nuo šuns perkėlė akis į Ve
roniką. — Kimas sutinka suvalgyti viščiuką.

Veronika nieko neatsakė- Ji tyliai laukė eilės. 
Ji galvojo apie tą rudą šunį, kuris nešioja Kiplingo 
raštų herojaus vardą. Ji pirmą kartą girdi šitokiu 
vardu šaukiamą šunį. Kaip atrodytų, jei mes šunis 
pradėtume krikštyti šešiavilkiais ar Gintautais pa
pai Vaižpanta ar Goštautais nasal Maironį? Arba 
Rainiais? Na. rainiais žmonės vadi-a katinus bet.

vardų duodami pagal kailio spalvų. Paskui ji čia 
pat lyg ir surado atsakymų, kodėl Kingo šuo yra Ki
mas. O kai atėjo jos eilė, ji apsiniaukusia nuotaika 
paėmė viščiukų, sumokėjo ir tyli išėjo.

— Ar tu matai? Neleidžia nė praeiti, — teisi
nosi ji Kostui. ;

— Galima buvo ir praeiti, — atsakė Kostas.
— Iš jo kalbos reikia suprasti, kad nebegalima. 

Turi eiti ir pirkti. ...!
— Žinoma, be reikalo vakar pažadėjai.
Veronika dar norėjo pakalbėti apie mėsininkų 

Kingų, bet ji turėjo jau užfeiti pas Viliamsoną, atsi
skaityti ten už pieną ir nusipirkti sviesto ir arbatos. 
Patarnavo jai pats ViliamSohas.

— Kas tas mėsininkai Kingas? — paklausė ji. 
— Keistas prekybininkas.-Kai prisikabina, tai ne
atsikratysi. Į

Viliamsonas žiūrėjo patenkintas. Jis net nusi
kvatojo.

— Kingas? Ponia, Kingui nebeina biznis. Kin
gas jau baigtas- Aš dar laikaus — pas mane visi sve
timšaliai ima vaikams ir sau pieną ir sviestą. Aš dar 
išsilaikysiu, o Kingo nebėr. Kingas turėjo aukso die
nas, kol čia apylinkėje gyveno vidurinioji klasė. Kur 
dabar ta klasė? Ji pasitraukė, dabar čia darbininkų 
rajonas. Prieš dešimt metų tamsta čia nebūtum įkė
lus kojos, o dabar — balti ir juodi... Darbininkai...

Iš tų sakinių Veronika suprato, kad ir Viliam
sonas jaučia kartumą. Jo žodžiuose irgi skamba ne
pasitenkinimo gaidelė. Balti ir juodi... Darbininkai... 
Jis nesako, kad svetimšaliai, jis nori būti mandagus, 
ir Veronika galvoja, kad tiems smulkiesiems preky
bininkams koją pakišo ne tik turtingųjų išsikrausty
mas iš rajono, bet ir didžiosios parduotuvės, ypač 
tos, kuriose pirkėjai patys sau pasitarnauja- šitą min
tį. rodos, ji buvo užtikusi ir anglų laikraščiuose. 
Vaikščioji sau po tokią didžiulę parduotuvę, dedies 
į pintinę, kas tau patinka, užtinki ’e’tyno.se ir tokių

dalykų, kurių tau, rodos, nereikėtų, bet imi juos, 
kaip naujienų. Pasirinkimas didelis, ir prekės piges
nės, nes jų čia daug parduodama, štai kodėl ir Vi
liamsonas dirbtinai ramina save, bet jo žodžiai nu
dažyti baime ir slepiama neapykanta, o apimtas pa
nikos Kingas jau su niekuo nesiskaito.

Veronika stengėsi Kingų išmesti iš galvoj. Ji 
dabar galvojo apie tų šunį Kimų. Ar ji kada nors 
matė tą šunį? Anąkart, kai jie vėlai vakare grįžo iš 
kino, Kingų sutiko su šunim. Dar ji grįžtelėjo pasi
žiūrėti — šuo toks didelis. Dar ji pagalvojo, kad ir 
pati laikytų šunį, jeigu galėtų. Bet kur tu jį paliksi, 
tą šunį, kai abu jie su Kostu išeina į darbą? Užsi- 
kauks vienas Uždarytas!

Mintis apie šunį išblaškė mėsinės langas pagrin
dinėj gatvėj. Ji žiūrėjo į viščiukus.

— Toks pat didumo, kaip mes pirkom pas Kin
gą, o, žiūrėk, kiek pigesnis! — rodė ji Kostui.

— Sakei, kad Kingo kitokie viščiukai.
— Ar manai, kad jis teisybę sako?
Dar ji apgailėjo savo tų pirkinį ir dėdama pe- 

čiun ir valgydama. Kingas sakė, kad jo parduoda
mieji viščiukai net saldūs. Argi tau, Kostai, saldi ta 
mėsa? Veronikai atrodo, kad ta mėsa neturi jokio 
skonio, tiesiog atsiduoda vėju. Ne, gal ne vėju, gal 
šunim, ir tokia kieta, kaip puspadis.

Ji norėjo duoti sau įžadų daugiau nebekelti ko
jos į Liuterio Kingo mėsinę, bet susilaikė. Kų tu, 
žmogau, gali žinoti: gal jis kurių nors dienų sugriebs 
už krūtinės, įsives tave į parduotuvę ir reikalaus 
pirkti? Su tokiu, matyt, nelengva bus kaimynystėje 
gyventi-

Vakarais ji dabar praskubėdavo pro Kingo mė
sinę nesidairydama. Gali būti, kad jis Veroniką ma
tydavo, bet niekad neriktelėjo jai. šeštadieniais jie 
abu su Kostu apsipirkdavo pagrindinėje gatvėje, ir 
Kingas jų nematydavo, nes jie nueidavo ir grįždavo 
kitomis gatvėmis. Ilgesnį laiką jiems pasisekė nesusi
durti su Kingu. O tą penktadienį Kingas stovėjo ne 
tarpduryje, bet vidury šaligatvio, kai Veronika sku
bėjo iš darbo namo. Jis pastojo jai kelią.

(Bus daugiau)

kalbėjo tuo klausimu britams — visa iš tos 
diplomatinės istorijos ir atpasakota žurna
le.

Žurnale nemaža vietos užima puslapiai, 
skirti Sov. Sąjungos demokratinio sąjūdžio 
programai. Žinios apie sąjūdį jau senokai 
yra pasiekusios Vakarus. Vėliau buvo ži
nių, kad kai kurie to sąjūdžio vadai buvo 
suimti ir nuteisti, tarp jų buvę ir karinin
kų. Sąjūdžio programa taip pat pateko -į 
Vakarus ir buvo net atskiru leidiniu iš
spausdinta. Čia ir supažindinama su prog
ramos daugeliu vietų ištisai.

Literatūrinei žurnalo daliai atstovauja 
"d. Cinzas su novele „Mergaitė su apelsi
nu“, K. Barėnas su apsakymu „Sapnai" iš 
Veronikų rinkinio, taip pat perspausdina
ma V. Žilinskaitės humoreska „Juokas“.

K. Abr.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS KOMISIJA
Lietuvių Rašytojų Draugijos premijos 

komisija 1970 m. sudaryta Chicagoje, ir į ją 
įeina Algirdas T. Antanaitis, Anatolijus 
Kairys, Vincas Ramonas, Povilas Gaučys 
ir Lietuvių Fondo atstovas dr. Kazys 
Ambrozaitis.

KUNIGAIKŠČIAI RADVILAI
Istorikė dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogie

nė, pakviesta Los Angeles protestantų, va
sario 28 d. skaitė paskaitą „Kunigaikščiai 
Radvilai“.

PASVEIKO JER. CICĖNAS
Žurnalistas, žinomasis Vilniaus krašto 

darbuotojas ir autorius knygos „Vilnius 
tarp audrų“ Jeronimas Cicėnas, naudoda
mas naujai išrastuosius vaistus, pamažėli 
pasveiko ir grįžo į spaudos darbą.

J. Cicėnas jau kuris laikas sirgo Parkin- 
sono liga.

M. KRUPAVIČIAUS BIBLIOTEKA
A. a. prel. M. Krupavičius savo bibliote

ką testamentu paliko Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui.

GRAŽIAUSIOS DOVANOS JŪSŲ

DRAUGAMS IR PRIETELIAMS

A. Baranauskas — The Forest of Anykš
čiai, kaina su persiuntimu £1,82

K. Donelaitis — Tite Seasons £1,82
B. Armonas — Leave your tears in Mos

cow £1,82
P. Maldeikis — Meilė dvidešimtame am

žiuje £2,25
O. Nendrė — Antroji banga, romanas

£1,61
L. Andriekus — Po Dievo antspaudais,

eilės £1,40
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę 1,82
A. Maceina — Bažnyčia ir pasaulis £6,93 
Periodika, žodynai, naujos plokštelės.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., KEW, 

SURREY.

MOŠŲ TRUMPOSIOS ŽINIOS

Turėdamas kruopščią ir, žinoma, neap
mokamą ir dar niekada net ir ačiū negirdė
jusią talkininkę. „Europos Lietuvis“ jau 
daugiau kaip metai nuolat vis pateikia savo 
skaitytojams gausiai smulkių žinių iš Lie
tuvos ir iš užsienio įvairių kraštų lietuvių 
gyvenimo. Norime tikėti, kad skaitytojai 
tuo žinių gausumu nesibodi.

Kai jau pradėjome kalbą apie tas smul
kiąsias žinias, tai gal niekas nepakaltins 
mūsų nekuklumu, jei pasakysime, kad ne
maža dalis įvairių žemynų lietuviškų laik. 
risčių mėgsta vieni daugiau, kiti mažiau 
tas specialiai „Europos Lietuviui“ paruoš
tąsias žinias persispausdinti ištisai, kaip jos 
būna suredaguotos. Ko gera, galėtume su
organizuoti nemokamą žinių tiekimo agen
tūrą... Jau ilgas laikas kai kurie laikraščiai 
labai mėgdavo pasirankioti savo puslapių 
kampams užkamšyti gatavai paruoštos me
džiagos iš to sieninio mūsiškio „Europos 
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo kalendo
riaus. O dabar jiems susidarė ir dar vienas 
parankus šaltinis pasiimti medžiagos.

Kuriozų, žinoma, būna visokių, ką gi da
rysi. Persispausdindami žinias ar ilgėles
nius vertimėlius, juokus ar įvairenybes, po 
mūsų atliktaisiais darbais kai kurie kitos 
spaudos malonūs bendradarbiai teikiasi net 
savo pavardę susukti, kad bent parinko 
toks ir toks. Natūralu būtų laukti po to
kiais dalykais ne surinkėjo pavardės, bet 
šaltinio. Bet ką tu. žmogau, padarysi, visi 
nori gyventi ir kaip nors verstis ir savo pa
vardę parodyti!

Būna ir kitokių įdomybių tame mūsiškės 
spaudos darbe ir kuriozų, štai tas trumpą
sias žinias iš lietuviškos spaudos renkanti 
mūsų laikraščio talkininkė kartą iš vieno 
straipsnio pasiėmė porą būdingų statistikos 
duomenų. Paskui tas pats laikraštis, kuris 
buvo išsispausdinęs aną straipsnį, pakarto
jo jos žinią! Arba, šitaip atidžiai nagrinė
jant laikraščius, staiga paaiškėja: šitas gi 
didžiulis straipsnis tikrai paimtas iš „Euro
pos Lietuvio“, bet po juo ne tik ką, bet ir 
autoriaus parašas jau kažkur dingęs! Visa 
laimė dar. kad po tais didžiaisiais straips
niais paimdami bent savo pavardės dar nie
kas nesusigalvoja pasirašyti.

Tačiau grįžkim prie tų trumpųjų žinių, 
kuriomis iš dalies pamaitiname ir kitus 
laikraščius. Daugiau kaip metai patys jų 
apsčiai turime, o kitiems, matyt, pasitar- 
naujam dėl to, kad jų prisirankioti nėra 
lengvas darbas ir redaktoriai nepajėgia 
visko apžioti, nors jiems ir būtų iš šalies 
primenamas tėvynės labas, aukojimasis ir 
panašūs gražūs dalykai. Dar redaktoriams 
ir tą labą galima priminti, bet bendradar
bių niekas nepagąsdins. Jų laisva valia ro
dyti idealizmą ar nerodyti. Idealizmui lai- 
įkai nėra patogūs, dėl to kai kurie laikraš
čiai prilaiko savo bendradarbius, ypač nuo
latinius, bent simbolišku honoraru. Deja, 
ne visi.

LUGANAI

„Naujienos“ rašo, kad amerikiečiai lietu
vius pravardžiuoja „luganais“.

Iš kur toks pravadinimas kilo, „Naujie
nos“ prašo senuosius išeivius informacijų.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KNYGA ANGLŲ KALBA APIE 

RAŠYTOJUS

Lietuvių Fondo paremtas pinigais, Okla- 
homos universitetas išleidžia dr. R. šilba- 
jorio knygą „The Perfection of Exile: Four
teen contemporary Lithuanian Writers“. 
Apie ją pats autorius „Akiračiuose" šitaip 
yra pasisakęs:

„Mano knygoje, kaip jau iš pavadinimo 
galima suprasti, analizuojama keturiolikos 
mūsų egzilinių rašytojų kūryba: J. Aistis, 
A. Baronas, K. Bradūnas, B. Brazdžionis, 
M. Katiliškis. A. Landsbergis, A. Mackus, 
J. Mekas, H. Nagys. A. Nyka-Nyliūnas, K. 
Ostrauskas. H. Radauskas, A. Škėma ir A. 
Vaičiulaitis. Kodėl tie. o ne kiti? Kaip jau 
sakiau, pasirinkau tuos, apie kuriuos jau 
buvau rašęs, tepridedamas tik porą akty
vesniųjų. ar tų. kurių knygos yra išleistos 
anglų kalba...“

E. GAPUTYTĖS PARODA

Chicagoj Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje vasario mėn. buvo suruošta Elenos 
Gaputytės tapybos ir skulptūros kūrinių 
(Paroda.

A. ELSKAUS VITRAŽAI

Bronxe (JAV) dailininkas Albinas Els- 
kus sukūrė naujai pastatytajai Frences de 
Chantal bažnyčiai vitražus.

Bažnyčios statytojai ir speciali komisija 
iš New Yorko 5 žymiausių dailininkų studi
jų pasirinko lietuvio projektą.

Bažnyčia atrodanti labai patraukliai.

A. SMETONOS KONCERTAS

Vasario 22 d. New Yorke buvo surengtas 
buvusio Lietuvos prezidento anūko Anta
no Smetonos piano koncertas. Tam koncer
tui išgarsinti buvo susikūrusi net speciali 
lietuvių grupė.

LIETUVIŲ JAUNIMO GRUPĖ

New Yorko lietuviai įsteigė ryžtingą 
„Lietuvių Jaunimo Amerikoje“ grupę.

Sausio mėn. grupė demonstravo prie te
atro, kuriame vyko Maskvos ledo cirko gas. 
trolės. Demonstracijos tikslas buvo reikšti 
.protestą dėl pasielgimo su Simu Kudirka.

Demonstracija buvo parodyta televizijo
je.

PROF. IG. KONČIUS BUVO SUSIRGĘS

„Keleivis“ rašo, kad fizikas prof. Ignas 
Končius šiuo metu yra apsigyvenęs Matu
laičių senelių namuose Putname.

Prieš kurį laiką, išėjęs pasivaikščioti, 
staiga krito be sąmonės.

Dabar jo sveikata pamažu eina geryn.

L. DOVYDĖNO SUKAKTIS

Amerikoje gyvenančiam rašytojui Liudui 
Dovydėnui šiais metais sukako 65 metai.

Gimęs siuvėjo-amatininko šeimoje, L. 
Dovydėnas neįstengė išeiti reguliaraus 
•mokslo, tai kiek išgalėdamas mokėsi patsai 
savo jėgomis. Skaitė daug ir ypač pamėgo 

mūsų klasikus Valančių, Žemaitę, Vienuolį 
ir šeinių. Taip pat skaitė rusiškai ir len
kiškai.

Rašyti pradėjo pačioje jaunystėje.
Iš pradžių rašė korespondencijas, eilė

raščius, feljetonus, apsakymėlius. Vėliau 
ėmė rašyti stambesnius veikalus. 1936 m. 
jo romanas „Broliai Domeikos“ gavo vals
tybinę premiją. Išskirtini dar jo romanai 
„Ieškau gyvenimo draugo“, „Žmonės ant 
vieškelio“. Taip pat yra parašęs daug kny
gų vaikams ir jaunimui.

B. MACIANSKO DUONA

„Laisvoji Lietuva“ rašo, kad kepyklos 
savininkas Bronius Macianskas kepa gerą 
duoną, kurios natūralumu susidomėjo 
Health Food krautuvės Chicagoje.

Dabar net 40 tokių krautuvių ima kas
dien didelį kiekį jo iškeptos duonos.

ŽYDŲ PRAŠĖ PASIGAILĖTI

„Sandara" (JAV) praneša:
„Vatikano laikraščiai paskelbė, kad Po

piežius kreipėsi į Kremlių, prašydamas nu
teistųjų žydų pasigailėti, o apie krikščionį- 
kataliką Simą Kudirką nepratarė nė žo
džio“.

VAIŠĖS PENSININKAMS

Argentinos Lietuvių Centras kasmet su
ruošia iškilmingus pietus pensininkams.

I tuos pietus suvažiuoja jie iš visų apy
linkių, ir paskutiniosiose tokiose vaišėse jų 
(buvo net 200.

NEMATĖ, IR TIKI...

Dr. Schweitzer, raupsuotųjų negrų tėvas 
(Afrikoje, atostogaudamas savo tėviškėje 
(Šveicarijoje, yra pasakęs: „Vakarų Euro- 
pos inteligentija pasiekė savo kvailumo ri- 
:bą, atmesdama tikėjimą. Afrikos tamsuo
liai negrai yra išmintingesni už europie
čius: jie tiki, ir giliai tiki. Tiki, kaip su
pranta. Garbina, kaip išmano... Jei jų tikė
jimas juokingas ir klaidingas, ne jų kal
tė...“

Iš tikrųjų į nieką netikinčio ir nieko ne
garbinančio žmogaus pasaulyje nerasime. 
Jei žmogus netiki į Dievą ir Jo negarbina, 
tai jis tiki ir garbina ką nors kitą — turtą, 
daiktą, asmenį, savo pomėgį ar net savo 
■ydas.

Mat, žmogaus protas nepakenčia savo vi
dujinio pasaulio tuštumos. Jis turi kuo 
nors ją užpildyti.

*•*
Paprastai netikėjimo į Dievą priežastys 

yra ne protinio tyrinėjimo išdava, ne sveiko 
apsisprendimo vaisius, bet apsileidimas re
liginėje praktikoje, troškimas neribotos 
.laisvės ir užsispyrusi puikybė.

Tikėjimas į Dievą įpareigoja žmogų da
ryti tai, kas tą tikėjimą palaiko gyvą, ap
saugoja ir stiprina. Tos įsipareigojimo prie
monės yra: malda, sakramentai, geri dar
bai ir saugojimasis visa, kas veda į nuodė
mę. O visa tai verčia žmogų save sudraus
minti, kitaip sakant, surišti sparnus savo 
neribotos laisvės.

Daug žmonių čia, neturėdami tvirtos va
lios, ir pradeda eiti klaidingu keliu. Ir jei 
prie to pamirštama, kad kiekvieno žmo
gaus sprendimas yra ribotas, kad reikia pa
sitikėti ir kitų galvojimu, tai ir pradedama 
klaidžioti tamsiais ir pavojingais keliais.

«*«
Atvelykio sekmadienio Evangelija ir duo

da gražų pavyzdį, kaip žmogus gali klysti 
netikėdamas, ką kiti sako, ir kaip pavojinga 
būti savo tuštaus išdidumo naguose.

Apaštalas Tomas, išgirdęs, kad kiti jo 
draugai apaštalai matė atsikėlusį Kristų, 
išdidžiai atkirto:

— Kol nepamatysiu jo rankose vinių, dū
rių, neįdėsiu savo piršto į vinių vietą ir sa
vo rankos į jo šoną, netikėsiu!“

Po aštuonių dienų Jėzus Tomui ir vi
siems į Jį netikintiems pasakė:

— Palaiminti, kurie nematė ir tiki (Jon. 
20, 19-31).

Toliau apaštalas Jonas mus įspėja:
— Mes priimame žmonių liudijimą; bet 

Dievas yra didesnis liudytojas. Dievo liu
dijimas yra tai, ką pasakė apie savo Sūnų. 
Kas Dievo Sūnų tiki, turi liudijimą pats sa
vyje (Jon. 5, 4-10).

Ir kadangi tikėjimas yra Dievo dovana, 
duota mums be jokių mūsų pastangų, turi
me ją labai branginti ir vertinti.

Vargšas žmogus! Visi jį moko ir moko. 
Nuo jo kūdikystės iki paskutinio atsikvėpi
mo!

Kitaip ir būti negali! Žmogus yra labai 
brangus turtas, kad jo nepaisytume ir leis
tume jam betiksliai daužytis gyvenimo 
bangose. Žmogus skirtas amžinam gyveni
mui. Žmogaus siela tokia vertinga, kad 
Dievo Sūnus dėl jos kentėjo ir mirė. Jos 
likimu sielojasi visi sveiko galvojimo žmo
nės.

Tik kaip aš? Ar ir aš vertinu savo sielą? 
Ar jai parengsiu laimingą amžiną gyveni
mą?

— Palaiminti, kurie tiki!
a j. c. a
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LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO
Štai mums visiems lietuviams gerai žino-praleidžia Vilniuje dieną — iš ryto, tarny- 

mo spaudos darbuotojo Er. Railos knyga boję, per pietus, vakare.......NemanyKit, pri-
„Dialogas su lietuviais" (Pasikalbėjimas su 
lietuviais). Savo išvaizda ji yra storoka ir 
didoka — 552 psl. Tik dėl to man kyla klau
simas, ar daug kas imsis jos skaityti. O gai
la, jeigu nesiimtų. Ir štai tiems, kurie nesi, 
imtų, norėčiau įbrukti nors vieną jos pus
lapį, kuris, mano manymu, yra vienas įdo
miausių ir turiningiausių.

Šiame puslapyje skaitome vieno išeivio 
lietuvio laišką, kuriame jis aprašo įspūdį 
iš pasikalbėjimo su lietuviu iš okupuotos 
Lietuvos, atvykusiu Amerikon mokslo rei
kalais. Štai laiškas:

„Neseniai pasitaikė proga kelias valan
das atskirai, be liudininkų, susitikti su įdo
miu svečiu iš Lietuvos. Jo šeimą iš arti pa
žinau, kai jis buvo dar mažas berniukas 
Taigi jautėmės lyg giminės. Dabar jis jau 
rimtas vyras, išauklėtas sovietiškai (be 
abejo), nuoširdžiai pasiryžęs dėtis prie „ko
munizmo statybos". Jo neskaudina faktas 
kad Lietuva dabar yra Rusijos dalis. Atro
do, tuo jis net patenkintas. Kalba apie tai. 
kaip apie „saugumo garantiją" ir „plačias 
galimybes“... Bet kartu ir karštas patrio
tas lietuvis. Kalbėdamas vartoja išsireiški- 
mus, kaip koks „sovietiškai lietuviškas šo
vinistas“. Susitaikęs su „savaime aiškiu 
faktu“ (jo žodžiai), kad lietuviam reikia 
glaudžiai ir lojaliai prisiderinti prie rusų 
Bet Rusijos ir rusų nemylįs. nemėgstąs. Jc 
ambicija, kad lietuviai Lietuvoje tvirtai at
silaikytų ir užimtų visas galimas pozici
jas... Atidžiai seka Rusijos kompartijos ir 
sovietinės santvarkos „liberalėjimo" ap 
raiškas. Džiaugiasi „permainom" nuc 
Chruščiovo laikų. Tvirtina, kad „jūs užsie
nyje neįsivaizduojat faktiškų pasikeitimų 
įvykusių ir tebevykstančių — psichologi
nių, materialinių, policijos sistemoje, gy
venimo stiliuje. Seniau drebėjom, dabar 
mes kvėpuojam"... Jaudinasi, kad neprasi
dėtų kelias atgal. Tokia grėsmė yra, stiprė
ja. Domisi Vakarų Europa ir Amerika, bet 
nieko gero iš jų nelaukia, nepasitiki, neti
ki. Užsienio lietuvių pastangų „išvaduoti 
Lietuvą" neniekino, nesityčiojo, kaip daro 
kiti komunistai, bet prisiminė labiau su pa
sigailėjimo ir užuojautos šypsena. Jo nuo
mone, jei bus pasiekta reformų, protinges
nės santvarkos, laisvėjimo, tai jų pačių pa
stangomis. Tiksliau — visos Tarybų Sąjun
gos tautų pastangomis. Jų kiekviena turi 
savo pogrindį, nes visi gyvena dvigubu gy
venimu. Nėra nieko plataus, didelio, griež
tai organizuoto. Bet gemalai yra. Jie nuo-
lat naikinami, bet vis neišnaikinami...

Tada pradėjau klausinėti apie tą „pasi
keitusį gyvenimo stilių", apie kurį jis mi
nėjo. Kaip jis pasireiškia kasdienybėje? 
Tarp kitko, svečias papasakojo, kaip jis

Sjfcaityiaju Caiaftai
KOKIE KAMPELIAI BŪTŲ 

REIKALINGI?
Skaitydamas Europos Lietuvį, pagalvoju 

ir susimąstau. Praeitais metais pasirodė 
daržininkų kampelis. Ar ne geriau būtų 
turėti linksmąjį kampelį su anekdotais ir 
kitais šypsenos dalykais? Ar nebūtų gali
ma įvesti galvosūkių skyrių su premijomis 
knygomis, kad ir patys skaitytojai galėtų 
jame aktyviai dalyvauti?

Aš pats, versdamasis daržovių auginimu, 
čia noriu tarti keletą žodžių apie daržinin
kų skyrių. Europos Lietuvio Nr. 4 Patyri
mas kalba straipsnelyje nieko naudinga ne
pasako apie daržininkystę. Mūsų laikraš
tis mažas, ir jeigu rašyti apie daržovių au
ginimą, tai reikia jau rimtų straipsnių su 
nurodymais. Antra vertus, ar iš viso būtų 
reikalo tuo klausimu rašyti. Mes gyvename 
čia, vakaruose, kur yra apsčiai tuo klausi
mu vadovėlių anglų kalba. O kalbą, atrodo, 
jau turėtume mokėti ir senimas ir jauni
mas, nes jau ilgas laikas, kaip čia gyvena
me.

Kaip žmonių gyvenimas modernėja, taip 
yra ir su augalais. Kas metai daromi ban
dymai, kaip daržoves ir gėles auginti, nau
dingi nauji metodai aptariami brošiūrose, 
kuriose pateikiami tų naujų tyrimų duome
nys. Tos brošiūros yra gana naudingos, nes 
tai paskutiniai tos srities laimėjimai. C 
antra jas galima gauti net veltui. Čia, Airi
joje, taip yra. Atrodo, turėtų panašiai būti 
ir Anglijoje.

O jeigu jau rašyti mūsų laikraštyje tuo 
klausimu, tai reikėtų pasirinkti tik kelioli
ka daržovių rūšių, kurios daugiausia nau
dojamos kasdieniniame gyvenime. Bet kai 
mūsų laikraštis yra skaitomas ir kituose 
kraštuose, tai ar toks skyrius vertas iš vi
so? Mūsų patarimai maža duotų naudos 
skirtingame klimate, kur yra ir kitoks so
dinimo laikas.

Todėl atrodo, kad būtų daug naudingiau 
ką nors kita toje vietoje rašyti. Mūsų ne
dideliam laikraščiui reikėtų daugiau rimtų 
straipsnių, o ne tuščių plepalų.

Mes čia, Anglijoje ir Europoje, turime 
daug plunksną valdančių rankų, kurios ga
lėtų ką įdomaus įnešti į mūsų laikraščio 
skiltis. Mums reikia daugiau dinamikos, 
energijos, pasiryžimo. Neduokim merdėti 
savo spaudai!

J. Bartkus, Airija

dėjo jis, kad aš nuolat ir gyvenu tik tokioje 
nusistovėjusioje rutinoje. Buna įdomesnių, 
jautresnių momentų. Jie pasitaiko vėlai va
kare ar naktį. Kai užklysta, susipažįstu su 
jais prieš užmigdamas. Kaip jūs pasakytu
mėt, tai pogrindžio literatūra... Ne, — ne 
jūsų... Ir ne mūsų. Tokios aš negaunu, tui 
būt, tokios ir nėra. Bet samizdat iš Mask
vos, Leningrado ar iš Ukrainos, kartais lei
dinėliai ar lapeliai iš Lenkijos ar Čekoslo
vakijos“...

Štai kokiu kovos lauku „svečias iš Lietu
vos" pirmoj eilėj domisi — nuo Talino šiau
rėje, per Rygą. Kijevą, Varšuvą. Prahą, Bu
dapeštą iki Eukarešto pietuose. Kitaip ta
riant, lietuvio krašte kovos laukas ir fron
tas yra milžiniškas — nuo jūros iki jūros.

Vašingtonas ar Londonas jam svetimi, ir 
jis jais nepasitiki. Tuo būdu, „svečio“ ma
nymu, ne kraštas turėtų jungtis su išeivija 
kovoje už laisvę, bet priešingai — išeivija 
su kraštu, jeigu ji nori būti tos kovos daly
ve.

Čia ir glūdi mūsų didelė problema, kurią 
paliečia visa Br. Railos knyga. Ir iš tikro 
ši problema yra labai sunki ir paini. Mes 
čia, išeivijoj, ne tik kad iki šiol nepajėgėm 
jos išspręsti, bet dargi vargu ar pajėgėm į 
ją tinkamai įsigilinti ir ją išanalizuoti. Ma
nau, kad mes niekuomet ir nepajėgsime. 
,ies šiuo požiūriu laikas smarkiai dirba mū
sų (išeivijos) nenaudai. Mat, lietuvis kraš
te ir lietuvis išeivijoj gyvena per daug skir. 
dinguose pasauliuose.

Yra rimto pavojaus, kad. dar kokiam de
šimtmečiui praslinkus, mes, lietuviai išei
viai, su „svečiais iš Lietuvos“ teturėsime 
tiek bendra, jog kalbėsime ta pačia lietu
vių kalba (o gal ir ne?!), bet žodžių turinys 
bus kitoks. Lietuvis išeivijoj tepajėgs kal
bėti apie Lietuvą, kaip apie kažkokį jo iš
svajotą gražų „daiktą“ (S. Žymanto žodis 
toj pačioj knygoj), tuo tarpu lietuviui kraš
te Lietuva yra ir visuomet bus jo savas kū
rinys, jo paties pagimdytas, jo beribės mei
lės ir besąlyginio pasiaukojimo sankryžoje, 
jo paties sukurtas kovose, kuriose tik Tau
tos Genijus yra jo neklystantis vadas.

Stasys Kuzminskas
P. S. Mano čia pacituotojo laiško proga 

galima būtų iškelti ir kitokių įdomių klau
simų. Tikiuos, gal jie bus kitų iškelti „skai
tytojų laiškuose".

S. K.

ĮNAŠAS NETURTINGIESIEMS REMTI
„Draugas“ rašo, kad Apaštalų Sostas įtei

kė simbolinį įnašą, 5.000 dolerių, Jungtinių 
Tautų ūkinei pažangai kelti fondui.

Šis fondas kasmet skiria 240 milijonų do
lerių neturtingiems kraštams remti.

MIRUSIŲJŲ GERBIMAS

Gerb. p. Redaktoriau,
Nors jau Velykos, bet dar vis rašoma 

apie Vėlines Tamstos redaguojamame laik
raštyje.

Buvau numojęs ranka į antrąjį laišką iš 
Nottinghamo korespondento „Buvęs", ku
ris vis tiek nebuvusius organizuotai kapuo
se lietuvius vadina jei ne „galvomis“, tai 
dar gudriau — „pečiais ir krūtinėmis“. 

(Nors rašo, kad melsdamasis ėjęs į kapus, 
bet vis tiek pastebėjo, kas buvo ir kas ne
buvo, o manęs (M. B.) neradęs, taigi ir ne
rašęs apie mane... Tegu jis sau sveikas ir 
toliau skaičiuoja ir vadina, kaip tik jis no
ri!

Eet, pasirodo, tas Nottinghamo „galvų“ 
reikalas dar kai kam tebeverda. O tai aiš
kiai matyti iš „Eur. Lietuvio“ Nr. 7 laiško, 
pasirašyto S. M. Man krito į akis tas pra
dedamasis sakinys: „Jūsų redaguojamaja
me savaitraštyje pakartotinai buvo pasisa- 
kyta prieš viešą, organizuotą mūsų miru
siųjų pagerbimą, prisiminimą“.

Tai yra netiesa.

Niekas pakartotinai nepasisakė. Reaguo
damas į „Buvęs“ laišką dėl Nottinghamc 
galvų skaičiavimo, pasisakiau, kad Lietu
voje tokio organizuoto kapinių lankymo ne- 
,buvo ir kad tam ir dabar nepritariu. Tai ir 
viskas. Niekas daugiau nepasisakė.

Tačiau ir be to aišku, kad į iš anksto 
skelbtąjį Vėlinių dieną mirusiųjų lankymt 
Nottinghamo kapuose atėjo tik keli. O nie
kur negirdėjau ir neskaičiau, kad kas nors 
būtų agitavęs neiti.

Taip pat iš S. M. laiško negaliu suprasti, 
ką bendra turi Nottinghamo Vėlinių dieną 
mirusiųjų pagerbimas su Nežinomuoju Ka
reiviu, laisvės kovotojais, Sibiro kankiniais, 
partizanais ir t. t. Man atrodo, kad čia yra 
tik žaidimas dideliais žodžiais ir dar dides
niais jausmais.

Rašyti, kad mirusiųjų gerbimas yra net 
„lietuviška krikščioniška tradicija“, irgi nė
ra teisybė. Visos religijos skatina gerbti 
savo mirusiuosius. Net ir lietuviai, kai dar 
buvo pagonys, irgi mirusiuosius gerbė.

M B.

TĖVAMS — MEILĖ, VAIKAMS — SEILĖ...

Važiavau iš Panevėžio'.} Vilnių. Už mano 
pečių šnekučiavosi du studentai. Iš jų kal
bos sužinojau: vienam „motkė" įdėjusi ke
turis „raudonus popieriukus“ (dešimties 
rublių banknotus), o kitam net šešis... Ar
tėjant prie Vilniaus, vaikinai pradėjo tar
tis, kokioje „knaipėje“ geriausia atšvęsti 
„sugrįžimą į bočių miestą".

Kiti du studentai už „tėvukų pinigėlius" 
alaus bare gėrė, kol žemė pradėjo siūbuoti 
po kojomis. Paskui vienas, sugrįžęs į ben
drabutį, sukėlė peštynes. Kaip pats rašo 
pasiaiškinime dekanui, jam buvo sutrenkta 
galva, pamėlynavę raktikauliai, nuskeltas 
dantis, sumuštos lūpos...

(Iš „švyturio“)

ŽUVO P. VARIAKOJIS
Alytuje lapkričio mėn. pravažiuojantis 

motociklisias partrenkė ir užmušė 88 metų 
amžiaus Petrą Variakojį.

P. Variakojis nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo plačiai žinomas, kaip žemės ūkio ko
operacijos ir kitokių ūkio organizacijų vei
kėjas ir Biržų alaus daryklos savininkas.

Be to, jis buvo evangelikų bažnyčios ku
ratorius ir kelis kartus ėjo sinodo direkto
riaus pareigas.

PRIEMONĖS ARTIMESNIAM 
BENDRAVIMUI MEGZTI

Vilniuje buvo sušauktas Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais komiteto prezidiu
mas ir Lietuvos draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugijos prezidiu
mas bendro posėdžio, kuriame dalyvavo 
taip pat kūrybinių organizacijų, leidyklų ir 
redakcijų atstovai.

Kalbose pasidžiaugta, kad užsienio kraš
tų žmonės ir užsienio lietuviai domisi Lie
tuva. Tai bendraujant su jais bus stengia
masi supažindinti su Lietuvos ir Sov. Są
jungos komunistų partijų nutarimais, penk
mečio planais.

„LIETUVOS“ ANSAMBLIO GASTROLĖS

Keletą savaičių po Rusiją koncertavo 
„Lietuvos“ ansamblis.

Jis turėjo koncertus Karelijoje, Mur
manske, Archangelske, Jaroslavlyje, Ivano
ve. Maskvoje koncertavo komunistų parti
jos suvažiavimo dalyviams.

K. ALMENO ROMANO APTARIMAI
JAV gyvenančio rašytojo Kazio Almeno 

romanas „šienapiūtė" buvo išleistas ne sve
tur, bet Vilniuje.

Jei Vilniuje perspausdintasis Mariaus 
Katiliškio romanas Lietuvoje kritikų buvo 
sutiktas su tikru entuziazmu, tai K. Alme
no „Šienapiūtė" žymiai šalčiau, surandant 
nemaža formalinių trūkumų.

Būdinga, kad K. Almeno romano aptari
mą suruošė Vilniaus skaičiavimo mašinų 
gamyklos kraštotyrininkai. Vieniems to va
karo dalyviams knyga pasirodė patraukli, 
turinti intriguojantį veiksmą. Kiti reiškė 
nepasitenkinimą detektyviniu pobūdžiu, 
psichologinio gilumo stoka, neparodymu 
lietuviškos buities.

EMIGRANTAI LITERATŪROS VAKARE

Kaune buvo suruoštas literatūros vaka
ras, kuriame taip pat buvo skaitomi eilė
raščiai JAV gyvenančios Liūnės Sutemos, 
JAV mirusio Algimanto Mackaus ir Lietu
voje karo metu žuvusio Vytauto Mačernio, 
kurio poezija buvo leidžiama iš pradžių tik 
svetur, bet neseniai rinkinys išėjo ir Lietu
voje.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGON

Rašytojų sąjungon Lietuvoje priimti J. 
Eulota, E. Ignatavičius, J. Nekrošius, Br. 
Raguotis. A. Samulionis, J. Strielkūnas, S 
Šaltenis, B. Vilimaitė ir V. Visockas.

UŽSISPYRUSI RADIOLA
„Tiesoje“ išspausdintas toks B. Ažubalio 

iš Vilniaus laiškas:
„Sugedus radiolai „Charkovas“, sausio 

12 d. nuvežiau ją remontuoti į „Kibirkš
ties“ kombinatą. Po savaitės ją atsiėmiau 
drauge su garantija trims mėnesiams. Na
muose radiola veikė tik 10 minučių, Sausio 
19 d. radiolą nuvežiau atgal į „Kibirkštį“. 
Deja, po antro remonto radiola visiškai ne
veikė. Kai sausio 29 dieną nuvažiavau į 
kombinatą, man pažadėjo atsiųsti meistrą j 
namus, tačiau jis nepasirodė ir iki šiol.

„Važinėjimas į kombinatą ir remontas 
man kainavo daugiau kaip 10 rublių, o nau
dos iš jo — jokios. Kam reikalingos tokios 
„paslaugos“?“

**************************************************i[*A>****.*it,******.yt*********it*^w*lk*w***wl
P. SEVERS

ATOSTOGOS SALOSE
Grįžtančius iš Mousos lydėjo mus du 

delfinai, kartais priplaukdami per metrą 
prie laivo, iššokdami iš vandens ir vėl pasi
nerdami. Mačiau taip pat pakraštyje jūros 
šunes, bet tie labai baukštūs, arti neprisi
leidžia.

Kitą dieną buvome pietiniame Mainlan- 
do gale. Aukštai ant uolos stovi jūros švy
turys Sumburgh Head. Apačioje lyguma, 
ir tenai yra aerodromas (civilinis) Sum
burgh airport. Šiek tiek į šiaurę nuo jūros 
švyturio, mažos įlankos pakraštyje, yra 
pamatai vieno brocho, prie jo priėšistori- 
nis kaimas iš 2000 prieš Kristų. Apvalūs 
namai, statyti iš akmenų, įleisti žemėje. 
Akmeninės lovos, stalčiai, sėdynės, žemas 
stalas, ugniakurai. Namai sujungti tarpusa
vyje siaurais koridoriais. Krūvos jūros 
sliekų kiautų, o tarp jų avių ir šunų kaulai. 
Taip bent aiškino muziejaus vadovas. Ma
žasis muziejus turi taip pat įrankių ir gink
lų iš vikingų laikotarpio. Jų sodybos šiek 
tiek į šiaurę nuo torocho. Tai Jarlshof, 
Sari (angį, earl), vietinis vikingų vadas.

Spiggieje aplankėme dar kitą brochą va
kariniame Lerwicko krante. Tai Olickhi- 
min broch. Išlikęs iki 4 m aukščio, apsau
gotas dar akmenų siena nuo jūros pusės, 
sudėta iš didelių netašytų akmenų. Audros 
metu bangos siekia iki brocho pamatų.

Aplankėme su berniuku taip pat vadina
mąją Seals bay, nedidelę įlanką, uždarytą 
aukštomis uolomis iš visų pusių, tik šiau
rėje yra išėjimas į jūrą. Jaunieji šunes, 
balti, foesišildo ant uolų. Suaugę, apie 2 m 
ilgio, nardo pakrantėse. Sandy norėjo nusi
leisti žemyn ir pasižiūrėti į juos iš arti. Bet 
nusileisti reikia apie šimtą metrų, tad pa
vojinga. ir nenorėjau rizikuoti. Užteko 
nuotraukų.

Netoli Seals bay yra apleisti kariniai 
įrengimai iš paskutiniojo karo — barakai, 
pabūklų aikštės ir netoli eilės prieškarinių 
kliūčių. Britų karo vadai darė prielaidą, 
kad vokiečiai gali mėginti išlaipinti desan
tą, kur jūros pakrantė smėlėta ir prieina
ma, kaip Spiggie įlankoje į rytus nuo sody
bų.

Savaitė prabėgo greit, per greit. Svetingi 
žmonės, švarus oras, geras maistas ir ra
mumas, kurio nerasi žemyne. Mano Sandy 
buvo mėgstamas visų, ypač moteriškių. 
Gaila buvo skirtis, bet reikia.

Beje, birželio ir liepos mėnesiais Shet- 
lando salose nakties kaip ir nėra. Pusiau
nakty galima skaityti lauke. Priėblanda 
pabūna iki 2 vai. ryto, ir saulė vėl danguje 
3 vai. ryto. Klimatas vasarą neblogas. Tu
rėjome visą savaitę sausą ir šviesią. Kas 
kita žiemos metu. Tada audros būna be
veik kas dieną.

Kitos savaitės ketvirtadienio rytą iš 
Spiggie išvažiavome į Lerwicką. Uoste tie 
iš mūsų, kurie turėjo keliauti į šiaurę, pa
sikrovėme į „Earl of Zetland“ laivą. Nedi
delis laivas — 1.300 tonų, ir jame nedaug 

I klasės vietų. Taigi daugumas keleivių 
prabūna denyje. Bet tas laivas naudojamas 
susisiekti tarp įvairių salų. Tai žmonės 
daugiausia ir prabūna viršutinio denio sa
lone. Kadangi kelionė iš Lerwicko į šiaurę 
trunka tik 12 vai., tai nepatogumas nedi
delis.

Ketvirtadienį praleidome Lerwicke. San
dy ir aš nuėjome apie 2 mylias Į kitą salos 
pusę dar kartą aplankyti Clickhimino 
broch, buvome dar muziejuje, apžiūrėjo
me žvejų uostą, kur matėme du mažus ryk
lius, pagautus Šiaurės jūroje. Mažieji ryk
liai pasiekia apie 3 m ilgio, bet mūsų ma
tytieji buvo daug mažesni. Aplankėme taip 
pat krautuves. Nusipirkau dar mažą sidab
rinį medaljoną. Auksakaliai, arba geriau 
.pasakius sidabrakaliai, prisilaiko Lerwicko 
apylinkėje Weisdale. Apyrankės ir sagtys 
gaminamos pagal senovės vikingų pavyz
džius. Medžio ir odos dirbiniai, molio dir
biniai gaminami mažais kiekiais, daugiau
sia turistams. Didesnė pramonė negali vys
tytis dėl žaliavų stokos.

Kitą rytą pajudėjome iš uosto. Truputį 
ūkanota ir šaltoka. Krantai plaukia pro ša
lį, ir už pusvalandžio Lerwicko miestas pa
sislepia ūkanoje. Esame netoli nuo rytinio 
salos kranto, jis matomas aiškiai, bet gyve
namosios vietovės pranyksta, tik kur-ne- 
kur mažas namelis ar du jūros pakrantėje. 
Vienur kitur matomos apleistos sodybos. 
Salos viduje neaukštos kalvos tiesiasi 
grandine į šiaurę. Daugiausia statūs uolo
ti krantai. Į rytus ir šiaurės rytus atvira 
jūra, padengta ūkanos, tuščia, be jokio lai
vo. Apie pusiaudienį įplaukiame į siaurą 
įlanką. Rytuose didoka sala. Tai Whalsay, 
žvejų apylinkė, aivas Lsumažina greitį, 
įplaukiame į siaurą vandens rankovę Lin- 
ga Sound tarp West Linga ir Whalsay ir 
sustojame mažame uoste — Symbister. 
Whalsay turi apie 300 gyv. keliose vieto
vėse. Keli keleiviai išlipo iš laivo, kiti įli
pa vykti toliau į šiaurę. Iškraunami ir 
pakraunami dėžės, maišai. Tur būt, pusė 
salos gyventojų susirinko uoste. Užtrunka
me 45 min., vos užtenka laiko išeiti kran- 
tan ir krautuvėje už poros šimto metrų 
nusipirkti atviručių. Sandy rado, smėlėtoje 
pakrantėje nikelinį pistoletą ir labai juc 
džiaugėsi.

Plaukėme į šiaurę visą dieną, sustodami 
pakeliui dar trijose vietose — Mid Yell, 
Fetlar ir Uyeasgund. Visur tas pats vaiz
das: uoloti krantai, toliau kalvos, kur-ne- 
kur mažos sodybos, vienas didelis namas, 
toliau kažkoks bokštas ir pora mažų name
lių. Grupės mažesnių uolėtų salelių, virš 
vandens stūksančios ir povandeninės uolos. 
Pilies griuvėsiai. Ir niekur nei vieno me
džio, nei vieno krūmo, nieko aukštesnio už 
žolę. Sutinkame žvejų kuterius ar kokį di
desnį laivą, o šiaip horizontas į rytus tuš
čias — pilkoji jūra ir pilkasis dangus susi
lieja Į viena.

LIETUVOJE
SUMAIŠĖ NUMERIUS

Eritanijos populiarieji laikraščiai „Daily 
Mirror“ ir „Daily Sketch“ vasario 11 d. iš
sispausdino nepolitinę istorijėlę iš Lietu
vos. Iš visa ko atrodytų, kad ta istorijėlė 
net buvo pasiekusi Komsomolskaja Prav
da puslapius ir per juos pasiekė įdomybių 
ištroškusius britų laikraščius.

...Gyveno Jonas Palubys... Ne, šįkart is
torija pasakoja apie Joną Paberžį, rokiš- 
kietį, kuris naktį grįžo namo. Nors jis gi- 
nąsis, bet iš tiesų tai buvęs išgėręs. Įėjęs 
jis į butą, o čia iš vonios kambario kažkoks 
vyriškis nuskuba vien apatinėmis kelnė
mis apsirengęs. Aha... Tai turi būti žmonos 
meilužis! Paberžis smogė jam, ir tas išsi
tiesė ant grindų. Dabar jis turi susitvarky
ti su neištikima žmona. Sutikęs ją, patam
sy tekštelėjo per veidą.

žinoma, kilo triukšmas, ir atbėgo kaimy
nai, ir tik tada paaiškėjo, kad Jonas Paber
žis, taip, pataikė pareiti į savo Taikos gat
vę, bet sumaišė namų numerius. Jis gyve
na 13, o įėjo į Nr. 11.

DR. D. EIDUKAS
Politechnikos institute Lietuvoje techni

kos mokslų daktaro laipsnio disertaciją ap
gynė Danielius Eidukas. Jo tema — apie 
puslaidininkių prietaisus.

Tai pirmas šios srities technikos mokslų 
daktaras Lietuvoje. (ELTA)

KAIP APŠVIESTI LIETUVĄ?
Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir 

žurnalistų sąjunga kovo 12 d. surengė 
spaudos konferenciją.

Konferencijos tema — „tarptautinio gy
venimo klausimų nušvietimas spaudoje“.

PAMINĖTAS J. BIELINIS
Suostuose „švyturio“ kolūkis ir biržie

čiai iškilmingai paminėjo garsiojo knygne
šio Jurgio Bielinio 125 metų gimimo sukak
tį.

Surinkti, dokumentai apie knygnešį yra 
saugomi Biržų kraštotyros muziejuje. J. 
Bielinis yra palaidotas Suostuose.

KALBININKO PAMOKYMAS
Kad minkščiau būtų gulėti, į lovą deda

me čiužinį arba matracą, bet ne šieniką, 
perdirbtą iš lenkų kalbos.

(Iš „šluotos“)

Devintą vai. vakaro atplaukėme į savo 
kelionės tikslą — Haroldswicką. Gili įlan
ka, apsaugota iš trijų pusių. Pietuose linija 
baltų namų ir pilkų barakų. Tai RAF sto
tis. Mūsų šiaurinėje įlankos pusėje gal de
šimtis nedidelių namų, keli žvejų laivai, tai 
ir viskas. Iš uosto krantinės pamačiau uos
to dugne krūvas negyvų žuvų. „Kas tai?“ 
klausiu vieną žveją. „Nunuodytos?“ „Ne“, 
sako, „pagal nustatytą tvarką galima pasi
likti tik didesnes žuvis. Mažosios turi būti 
išmestos vėl į jūrą“. „Bet jos jau negyvos“ 
sakau. „Tai maisto naikinimas“. Patraukia 
pečiais. „Kas nori, gali pasiimti jų, kiek tik 
nori. Eet žmonių čia maža, tai ką gi dary
ti su likusia? Vežti į Lerwicką negalima — 
per mažos, tai reikia išmesti“. Iš tikrųjų 
Škotijoje ne viena šeima padėkotų už tas 
žuvis, jei tik galėtų gauti. O čia jos išmeta
mos į jūrą.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ 

? 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 
neperšania ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyi- 
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 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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Europos Lietuvių Kronikų
LONDONAS

ŠOKIŲ VAKARAS-GEGUŽINĖ
Londono šeštadieninės Mokyklos Tėvų 

Grupė, gegužės 1 dieną Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a Vic
toria Park Rd., London, E. 9) ruošia

Didžiulį šokių vakarą-gegužinę.
Gros viena geriausių Londono šokių mu

zikos kapelų „Sorrento“, talkininkaujant jų 
nuolatiniam ir labai populiariam daininin
kui.

Įvairūs šalti užkandžiai, vynas ir įėjimas 
tik £1,25.

Pradžia 8 v. v., tęsis iki 1 vai. ryto.
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas F 

Senkuvienę, K. Makūną, V. Jurienę, arba 
paskambinus telefonu 739 8734.

MARGUČIŲ BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 

Margučių Balius įvyks balandžio 17 d. 'Pa
rapijos salėj, 345a Victoria Road, Hackney 
E9, 7.30 vv.

Gros Michael Mackler Trio. Bilietai 30 p 
Margučiai bus premijuojami.

ANTIKOMUNISTINĖ DEMONSTRACIJA
Democratic Alliance balandžio 25 d., sek

madienį, ruošia Londone didelę antikomu
nistinę demonstraciją.

Demonstracijos dalyviai 2.15 vai. renka
si prie Speakers Corner (Marble Arch). Iš 
čia bus žygiuojama prie sovietų ambasa- 
dos.

Kalbas sakys britų parlamento nariai, 
švedų politiniai vadai ir pavergtųjų tautų 
atstovai.

Demonstracijoje dalyvauja ir lietuviai.

BRADFORDAS
BRADFORDO DBLS SUSIRINKIMAS

‘ Balandžio 17 d., 7 vai. vakare, Vyties 
klubo salėje šaukiamas DELS Bradfordo 
skyriaus narių ir tai idėjai pritariančių su
sirinkimas.

Susirinkime bus svarstomi skyriaus atei
ties reikalai, išrinksime skyriaus valdybą 
ir nustatysime ateities veikimo gaires.

Prašome visus susirinkime dalyvauti.
Skyriaus iždininkas

MANCHESTERIS
ŠEIMŲ POBŪVIS

Manchesterio Moterų Būrelis ruošia ba
landžio 24 d., 6 vai. vakaro, Manchesterio 
Soc. Klube šeimų pobūvį.

Kviečiamos visos šeimos dalyvauti.
Užsiregistruojama pas valdybos nares.

M. B. Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Manchesterio lietuvių skautų draugovės 

gegužės 1 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Man
chesterio Lietuvių Soc. Klubo patalpose 
rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys Ant. Jaloveckas.
Meninę dalį išpildys skautai.
Po minėjimo visos motinos bus pavaišin

tos arbatėle.
. Maloniai kviečiame visus tautiečius mi

nėjime dalyvauti.
' Draugovių vadovai

LEICESTERIS
PUIKUS KONCERTAS SU 

LONDONIŠKIAIS
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šių 

metų kovo 13 d. įvyko bendras pabaltiečių 
koncertas lenkų parapijos salėje. To kon
certo tikslas — suartinti visus vietinius tri
jų Pabaltijo valstybių tautiečius. Kadangi 
buvo pašto streikas, tai neturėjome lietuvių 
svečių iš kitų apylinkių. Bet pats koncer
tas buvo gražus.

Lietuvių koncerto programą išpildė at
važiavusi iš Londono tautinių šokėjų gru
pė. Taip pat ji sudainavo gražių lietuviškų 
dainų. Visi svečiai buvo labai patenkinti 
ir plojo tol, kol mūsų grupė ryžosi pakarto
ti savo šokius ir dainas.

Leicesterio lietuviai ir mūsų pirmininkas 
K. Paukštys labai dėkoja jaunimui už šį 
lietuvišką pasirodymą ir linki kuo geriau, 
sips jiems sėkmės ateityje.

Mūsų koncertu rūpinosi pirmininkas K. 
Paukštys, kuris parsivežė visą tautinę šo
kių grupę į savo namus, gerai pavaišino ir 
pernakvydino ir kitą dieną išleisdamas pa
prašė, kad kitais metais vėl mes pasimaty- 
tume.

J. Skorka

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — balandžio 18 d., 11.45 vai., 

pamaldos.
MANCHESTER — balandžio 25 d.. 11 vai., 

pamaldos.
BRADFORD — balandžio 18 d., 13.30 v.
LEEDS — balandžio 18 d., 3 v., Holy Rosa

ry bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 25 d., 1 v., 

St. Joseph bažn.
KETTERINGE — balandžio 18 d., 12 vai. 

Po pamaldų a. a. Onos Černiauskienės 
kapo paminklo šventinimas.

NOTTINGHAME — balandžio 25 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — balandžio 25 d., 11 vai. Brid
ge Ga’e.

VOKIETIJA
METINIS „LABDAROS“ DRAUGIJOS IR 

LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAI

įvyko Stuttgarte sausio 9 d. Iš „Labdaros“ 
Valdybos dalyviai išgirdo pranešimą apie 
jos veiklą 1970 metais: buvo išdalyta pa
šalpų, paremtas studijuojantis jaunimas, ir 
kasoj esama 3500 DM. Seniau išduotos pa
skolos pradedančios grįžti atgal į šios drau
gijos kasą. „Labdaros“ valdybą sudaro: J. 
Glemža, E. Lucienė ir G. Šlikas, o revizijos 
komisiją: J. Norkaitis, L. Dirsė ir P. Suoka.

Lietuvių Klubo susirinkime daugiausia 
kalbėta vėl apie Vok. Liet. Bendruomenės 
statuto reformą. J. Kairys ir S. Vykintas, 
atvykę iš Miuncheno ir Memmingeno, pri
statė pasiūlymus. Kiek ilgiau buvo disku- 
tujjami klausimai, kas gali būti Liet. Ben- 
diuomenės nariu ir kas turįs gauti teisę 
dalyvauti jos organų rinkimuose.

STUTTGARTO LIETUVIUOSE
EI. Morozovaitė-Brugger, Stuttgart, sau

sio mėnesį išlaikė baigiamuosius pedagogi
kos egzaminus.

Ingr. Suokaitė-Helmer, kilusi iš Ludwigs- 
bvrgo, jau bebaigianti meno dėstytojos 
mokslą Miuncheno meno akademijoje.

Vai. Lėmanieiiė, iš Niurnbergo, studijuo
ja iti Tiubingeno universitete farmaceuti- 
ką, jau artėja prie studijų galo.

Rūta ir Algis Auksoraičiai, iš Aspergo. 
nuo naujų metų pradžios mokosi lietuviš
koje Vasario 16-sios gimnazijoje.

MIRUSIEJI
Ona Rudaitienė mirė 1970 m. spalio 21 d. 

Palaidota Ead Zwischenahno kapinėse. Bu
vo gimusi 1890 rugpiūčio 28 d. Lankeliškė- 
se.

Mikas Radzevičius, VLB Bad Zwischen
ahno apylinkės narys, mirė 1970 m. lapkri
čio 16 d. Palaidotas Oldenburge, Kreyn- 
brueck kapinėse. Buvo gimęs 1901 sausio 
1 d. Nepr. Lietuvoje buvo polic. nuovados 
viršininkas. Žmona mokytoja 1941 ištremta 
Sibiran.

Pranciška Lankutienė (Lankutsch) mirė 
1970 m. gruodžio 30 d. Hauptstuhle. Palai
dota 1971 m. sausio 2 d. vietos kapinėse. 
Buvo gimusi 1909 m. Raseinių apskr. Lai
dotuvėse, be vokiečių, dalyvavo ir kelioli
ka lietuvių. Dėl ligos negalėjo dalyvauti 
vyras Gustavas. Lietuviai nuvyko į jo na
mus pareikšti užuojautos.

SUTARTINAI DARBUOTIS TĖVYNEI IR 
TAUTIEČIAMS

Šitą mintį k. K. Senkus atskiru referatu- 
pranešimu iškėlė ir pabrėžė vasario 7 d. 
Stuttgarte.

Šiam gražiam tikslui siekti gražią pra
džią padarė inž. G. Šlikas, liet, pamaldose 
vietoj pamokslo skaitydamas apie Kalėdų 
Kristaus atneštą ramybę geros valios žmo
nėms. Po pamaldų atvykusieji kantriai iš
klausė referatą apie žmogiškas problemas 
mūsų veikloje. Buvo šiek tiek diskutuota 
ir ryžtasi šia linkme ką nors konkrečiau 
bandyti.

RASTATTE STIPRĖJA LIETUVIŠKA 
VEIKLA

Rastatto organizuotai lietuviškai ben
druomenei priklauso Gaggenau, Karlsruhe 
ir kitur gyvenantys nariai. Ši L. Bendruo
menė, kuriai dabar vadovauja Marta Kur
šienė, veikia jau apie 10 metų. Lietuvišką 
kultūrą puoselėja dainomis, giesmėmis ir 
kitaip. Yra susiorganizavęs chorelis. Dabar 
jame gieda 8 moterys ir 6 vyrai. Jis dar
buojasi nuo 1966 metų. Jį pirmieji sudarė 
Gustainiai, Kuršiai, Ruguliai, Sadlauskas 
ir kiti; seniau jam vadovavo Feliksas An- 
driejauskas, o šiuo metu jam vadovauja 
Marytė Kuršutė iš Gaggenau, kuri Vasario 
16-sios gimnazijoje baigė vidurinę abitūrą. 
M. Kuršytė ketina vykti į Hamburgą toliau 
mokytis auklėtojų institute.

Neseniai įsikūręs Rastatto apylinkėje vei
kia L. Moterų Klubas su 9 narėm. Pirmi
ninkauja Stasė Rugulienė, kuri Rastatte 
prie greitkelio įsigytąjį sklypą žada užleisti 
lietuviškoms gegužinėms ir kitokiems su
buvimams. Iki šiol subuvimai po atviru 
dangum jau vyko Gustainių darže.

Rastatto Apylinkei ponia E. Milerienė iš 
Karlsruhe padovanojo po rinkinį „Eglutės“ 
ir „Moters“ žurnalų.

ATVAŽIAVO STUDIJUOTI
Stuttgarte ir kitur lankėsi studentas Jo

nas Reinys iš Amerikos, Čikagos. Jis, 4 mė
nesius mokęsis vokiečių kalbos Goethes 
institute. Schwaebisch Hall, apsisprendė 
toliau studijuoti mediciną; tai darysiąs, gal 
būt. Tiubingene.

I AUSTRALIJĄ
Dr. J. Norkaitis, Stuttgart, kelioms savai

tėms išvyko į Australiją.

ANELĖ VALAITYTĖ

Štai ką rašo apie Anelę Valaitytę „Berli
ner Zeitung“ bendradarbis A. R. kovo 9 d.:

Iš pašto į Pop — toks kelias patrauklios. 
mT’err’os dainininkės T.e”os Valaitis, im

porto iš Lietuvos. Savo antrąja daina — 
„O gyvenimas eis toliau“ ji pateko tarp pir
mųjų penkių ZDF, t. y. vokiečių antrosios 
televizijos programon „Deutsche Hitpara
de“. Lena Valaitis, gražus moderniųjų dai
nininkų prieauglis iš Lietuvos, tur būt, tuo 
patenkinta. Jos visą vokiečių Fed. Respub
likos plotą apimantis pasirodymas vokie
čiams dainos mylėtojams geriausiai pasise
kė. Buvusi federalinio pašto tarnautoja, su 
lengvąja muzika apvažinėjusi Prancūziją. 
Italiją ir Olandiją, įsigijo patyrimo dainuo
ti. Ji jau turėjo kišenėje stipendiją klasiki
nei muzikai studijuoti, bet kai viską dar 
kartą apgalvojo, tuomet perėjo į lengvosios 
muzikos sritį. Tai džiugina Pop muzikos 
šalininkus, kuriems „pašto Lenos“ graži iš
vaizda bent tiek pat lenda į akis, kaip ir jos 
balsas į ausis. Grakščioji lietuvaitė atvirai 
prisipažįsta, kad ji sau gerą vietą „Deut
sche Hitparade“ gavo vien tik vyriškių įta
kos dėka. Eet vis dėlto Lena yra ypatingos 
nuomonės apie vyriškius: „Nenorėčiau pa
sakyti, kad negražūs vyrai mane ypač vi
liotų, bet, mano nuomone, vyras privalo 
pirmoje eilėje būti ne tiek gražus, kiek in
teligentiškas (vokiečių kalboje „intelli
gent“ nebūtinai reiškia kokius nors moks
lus baigusį žmogų, kaip tas žodis, pvz., var
tojamas lietuvių kalboje, bet reiškia gabų, 
protingą, sumanų ir panašiai). Tokiame vy
re yra daug daugiau ko surasti...“

Po trim nuotraukomis, kurios buvo iš
spausdintos tame pačiame „B. Z.“, yra to
kie užrašai: „Deutsche Hitparade“ viešnia, 
Gražus pasirodymas Vokietijos Pop srity
je ir Apsupta autografų medžiotojų.

J. Pyragas

SOCIALDEMOKRATAI TARĖSI
Kovo 27-28 d. d. įvyko Vokietijos Lietu

vių socialdemokratų Draugijos narių visuo
tinis suvažiavimas. Dalyvavo keliolika 
Draugijos narių ir dvi dienas svarstė ilgą 
dienotvarkę.

Svarstant lietuvių visuomenės Vokietijo
je reikalus, ilgiau buvo sustota ties ben
druomenės veikla ir šiais metais įvykstan
čiais Krašto Tarybos rinkimais. Teko iš
girsti nusiskundimų, kad Draugijos nariai, 
aktyviai dalyvaudami bendruomenės insti
tucijose, maža teturi laiko Draugijos reika
lams. Tie gi bendruomeniniai reikalai insti
tucijų viršūnėse lyg sustingo vietoje — 
Krašto Taryba per visą trejų metų kaden
ciją jau pirmoje sesijoje, priėmusi nutari
mus dėl bendruomenės statuto pakeitimo, 
kasmet savo sesijose statutą svarstė, bet 
pakeisti ir statutą pritaikyti esamoms są
lygoms nepajėgė. Antras svarbus klausi
mas — Krašto Tarybos rinkimų nuostatai.

Nežiūrint tai, kad Krašto tarybos rinki
muose 1967 metais buvo suklupta, balsuo
jant už akių korespondenciniu būdu, ir 
Garbės teismas savo išvadas Tarybos sesi
joje užbaigė konstatavimu, kad rinkimai 
buvo pravesti netvarkingai ir Tarybos na
rių dalis pasiūlė Tarybai išsiskirstyti ir 
naujus rinkimus paskelbti, vis dėlto Krašto 
Taryba nutarė šiais metais visus rinkimus 
vykdyti korespondenciniu būdu. Tokiems 
rinkimams būtini tikslūs narių sąrašai ir 
svarbūs sunkiai įvykdomi du momentai: 
pirmasis — kad Rinkimų komisijos išsiųs
tieji balsavimo lapai patektų balsuotojams 
ir kaip pasielgti, jeigu balsuotojų dalis ne
gaus balsavimo lapų, antras — garantija, 
kad balsuotojų grąžinamieji Rinkimų ko
misijai jos nurodytuoju adresu balsavimo 
lapai negalėtų būti paliesti, iki Rinkimų ko
misija juos visus vienu kartu priims ir 
skaičiuos.

Suvažiavimas nutarė rinkimuose daly
vauti ir tartis su kitomis liberalinėmis gru
pėmis dėl bendruomenininkų sąrašo suda
rymo.

Suvažiavimas pasisakė už kontaktą su ki
tomis lietuviškomis organizacijomis lietu
viškoje veikloje.

Suvažiavimas konstatavo, kad Draugijos 
veikla, nors nesparčiai, bet plečiasi, įsijun
gia naujų narių, ir tvirtėja ryšiai su kitų 
kraštų lietuvių socialdemokratinėmis orga
nizacijomis.

Euvo pakeistas Draugijos statutas. įve
dant Revizijos komisiją ir atsisakant nuo 
Tarybos.

Aptarti spaudos reikalai. „Apžvalgos“ re
dakcija paraginta dažniau išleisti lapelį.

Išrinktos Draugijos Valdyba ir Revizijos 
■komisija.

Nutarta pasveikinti kitų kraštų lietuvių 
socialdemokratų organizacijas.

Padėkojus Tarybai ir Valdybai ir pavie- 
niems asmenims už atliktuosius darbus, su
važiavimas draugiškoje nuotaikoje užbaig
tas.

J-a

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ STUTTGARTE

Šiemet ji buvo atšvęsta vasario 28 d. 
Stuttgarto ir apylinkės lietuviai Vasario 16 
minėjimą pradėjo pamaldomis Kolping- 
haus koplyčioje. Cannstatte. Pamaldose už 
Lietuvą kun. K. Senkus pabrėžė teisingu
mo ir meilės principus, kurie mus įpareigo
ja mūsų okupuotą tautą ne tik užjausti, 
bet ir darbais jai padėti.

Viešbučio „Schwabenbraeu“ salėje VLB 
Stuttgarto Apylinkės pirmininkė Z. Glem- 
žienė, iškilmingąją minėjimo dalį atidary
dama, pažymėjo, kad Vasario 16 yra ypač 
brangi šventė visiems lietuviams; ji kvietė 
vieningam darbui, kad mūsų tėvynei ir vėl 
išauštu laisvės rytojus, šventišką kalbą pa
sakė Š’rnicarijns atvykęs, visiems lietu

viams ir jų svečiams žinomas prof. Juozas 
Eretas. Jis vaizdingais žodžiais nušvietė da
bartinę tarptautinę padėtį ir nurodė ženk
lus, kurie aiškiai kalba, kad kova už lais
vę vyksta nenutrūkstamai, ir pažymėjo, 
kad lietuviai neprivalo nustoti vilties at
gauti valstybinę laisvę, žmogaus gyveni
mas per trumpas, pabrėžė kalbėtojas, kad 
pagal jį būtų galima matuoti ir istorinius 
įvykius. Tačiau istorija niekada neina at
gal. Istorijos ratas pasuko laisvės keliu, ir 
tautų laisvės troškimo nepajėgs užgniaužti 
jokia prievarta ir jokie pančiai. Baigdamas 
jis kvietė visus lietuvius vieningai burtis 
krūvon ir savo darbais bei tautiniu susi
pratimu priminti visam pasauliui apie mū
sų tėvynės pavergimą, apie lietuvių tautos 
kovą už laisvę.

Po prof. Ereto kalbėjęs Ministerijos ta
rėjas dr. Wottge išreiškė džiaugsmą būti 
lietuvių tarpe ir jausti, kaip ši išblaškyta 
tauta vieningai trokšta laisvės. Linkėjo, 
kad vieningu darbu šis troškimas išsipildy
tų. Latvių Bendruomenės vardu kalbėjo 
ministras Liepinš, sveikindamas visus su
sirinkusius tokios iškilmingos progos ženk
le ir linkėdamas, kad Pabaltijo tautos vėl 
atgautų prarastą nepriklausomybę. Balta
rusių Bendruomenės vardu Kosmovičius 
linkėjo lietuviams ir kitom pavergtom tau
tom greitai atgauti laisvę ir įsijungti į lais
vai žydinčių kraštų eiles.

Programos pranešėjas inž. G. Šlikas per
skaitė sveikinimo laišką, gautą iš Liubeko 
lietuvių Apylinkės, ir pateikė savą vaizdin
gą kūrinėlį apie tėvynės meilę.

Šventišką programą dar labiau sugyvino 
ir paįvairino iš Belgijos atvykusi solistė 
Bionė Gailiutė-Spies; pianinu Appenzelle- 
rio palydima, ji gyvai išpildė septynias 
nuotaikingas dainas. Išraiškingai padainuo
tos lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos 
sukėlė džiugų klausytojų pritarimą, išreikš
tą audringomis katutėmis.

Iškilmingosios dalies pradžiai ir pabai
gai, giliai įsijausdamas, pianinu skambino 
jaunas Stuttgarto lietuvis stud. Alfredas 
Repšys.

Gerai pasisekusį Vasario 16 minėjimą 
užbaigėme, vieningai giedodami tautos 
himną. Po to sekęs pasižmonėjimas daly
vius vieną su kitu supažindino ir suartino, 
kad jie draugėje pasiliko iki vakaro.

Franko
PRANAS

Bandė Auld Frank daržininkauti praeitą 
metą — nieko neišėjo. Išsimokslinimas per 
mažas, kad galėtų daržininkystės straips
nius studijuoti. Atėjo ruduo, kaimynai der
lių ima, į parodas daržoves neša, o Auld 
Frank neturi nei pats ko valgyti, nei kitam 
parodyti. Susitiko jis vieną dieną pažįsta
mą lietuvį ir užvedė kalbą apie nepasiseku
sią daržininkystę.

— Nekreipk dėmesio į tuos daržininkiš- 
kus straipsnius, — sako jam draugas. — 
Puikiausią daržą užauginau be jokių pamo
kymų, vien tik savo protu. Atvažiuok kitą 
sekmadienį pas mane, praktiškai daržinin
kystės pamokysiu.

Sekmadienį Auld Frank tuoj po pamaldų 
įsėdo į autobusą nė pietų nevalgęs — drau
gas daržo gėrybes bus ant stalo sudėjęs. 
Kelyje reikia persėsti į kitą autobusą, o tas 
kitas dar neatėjęs. Tai nuėjo jis į viešbutį, 
negi stovės ir lauks gatvėje. O kai po va
landos duris pravėręs pažiūrėjo, pamatė, 
kad autobusas jau išeina. Grįžo atgal, pa
laukė dar valandą ir nuvažiavo sekančiu 
autobusu.

— Na, rodyk tuojau praktiškai savo dar
žininkystę, — sako Auld Frank, vos pro du
ris įėjęs.

*— Nebėra daržo, — sako draugas. — Sa
kei, kad atvažiuosi antrą valandą, laukiau 
tavęs prie autobuso sustojimo, nebuvai, 
maniau, kad visai neatvažiuosi, tai sėdome 
ir suvalgėme visą daržo derlių.

Šį pavasarį Auld Frank pasiryžęs užau
ginti daržą, kad prieš kaimynus galėtų pa
sididžiuoti. Nepatingės su kastuvu padirbė
ti, nepatingės ir senus smegenis palaužyti, 
kad daržininkystės straipsnius suprastų. O 
rudenį nuėmęs derlių sukvies visą apylin
kės lietuvišką visuomenę į daržo derliaus 
šventę, ateis ir Auld Mc Ginty, visiems už
teks daržo gėrybių. Ir Glorijai duos raugin
tų kopūstų pirmadieniais, kad ji iš po sek
madienio pagėringa nedejuotų. Rauginti 
kopūstai širdį pagėringą kaip brokšteliu 
nušveičia, visi tai iš patyrimo žino.

Kaimynas po daržą žingsniuoja, darži
ninkystės darbų plano metmenis sudarinė
ja. Užklausė Auld Frank kaimyną, kaip jis 
rengia žemę, kuo žada tręšti.

■ — Nieko ypatinga aš nedarau, — aiškina 
kaimynas. — Su kastuvu sukasiu, su grėb
liu sulyginsiu, pasėsiu, ir tegul auga.

— Aš bandau skaityti daržininkystės 
straipsnius, bet sunku man nemokytam 
juos suprasti. Lietuvoj žmonės kartais iš 
didelio rašto išeidavo iš krašto, bijau, kad 
ir man taip neatsitiktų.

— Kaip juokinga! — sako kaimynas. — 
Ne, čia niekas neišeina iš krašto. Neteko nė 
Anglijoj tokių dalykų girdėti. Kartais tik 
atsitinka, kad per didelę edukaciją galvoj 
prasideda vibracija.

Pradeda Auld Frank vėl skaityti darži
ninkystės straipsnius. Sakinį po sakinio, 
eilutę po eilutės. O galvoj tartum peteliš
kės apie kopūstus skrajotu, su kiekviena 
naujai perskaityta eilute vis viena peteliš
kė nrisideda. Negalima toliau skaityti, rei-

KIEK METŲ BITEI?
Archeologinės iškasenos rodo, kad žmo

gus bitininkyste pradėjo verstis prieš daug 
tūkstančių metų. Ant senovės Egipto fa
raono Menos, mirusio 3623 m. prieš Kris
tų, sarkofago buvo rasta žinių apie bites, 
jų gyvenimą, patarimų kaip jas prižiūrėti, 
medų vartoti gydytis. Kito faraono šven
tyklos bareljefe, kuris datuojamas 2600 m. 
pr. Kristų, pavaizduoti medaus gavybos ir 
bičių veisimo būdai. Įdomu, kad tokiais pat 
būdais Egipte naudojamasi ir dabar. Ara
bų bitininkai aviliams lipdo kūgio pavidalo 
cilindrinius ąsočius iš Nilo dumblo arba 
pina karklines pintines, o po to aptepa mo
liu. Tokie aviliai maždaug pusantro metro 
ilgio ir 20 cm aukščio.

LAIKO IR TECHNIKOS SKIRTUMAI
XV a. pradžioje Johanas Gutenbergas 

sugaišo penkerius metus, liedamas spaus
dinimo formą iš surenkamų raidžių, kuri 
skirta jo istorinės biblijos spausdinimui, ir 
dar trejus metus apie dviejų šimtų tos kny
gos egzempliorių atspausdinimui. Šiandien 
elektroninėmis skaičiavimo mašinomia vi
są bibliją galima surinkti per 77 minutes.

(Mokslas Ir technika)

Nidos spaustuvė jau priiminėja spaus
dinti įvairių rūšių mažuosius darbus 
— laiškams antgalvius, sąskaitas, 

užsakymų blankus, biznio korteles, vokus 
ir visa kita, kas tik reikalinga parduotu
vėms, raštinėms ir privatiems reikalams.

Užsakymus prašom siųsti paštu arba 
net perduoti telefonu, o kas arčiau 
gyvena, prašom atsilankyti spaustu

vėje ir vietoje išsiaiškinti, kaip pageidau
jama užsakymą atlikti.

Norima priminti, kad užsakomųjų 
spausdinti darbų tekstus reikia rašy
ti aiškiai. Taip pat visada prašom 

nurodyti, kokios rūšies popieriuje reikia 
spausdinti, kokia turi būti popieriaus spal
va, kokios spalvos dažais spausdinti, koks 
popieriaus dydis.

derlius
MILAŠIUS
kia sustoti. Padeda Auld Frank laikraštį į 
šalį, nueina į karčiamą, ten su kiekvienu iš
gėrimu galvoje raminasi, kol pagaliau po 
kelinto išgėrimo jis gali grįžti namo.

Pabando jis skaityti kitą dieną — tas 
pats, trečią — dar blogiau. Nueina Auld 
Frank pas gydytoją.

— Man peteliškės po galvą skraido, — 
sako jis gydytojui be jokių įžangų.

— Negali būti, — sako gydytojas. — Tu 
man atrodai paprastas kaimo žmogus. Ar 
turi kiek mokslo?

Kai tu esi užsienietis, tai vietiniai vis ta
ve už nevykėlį laiko. Mano, jei tu užsienie
tis, tai būtinai ir bemokslis. O Auld Frank 
keturias žiemas mokyklą lankęs, kiekvieną 
žiemą nuo Visų Šventųjų iki švento Jurgio. 
Taip jis gydytojui ir nupasakoja.

— Biškį per mažai mokslo tokiems apsi
reiškimams, — sako gydytojas. — Ar visą 
laiką tos peteliškės taip ir plasnoja?

— Ne, ne visą laiką, užeina tik tarpais, 
kai blaivus.

— Ar daug skaitai? — kamantinėja to
liau gydytojas.

Skaitytojas Auld Frank labai uolus. Nuo 
pat jaunystės. Namie Žemaičių Prietelių ir 
Lietuvišką Zeitungą skaitydavo. Ir knygą 
kur tik nugriebdamas perskaitydavo. Gra
žiąją Mageloną ir Kantriąją Elvyrą yra 
skaitęs. Ir čia du laikraščiu — Išeivių 
Draugą ir Europos Lietuvį — skaito, nors 
kai metų gale reikia užsimokėti, tai iš šykš
tumo pirštai dreba.

— Apie ką Išeivių Draugas rašo?
— Apie nabažną žyvatą Išeivių Draugas 

rašo, idant žmogus po smerties už viernybę 
raškažiais dangiškais atnagradytas būtų.

— Atrodo nekenksmingas, — sako pa
galvojęs gydytojas. — O tas kitas, Europos 
Lietuvis, apie ką tas rašo?

— Apie kultivatyvinį ir cheminį kovos 
būdą Europos Lietuvis rašo ir apie fizinį 
metodą naudojant karštį sterilizuoti žemei.

— Čia viso blogio priežastis! — sušuko 
gydytojas. — Užsimanė jis karščiu žemę 
sterilizuoti! Neskaityk daugiau Europos 
Lietuvio, nė nepažvelk į jį, su tavo keturių 
žiemų išsimokslinimu užteks tau vien Išei
vių Draugo.

Pasiėmė gydytojas ligonio kortelę ir pra
dėjo rašyti. Visokių ligų ten prirašyta, viso
mis jau Auld Frank Škotijoj persirgęs. Žiū
ri Auld Frank per gydytojo petį, ką jis da
bar ten užrašys. Ir gydytojas užrašė:

Diagnosis: Vibratius educanensis.
Treatment: spiritus scotensis.
Taip ir nebus šį rudenį daržo derliaus, 

nesukvies Auld Frank lietuviškos visuome. 
nės į daržo derliaus šventę, nebus nė rau
gintų kopūstų pagėringai Glorijai, teks vėl 
klausytis jos dejavimų pirmadieniais „och 
— I feel sick — oh“.

Sick transit Gloria Monday.

KENGŪROS ŠUOLIS
Australų gamtininko apskaičiavimu, re

kordinis kengūros šuolis yra 12.8 metrų.
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