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PASVARSTYKIME
KALĖDŲ RŪPESČIAI

Jau ir vėl Kalėdos ne už jūrių marių ir ne 
už kalnų. Su jomis ateina ir tų švenčių rū
pesčiai: kam siusime sveikinimo atvirutes 
ir kam dovanėles pirksime, kurios šiame 
krašte taip labai praktikuojamos. Krautu
vių langai jau dabar pasipuošę kalėdinėmis 
vilionėmis, ir pilnos lentynos kalėdinių at- 
viručių-sveiikinimų. Ir visi tik siūlo: tik pir
kite, tik siųskite ko daugiau, ko daugiau'. 
Dažniu atveju mes perkame ir siunčiame, 
nes kaip gi čia dabar atsiliksi 
nuo šio krašto papročių. Už tat Kalėdų 
švenčių proga žmonės milijonus išleidžia 
toms sveikinimų atvirutėms ir reikiallingoms 
ar nereikalingoms dovanėlėmis pirkti, o fir
mos padaro milijonines apyvartas ir gauna 
gražaus pelno. Jeigu tik 20 sveikinimo atvi
ručių nuperkame po 5 penus, tai jau vienas 
svarais. Pridėkime pašto išlaidas, ir bus jau 
daugiau IĮ svaro. O kur dar dovanėlės?

Mes žinome, kad visas mūsų kultūrinis 
gyvenimas, lietuvių Skautų graži veikla, 
Lietuvos laisvės byla, lietuvybės tvirtovė 
Europoje — Vasario šešioliktosios gimna
zija Vokietijoje ir daugybė kitų neatidėlio
tinų reikalų paremta mūsų aukomis. O at
einančiais m'etaiis mūsų jaunimo išvyka i 
jaunimo kongresų Amerikoje taip pat pa
reikalaus nemažų sumų.

Tai man ir kyla klausimas, ar mums ne
vertėtų atsisakyti tų, kad ir laibai viliojan
čių, atviručių su kalėdiniais sveikinimais 
ir daugelio dovanėlių, o tas sumas, pridėjus 
diar svarą kitą, paaukoti muisų skautams, 
kurie atlieka labai didelį darbų, ir mūsų 
parama jiems labai reikalinga, ta proga pa
aukoti Tautos Fondui, kuris finansuoja Lie
tuvos laisvinimą ir šiuo metu dar ir Bra
žinskų bylą, Vasario šešioliktosios gimna
zijai ar mūsų jaunimo išvykai į jaunimo 
kongresą Amerikoje.

Jaunimo išvyką organizuoja PLB krašto 
valdybos sudarytasis jaunimo reikalams 
komitetas, bet įmes turime ateiti 'į talką. 
Aiškiu, jaunimo komitetais ten nusiųs tik 
tiek mūsų jaunimo, kiek įstengs kelionės 
bilietų' nupirkti. Ir būtų labai gražu, kad 
mūsiškių ten didokas būrys nuvyktų.

Tad vietoj kalėdinių sveikinimų p<askir- 
kim auką ir nepykim ant savo bičiulių, kad 
jie neatsiuntė kalėdinių linkėjimų.

G. L Rimutis

SPAUDOJE
KĄ REIŠKIA VERKŠLENIMAS?

Australijos „Mūsų Pastogė“ Redaktoriaus 
žodyje „Dėl verkšlenimo“ rašo:

„Ką mes vadiniame verkšlenimu? Ar tai, 
kad mes skundžiamės nutautimu, yra jau 
verkšlenimas? Ar tai, kad prašome paremti 
mokyklas, sumokėti solidarumo mokestį, 
lankyti susirinkimus, paremti vieną ar kitą 
fondą, užsiprenumeruoti laikraštį, nusipirk
ti 'knygą, yra verkšlenimas? Niekas dėl sa
vęs neverkšlena, niekas sau pinigų neren
ka, niekam nemalonu 'atkišus ranką prašy
ti, kad ir už kitus, kad ir bendruomenės 
naudai. Tas darbas reikalingas pasiaukoji
mo, tas darbas vertas būtų vadinti didvy
rišku, nes tuo, kaip tik tuo nuolatiniu pri
minimu žadiname sąžinę Ir neleidžiame tad 
daugumai, pasinešusiai į ramybę, užmigti.

„Toks aukų rinkimas vienam ar kitam 
tikslui mūsų jau yra laikomas verkšlenimu, 
bet iš tikrųjų yra aukščiausios rūšies huma
nizmas. Kas suskaitys, kiek stovi universi
tetų, ligoninių, mokyklų, prieglaudų, auko
mis pastatytų? O ir mūsų patriotizmas išei
vijoje kokia forma gali geriau pasireikšti, 
kaip tik auka? Vistiek, ar toji aukia atiduo
dama darbu, ar pinigais.

Aš nematau, kad mūsų veikloje būtų to 
perdėto ir nereikalingo verkšlenimo, į ku
rį galėtume su panieka žiūrėti. Tiesa, kad 
mes esame nejautrūs aukai ir dažnai mo
kame atsakyti: „O kas man ką davė?“ Ir čia 
būsime pamiršę savo sunkias dienas Vokie
tijoje karo metu, aišku, jaunieji to neišgy
veno, bet vyresnieji tai gerai žino. Sociali
nis žmonių įgyvenamas be aukos negali ap
sieiti ir ypač mums svetimoje aplinkoje 
esantiems ir norintiems išlaikyti savo tau
tinę tapatybę.

„Daug kam nepatogus tas vadinamasis 
verkšlenimas, bet 'be jo kaip gi prieitume 
prie užkietėjusių, prie tų, kurie linkę būti 
izoliacijoje ir dėl to nejaučia bendro rei
kalo. Retas kuris pats pasiūlo auką, pas 
daugelį reikia nueiti' į namus, reikia prašy
ti ir verkšlenti.

„Tai, ką mes vadiname verkšlenimu, la
bai dažniai būna tik paskatinimas, o tai 
mums reiklia, ir niekad jo nebus perdaug. 
Žmogus, būdamas iš prigimties egoistas, 
galvoja, kad su kiekviena auka jis save 
Skriaudžia, bet gi mes žinome, kad mūsų 
visų bendroji gerovė priklauso nuo sociali
nio bendradarbiavimo, nuo visų bendrųjų 
pastangų, tada iir tas vadinamasis verkšle
nimas tampa būtinybe“.

NOBELIO TAIKOS PREMIJA
glaudžiau bendrauti, o tai reikš, kiaid į Ry-Nobelio taikos premija laikoma bene pa

čia iškilmingiausia. Gal tai ir tiesa. Juk dar 
senieji romėnai sakydavo, kad kai ginklai 
žvanga, tai mūzos tyli. Gyvename nebe ro
mėnų laikais, tai ir tą posakį turime su
prasti nebe taip tiesiogiai. Kai ginklai žvan
ga, dabar ne tik poetų mūzos yra priverstos 
nutilti, bet nebesirūpinama jokiais išradi
mais, kurie tarnauja pažangai, viskas ski
riama vien karui.

Šįkart Nobelio taikos premija paskirta 
Vakarų Vokietijos kancleriui Williui 
Braindtui. Jis dar nėra pasiekęs jokios tai
kos, dėl to ir premija jam atiteko vien už 
pastangas. O vertinant vien pastangas, pri
simenami ir kiti tokio pat įvertinimo susi
laukusieji. Štai ir toje pat Vokietijoje 1935 
m. Nobelio taikos premiją buvo gavęs Carl 
von Ossietzky, žurnalistas pacifistas, kovo
jęs prieš savo krašto ginklavimąsi, nuo 1933 
m. sėdėjęs koncentracijos stovykloje (be 
kita ko, premijos jam nebuvo leista pasi
imti, kaiilp dabar daroma ir su kai kuriais 
apdovanotaisiais Sov. Sąjungoje, ir Ossietz- 
kio apdovanojimo proga įtūžęs Hitleris už
draudė dekretu bet kuriam vokiečiui imti 
telkias premijas, jei jie'būtų apdovanoti).

Perėmęs valdyti Vokietiją. Eirandtas ry
žosi visiškai pakeisti pokarinę savo krašto 
užsienio politiką, kiek ji yra susijusi su ko
munistiniais Rytų kraštais. Remiamas Va
karų didžiųjų kraštų, dr. K. Adenaiueris ne
norėjo nė girdėti minties, kad galima atsi-

J* A S A U L, Y Ji:
— „Washington Star" išspausdintame 

skelbime rašoma: „Mes tas senienas galime 
pigiau parduoti, nes perkame tiesiog iš ga
mintojo".

— Apklausinėjimai parodę, kad 70 pro
centų amerikiečių rinktų ir negrą preziden
tu, jei jis būtų jų partijos žmogus.

—■ Louvre buvo išstatyti dabar 90 m. am
žiaus sulaukusio dailininko Picasso 8 pa
veikslai — pirmas toks atsitikimas, kad gy
vo dailininko darbai į Louvrą patenka, ir 
parodos atidaryman atsilankė prez. Pompi
dou.

— Visur šitaip pasitaiko: spaustuvė 
(Anglijoje) paprašė sugrąžinti 10 tūkstan
čių savo atspausdintosios biblijos, nes vie
nas skyrelis įsimaišė ne ten, kur jis turėtų 
būti.

— Laukdamas atvykstant į Prancūziją 
Sov. Sąjungos komunistų partijos vado 
Brežnevo, vidaus reikalų ministeris įsakė 
jo vizito metui išgabenti iš Piaryžiiaus 58 
asmenis (49 buvo lėktuvu išgabenti į Kor
siką).

— Prieš Britanijos karalienei išvažiuo
jant vizituoti Turkijos, vienas turkų pro
vincijos laikraštis išsispausdino pranešimą 
tokia antrašte: „Karalienė Elizabeth Taylor 
lankys Turkiją“.

-— Kalbėdamas Kanados parlamente, Sov. 
Sąjungos min. pirm. Kosyginas, be kita ko, 
pasakė, kad kai kurie žydai yra geriausi jo 
draugai.

— Mcnkton Farleig (Britanijoje) pašto 
j įstaiga išsiuntė atvirutę vienam jos žinioje 
esančių viešųjų telefono kioskų, nurodyda
ma, kad reikės pakeisti kodo numerius.

—- ..World Atlas of Wine“ rašoma, kad 
Romos laikais, garsiojo konsulo Opimiano 
laikais, apie 121 m., prieš Kristų, tasai kon
sulas buvo girtas net ir 125 m. amžiaus su
laukęs.

—• New Yorke 1966 m. buvo pavogti 92 
dviračiai, o 1971 m. per'8 mėnesius 9.315.

— Britų profesinės sąjungos savo strei
kuojantiems nariams pernai išmokėjo 3.583. 
000 svarų, o tai yra daugiau kaip dvigubai 
tiek negu 1969 m.

— La Palmoje, Kanarų salų vakaruose, 
prasiveržė ugnialkalnis.

— Havanoje tvirtinama, kad portarikie- 
tis Luigo, kuris nuvarė į Kubą amerikiečių 
lėktuvą su 229 keleiviais, 3 sargybiniais ir 
FBI agentu, buvęs ginkluotas vien pieštu
ku.

— Paryžiuje areštuoti 5 žydai studen
tai. kurie, užsidėję į Brežnevo veidą pana
šias kaukes, nešiojo plakatus, reikalaujan
čius Sov. Sąjungos žydams laisvės.

— Ministerio pirmininko reikalaujamas 
Lenkijos seimas pakeitė 3 ministerius ir 
planavimo komisijos pirmininką.

ESTAS KONSULU

Australijos konsulu Toronte. Kanadoje, 
paskirtas estas Ants Evard. (ELTA)

A. A. ELENAI RADZEVIČIENEI

staigiai ir netikėtai mirus, 
gilaus liūdesio valandoje 
jos vyrą, sūnų ir dukrą 

nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.
A. NAVICKAS
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sakyti Rytų Vokietijos ar Lenkijai priskir
tųjų vokiškų žemių. Adenauerio įpėdiniai 
tęsė tokią pat politiką. Dabar Brandtas nu
sprendė, kad tokia politika esanti negyve
nimiška, ir dėl to su Sov. Sąjunga pasirašė 
susitarimą, pripažindamas neliečiamomis 
šio pokario sienas. Tokia pat sutartis pasi
rašyta ir su Lenkija. Bet tos sutartys, nors 
iir pasirašytos, dar tebekabo ore. Vakarų 
Vokietijos sąlyga buvo aiški: kai JAV. Bri
tanija. Prancūzija ir Sov. Sąjunga išspręs 
Berlyno klausimą, tada galima bus ratifi
kuoti anas dvi sutartis, o savo ruožtu dar 
pradėti rimčiau žiūrėti ir į sovietų nuolat 
peršamąjį pasiūlymą sušaukti Europos sau
gumo konferenciją.

Aišku, kad tos sutartys buvo pasirašytos 
ne vien Vokietijos vyriausybės valia. Tokia 
buvo ir kitų Valkairų kraštų valia, ir Brand
tas tik ryžosi pabūti vykdytoju. Jam teko 
ne vakariečių kraštų, bet savo Vokietijos 
vardu ir keletą įdomių mostų atlikti: pri
klaupti Varšuvoje prieš paminklą, pasta
tytą gete vokiečių išžudytiesiems žydams, 
raminti pro viešbučio langą Rytų Vokieti
joje jo pasižiūrėti atėjusią minią ir Kryme 
su Brežnevu tartis viloje, kuri yra už kele
to šimtų jardų nuo Jaltos konferencijos 
vietos. Taip, Jaltos konferencija kalta, kad 
Vokietija yra padalyta ir kad daugelis kraš
tų tebėra .pavergti. Jeigu pavergtieji kraš
tai negali savo vardu kalbėti, tai Vakarų 
Vokietijos gali. V. Vokietijos opozicija yra 
nusistačiusi prieš visą Brandto politiką ir 
išnaudoja savo nusistatymui stiprinti kiek
vieną jo priklaupimą ar susitikimą Jaltoje. 
Ta opoziciją naudoja savo ryšius ir įtaką 
didžiųjų kraštų sostinėse tai politikai su
niekinti.

Nėra abejonės, kad tai yra nuolaidų poli
tika. Ruošdamasis pasirašyti sutartis, 
Brandtas laibai gražiai kalbėjo. Jis sakė, 
kad atoslūgis leis Rytams ir Vakarams

PALANKI REZOLIUCIJA

Dr. Kazys Šidlauskas ir dr. Jonas Genys 
atstovavo Amerikos Lietuvių Tarybai visų 
Amerikos etninių grupių konferencijoje, 
įvykusioje Vašingtone.

Šioje konferencijoje Tarybos atstovams 
pavyko pravesti Baltijos valstybėms labai 
palankią politinę rezoliuciją, iškeliančią 
Baltijos tautų specialią padėtį tarp kitų 
pavergtų tautų. Rezoliucijoje paminimos 
Baltijos valstybės, kurių laisvės bylą kelti 
skatinamas prezidentas Nixonais, kai jis ki
tais metais lankysis Maskvoje.

KOLOKVIJUMUOSE IR 
KONFERENCIJOSE

Du kauniečiai, mokslų kandidatai Z. Po
cius ir P. Varanauskas, spalio mėn. dalyva
vo Imenau' mieste, R. Vokietijoje, vykusia
me 16-me tarptautiniame koliokvijume — 
jie skaitė pranešimus rotorinių ir juostiniu 
magnetinio įrašo įrenginių dinamikos, vir
pesių ir stabilumo klausimais. Kiti du kau
niečiai, Kauno Politechnikos laborantai A. 
Bakšys ir S. Kytra, dalyvavo Lenkijoje įvy
kusioje mašinų dinamikos konferencijoje.

(ELTA)

INFORMACINĖ LITERATŪRA

Spaudoje iir suvažiavimuose dažniai kelia
mas trūkumais informacinės literatūros apie 
Lietuvą, ir net nežinoma, kur jos gauti.

Taip, didelio literatūros pasirinkimo ir 
jos atsargų nėra, tačiau Eltoje vis tiek lite
ratūros anglų kalba yra, arba Elta gali nu
rodyti, kur jos galima gauti. Suinteresuoti 
prašomi /kreiptis į Eltą, 29 West 57th Street, 
N. Y., 10019. (ELTA)

PABĖGIMAI

Estų savaitraštis „Vaba Eesti Sona“ spa
lio 15 d. paskelbė informacijas apie esto 
pabėgimą į Vakarus. Laikraščio žiniomis, 
Heiko Jogesma, 35 m. amž. elektrikas, dir
bęs viename kolchoze netoli Talino, apie 
rugsėjo 20 d. pabėgo iš Estijos. Pasiekęs 
Karelijos sritį, Suomiją, iš ten išvyko į Šve
diją. kur jis atsidūręs spalio 2 d. Estų laik
raštis pažymėjo, kad Jogesma esąs pasiry
žęs pasiekti JAV-bes. Suomiai estui padėję 
pasiekti Švediją, kur 'bėglys surado estų 
Komitetą. Tikimasi, kad Švedija pabėgu
siam estui suteiksianti politinę globą.

Amerikiečių AP agentūra spalio 16 d. pa
skleidė tokio turinio žinią: JAV ambasada 
Tokio, Japonijoje patvirtino, jog rusų žve
jybos laivo 360 tonų talpos kapitonas Vasi
li j Zacharovas, 47 m. amž., spalio 11 d. įšo
kęs į japonų Šiaurės jūrą, ir jį išgelbėję ja
ponų žvejai. Tuo metu rusų laivas „žvejo
jęs“ ties rytiniais japonų salos, pačioje 
šiaurėje, Hokkaido, pakraščiais.

JAV ambasados žiniomis. Zacharovas, 
apsilankęs JAV ambasadoje Tokio, papra
šė politinės globos, ir ji jam buvo suteikta. 
Spalio 16 d. rusas kapitonas lėktuvu išskri
do į JAV-bes. (ELTA) 

tus eis vakarietiškos idėjos ir ten darys sa
vo darbą, ir per tai žmonės susilauks dau
giau laisvių. Kiek ir ar iš viso tokios sva
jonės galės pildytis, tai, tur būt, tolimos 
ateities klausimas, nes kol kas anuose kraš
tuose dar už kiekvieną atsišaukimėlį kiša
ma į kalėjimą, kiekvienas bandymas palik
ti savo kraštų baudžiamas kaip didžiausias 
nusikaltimas. Kiek daugiau teisybės galė
tų būti kalbose, kad susitarimai leistų da
ryti didesnius biznius ne tik vokiečiams, 
bet ir ameriečiams, prancūzams, britams. 
Britų atvejis rodytų, kad ir biznis ne visa
da eina taip, kaip norėtum. Jeigu jie už 
dvigubai tiek įsiveža kaip išveža, tai men
kas biznis, o dar ir tas pats susvyruoja, kai 
pajudini šnipus, kurie, kaip laikraščiai tvir
tina, net sabotažo veiksmams ruošiasi.

Tačiau Brandto pastangos vykdyti savo 
Rytų politiką buvo apvainikuotos Nobelio 
premija. Tai premijai gauti jį pristatė Vo
kietijos ir Danijos socialdemokratai. Tam 
taikos premijos laurų vainikui gauti buvę 
net 40 kandidatų. Pats Brandtas sakosi pri
imąs premiją maždaug vardu visų tų, kurie 
dirba, kad pasaulis būtų laisvas nuo karų. 
Net ir Britanijos ministeris pirmininkas 
Heathas, kuriam ta Rytų politika šiuo me
tu vargu yna arti širdies, sveikinimo tele
gramoje, be kita 'ko, parašė: „Prašau pri
imti nuoširdžiausius mano sveikinimus ry
šium su tuo didžiuoju pagerbimu, kurio 
esi taip labai nusipelnęs“.

S. Baltaragis

AUKŠČIAUSIAS TELESKOPAS

Aukščiausias teleskopas pasaulyje yra 
Hawaju užgesusio vulkano Mauna Kea vir
šūnėje, esančioje 13.796 pėdų aukštumoje.

Teleskopas pradėjo veikti 1970 m.

SEPTYNIOS dienos
Dabar ir Švedija susirūpino

Švedijos saugumo policija, kaip rašo „Da- 
gens Nyheter“, prisirinko duomenų, kurie 
rodą, kad sovietinių automobilių pardavinė
jimo bendrovė su savo skyriais yra naudo
jama prislėpti šnipų tinklui.

1957 m. įkurtoji Matreco bendrovė pasta
raisiais metais davusi daugiau kaip pusę 
milijono svarų nuostolio, geriausiais me
tais (1968) ji pairdavusi 872 automobilius, 
o 1970 m. tik 271, bet jos personalo skaičius 
iš 56 pakilęs iki 200, ir keliuose miestuose 
atidaryti nauji Skyriai.

Dvi reikšmingos nuotraukos
Kinijos spauda išsispausdino dvi nuo

traukas iš prez. Nixono patarėjo dr. Kissin- 
gierio ir Kinijos min. pirm. Čou Enlajaus 
susitikimo.

Dar nebuvę atsitikimo, kad į Kinijos 
spaudą patektų amerikiečio pareigūno nuo
trauka.
Išspręstas įpėdinystės klausimas

Kadangi Mao Cetungo įpėdiniu numaty
tasis marš. Lini Pi-ao sunkiai sergąs ai’ jau 
miręs, tai jo įpėdiniu esąs paskirtas man. 
pirm. Čou Enlajus.

Kosyginas žydų klausimu
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas, bū

damas Kanadoje, paskelbė, kad per šių me
tų pirmuosius 8 mėnesius buvo leista emig
ruoti 4.450 žydų, ir dar esą duoti leidimai 
1.500.

Vidutiniškai per savaitę šiais metais 
emigravę po 140.

Neduodami leidimai išvažiuoti šaukia
miesiems kariuomenėn.

Mindszentys Vienoje
Vengrijos kardinolas Mindszentys iš Ro

mos išvažiavo apsigyventi į Vieną.
Nuo vengrų revoliucijos 1956 m. jis išgy

veno amerikiečių ambasadoje Maskvoje.

Nuostoliai žmonėmis
Pavilioti geresnių atlyginimų ir darbo są

lygų, i JAV yra išvažiavę 1.600 britų moky
tojų ir aukštųjų mokyklų dėstytojų.

Tos specialybės imigrantų JAV turi iš 
Japonijos 1.307, Indijos 1.166, V. Vokietijos 
823, Kanados 652, Prancūzijos 525. Austra
lijos 428, Izraelio 390, Kinijos respublikos 
286 ir Italijos 282.

Pasistumdymai
Sov. Sąjunga neleido važiuoti į Britaniją 

koncertuoti savo smuikininko Oistracho dėl 
to, kad Britanijos vyriausybė ėmusis tokių 
griežtų priemonių prieš 105 jos atstovus.

Čekoslovakijos užsienio reikalų ministe
ris staiga' atšaukė numatytąjį vizitą Brita- 
nijon, nes britai paskelbė, kad pagautieji 
airių teroristams siunčiamieji ginklai yra 
čekoslovakiškos kilmės.

MIRĖ KAZYS S. KARPIUS

Clevclande, JAV, mirė rašytojas ir žur
nalistas Kazys S. Karpius (gimęs 1895.VII. 
20 Babcinoje, Babtų vis., Kauno aps.).

Į JAV išvyko 1909 m. Baigęs mokslą, įsi
jungė į visuomenės darbą. Bendradarbiavo 
laikraščiuose, dirbo jų redakcijose. 1925 m. 
atpirko „Dirvą“, kurią 1948 m. perleido ki
tiems. Paskui dirbo amerikiečių-laikraščio 
spaustuvėje.

Yra prirašęs daug knygų, kurių didžioji 
dalis istorinėmis temomis.

IŠTREMTŲJŲ TEMA

Muenchene leidžiamasis žurnalas „ABN 
correspondence" Nr. 33 įsidėjo Simo Kudir
kos nuotrauką ir aprašymą jo bylos.

Be kita ko, rašoma iir šitaip: „Kudirka 
visada pasiliks laisvės simbolis lietuvių ir 
visų kitų pavergtųjų tautų širdyse".

Tame pat numeryje buvo rašoma ir apie 
Mordavijos sritin ištremtuosius lietuvius: 
Pauiaitį, P. Paltarokų ir B. Majauską.

SENELIŲ PUOTA

šį rudenį į Marijampolę buvo susirinkę 
seneliai iš 10 rajonų paminėti visasąjungi
nės žemės ūkio darbuotojų dienos.

„Tiesa" rašo, kad seneliai buvo apsirėdę 
tautiniais rūbais ir puotavo susėdę prie 
naujojo derliaus ragaišio, sūduvietiškos gi
ros ir kitokiomis lietuviškomis gėrybėmis 
apkrautų stalų.

Ee to, seneliai atliko ir įvairias puotos 
programas. Vieni smuikavo, skambino gi
taromis, griežė armonikomis, pūtė birby
nes, o kiti šoko ir dainavo. Vienu žodžiu, 
visi stengėsi prisiminti savo jaunystę.

Ta proga seneliai suvaidino senovines 
kaimo vestuves.

Gerai pasireiškusiems vaidyboje buvo 
įteiktos liaudies menininkų kūrybos dova
nėlės.

Priimta, išmesta
Dauguma balsų Jungtinių Tautų visumos 

susirinkimas išmetė iš narių Taiwano Ki
niją (Formozą), o į tų vietą priėmė komu
nistinę Kiniją.

Pirmas toks atsitikimas J. Tautų istorijo
je, kad išmetamas narys.

Ko Kosyginas norėtų?
Kanadoje Sov. Sąjungos min. pirm. Ko

syginas davęs suprasti, kad jam rūpėtų iš
plėsti tarp abiejų kraštų prekybą. Bet jas 
parodęs daugiau noro parduoti, o ne pirkti.

Viena prekė, kurią Sov. Sąjunga ir toliau 
pirks, būtų kviečiai.

Kandidatai į sekretorius
Kai Kinija jau priimta į J. Tautas, galvo

jama, kad tad institucijai vietoj U Tanto 
bus reikalingas naujas generalinis sekreto
rius.

I tą vietą pareiškė sutikimą kandidatuo
ti penki diplomatai — Ceilono, Čilės. Suo
mijos, Etiopijos ir Austrijos.

Mirusios jūros
Jūrų tyrinėtojas prof. Piccairdas tvirtina, 

kad po 25-30 metų jūros bus mirusios, jei ir 
toliau taip bus teršiamos.

Pirmoje eilėje mirs Baltija, po jos — Ad
rijos ir Viduržemio jūros.

Suokalbis Meksikoje
..Readers Digest“ magazinas rašo, kad so

vietinis saugumas (KGB) norėjo Meksiko
je sukelti pilietinį karą ir JAV pašonėje 
sudaryti naują Vietnamą.

Turėdama daug personalo atstovybėje, 
Sov. Sąjunga per savo specialistus verba
vusi meksikiečius ir apmokiusi juos parti
zaniniam karui.

Kai suokalbis liepos mėn. buvo išaiškin
tas. į jį įveltieji rusai buvo išsiųsti namo, 
ir Sov. Sąjunga dėl to net neprotestavo.
Britanija Europon

Britanijos parlamentas 112 balsų daugu
ma nutarė stoti į Europos Ekonominę Ben
druomenę.
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Kun. Dr. K. GULBINO 
MOKSLINIS DARBAS

Buvo laikai, kai ypač daug leidinių lie
tuviškomis temomis pasirodydavo vokiečių 
kalbai. Tie laikai jalu yra praėję. Dabar ir 
patys lietuviai atsidėję verčia ir leidžia sa
vo 'knygas daugiausia ’anglų kalba, ir nelie
tuviai ta kalba parašo apie Lietuvą ir lie
tuvius. Vokiečių kalba, atrodo, iš pirmaei
lių tarptautinių kalbų nukrito į antraeiles, 
ir domėjimasis lietuviais ir jų kultūra, 
bent Vakarų Vokietijoje, šiuo metu stovi 
ties nuliu (Rytų Vokietijoje vistiek dar iš
leidžiama šiek tiek vertimų lietuvių tarybi
nės literatūros).

Bet Lietuva yra Vokietijos kaimynė, te
gu dabar ir visokiais barjerais atitverta, ir 
visiškas nesidomėjimas lietuviškais daly
kais negalės visada tverti. Tačiau kol kas 
nors dar kada pasikeis, toje lietuviškąja 
prasme vokiškos kultūrinės arenos tuštybė
je pasirodžiusi kokia naujiena visada yra 
džiuginanti.

Paskutinė naujiena yra kun. Konstanti
no Gulbino disertacinis darbas Das paeda- 
gogische Lebenswerk der litauischen Dich- 
terin Marija Pečkauskaitė, išleistas Ferdi
nand Schoeningh leidyklos. Ir ta naujiena 
džiugina pirmiausia, žinoma, tuo, kad lie
tuvis pasirinko disertacijai savą lietuvišką 
temą, kas nelabai kasdieniška užsieniuose, 
ir -už ją gavo daktaro laipsnį, o taip pat ir 
tuo, kad į didelę tarptautinę kalbą buvo iš
nešta lietuviška tema. Rašytoja M. Peč
kauskaitė — Šatrijos Ragana nei vokie
čiams, nei kitoms tautoms ligi šiol nebuvo 
pažįstama ne tik pedagoginėmis idėjomis, 
bet 'ir 'grožine savo kūryba. Žinoma, įpras- 
tesnis kelias eiti į kitas tautas 'būtų gal ne
šant joms pirma rašytojų kūrybą, o paskui 
jau tokius darbus, kuriuose ta kūryba ap
tariama. Bet ką gi padarysi, kad kūrybai iš
nešti reikia didelių sukauptų pastangų tuo 
atveju, kai svetimų kraštų leidyklos nesi
domi lietuvių autoriais, nei klasikais, nei 
dabartiniais!

Šis kun. K. Gulbino disertacinis darbas 
ir platus ir kruopščiai paruoštas. Svetur 
gyvenančiam tyrinėtojui sunku prieiti prie 
visos literatūros, kuri jau yra susidariusi 
apie šią rašytoją ir kaip žodžio menininkę 
ir kaip pedagogę. Bet ir tos literatūros au
toriaus surinkta ir panaudota gausiai. Ka
dangi pasirinktoji tema verčia disertacijos 
autorių žiūrėti į šią mūsų rašytoją ne kaip 
į literatę, ibet kaip į tam tikrų įdėjų reiškė
ją — pedagogę, tai ir pedagoginės literatū
ros, ypač vokiečių kalba, panaudota taip 
pat gausybė.

Disertacijoje pateikiama išsami rašytojos 
biografija ir jos ’kūrybos aptarimas. Dvari- 
nirikaitė pagal kilmę, lietuvė patriotė pagal 
įsitikinimą, palaikiusi ryšius su tokiais vei
kėjais, kaip Povilas Višinskis, ji ir savo 
kūryboje vaizduoja teigiamos įtakos da
rantį dvarą, tautinį lietuvių atgimimą, 
anuomet buvusias gyvas idėjas, bet skinda
masi iš savo meto liberalų — pozityvistų 
inteligentų katalikiška pasaulėžiūra, kuri 
matoma ir jos raštuose. Be to, M. Pečk-aus- 
kaitė studijavo pedagogiką, pati nemaža 
tais klausimais rašė ir ilgai dirbo pedagogi
nį darbą. Ir tas konkretus pedagoginis dar
bas ir jos palinkimas šviesti, mokyti susi
laukė stipraus atbalsio ir jos 'grožinėje kū
ryboje nuo pat pirmųjų kūrinių, kaip 
mums akivaizdžiai parodo dr. K. Gulbinas.

Aptardamas pedagogines problemas M. 
Pečkauskaitės raštuose, dr. K. Gulbinas šia
me savo darbe supažindina su lietuvių ko
va dėl savo tautinės mokyklos, su žymiai
siais krašto švietėjais, su vadinamąja var
go mokykla, kuri vaizduojama ir rašytojos 
kūryboje (Iš daktaro pasakojimų ir kitur), 

su tuo, kaip rašytoja suprato auklėjimą. 
Tiems jos idėjiniams pagrindams skirta 
ypač nemaža vietos, remiantis jos kūryba. 
Pateikiama ir būdingesnė pagal savo tema
tiką kūrybos ištrauka (novelė Vaikai), su
stojama ties meile, kaip jos auklėjimo pa
grindu, kuris reiškiamas „Sename dvare“, 
„Mėlynojoje mergelėje“, „Irkos tragedijo
je“.

Trečiasis disertacijos skyrius yra apie M. 
Pečkauskaitę kaip auklėtoją ir mokytoją. 
Tasai dėstymas iliustruojamas čia jos susi
darytuoju auklėjimo planu keturių klasių 
mokyklai ir internato gyvenimo tvarkaraš
čiu.

Būdingiausiems M. Pečkauskaitės galvo
jimo auklėjimo klausimais bruožams skir
tas paskutinysis skyrius. Čia ir vėl grįžta
ma į jos kūrybą.

Vokiškai kalbančiajam skaitytojui diser
taciją, kaip tikrą naujieną, pristato prof, 
dr. Heinrich Doepp-Vorwald.

Šio mokslinio darbo kalina yra 24 vokiš
kos markės.

K. Abr.

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Kanados lietuviai suruošė septynioliktąją 

savo dieną, kuri šįmet atšvęsta St. Cathari
nes mieste.

Ji pradėta spalio 8 d. jaunimo diena, ku
ri oficialiai buvusi vadinama antruoju Ka
nados lietuvių jaunimo kongresu. Į susipa
žinimo vakarą suplaukę iki 150 jaunuolių. 
Suruoštas simpoziumas su 30-40 dalyvių, ir 
jame kalbėta apie jaunimo veiklą ir apie 
busimąjį antrąjį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą.

Tautinių šokių koncertas numatytu laiku 
negalėjo įvykti dėl lietaus. Didžiajame Lie
tuvių Dienų susipažinimo vakare buvo apie 
1.000 dalyvių.

Sekmadienį buvo pamaldos katedroje, ir 
jose dalyvavo apie 900. Giedojo jose Ha
miltono Aušros Vartų parapijos choras.

Po pamaldų buvo eitynės, kurioms vado
vavo jaunimas. Joje buvo nešami plakatai, 
o meniniai vienetai ėjo apsirengę tautiniais 
drabužiais. Buvo pasakytos kalbos. Prie pa
minklo sugiedoti Kanados ir Lietuvos him
nai ir padėtas vainikas.

Iškilmingasis aktas irgi sutraukė daug 
lietuvių. Buvo kalbų, sveikinimų, net ir 
Kanados min. pirm. Trudeau. Meninėje da
lyje pasirodė net septyni ansambliai.

Priimtos rezoliucijos.
Dienų proga surengta tautodailės paro

da.

KANADOS PARAMA ETNINĖMS
GRUPĖMS

„Tėviškės Žiburiai'* rašo, kad Kanados 
ministeris pirmininkas P. E. Trudeau pa
teikė parlamentui savo vyriausybės planą 
remti etninių grupių kultūras.

P. E. Trudeau pareiškė, kad finansinė pa
rama bus duodama tik toms grupėms, ku
rios puoselėja savo kultūrą bendrojo kana
diečių gyvenimo rėmuose.

Kanados lietuviai labai džiaugiasi šiuo 
vyriausybės pranešimu, nes jiems atsivers 
naujos perspektyvos.

DALYVAVO IR LIETUVIAI

I am American dienos parade rugsėjo 12 
d. dalyvavo ir lietuvių 154 posto legionie
riai.

Šiituose paraduose visada žygiuoja žy
mūs jūrų ir kiti kariuomenės kadrai.

SU LIETUVIAIS
PARODA IR DOSTOJEVSKIS 

SUBATVAKARIUOSE

Bostono (JAV) kultūriniai sulbatvak-ariai 
savo naująjį sezoną pradėjo šveicarietės 
dail. J. Katiliūtės dailės darbų paroda ir 
St. Santvara paskaita apie F. M. Dostojevs
kio lietuvišką kilmę.

St. Santvaras paskaitoje rėmėsi F. M. 
Dostojevskio dukters 1921 m. Paryžiuje iš
leista tėvo biogr-afjia, kurioje ji pabrėžia šią 
teoriją.

TRYS BAIGUSIEJI UNIVERSITETUS

Augis Zamoiškis baigė Adelaidės (Aust
ralija) inžinerijos fakultetą technikos ba
kalauro laipsniu.

Augis yra uolus sportininkas, turi gražų 
tenorą ir dainuoja su savo tėvu Lithuania 
chore.

Antroji yra Violeta Vanagaitė. Ji baigė 
humanitarinių mokslų fakultetą ir paskir
ta mokytojauti į Adelaidės Aukštesniąją 
Technikos mokyklą. Ji dar ir toliau tebe- 
studijuoja vakarais.

Trečiasis yra Vytautas Straukas, kuris 
baigė Adelaidės universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą ir mokytojauja Melbour
ne gimnazijoje. V. Straukas yra aktyvus 
lietuvis.

MIRĖ A. BARSANTIS

Buvęs Argentinos generalinis konsulas 
Lietuvoje Amialdo Barsanti, sulaukęs 82 
metų amžiaus, mirė rugpjūčio 16 d. Buenos 
Aires mieste.

A. Barsanti buvo konsulu Lietuvoje 1930 
— 1940 metais.

Jis buvo apdovanotas Lietuvos Gedimino 
ordinu.

ILGAMETIS BENDRADARBIS

Ilgametis „Keleivio“ (Boston) redakto
rius žurnalistas Stasys Michelsonas-Michal- 
kevičius šį rudenį sulaukė 90 metų amžiaus.

SUVAŽIAVIMO PELNAS

Kauno „Aušros“ gimnazijos 50 metų ju
biliejinis paminėjimas Toronte (Kanada), 
pasirodo, atnešė ir pelno. Suvažiavimo or
ganizacinis komitetas rašo, kad buvo gauta
1.635.31 dol. gryno pelno. Tą pelną komite
tas paskirstė šitaip: Vasario 16 gimnazijai 
500 dol., JAV Lietuvių fondui 200 dol., Ka
nados Lietuvių fondui 200 dol., ir likutis
735.31 dol. paskirtas paruošti suvažiavimo 
leidinėliui.

KNYGA BUS STAMBI

„Naujienos“ (Chicaga) rašo, kad buvu
siųjų Lietuvos policijos tarnautojų Krivū
lės klubas yra numatęs išleisti knygą apie 
buvusią Lietuvos policiją.

Kaip rašoma „Naujienose“, knyga turė
sianti 700 .puslapių ir daug nuotraukų.

BRAZILIJOS KUNIGŲ VIENYBĖ

Antrajame suvažiavime Brazilijos lietu
vių kunigų vienybė patvirtino naują statu
tą ir išsirinko vaidybą: pirm. kun. Pr. Ga
vėnas, SDiB, ižd. prel. A. Arminas, sekr. 
kun. A. Sauliaitis, S. J.

KO TRŪKO?
Putniame Nekalto Prasidėjimo Marijos 

seserų sodyboje įvyko šių metų lietuvių su
sitikimas.

„Draugas“ rašo, kad lietuvių buvo prisi
rinkę taip, kaip per atlaidus Lietuvoje, bet, 
sako, „Trūko tik ubagų ir giesmių“.

PASAULYJE
LRKM SUSIVIENIJIMO SEIMAS

šiais metais Lietuvių R. Kat. Moterų Su
sivienijimo 34-tasis seimas įvyko Cicero 
mieste.

Seimas išsirinko naują centro valdybą, 
kurios pirmininkė yra Antonia M. Wackell.

Tame suvažaivime nutarta kas antrą mė
nesį leisti sąjungos žurnalą „Moterų dir
va". Redaktorė — Dale Murray. Liet. R. 
Kat. Moterų Susivienijimo tikslas yra šal
pa.

A. KUCIŪNAS OPEROJE

Chioagos Lyric opera ir vėl angažavo 
muz. A. Kučiūną šiam rudens sezonui.

SKAIDRĖS MOKYKLOMS

Kanados LB švietimo komisija yra pa
gaminusi >apie 600 rūšių skaidrių įvairiomis 
lietuviškomis temomis.

Skaidrėse rodomi Vilniaus, Kauno ir ki
tų miestų vaizdai, liaudies menas, istorija, 
pasakos ir kt.

Kaip rašo „Darbininkas“, tos skaidrės 
esančios naudojamos lietuviškosiose mo
kyklose.

LIETUVIŠKA SMĖLIO PILIS

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad Jūros 
šventės metu Long Beach, Kalifornijoje, 
surengtame smėlio figūrų konkurse dail. 
mėgėjas A. Kontvis gavo pirmąjį prizą už 
lietuvišką pilį.

JIE NUSINEŠĖ DALĮ MŪSŲ...

Vartant dabartinę lietuvišką periodiką ir 
žiūrint į sambūrių ir pobūvių nuotraukas, 
matyti daugiau baltų galvų, negu tamsių, 
ir daugiau raukšlėtų veidų, negu sodrių. O 
’kiek tų baltų galvų, kurios dar buvo matyti 
praeitais metais, jau nematyti šiais metais.

Nėra dienos ar savaitės, kad vienas ar 
kitas laikraštis kiekvienoje laidoje nepa
minėtų keleto naujai mirusių.

Jie paliko mus... gyvuosius. Jie išėjo ir 
nebegrįš. Mūsų dylančioje išeivijoje jų vie
tos niekias nebeužims. Mūsų gretos retėja, 
ir mūsų pačių diena artėja.

Palikdami šį pasaulį, jie nusinešė ir dalį 
mūsų pačių. Jie mylėjo ta pačia meile, gal 
dar stipresne, savo gimtąją šalį. Jie kentė
jo tas pačias karo ir bėgimo kančias. Jie 
dalijosi su mumis, ir mes sui jais tuo pačiu 
paskutiniu duonos kąsniu ir drabužio 
Skvernu. Jie guodė mus, ir mes juos. Mes 
buvome lyg viena su jais, ir jie su mumis.

Ir jų jau- nebėra... Jie mirė...

Jie mirė, kad gyventų. Mes dar gyvena
me, kad mirusiuosius prisimintume ir jų 
niekuomet nepamirštume.

Kažkas yra pasakęs, kad didžiausia šio 
pasaulio dorybė yra dėkingumas, o nedo
rybė — užmiršimas. Tai, rodos, patvirtina 
ir Bažnyčia. Kad toji dėkingumo dorybė 
klestėtų ir užmiršimo nedorybė neįsigalė
tų, lapkričio 2 dienia ir visas šis mėnuo yra 
išimtinai skiriamas prisiminti mūsų miru
siuosius.

PREMIJA PROF. Z. IVINSKIUI

Ohio (JAV) lietuvių gydytojų draugija 
1000 dolerių premiją paskyrė Bonnos uni
versitete Lietuvos istorijos dalykus dėstan
čiam prof. dr. Zenonui Ivinskiui „už nenu
ilstamą Lietuvos .praeities kėlimą ir istori
nius raštus, iškeliančius ir įrodančius Lie
tuvos teisę būti laisvų tautų tarpe“.

„LAIKAS“ MINI SAVO SUKAKTĮ
Buenos Aires Lietuvių salėje buvo pami

nėta „Laiko“ 23 metų sukaktis ir pagerbti 
jaunuoliai, baigę aukštąjį mokslą.

„Laiką“ leidžia marijonai.
«•. j*

LAIDOTUVĖS BUVO IŠKILMINGOS
Amerikos lietuvių spauda rašo, kad Lie

tuvos gen. konsulo Chicagoje dr. P. Dauž- 
vardžio laidotuvės praėjo laibai iškilmin
gai.

Ee lietuvių, laidotuvėse taip pat dalyva
vo Chicagos burmistras Daley, Illinojaus 
gubernatoriaus atstovas, kardinolas Cody ir 
35 kraštų konsulai.

DAINUOS S. BARAS IR
D. STANKAITYTĖ

„Mūsų Pastogė“ rašo, kad Krašto kultū
ros taryba ruošiasi iš Amerikos atsikviesti 
solistus St. Barą ir Daną Stankaitytę.

Taryba kreipėsi į Adelaidės Meno Festi
valio direkciją prašydama, kad j sąrašus 
įtrauktų ir du lietuvius artistus.

Adelaidės meno festivaliai vyksta kas 
antri metai, ir į juos esą labai sunku pa
tekti, bet direkcija maloniai sutiko įtrauk
ti lietuvius solistus.

Visame pasaulyje Vėlinių vakare ant mi
rusiųjų kapų dega žvakutės — dėkingumo 
simbolis, marguoja puokštės žydinčių gė
lių — meilės ženklas, o lūpos šnabžda „Am
žiną atilsį“ — tą mirusiųjų himną, kurį te
gieda tik gyvieji.

Nėra pasaulyje kampelio, ypač Sibiro 
miškuose, kur nebūtų mirusio lietuvio ka
po. Bet nė Vėlinių dieną niekas ant tų ka
pų neuždegs žvakutės, neuždės nė mažiau
sio gėlės žiedelio. Tik vėjas pralėkdamas 
sušvilps. Tik paukštelis praskrisdamas su
cirps. O ir tie užmiršti ir nežinomi kapai 
yra dalis mūsų. Tuos užmirštuosius itin tu
rime laibiau -atsiminti, nes jie daugiau my
lėjo ir daugiau kentėjo dėl Dievo ir Tėvy
nės.

»•»
Yra sakoma, ir tikrai taip yra, kad nie

kas taip nesuartina gyvųjų ir mirusiųjų, 
kaip dažnas lankymasis kapinėse. Jos yra 
tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Jos 
atnaujina mūsų prisiminimus apie mūsų 
artimuosius, kurie jiau išėjo. Jos aiškiai 
mums -primena, kad, gal netrukus, ir mes 
jalu būsime jųjų tarpe. Jos suprantamai 
kalba, kad mirtis nėra baisu, priešingai, ti
kinčiam ir tikėjimu gyvenančiam yra ma
loni. Mirtis yra gailestingumas, išvaduojąs 
iš žemiškosios vergijos.

Dėl to šitą visą lapkričio mėnesį bendrau
kime su mūsų pačių dalimi, besiilsinčia ka
pinėse, miškuose, tyruose...

Bendraukime malda. Bendraukime ap
lankydami kapines, nors ten ir neturėtume 
giminių ar -artimų. Turėkime tokią didelę 
širdį, kurios dėkingumas apimtų visus mi
rusiuosius, kur jie 'bebūtų, ypač tuos, kurių 
niekas neprisimena.

»»»
Dėl žuvusių brolių paguodos malda 
Tėgul prabyla- širdis sužeista: 
Suteik jiem, o Viešpatie,

Amžiną atilsį.
Putinas

A. J. S.

VOKIETIJOS
Informacija užėmė Vokietijos LB veik

loje visą laiką svarbią vietą. Pirmasis „P. 
L. B. Vokietijos Krašto Valdybos Informa
cijų“ numeris išleistas 1951 m. balandžio 
1 d. Jis save taip prisistato: „Iš įvairių lie
tuviškų laikraščių redakcijų teko girdėti 
nusiskundimus, kad jos stokojančios in
formacijų apie lietuvių tremtinių gyveni
mą Vokietijoje. Tai spragai užpildyti PLB 
Vokietijos krašto valdyba nutarė leisti ir 
siuntinėti redakcijoms mėnesinį biuletenį, 
kurio pirmąjį numerį čia Tamstoms ir pa
tiekiame. Šalia informacijų apie mūsų 
bendruomenę biuletenyje bus trumpai pa
liečiama ir kitų tautų tremtinių veikla 
Vokietijoje. Dėsime ir mus pasiekiančias 
žinias okupuotoje tėvynėje“. Iš pradžios 
biuletenis išleidžiamas -kartą į mėnesį, o 
jau nuo 1952 m. liepos 1d. kas dvi savaitės. 
1953 m. biuletenis išeina kartą į savaitę. 

>Nuo 1951 m. balandžio 1 d. lygiagrečiai 
leidžiamas informacijos biuletenis vokie
čių kalba „Informationsblatt; Litauisches 
Zentralkomitee in Deutschland“. Jų išeina 
13 numerių. 1953 m. balandžio 1 d. išlei
džiamas paskutinis numeris, pareiškiant, 
kad yra leidžiamos „ELTA-Pressedienst“ 
ir tuo būdu vokiškoji visuomenė apie lie
tuvius pakankamai informuojama. 1954 
m. informacijos biuletenis vėl leidžiamas 
kartą į dvi savaites, nuo 1955 m. pradeda
mas leidimas retinti, sustojant prie mėne
sinės -rutinos. Tačiau ir šioji ne visą laiką 
išlaikoma. Pvz., 1958 m. išeina 8, 1959 — 
9, 1965 ir 1966 — tik po 6 numerius. Padi
dinti nominaliniam skaičiui įeina į madą

LB ISTORINE APŽVALGA
vieną leidinį dvigubai numeruoti. Tokių 
dvigubų numerių 1953 m. išėjo 10 iš 52, 
1957 m. — 2 iš 11, 1963 m. — 3 iš vienuoli" 
kos, 1964 m. — 5 iš dvylikos, 1965 m. — 1 
iš -šešių, 1967 m. — 2 iš aštuonių, 1968 m. 
— 3 iš dvylikos, 1969 m. — 1 iŠ dešimt, 
1970 m. — 3 iš dvylikos. Iš viso iki 1971 m. 
birželio 30 d. yra išleisti 283 „P. L. B. Vo
kietijos Krašto Valdybos Informacijų" nu
meriai.

KUN. BRONIUS LIUBINAS

įvykdžius -aiškią narių registraciją, nuo
1967 m. informacijos biuletenis siuntinėja
mas visiems VLB nariams, o taip pat eilei 
lietuvių ir institucijų kituose kraštuose ir, 
aišku, visai lietuviškajai periodikai laisva
jame pasaulyje. 1971 m. balandžio-gegužės 
„Pasaulio Lietuvyje“, Nr. 16/52, psl. 268, 
yra tokia PL redakcijos pastaba: „biulete
nis duoda pilną Vokietijos lietuvių gyveni
mo ir veiklos vaizdą“. Tai yra pats gražiau
sias komplimentas, koks tik gali būti. Nuo
1968 m. liepos 1 d. biuletenį redaguoja 
VLB vaidybos reikalų vedėjas dipl. teis. 
Justinas Lukošius. Metų eigoje-redaktoriais 
yra buvę J. Barasas, V. Bartusevičius, B. 
Liubinas, A. Makarskas, S. Povilavičius, J. 
Stankaitis ir, tikriausia, eilė kitų asmenų, 
bet jų tapatybės ils peržiūrėtųjų dokumen
tų nustatyti nepasisekė. Informacijos biu
letenis VLB narių yna mėgiamas, o ne vie

niam jų tai yra vienintelė lietuviška skaity
bai Pamėgimas yra paliudytas dažnomis 
skaitytojų -aukomis biuleteniui leisti.

VLB apylinkių darbuotojų suvažiavimai 
pradėjo įsipil ieti-nti -gan ankstu Apie pirmą
jį tokį suvažiavimą praneša 1955 m. Infor
macijų Nr. 14/117. Suvažiavimas įvyko 1955 
m. liepos 21-23 d. d. Romuvoje, dalyvavo 
apie 70 asmenų. Sekantis suvažiavimas bu
vo 1957 m. liepos 20-21 d. d., taip pat Romu
voje, su 70 dalyvių. Toliau suvažiuota 1960 
m. liepos 30-31 d. d., 1961 m. rugsėjo 1-3 
d. d., 1962 m. rugsėjo 7 d., 1964 m. balan
džio 3 d., 1965 m. rugpjūčio 7 d., 1967 m. 
lapkričio 3-5 d. d. ir paskutinį kartą 1969 
m. birželio 12-15 d. d. Kai kada apylinkių 
veikėjai būdavo sukviečiami prieš pat VLB 
-tarybos posėdžius, kad galėtų stebėti savo 
išrinktųjų tarybas narių darbus, kai kada 
būdavo suvažiuojama atskirai sau, ir kai 
k-adia veikėjų suvažiavimai pabaigoje išsi
skleisdavo į didelio masto lietuviškosios vi
suomenės susitikimą. Susirinkę apylinkių 
veikėjai pasilinformuoj-a savo tarpe, pasi
klauso referatų bendruomeniniais klausi
mais, juos padiskutuoja, -atsigaivina lietu
viškoje dvasioje. Vienas kitas asmuo net 
yra kėlęs mintį apylinkių pirmininkų suva
žiavimą padaryti statutine institucija. Kar
tu su pirmininkais visada -susirenka ir var
go mokyklų mokytoj ai. Tad čia kaip tik ge
ra- proga ir pradėti svarstyti VLE-nės var
go mokyklas. Jų pirmataikės yra stovyklinės 
pradžios mokyklos. Pvz., dar 1952 m. rug
sėjo 1 d. buvo 4 lietuvių pradžios mokyklos 
su 86 vaikais — Wehnen, Diepholz, Mem

mingen, Muenchen ir tik 2 vargo mokyklos 
su 37 vaikais — Geestacht ir Neustadt. Lai
ko tėkmėje vargo mokyklų skaičius įvaira
vo. 1954 m. VLB tarybos -posėdyje praneša
ma, Ika-d „iš viso dabar veikia 18 vargo mo
kyklų su 19 mokytojų ir 310 mokinių“ (Inf. 
Nr. 25/100, psl. 5). Po trejų metų, 1957 m., 
vargo mokyklų mokytojų posėdyje paaiš- 
kėjai, kald yra 5 veikiančios vargo mokyklos 
su 66 mokiniais (Inf. Nr. 8/145). 1961 m. 
-lapkričio 20 d. informacijos biuletenyje iš
vardijamos 9, 19-69 m. VLB valdybos pir
mininkas tarybai praneša apie 4, 1970 m. — 
-apie 7, o 1971 m. — apie 8 vargo mokyk
las: po 1 Muenchene, Memmingene, Osna- 
bruecke, Stuttgarte, Bocholte ir Hagene, o 
dvi Hamburge. Vargo mokyklos dirba sa
varankiškai, VLB organai jų nekontroliuo
ja, o tik išskiria lėšas iš kultūriniams rei
kalams gaunamųjų iš Fed. Vokietijos vy
riausybės sumų. Nordrhein Westfalijoj ir 
Baden Wuerttemlberge vargo mokyklas tie
siogiai remia- tų kraštų vyriausybės. Ba
varijoj veikiančios vargo -mokyklos yra taip 
pat buvusios paremtos iš krašto vyriausy
bės. Taip pat Balfas yra skyręs specialią 
šalpą vargo mokykloms. Vargo mokyklų 
mokytojai kviečiami į suvažiavimus su ki
tais VLB darbuotojais. Kai -atvyksta jų di
desnis skaičius, tali turi ir savo atskirus po
sėdžius su specialiais referatais ir diskusi
jomis. Tokie posėdžiai yra buvę 1954, 1957, 
1961 metais. Vargo mokyklų mokytojai 
gauna mažą atlyginimą. Vargo mokyklos 
savo laiku yra buvusios pagrindiniu metri
nių tiekėju Vasario 16 gimnazijai. Šiuo me
tu tai tvirtinti nebūtų teisinga.

Vaikų vasaros stovyklos yra kita veiks
minga ir patraukli lietuviškojo švietimo ir 

-ugdymo priemonė. Jos buvo organizuoja
mos nuo 1951 metų pirmoj eilėj Lietuvių 
katalikų sielovados vedėjo tėv. Alfonso 
Bernatonio iniciatyva ir pastangomis, ta
čiau ne be bendradarbiavimo su VLB vai
dyba. Apie 1960 metus į šį darbą stipriai 
įsijungė VLB valdybos įgaliotiniiad prie 
Nordrhein Westfalijos vyriausybės, iš pra
džios Ona Boehm, o vėliau trejeto atstovy
bė, pirmininkaujama G. šimkevičiaus. 
Nordrhein Westfalijos lietuviai vaikų vasa
ros stovykloms gauna didžiules lėšas iš 
Duesseldorfo vyriausybės, dėl to jie yra 
stovyklavę net užsieniuose: Anglijoje, Aust
rijoje, Italijoje. Šveicarijoje savo laiku- bu
vo suruošusi vaikų stovyklą katalikų sie
lovada, talkinama Šveicarijos lietuvių ir ne
lietuvių. Nuo 1968 m. vasaros vaikų sto
vyklas pradėjo organizuoti pati VLB val
dyba Romuvoje, o nuo 1970 m. či-a pagrin
dinį vaidmenį vaidina VLB tarybos refe
rentas vaikų reikalams tėv. Alfonsas Ber
natonis. Ir šiemet Romuvoje buvo vaikų 
stovykla. Nordrhein Westfalija organizavo 
savo ruožtu Esslingene. Vaikų vasaros sto
vyklos sėkmingumas priklauso nuo jos va
dovų tinkamumo ir pasiruošimo. Toji tiesa 
yra įžvelgta ir VLB atitinkamų organų. Ta
rybos referento vaikų reikalams iniciatyva 
197-0 m. balandžio 30-gegužės 3 d. Romuvo
je buvo suruoštas stovyklų vadovų semina
ras, kuriame dalyvavo 19 asmenų. Kai ku
rie seminaro dalyviai savo įsigytąsias ži
nias turėjo progos dar tą pačią vasarą pa
naudoti tiek Romuvoje, tiek Anglijoje, tiek 
Italijoje, kur 1970 m. vasarą stovyklavo Vo
kietijos lietuviukai.

(Bus daugiau)

2



Nr. 38 (1183) EUROPOS LIETUVIS 3

TEMPORA MUTANTUI!

„Aš siūlau, kad bažnyčios ir vienuolynai 
peržiūrėtų, twirwas brangenybes jie gali par
duoti.

Ten turi būti tūkstančiai taurių ir kitų 
šventintų dalykų, kurie yra labai retai nau
dojami. Katedrose ir vienuolynuose kai ku
rie brangus indai ir rūbai panaudojami tik 

ai' ua per j.c galėtų būti par
duoti, kad būtų galima nupirkti maisto ba
daujantiems. Iš to būtų didesnė garbė Die
vui, negu panaudojant juos religinėms ap
eigoms. Aš siūlau, kad Roma pirmoji paro
dytų pavyzdį".

Čia ištrauka ne iš komunistinio „Moming 
Star“ ar kurio nors antireliginio laikraš
čio, o iš Anglijos kardinolo John Heenan 
kalbos, pasakytos trečiame pasauliniame 
vyskupų Sinode Ramoje.

Si kardinolo kalba sukrėtė Sinodo daly
vius. Jis kalbėjo apie teisingumą ir taiką, 
pabrėždamas, kad šis klausimas yra žymiai 
svarbesnis, negu kunigų vedybų proble
ma. .. Tuo pačiu jis pajudino Katalikų Baž
nyčios sukauptuosius kapitalus, kuriems 
administruoti, kaip iš spaudos žinome, yra 
pavesta vyskupui P. Marcinkui. Pasauliniai 
biznieriai skaičiuoja, kad vien tik akcijos 
ir kitokios investacijos yra vertos 2000 mi
lijonų svarų.

Tempera mutantur — laikai keičiasi, 
kaip sakydavo senovės romėnai. Kas būtų 
pagalvojęs, kad senas lietuvių draugas ir 
buvęs a. a. min. Balučio prietelius kardino
las Heenan išdrįs takius klausimus judinti. 
Ir dar pačioje Kat. Bažnyčios širdyje — Va
tikane!

Europos lietuviai katalikai neturės ko 
parduoti, nes vienintelė jų bažnyčia Lon
done tik labai kukliais angelėliais, tegu ir 
tautiniais rūbais apvilktais, tepapuošia. Ne
susigundys pasauliniai meno kolekcionie
riai už juos tūkstančius pasiūlyti...

Gal kiek didesnės meninės vertybės pra
dėtos kaupti tolimame Italijos užkampyje, 
Bardi mieste, kuriame, tur būt, nė vienas 
lietuvis negyvena. Ten kuriama „Mažoji 
Lietuva“ su didingomis freskomis Italijos 
jaunimo Centre, nepaprasto grožio „Lietu
vos salė“, „Aušros Vartai“. Planuojama net 
perimti italams nebereikalingą apleistą pi
lį, kurioje būtų saugomas lietuvių dvasinis 
ilr tautinis palikimas... (E. Lietuvis, Nr. 36). 
O čia tai gal jau ir ne pro šalį būtu kardi
nolo Heenan patarimas.

DARBO STOVYKLOS
Elta informuoja, kad Lietuvoje vasaros 

atostogų metu studentai verčiami dirbti 
į vairius žemės ūkio ir statybos darbus. Pra
ėjusią vasarą Lietuvoje veikę 113 „darbo ir 
■poilsio stovyklų“, kuriose dirbo 14.000 stu
dentų ir moksleivių.

Žiūrint nešališkai į studentų vasaros dar
bą, jis neatrodo visapusiškai peiktinas. Pri
siminkime savo studentavimo laikus: ne
vienais pūslėtomis rankomis talkinome tėvų 
ūkiuose per vasaros dairbymetes, ir niekas 
dėl to neatsitiko.

Vasaros atostogos Lietuvoje yra, paly

Sfiaityteju Caisfiai
LABAI TIKSLIAI INFORMUOJU

„Europos Lietuvio“ Nr. 26 nežinomas 
„Skaitytojas“ ragina tiksliau informuoti 
visuomenę apie Chicagos šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines. Nors ragintojas nepasi
rašė pavardės ir nevertėtų eiti į diskusi
jas, bet kad skaitytojai manęs ir kitų tūks
tančių lietuvių, kurie jau ketvirti metai 
kovoja už lietuviškas kapines, nelaikytų 
kurstytojais lietuvio prieš lietuvį, grupės 
prieš grupę, turiu nors trumpai atsakyti 
(ilgų straipsnių prašome pasiskaityti „Dir
voje“ kun. K. Trimako, „Naujienose“ 
žurn. J. Janušaičio, be to, ir „Drauge“ ma
no paties rašytų jau eilė metų).

„Draugo“ dienraštis įdėjo vysk. Brizgio, 
kelių klebonų ir kelių pasauliečių gegužės 
28 d. pareiškimą kaip apmokamą skelbi
mą. Argi „Skaitytojas“ nė to nesuprato? 
Organizacijų atstovai pasirašė po juo ne 
organizacijų įgalioti. Pareiškimas lietu
viškos visuomenės buvo griežtai paneigtas 
ir atsakytas taip pat „Drauge“ apmokėtu 
skelbimu. Atseit, kova eina, bet laikraščiai 
ir dalis visuomenės nenori privačiai įsivel
ti. Tai ir gerai daro. O kad prieš keletą 
metų klebonai ir kai kurie atstovai parda
vė žemę mokyklai, tai tikras dalykas. Jie 
neturėjo teisės be lietuviškos katalikiškos 
visuomenės sutikimo tai padaryti. Kai 
prieš trejus metus kard. Cody sauvališkai 
nuplėšė „Lietuvių šv. Kazimiero“ kapinių 
vardą ir padėjo užrašą „Soutwest“, kai be 
lietuvių žinių pastatė nereikalingą koply
čią, įvedė įvairius formalumus, suniekino 
lietuviškas tradicijas, sugadino daug ant
kapių, įvedė „Kablio“ laidojimo ceremoni
jas,kapines norėjo išparduoti kitataučiams, 
tai lietuviams jau buvo skaudu, ir nevie
nam nubiro ašaros, kad diecezija taip atė
mė iš jų kapines! O juk lietuvių pinigais 
jos įgytos!

Jei „Europos Lietuvio“ skaitytojai norė
tų, paruoščiau reportažų iš didžiulių vie
šų susirinkimų, kur nei vyskupas, nei kle
bonai nedalyvavo, o aš net dvejus metus 
dirbau valdyboj. Dalis kovos laimėta, bet 
dar reikia, kad diecezija pasirašytų sutar

PABIROS LIETUVOJE
ginu, ngos, privalus ūsiai ir paones nusa
vinti, tau vienas uik 'Kelias studentams nau
dingai praleista atostogas ir būtų luaęs — 
organizuotas darbas.

NepriKiausomoje Lietuvoje studentai tal
kino tėvams, atsnygincianii uz jų išlaikymą, 
įdomu, ką jie gauna uz savo talkas šian
dien.' Jeigu jų dainas yra priverstinis ir 
neatlyginamas, tai jis prilygsta Dauažiiavai. 
Bet jeigu siovyrios yra gerai organizuotos 
ir diairioas tiniKamai atlyginamas, tai esa
mose sąlygose nebūtų ypatingo pagrindo 
dėi jų piktintis.

Visai kitas dalykas yra studentų siunti
mas darbams į kitus 'kraštus. Darbo sąly
gos, atrodo, ten dažniausiai yra nepaken
čiamos, o atliekamasis darbas niekuo ne
prisideda prie savojo krašto gerovės kėlimo.

Atvykstantieji iš Lietuvos tvirtina, kad 
niekas prievarta studentų į kitas Sov. Są
jungos respublikas ar kitus kraštus nesiun- 
čiąs. Šioks toks spaudimas esąs taikomas 
tiktai komjaunuoliams, šiaip jau jie, esą, 
vykstą dėl dviejų priežasčių: norėdami pa
matyti daugiau pasaulio ir užsidirbti pini
gų. Tačiau didelė jų dalis sugrįžta nusivylę 
ir nepraturtėję. Sovietinė spauda teigia, jog 
savanorių esą tiek daug, kad į kai kurias 
respublikas net sunku patekti.

Kiek visos šitos žinios yra teisingos — 
sunku patikrinti. Tačiau bendrą išvadą bū
tų galima pasidaryti tokią: jei lietuviai stu
dentai verčiami vykti į kitus kraštus dirbti 
per prievartą, tai tada vis dar praktikuo
jamos priverčiamojo darbo stovyklos, o jei
gu jaunuoliai vyksta ieškoti laimės ir nuo
tykių, tai tada, anot anglų posakio, tegu 
pasimoko gyventi „hard way“. J. Vikis

KO PASIILGSTI LITERATŪROJE?
Į „Literatūros ir Meno" savaitraščio 

klausimus „Kokie pastarųjų metų lietuvių 
prozos ir poezijos kūriniai paliko didžiau
sią įspūdį? Kokiais neigiamas poezijos ir 
prozos tendencijas galėtume išskirti?“ ra- 
šytoja-jumoristė Vytautė Žilinskaitė atsakė 
taip:

„Iš paviršiaus atrodytų, kiad mūsų poezi
ja ir proza gyvena šviesias dienas: spauda 
mirga marga naujais eilėraščiais, apsaky
mais, apysakomis, humoreskomis, kas mė
nesį gauname kelias naujas knygas, kas 
met pasirodo jaunųjų aplankai... Ne, nesto
kojame naujų kūrinių ir vardų; stokojame 
kūrybinių asmenybių — turinčių ką pasa
kyti ir kur vesti skaitytoją.

„Skaitai skaitai vingriai, pinkliai suregz
tą eilėraštį ar novelę, po kurių ./ažūrais“ 
neva kažkas slypi — ir nieko, ničnieko ne
randi. Pasiilgsti tikro: tikro džiaugsmo, tik
ro sielvarto, tikro gėrėjimosi, tikrų atradi
mų... Pseudoreikšmingumas užvaldė dauge
lį plunksnų ir virto įkyria mada. Ji gana 
pavojingai; sukelia skaitytojui nepasitikėji
mą savimi ir (bodėjimąsi literatūra.

„Labiausiai vertinu Justino Marcinkevi
čiaus pastarųjų metų kūrybą“.

Paskutinieji J. Marcinkevičiaus darbai 
buvo 'dramos „Mindaugas“ ir „Katedra“. 
Abu dalykai yra Lietuvos istorijos temo
mis.

tį su lietuviška visuomene,-ypač šv. Kazi
miero lietuvių kapinių sklypų savininkais 
ir jos draugijos valdyba, kad daugiau ka
pinės nebus mėginamos pardavinėti sveti
miems, kad lietuviškos kapinės nebus 
verčiamos tarptautinėmis. Demonstraci
jos, žygiai su kardinolu kalbėtis privertė 
šiek tiek pakeisti savo „tvarką“, buvo su
daryta reikalui spręsti taryba. Tarybos 
darbo vaisiai dar menki, nes patys lietu
viai diecezijos pozicijas rėmė, o pasiprie
šinusiems sunku jau buvo kovoti prieš sa
vuosius. Ir dabar, kai vysk. V. Brizgys įsi
vėlė, žmonės labai nustebo, nes jis nepri
klauso diecezijai. Jis daug gera padarė, 
žmonių aukomis įkurdamas koplyčias Va
šingtone ir Vatikane, jam už tai reiškia
ma pagarba, tačiau, įsijungdamas į šv. Ka
zimiero lietuvių kapinių kovą, labai jis vi
sus nustebino. Juk vysk. A. Deksnys, ku
ris dabar yra Europoje, buvo vienas tų 
drąsuolių kunigų, kuris, nepaisydamas 
hierarchijos draudimų, dalyvavo kartu su 
velioniu prel. Krupavičium mūsų sureng
tame iškilmingame 60 metų sukakties mi
nėjime. Tada ir kun. Abromaitis mus už
jautė (jis šiandien jau nebėr klebonu), 
jautėme ir kitų dvasiškių pritarimą savo 
vedamajai kovai, todėl nesijaučiame jokie 
kurstytojai — mes nekovojame prieš tikė
jimą! Mes norime, kad turėtume nors ma
žą gabalėlį žemės šioj svetingoj Amerikos 
žemėj, idant galėtume ramiai ilsėtis ir lai- 
dotis lietuviškais papročiais bei tradicijo
mis! Lietuvis prie lietuvio!

Neisiu į jokias polemikas šiuo reikalu. 
Jei kas norite, rašykite, ką norite (tik, 
žinoma, išdrįskite pasirašyti savo tikrą 
pavardę, kad žmonės žinotų, su kuo turi 
reikalo). Nenoriu nei keikti, nei šmeižti, 
ypač vengiu visokių kiršinimų, bet jau per 
40 metų rašau spaudai ir rašau, ką gyve
nimas diktuoja, nenorėdamas nei vienų 
išgirti, nei kitų paniekinti, todėl dažniau
siai ir pasirašau tikrą pavardę. Juk tiek 
mūsų maža šiapus, kam dar nesugyveni- 
mus sėtume!

Bal. Brazdžionis...

MIRĖ J. ŠVEDAS
sietuvoje spalio 15 d., einamas 65 metus, 

mirė muziiKias Jonas svečias.
J. Sveaas sunammomzaivo, pritaikė, per- 

Komponavo ir paraše apie 2o0 dainų cho
rams. is jų „nineiį raunu ne viena", „Ty
kiai tykiai Nemunėlis tesą", „Iš rytų šale
lės" ir Kitos yra mėgiamos plačiai dainuoti.

Po Karo jus įsteigė 'valstybinį ansamolj 
„Lietuva" ir buvo ilgametis jos dirigentas 
ir meno vadovas. Taip pat jo iniciatyva bu
vo įsteigta liaudies instrumentų katedra. 
Už dainą „Negrįš niekados" jam buvo su
teikta Sov. Sąjungos valstybinė premija.

ATEISTŲ MOKYKLA
Lietuvos „Žinijos“ draugijos valdyba, 

kaip rašo „Tiesa", organizuoja vienerių me
tų lektorių ateistų mokyklą.

Joje studentai studijuos etikos ir mora
lės klausimus.

KAS GLOBOJA, KAS KERTA

Eigulė S. Božeracka jau aštuntus metus 
gerai prižiūrinti Naujosios Vilnios girias ir 
globojanti miško žvėrelius.

Taip pat genai vykdą socialistinius įsi
pareigojimus Paežerio, Dūkštų, Lavoriškių 
ir kt. girininkijų kolektyvai. Vien tik šie
met miškuose buvo paruošta 40 tūkstančių 
ikietmetrių medienos, išvežta daugiau kaip 
15 tūkstančių kietmetrių malkų. O 500 ha 
nenaudingų žemių buvo apželdinta, kaip 
rašo „Tiesa“.

RUDENS PUOKŠTĖ
Vilniuje, Vingio panke, spalio mėn. buvo 

suruošta gėlių paroda, vardu „Rudens 
puokštė“.

Gėlės, kaip matyti iš „Tiesos“, buvo su
vežtos iš įvairių Lietuvos miestų. Buvo iš
statyta chriziantemos, gvazdikai, rožės, leli
jos, juodos ir mėlynos rožės ir kt.

Be kitko, parodoje buvo išstatyta puokš
tės puošti namams ir įstaigoms, 50 laido- 
tuvių-gedulo gėlių vainikų ir puokščių.

E. KANIAVA MONGOLIJOJE

Sol. E. Kaniava drauge su rusais ir kitais 
spalio mėn. dalyvavo kultūros dienose Mon
golijoje. (ELTA)

AUKSINĖS MINTYS

Patikrinimo metu poilsio kambaryje ap
tiktas sargas ir tamsaus stiklo butelys.

(Iš fermos vedėjo raporto)
Sulaikytas neblaiviame stovyje triukšmo 

kėlėjas A. M. nuo parašo atsisakė, kadangi 
buvo girtas ir miegojo.

(Iš draugovininko akto)
Jūsų kolektyvo pasiųstas į pasitobulini

mo kursus mechanizatorius Donatas S. su
kėlė 'ant kojų bendrabutį ir su technine lite
ratūra dingo.

(Iš pranešimo kolūkiui)
Prie gatavos produkcijos sandėlio aš, 

kaip vedėjas, nagų neprikišau, ir daržinėje 
po šienu rastos dvi tonos kruopų priklauso 
visai ne gyvuliams, o man su žmona.

(Iš pasiaiškinimo milicijai)
(Šfuota)

— Kokie paukščiai yra žmogui naudin
giausi?

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Kepti.

(Šluota)

— Kodėl šie poilsio namai vadinasi vie
nadieniais?

Čia priėjo Kndziulis 'ir tarė:
— Todėl, kad čia niekas ilgiau vienos die

nos neištveria.
(Šluota)

KALBINIS ATLIETUVĖJIMAS 
GEGUŽINĖJE

Santa Monikos, Calif., LB Apylinkė, ku
riai pirmininkauja Graužinis, rugsėjo 26 d. 
Pacific Polisades „žaliojoj lankelėj“ suruo
šė gegužinę, kurion susirinko daugiau iš 
kaimyninių apylinkių, negu iš vietinės. 
Veikė „lauko virtuvė“ su „hot-dogais“, 
kuriuos kaitino solistė Liucija Zaikienė, 
o žurn. Alf. Giedraitis skaitė tradicinį me
tinį, pavadintą „Lietuvis“, kurio vedama
sis „Vienybės Keliu“ visus bendruomeni- 
ninkus humoristiškai išgyrė, kaip vienin
gai nesikreipiančius į lietuvius real- es- 
teitininkus pirkimo - pardavimo atvejais 
ir už kitokius, vienybe pasižyminčius įpro
čius. žodžiu, turinys buvo įvairus: poezija* 
anekdotai vietiniai ar sovietiniai, ir t.t.

Bet labiausiai piknikautojus užintrigavo 
lenkiškojo „pono“ metimas iš kalbos, kaip 
nuo baudžiavos laikų mums primesto gry
nai slaviško termino. Jo vietoje siūloma 
vartoti „viešpatį“ ir „tamstą“.Linksmes- 
nieji užustalininkai čia pat pradėjo prak
tiškai pratintis prie naujųjų lietuviškų pa
kaitalų.

Dėl „viešpaties“ vartojimo jau buvo pa
sisakyta Neprikl. Lietuvoj ir Naujienose. 
Būtų gerai, kad mūsų laikraščiai dažniau 
apie tai savo skaitytojams primintų. Tada 
būtų galima greičiau kasdieninėj kalboj 
nuo „pono“ atprasti.

Vien tik dėl to ši gegužinė praėjo gyvai 
ir prasmingai.

K. Plaukelis

SVIESTAS LAIMĖTOJAS

Sov. Sąjungos suruoštame geros kokybės 
sviesto Konkurse Maskvoje lietuviškas 
sviestas, varau „Vologda", paminėtas Uk- 
njtugės sviesto gamybos kolektyvo, apdo
vanotas pirmojo laipsnio diplomu, kaip ra
šo „Tiesa".

Pirmoji premija teko ir ukrainiečiams, 
taip pat už gerą sviestą, vadinamą „Volog
dos" vardu.

PALANKUMAS LIETUVIŲ LIAUDIES 
MUZIKAI

Tarptautiniame muzikos kongrese pasiro
dė ir lietuvių etnografinis ansamblis, vado
vaujamas Povilo Mataičio.

„Tiesa“ rašo, kad ansamblio programą 
sudarė senovinis lietuvių folkloras: sutar
tinės, skudučių ir ragų muzika.

Visa eilė įžymių muzikų labai palankiai 
pasisakė apie lietuvių liaudies kūrybą.

ITALIJON

„Literatūra ir menas“ rašo, kad kartu su 
Sov. Sąjungos dailininkais j Italiją išvyko 
ir trys lietuviai grafikai: J. Kuzminskis, R. 
Gibavičtius ir S. Rozinas.

DISERTACIJOS

Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos 
institute rugsėjo 27 d. apgintos dvi diserta
cijos istorijos mokslų kandidato laipsniui. 
Ingės Lukšaitės darbo tema buvo: „Lietu
vių kalbos plitimas Lietuvos reformacinia
me judėjime 17 amž.“. Kito kandidato, Kaz. 
Karašinsko, tema buvo: „Lietuvos TSR 
evakuotų gyventojų veikla tarybinėje už
frontėje Didžiojo Tėvynės karo metais“ 
(1941-1942). (ELTA)

TARPTAUTINIAME KONGRESE

Spalio mėn. Maskvoje vykusiame Tarp
tautinės muzikos 7 kongrese Sovietų Są
jungos delegacijoje dalyvavo ir keturi Lie
tuvos atstovai: kompozitoriai V. Lauru.šas 
ir J. Juzeliūnas, muzikologai J. Gaudrimas 
ir A Taiuragis. Jie dalyvavo sekcijų disku
sijose. Kongreso svečių tarpe buvo lietu
viai: muzikologai A. Ambrasas, J. Antana
vičius, V. Landsbergis ir kompozitorius G. 
Kuprevičius. Kongreso metu, spalio 4-5 d., 
estų kamerinis choras išpildė A. Bražinsko 
„Karčemą', be to, baigiamajame koncerte 
dalyvavo iš Lietuvos atvykęs P. Mataičio 
etnografinis ansamblis. (ELTA)

APDOVANOTI UŽ MENINES 
FOTOGRAFIJAS

Lietuvos foto menininkai apdovanoti pre
mijomis, tarptautinėse parodose Prancūzi
joje (V. Euityrinias), Italijoje, Salerno mies
te (A. Streleckis, J. Veselovas), Čekoslova
kijoje, Ružiumberoko mieste (A. Sutkus, A. 
Macijauskas ir J. Valvelis). (ELTA)

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, lj^ jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kamuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

H. KAIRIŪKŠTYTEI-JACINIENEI 75 M.

Lietuvoje 75 metų 'amžiaus atšventė me
notyrininkė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė.

H. Kairiūkštytė-Jacinienė daug pasidar
bavo lietuvių laudies drabužių istorijoje. 
Dirbo ji ir liaudies ornamentikoje ir jos 
motyvais nupiešė daug atvirukų.

1960 m. išleista jos kny6^ „Pažaislis“.

R. K. VAIGAUSKAS TARP 
IŠPRAŠYTŲJŲ

D. Britanijos vyriausybei neseniai „iš
prašius" iš krašto 105 sovietų diplomatus 
bei kitus pareigūnus, „N. Y. Times" spalio 
3 d. laidoje paskelbė pavardes devynių so
vietų pareigūnų, anksčiau KGB ar GPU 
agentais buvusių JAV-se. Jų tarpe yra ir 
Ričardas K. Vaigauskas, 1960-63 m., pagal 
dienraštį, buvęs priskirtas prie J. Tautų 
sekretoriato. (ELTA)

EKSLIBRISŲ PARODA

Budapešte š. m. spalio mėn. atidaryta Z. 
Antanavičiaus, S. Kisarausko ir A. Kmie
liausko ekslibrisų paroda. (ELTA)

O. MICIŪTĖS POEZIJA

Lietuvoje išleista Onos Miciūtės poezijos 
rinktinė „Slėnių paukščiai“ (176 psl., 8.000 
egz.).

Vilniaus krašto poetė debiutavo 1938 m. 
su eilėraščių rinkiniu „Žiburiai pelkėse“. 
Alb. Žukauskas naujam leidiny skaitytojus 
supažindina su Miciūtės gyvenimu bei kū
ryba. (ELTA)

JŪROS KRANTŲ TYRINĖTOJAI

Rugsėjo 13-14 d. Palangoje vyko Lietuvos 
tyrinėtojų suorganizuota „visos Sovietų Są
jungos konferencija jūrų krantams tyrinė
ti“. Tie lietuviai mokslininkai atstovavo 
Lietuvos Mokslų akademijos Geografijos 
Skyriaus Okeanografijos komisijai. Lietu
vos mokslininkai Nidoje įvykusiame posė
dyje skaitė 12 pranešimų. Pagal rūgs. 14 d. 
„Tiesą“, lietuvių mokslininkų temos buvo: 
smėlėtų Baltijos jūros krantų dinamikos 
procesai, jūros nešmenų judėjimas, pajūrio 
kopų vystymosi dėsningumai ir kt. Iš viso 
buvo Skaitoma daugiau kaip 70 pranešimų. 
Be jūrų krantų dinamikos specialistų, kon
ferencijoje dalyvavo įvairūs kiti specialis
tai bei įvairių ministerijų atstovai.

Lietuvių, tyrinėjančių jūrų krantus yra 
nedaug, 'bet jų kai kurie pasiekimai žinomi 
ir užsieny. Čia paminėtini mokslų kandida-. 
tai V. Kirlys, V. Minkevičius, R. Stauskai
tė, moksliniai bendradarbiai S. Močiekienė, 
Z. Janukonis ir kt. (ELTA)

SUSISIEKIMAS VILNIUJE
Vilniaus mieste kursuoja 250 autobusų ir 

189 troleibusai. Per dieną jais pasinaudloja 
497.000 gyventojų. (ELTA)

GRAFIKAI ŠIAULIŲ PARODOJE
Šiauliuose, „Aušros“ muziejuje, kaunie

čiai 'grafikai! parodė apie 50 darbų. (ELTA)
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D. KANIAUSKAS LIGONINĖJE

Sunkiau sirgęs pradžioje metų, D. Ka
niauskas buvo kiieK sustiprėjęs. Pasauliniu 
laiku vėl serga ir guli Glasgovo Southern 
General ligoninėje. Skausmai krūtinėje ir 
viduriuose.

Pasigendame mes jo savo lietuviškoje vi
suomenėje, nematome jau jo scenoje, trūks
ta jo mūsų pobūviuose.

šįmet jau ir Anglijos lietuvių kolonijose 
jis negalėjo atsilankyta. Apgailestauja, kao 
negaiejo susitikti su savo prieleliais, ku
riuos 'kiekvienais metais jis apkeliaudavo.

D. Kaniauskas visuomet buvo tvirtos 
sveikatos vyras, 'likime, kad jis vėl sustip
rės, ir linkime jam greitai pasveikti.

A. J.

LONDONAS
mirusiųjų pagerbimas

Lapkričio 7 d. (sekmadienį), 4 vai. po 
pietų, bus mirusiųjų pagerbimas Šv. Patri
ko kapinėse Leytonstone.

Visi renkasi prie kapinių koplyčios, iš 
kur prasidės procesija ir baigsis lietuviš
kame plote.

Kapinės pasiekiamos požeminio geležin
kelio centrine linija, važiuojant iki Leyton 
stoties. Autobusais galima nuvažiuoti 58, 
69, 236, 241 ir 278. Įėjimas į kapines yra iš 
Laugthome Road.

NAUJO BARO ATIDARYMAS

Lapkričio 13 d. (šeštadienį) Sporto ir So
cialiniame Klulbe bus naujo baro atidary
mas.

Baro salė ir baras yra visiškai iš naujo 
perstatyti. Darbą atliko M. Barjorino staty
bos firma.

Klubo vadovybė kviečia narius ir svečius 
dalyvauti atidaryme.

Bačkinis 'alus bus duodamas nuo 8.30 iki 
9.30 vai. vakaro.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS

Londono šeštadieninės mokyklos tėvų 
grupė gruodžio 31d. ruošia didžiulį Naujų
jų Metų sutikimo balių 345 A Victoria Park 
Rd., E 9.

. Pradžia 8 vai., tęsis ilki 3 vai. ryto.
Šalti 'užkandžiai ir šilti pusryčiai ir šam

panas.
Įėjimas 2,50 svarų.

„SUNDAY TIMES“ APIE A. BRAŽDĮ

„The Sunday Times“ spalio 31 d. išsi
spausdino Antano Braždžio 'atvaizdą prie 
jo sukurtosios skulptūros su prierašu, ku
riame, be kita ko, pasakyta, kad tasai lie
tuviškos kilmės skulptorius yra 1968 m. lai
mėjęs „Sunday Times“ skulptūros darbų 
konkursą ir kad dabar vyksta jo paroda.

„MOTERYS“ LAIKRAŠČIO 
PUSLAPIUOSE

Ealiingo Meno Klubas suruošė savo narių 
darbų parodą. Dalyvavo 60 narių.

Su dviem darbais parodoje dalyvavo ir 
M. Baras. „Middlesex County Times and 
Gazette“ išsispausdino savo puslapiuose še
šis iš parodos pasirinktus darbus, tarp jų 
M. Baras „Moteris“.

LIET. SODYBA
SEZONO UŽBAIGIMO BALIUS

Lapkričio 13 d. Sodyboje rengiamas Ru
dens Balius vasaros sezono užbaigimo pro
ga.

Gros puikus orkestras, veiks turtingas 
bufetas. Įėjimas 50 p., įskaitant bufetą.

Bilietai pardavinėjami prie įėjimo. 
Visi kviečiami dalyvauti.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės" Manchesterio skyrius 
lapkričio 13 d., 5.30 vai. Vakare, Lietuvių 
klubo patalpose (121 Middleton Rd., Crum- 
psall, Manchester 8) rengia kariuomenės 
šventės minėj imą.

Programoje kpt. V. Andruškevičiaus pa
skaita ir meninė dalis, eilėraščiai.

Po programos šokiai iki 11.30 vai.
Baras ir užkandžių bufetas veiks iki 11 

vai.
Kviečiami visi iiš toliau ir arti atsilankyti 

į šį minėjimą.
Skyriaus Valdyba

VAINIKAS PRIE NEŽINOMO KARIO 
KAPO

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 
lapkričio 14 d., sekmadienį, punktualiai 10 
vai. ryto, padės vainiką 'ant Nežinomo ka
reivio kapo Eccles mieste, kartu su anglų 
kariuomenės bei kitų organizacijų dali
niais.

Ramovėnams dalyvavimas būtinas, bet 
kviečiami ir visi lietuviai.

Visi renkasi prie British Legion klubo, 
Chadwick Road, Eccles, Manchester.

Skyriaus Valdyba

Klubo pobūvis
Manchesterio Liet. Soc. Kluioas visuomet 

teikė. galimybes visuomeninei veikiai plė
totis. Tai mūsų lietuvių mamai. Visos lietu
vių ir net kitataučių organizacijos jau pora 
dešimtmečių naudojosi Klubo globa — pa
talpomis bei patarnavimu.

Betgi ir pats klubas turi savo tradicijas, 
kurių tarpe bene visų laukiamas didysis 
narių pobūvis. Ir šiais metais visa šimtinė 
sugūžėjo į savo septynioliktąjį klubo balių. 
Susilaukta ir garbingų svečiu — apylinkės 
miesto valdybos nario (counsnor) su ponia, 
Manchesterio policijos inspektoriaus (jo ži
nioje yra daugiau kaip 300 socialinių klu
bų), gėrimais aptarnaujančios klubą firmos 
savininkas su ponia, Mura'škienė, kurios a. 
a. vyras nupirko klubą, ir jo vaikai — Mu- 
raška su žmona (jie žinomi rūbų biznie
riai) ir visi organizacijų pirmininkai.

Anglų svetelių mintys jų prakalbose ge
rokai paglostė ipobūviniink-us. Anot jų, pats 
geriausias visa to žodžio prasme tik mūsų 
soc. klubas, lietuviai labai nuoširdūs, ir jie 
džiaugiasi mūsų tarpe; klubas yra vieninte
lis, kuris bizniauja jau 50 metų su ta pačia 
firma, ir jie (firma) klubui padės visuo
met, ir t. t.

P. Muraška (jun.) prisiminė, kaip sunku 
buvo įsigyti, palyginti, pigiai klubo patal
pas, tariu vertė pakilusi dešimteriopai. 
Sveikino susirinkusius klubo pirm. Stan
kevičius, DBLS įskyr. pirm. Jaloveckas, ra- 
movėnų pirm. Murauskas, raštu garbės na
rys Kuzmickais.

Viešąją dalį stengėsi ko geriausiai pra
vesti Damauskas. Vėliau, kaip visur ir vi
suomet, vieni vaišinosi, kiti dainavo, šoko 
iir linksminosi, treti net alkai ryto alutį pututį 
traukė.

Visi dėkingi Klubo Valdybai už tokio nu
sisekusio pobūvio surengimą, šeimininkėms 
už gausių vaišių paruošimą, kalbėtojams už 
'gražius žodžius, o išsiskirstydami linkėjo 
Vieni kitiems vėl susirinkti kitą septynioli
ka kartų.

Mokyklos reikalu
Manchesterio sekmadieninės mokyklos 

mokytojai, tėvų komitetas, Skautų bei jau
nimo vadovai savo posėdy nutarė mokyklos 
darbą sujungti su Skautiškuoju auklėjimu, 
kreiptis į visus 'apylinkės tėvus, kad vi
siems mokyklinio amžiaus vaikams leistų 
įsijungti į Skautišką judėjimą ir lituanisti
nį lavinimą, prašyti Klubą ir organizacijas 
paremti tą darbą, auklėjimo — mokymo 
darbą tęsti kas 'antrą savaitę.

Posėdy visi buvo įsitikinę, kad visi pri
sidės prie to kilnaus ateities lietuvybei dar
bo.

Repetuojami tautiniai šokiai
Jaunimo skyrius pradėjo tautinių šokių 

repeticijas, kurioms vadovauja jaunieji 
'broliai Padvoiskiai.

Mes džiaugiamės ilr linkime sėkmės!
Nauji vadai

Mergaičių skaučių „Živilės“ draugovės 
diraugininkei N. K-uttatei išvykus studijuo
ti į Londoną, psl. Vida Barauskaitė paskir
ta draugovinlnkės pareigoms.

Berniukų „Maironio“ draugovės adjutan
tu paskirtas s. v. kand. si. Aleksas Navac- 
ikals.

Abudu jie yra lanlkę sekmadieninę mo
kyklą, abudu pradėjo skautavimą tose pa
čiose draugovėse.

Didžiuojamės sulaukę jaunų vadovų!
D. Dainutis

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 27 d., 'šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų 
atsargos karių klubo salėje, Whitefr.iars La
ne, Coventry, rengia

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Tos dienos proga apie kariuomenės nau

dą, tikslą ir reikšmę painformuos svečias iš 
Stoke-on-Trento V. Andruškevičius.

Po oficialiosios dalies šokliams gros geras 
orkestras iki 1 vai. ryto, baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžių 'bufetas veiks iki 12 
vai. nakties.

Visus vietos ilr kitų kolonijų tautiečius su 
draugais ir pažįstamais prašom gausiai 
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d. Derbio Skyrius rengia 

Kariuomenės šventės minėjimą.
Minėjimas įvyks „Beoket Sale Rooms“, 

Becket Street, Derby, 6 vai. vakaro. Progra
moje: oficialioji dalis, po kurios bus įvairi

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
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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.

meninė dalis. Vėliau bus šokiai ir pasilinks
minimas ilki 11.45 vai. šokių metu veiks bu
fetas su gėrimais bei užkandžiais.

Visus vietos, apylinkės ir iš toliau tau
tiečius ir svečius maloniai kviečiame gau
siai į minėjimą atsilankyti, tuo pagerbiant 
šią gražią lietuvišką šventę, ir drauge pra
leisti šeimynišką vakarą malonioje derbiš- 
kių kompanijoje.

Sk. Valdyba

NOTTINQHAMAS
MIRUSIŲ PAGARBAI

Lapkričio 7 d., po 11.15 vai. gedulingų 
pamaldų Liet. Židinyje, bus lankomi liet, 
kapai Wilford Hill 'kapinėse. Žvakučių ga
lima gauti Židinyje. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami pagerbti mirusius, žuvusius už 
Tėvynę tautiečius.

KALĖDAIČIAI

Liet. Židinyje jau galima gouti kialėdiai- 
čių-plotkelių. Jau pats laikas įsigyti, kurie 
nori toliau pasiųsti su kalėdiniais svei
kinimais.

MIRĖ ELENA RADZEVIČIENĖ

Spalio 20 d., dar nepatekėjus rudens sau
lei, įamžinu- miegu užmigo populiari ir visur 
spėjusi dalyvauti a. -a. Elena Radzevičienė.

Gimusi 1916 m. birželio 29 d. Navinin
kuose, Keturvalakių vis., Vilkaviškio 
apskr., dar maža EI. Kūnaitė neteko savo 
tėvelių ir buvo giminių -auginama. 1944 m., 
karo veiksmų priversta, pasitraukė į vaka
rus. Karui pasibaigus, atsidūrė Greveno DP 
stovykloje ir, susipažinusi su Petru Radze
vičium, sukūrė lietuvišką šeimą. Kai vyras 
emigravo į Angliją, a. a. Elena po metų — 
1948 m. — atvažiavo į šį kraštą ir laikinai 
sustojo Cottinighamo šeimų stovykloje. 
Prieš 22 metus abu 'persikėlė į Nottingha- 
mą, kruopščiai -dirbdami įsigijo namus ir 
užaugino dukterį Birutę ir sūnų Vaciuką.

A. a. Elena- buvo tikra šeimos geroji dva
sia: darniai sugyvendama su vyru, visa 
jautria širdimi gražiai auklėjo vaikus, su
prasdama jų problemas ir padėdama jas 
spręsti nuoširdžiu patarimu, pedagogine 
sugestija, plačia gyvenimo patirtimi.

Radzevičių namai buvo visiems atviri. 
Pakeleivis juose buvo mielai nakvydina- 
miais, -svečias iki soties valgydinamas, kokių 
reikalų turįs pažįstamas -atidžiai išklauso
mas. Visuomet, kada -galėjo, velionė dalyva
vo lietuviškose pamaldose, tautos švenčių 
minėjime, visuomeninėje veikloje. Supras
dama moters organizacijos reikšmę, nuo se
nų laikų buvo Moters draugijos narė.

Pastaraisiais metais velionė nesijautė la
bai gerai, tačiau rankų -nenuleido: galėda
ma -dirbo, triūsęs! namuose. Minties išvaka
rėse tebebuvo guvi, tvarkė indaują ir tru
putį nustebo, atradusi lentynoje į trupinius 
subirusį stiklinį sausainių indą. Tačiau ry
tą j'au nesikėlė: vyras, pasigedęs jos įprasto 
kėlimosi, negalėjo tikėti, kad jo mylima 
žmona užmigo -amžinu miegu-.

Spalio 24 d. vakare velionės palaikiai bu
vo sutikti St. Piatrick’o bažnyčioje kun. dr. 
K. Matulaičio MIC, k-un. J. Kuzmickio ir 
gausaus būrio pažįstamų. Visi drauge su
kalbėjo rožinį. Spalio 25 d. bažnyčia buvo 
pilnutėlė — kas tik galėjo, atėjo pasimelsti 
8r palydėti į kapines. Gedulingas Mišias 
-koncelebravo abu kunigai, o tai. J. Kuz
mickas pasakė pamokslą, iškeldamas velio
nės kilnią -asmenybę ir 'artimo meilę. Ka
pinėse po -laidojilmo 'apeigų lietuvių vardu 
atsisveikino Kz. Bivainis, jautriais žodžiais 
pavaizduodamas jos nueitąjį kelią, šlamė
jo medžiai, šluostėsi -ašaras šeimos nariai 
ir pažįstami, trisdešimt šeši vainikai liudi
jo visų tgilų 'gedulą.

Visų gili užuojauta liūdinčiam vyrui, iš 
Kanados atvažiavusiai dukrai Birutei ir sū
nui Vaciui. Amžiną 'atilsį tauriai lietuvei!

J. Ku-kis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

KITŲ METŲ STOVYKLAI

Sekančių metų -mūsų Rajono skautų sto
vyklai -aukojo: V. Rudys (Manchesteris) 
£5, J. Sruoginis (Londonas) £2, J. Sadula 
(Derbys) £1.

Nuoširdus skautiškas ačiū!

Pranešame, kad Anglijos Rajono vasaros 
skautų stovykla 1972 metais įvyksta liepos 
22-29 d. d. Lietuvių Sodyboje, Headley 
Park, Bordon, Hants.

Rajono Vadovybė

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.

KETTERINQAS
PADĖKA

Reiškiu padėką Ketteringo-Corbio sky
riaus valdybai ir kartu nariams už sveiki
nimus ir linkėjimus man 75 metų sukakties 
proga, kad -gyvenčiau ilgus gyvenimo me
tus.

J. Liobė

VOKIETIJA
PENKIOLIKTASIS „EUROPOS TURAS“

Spalio 9 d. vakare iš Fed. Vokietijos Er
bach-Odenwald miesto startavo „Europos 
turo“ dalyviai, iš viso 51 mašina. Šiame 
„Europos ture“ pirmąkart dalyvavo ir aš
tuoniom Sovietų Sąjungos mašinos su 
„Moskviči-ais“ ir „Žiguliais“. Vieną tų ma
šinų vairavo Kastytis G.irdauskas (Kau
nas) ir Uldis Madirevic (Ryga). Iki Grai
kijos pirmavo K. Girdausk-as ir U. Madre- 
vic su VAZ, t. y. Sovietų Fiat variantu. Į 
kelionės galą pradėjo mūsų tautiečiui ir Į 
latviui ne taip gerai sektis.

„Europos turas“ pasibaigė spalio 22 d. 
Tr-avemuende prie Luebeciko įlankos. Į fi
nišą atvyko 38 mašinos penktadienio popie
tinėmis valandomis, -attikusios 13.000 km 
kelio. Turo dalyviai buvo sutikti su sektu 
ir gėlių puokštėmis ir susirinkusios publi
kos plojimais bei ovacijomis. Ypač laibai 
šiltai publikos -buvo sutikta- Sovietų Sąjun
gos vilkstinė kazino gražioje aikštėje, tar 
sezono metu vyksta koncertai ir kitokie 
kultūriniai parengimai.

Spalio 23 d. techniška komisija patikrino 
grįžusias masinas ir dokumentus, o vakare 
buvo paskelbti laimėtojai ir jiems įteikti 
laimėjimo- prizai ir dovanos. Pirmoji vieta 
atiteko Fed. Vokietijai — Kurt Waldner 
(Muehlen) ir H-ains Vogt (Stuttgart), kurie 
vairavo su Opel, surinkdami 48 punktus. 
Antroji vieta atiteko mūsų tautiečiui Kas
tyčiui Girdauskui ir Uldžiui M-adrevic, su
rinkusiems 43 punktus. Ture dalyvavo 13 
valstybių 'varžovai. Ypač buvo gausi maši
nų skaičiumi Fed. Vokietija, Čekoslovaki
ja ir Sovietų Sąjunga.

Spaudos dr televizijos reporteriai pareiš
kė, -kad turo dalyvių kelionė kartais buvo 
labai dramatinio pobūdžio. Teko pravažiuo
ti sniego pūgas, apšalus ir kitokias gamtos 
kliūtis. E et, nepaisant sunkumų, lietuvis 
laimėjo antrą vietą su savo draugu latviu.

Be kita ko, pirmąją vietą laimėjusieji bu
vo apdovanoti Audi 60 -automobiliu, televi
zijos -aparatu ir kitokiais dalykais ir atosto
gomis Rumunijoje, o antrąją vietą laimėję 
lietuvis ir latvis, be kitų gausių dovanų, ir 
kelione 'į JAV.

J. Pyragas

SUKAKTIMS NUMERIS

Katalikiškos ir lietuviškos patriotinės 
-minties laikraštis „Laikas“ Argentinoje 
lapkričio mėn. viduryje išleidžia savo 500- 
tą j į numerį. „Laiką“ leidžia ir spausdina tė
vai Marijonai Argentinoje (Mendoz-a 2280, 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina).

Ta proga truputis istorijos. Argentiną 
pirmieji lietuviai pasiekė dar praeitame 
šimtmetyje. Pati didžioji emigracija vyko 
apie 1927-1929 m. Atvykę lietuviai pradėjo 
kurti savo organizacijas, buvo pastatyta 
Aušros Vartų bažnyčia ir įkurta lietuviška 
parapija, vedama Tėvų Marijonų, Lietuvos 
vyriausybė įsteigė konsulatą ir liet, mokyk
las, pradėta- -leisti -keletas lietuviškų laik
raščių, kurių vieni ilgiau, kiti trumpiau gy
veno.

Kai apie 1947-48 m. atvyko į Argentiną 
didesnis tremtinių Skaičius, čia tebuvo tik 

Į vienas laikraštis — „Ang. Liet. Balsas“, bet 
' jokiio katalikiško.

Tai spragai užkišti prieš 23 metus susi
rinkęs lietuvių inteligentų būrelis tuometi
nio kunigo, vėliau vyskupo, a. a. Pranciš
kaus Brazio iniciatyva, nutarė leisti žurna
lą „Laiką“. Pirmasis numeris išėjo 1948 m. 
rugsėjo 1 d., ir jo redaktorium pasirašė a. 
a. kun. K. Vengrais, bet jo visa varomoji sie
la- buvo vysk. P. Brazys, suspietęs aplink 
save rediakcamį vienetą.

Po metų iš mėnesinio žurnalo „Laikas“ 
persiorganizavo- į dvisavaitinį laikraštį, ap
jungdamas aplink save didesnį skaičių ben
dradarbių ir nutiesdamas platų Skaitytojų 
-tinklą visoje Argentinoje. Įsigijęs nuosavą 
spaustuvę, „Laikas“ jau stipriai žengia į 
viešumą, nešd'amias Skaitytojams katalikiš
ką ir lietuvišką patriotinę mintį.

Išvykus a. 1a. vysk. -Braziui, „Laiką“ sėk
mingai redagavo kun. P. Garšva, dr. A. 
Kleiva, A. Petraitis, J. Vėdegys, kun. A. 
Steigvilas, St. Babromis, J. Mikalčius ir O. 
Kairelienė. Dabartinį redakcinį vienetą su

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:
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daro kun. Augustinas Steigvilas ir O. Kai
relienė.

Nors laikraščio redaktoriai keitėsi, -bet jo 
forma ir pirmųjų steigėjų mestoji.idėja li
ko te pati. „Laikas“ stojo krikščioniško ir 
lietuviško žodžio tarnybon ir ištikimai ją 
tęsia.

(„Laiko“ informacija)

SKRUZDĖLĖS METEOROLOGAI

Brazilų etnografas Jozefas Marija Lima 
atkreipė dėmesį į Akros valstijoje gyve
nančių indėnų įdomią savybę: jie gyvena
mąsias vietas palikdavo kelias savaites 
prieš katastrofiškus potvynius ir visada 
prisiglausdavo vietovėje, kurios katastrofa 
nesiekdavo.

Ilgai Lima negalėjo iš indėnų išgauti to
kių tikslių meteorologinių prognozių pa
slapties. Pagaliau su dideliais sunkumais, 
aplinkiniais keliais jis sužinojo, -kad tas 
tikslias prognozes pateikia... jacamines 
šeimos skruzdėlės. Gerokai prieš liūtis la
bai pasikeičia šių skruzdėlių gyvenimo 
bųdas. Jos staiga palieka savo įprastinius 
kelius ir ima laipioti medžiais viršun ir že
myn. Paskui, sustojusios nedideliame aukš
tyje, ima kraipyti savo ūselius į visas pu
ses. Tai kartojasi keletą savaičių. Paskui 
grupė skruzdėlių, kurias Lima pavadino 
„vyriausiaisiais meteorologais“, susirenka 
į „konferenciją“, kuri gali trukti valandas. 
Tada skruzdėlių ūseliai liečiasi — tarytum 
jos „kuždėtųsi“. Netrukus prasideda visų 
skruzdėlių kraustymasis.

Lyg ištisas juodas 'kelių šimtų metrų 
pločio kilimas, skruzdėlės iškeliauja iš sa
vo buveinės. Pirmąją kolonos liniją sudaro 
„kariai“, kurie šalina iš kelio visokias 
kliūtis: skėrius, vabalus, skolopendras, vik
šrus, vorus. Už jų neįsivaizduojama mase 
traukia skruzdėlės su kiaušinėliais, ler
vomis ir maisto atsargomis. Pagaliau 
skruzdėlės sustoja prie kokio nors medžio 
kamieno. Palikta vietovė paprastai už
tvinsta. o naujosios priebėgos vanduo ne
siekia.

GAMTOS MĮSLĖ

Čivitavekijos -uoste, kuris yra už 90 km 
nuo Italijos sostinės Romos, šių metų bir
želio 18 d. įvyko nepaprastas gamtos reiški
nys. Jo iki šiol niekas negali moksliškai pa- 
-aiškinti. Lygiai 10 vai. 30 min. ryto jūra 
staiga nelauktai nuslūgo pusmetriu. Dėl to 
ilga 30-50 m pločio pakrantės juesta per ke
lias sekundes -atsidūrė sausumoje. Atoslū
gis buvo toks staigus, jog vaikų džiaugsmui 
ant smėlio pasiliko daugybė žuvų, vėžia
gyvių ir -kitų jūros gyventojų.

Šis reiškinys sukėlė kiek rimtesnių pa
sekmių -uoste, kur buvo pakraunami ir iš
kraunami keli laivai. Staigiai nukritus van
dens lygiui, visi -permetamieji tilteliai ir 
trapai sulūžo. Visi darbai uoste nutrūko, 
o -keli buksirai atsidūrė -ant seklumos. Po 
šešių minučių nustebusių žmonių akyse 
vanduo -taip pat staiga -pakilo. Darbai uos
te vėl užvirė, ant seklumos buvę buksirai 
nuplaukė toliau, -bet -kalbos ir spėliojimai 
apie šį gamtos „pokštą“ nenutrūksta ir da
bar.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 7 d.. 11.15 

vai., Židinyje.
NORTHAMPTONE — lapkričio 14 d., 12 

vai., Katedroje.
DERBYJE — lapkričio 21d., 11 vai., Bridge 

Gate. Iš vakaro ir -po pamaldų parapi
jiečių lankymas -pagal asmeniškus pra
nešimus.

NOTTINGHAME — lapkričio 21 d., 11.15 
vai., Liet. Aušros Varių Židinyje. Kris
taus Valdovo ir Aušros Vartų Marijos 
Šventė.

NOTTINGHAME — lapkričio 28 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORD — lapkričio 7 d., 12.30 v. Po 
pamaldų visi kviečiami į kapines ap
lankyti mirusiųjų kapų.

NOTTINGHAM — lapkričio 14 d., 12.30 v., 
St. Patrick’s bažn.

BRADFORD — lapkričio 21 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — lapkričio 28 d.. 1 v. p. 

p., St. Joseph’s -bažn.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius 

praleisti atostogas mūsų svečių 
namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už 
kelių minučių kelio miesto autobusų 

garažas. Mūsų visi kambariai turi šiltą 
ir šaltą van denį. Turime leidimą 

gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs 
pietūs.

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

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA 
ALPINE ROAD 

VENTNOR
ISLE OF WIGHT

TELEFONAS: VENTNOR 148
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