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SPAUDOJE
STUDIJUOTI VILNIUJE?

Tujp pavadintame vedamajame „Tėviš
kės Žiburiai“ rašo:

„Besvarstant lietuviškojo atžalyno klau
simą išeivijoj, nuolat kyla jo kalbos bei 
kulturmio pasiruošimo problema. Nors yra 
ar Pedagoginis Lituanistikos Institutas, ir 
seminarai, ir vasaros kursai Fordhamo uni
versitete, tačiau pasigendama brandesnio 
kalbinio bei kultūrinio paruošimo. Vienin
telė išeitis esanti* Vilniaus universitetas: 
siųskime ten savo atžalyną, ir visos proble
mos savaime išsispręs. Tokio siūlymo šali
ninkai gal ir yra gerų intencijų žmonės, dar 
neužmiršę nepriklausomos Lietuvos laikų, 
kai Amerikos lietuvių jaunuoliai atvykda
vo studijuoti j Kauną teologijos, filosofijos, 
humanistinių mokslų, ypač lituanistikos. 
Neabejotinai tokia galimybe šiandien pasi
naudotų daug užsienio lietuvių, jeigu ji bū
tų. Vilniaus universitetas būtų tas centras, 
į kurį nukryptų visos išeivijos akys. Deja, 
yra Vilnius, yra universitetas, bet nėra to
kios Lietuvos, kuri pajėgtų patraukti lais
vojo pasaulio jaunimą ir jame įdiegtų au
tentišką lietuvybę. Vilniuje, kaip ir visoje 
Lietuvoje, vyriausias šeimininkas yra ko
munistinis rusas, išskleidęs savo imperiją 
Rytų ir Vidurio Europoje. Sovietinės res
publikos vardas nedaug ką -tereiškia. Dau
guma ministerijų yra „visasąjunginės“, t. 
y. diriguojamos tiesiai iš Maskvos. Jei Lie
tuva būtų tiktai okupuotas kraštas tradici
ne prasme, būtų kita kalba. Tuo -atveju ir 
universitetas, kad ir svetimųjų valdomame 
krašte, dlar galėtų pakankamai laisvai dirb
ti -akademinėje ‘plotmėje, kaip tai buvo, 
pvz., vokiečių okupacijos pradžioje. Dabar- 
gi taip nėra. Vilniaus 'universitetas, kaip ir 
visos kitos mokyklos, yra persunktos propa
gandiniais reikalavimais, kurių kratosi ir 
dabartinės Lietuvos jaunimas, jau nekal
bant -apie užsienio jaunimą.

**«
„Kad taip yra, liudija ir ši aplinkybė: 

Vilniaus ‘Universitetas iš užsienio lietuvių 
kandidatų reikalauja ne tik įprasto išeito 
mokslo pažymėjimo, bet ir partinės ištiki
mybės. Tokį pažymėjimą esą gali išduoti 
komunistinės užsienio lietuvių organizaci
jos -arba laikraščiai. Kuri gi save gerbianti 
užsienio lietuvių šeima gali siųsti savo at
žalyną į tokią atmosferą? Be to, kaip patir
tis rodo (pvz., norvego studento atvejis), 
užsienietis apgyvendinamais bendrabučio 
kambaryje su kokiu nors partiniu fanatiku, 
kuriam pavesta „šviesti“ naujai atvykusį, 
mažai tesiorientuojantį jaunuolį, žodžiu, 
įsudaromos sąlygos paveikti niaują atvykėlį 
marksistine linkme. O juk žinomas faktas, 
kad Amerikos studentai ideologiškai nėra 
stipriai kaustyti, nes jų studijų linkmė yra 
visai kitokia, ‘būtent, pragmatinė. Jiems 
pirmiausiai svarbu pasiruošti savo profesi
jai, dirbti grynai akademinėje plotmėje, pa
liekant nuošaliai ideologines problemas. 
Dėl to dr lietuviškoji Amerikos studentija 
yra panašiai orientuota, išskyrus tuos, ku
rie aktyviai dalyvauja -ideologinėse organi
zacijose. Pastarieji turi daugiau progų su
artėti su ideologiniais klausimais, juos gvil
denti, tačiau bendra įamerikinė aplinka ver
čia ir juos per toli nenueiti niuo standarti
nio studento tipo. Žinoma, yra išimčių, bet 
jomis remiantis neįmanoma 'atsakyti į klau
simą — ar vemta studijuoti Vilniuje. Tiesa, 
yra manančių, kad Amerikos lietuviai stu
dentai galės daugiau padaryti įtakos vilna e- 
či-ams, ypač laisvės idealo linkme. Galimas 
dalykas, bet tokių studentų dienos Vilniuje 
nebus ilgos. Panašių -atvejų yna jau buvę 
Maskvoje. Okupanto budrumas nemažesnis 
už studento veiklumą.

«*•
„Žvelgiančius į Vilniaus universitetą pir

miausiai vilioja lituanistika. Ten yra ir li
tuanistiniai veikalai, ir 'institutas, ir isto
riniai šaltiniai. Rašantiems disertacij'aS li- 
tuanistinėm'is-temomis tie dalykai būtini. 
Nevienas užsienio lietuvis jais galėjo pasi
naudoti, nors ir labai suvaržytom sąlygom. 
Kas kita su tais, kurie norėtų klausyti re
guliaraus universitetinio kurso. Išskyrus 
lituanistiką, visi kiti mokslai atpuola, nes 
Amerikoj su jiais netoli tenueisi. O ir li
tuanistikos studijos Vilniuje nėra be prie
kaištų. Pvz., istorija. Kokią Lietuvos isto
riją išgirs užsienio lietuvis dabartiniame 
Vilniuje? Žinoma, tik sovietinę. Juk Lietu
vos istorija Žiugždos, Jurginio ir panašių 
-autorių yna užtempta ne tiktai ant mark
sistinio, bet ir maškvinio kurpalio. Štai tu
rime po ranka gimnazijų istorijos progra
mą. Joje iš Lietuvos istorijos yra likęs tik 
šešėlis. A. Šlapokos Lietuvos istorijos ten 
niekais negali pasiskaityti, nebent slaptame 
pogrindyje. Visur dominuoja sovietinė Ru
sijos istorija, kur Lietuvai tenka mažytės 
provincijos kampelis. Tokią tad Lietuvos 
„istoriją“ tektų studijuoti užsienio lietu
viams. Nekitaip būtų ir su literatūra. Ji 
-taip pat piajungta marksistiniam požiūriui 
— liaudies kovai prieš -buržujus. Tiesa, pra
siveržia vienas kitas -autorius su blaivesniu

PROF. G. REDARD — REKTORIUS

Berno 'universiteto rektorium išrinktas 
prof. Georges Redard.

Prof. Redard studijavo kalbotyrą Neu- 
chatelio universitete pas p-rof. Max Nieder- 
manną, žinomą baltų kalbų žinovą. Prof. 
Redard, kaip lyginamosios kalbotyros pro
fesorius ir kalbotyros instituto direktorius, 
Berno universitete dėstė taip pat lietuvių 
kalbą. Jo pastangomis Berno universitete 
įsteigta speciali baltų kalbų katedra, kurią 
Veda doc. dr. J. P. Locher.

Prof. Redard ypač domisi persų kalba bei 
kultūra ir pirmininkauja šveicarų-persų 
susiartinamo draugijai.

E AS A U L YJE
— Pakistano pareigūniai tvirtina, kad 

daugiau kaip šimtas tūkstančių pakistanie
čių grįžo iš Indijos namo.

— Artimiausiais mėnesiais JAV ati
trauks iš Vietnamo 100 tūkstančių savo ka
rių.

— Šiais metais Londone lapkričio 5 d., 
Guy Fawkes dieną, kai visur deginami lau
žai ir žibsi fejeverkai, ugniagesiai tebuvo 
šaukiami tik apie 300 kantų (pernai metais 
buvo šaukti 1.650 kartų).

— Madride (Ispanijos sostinėje) įsiveržė 
į meno galeriją, kur buvo rodomos Picasso 
graviūros, septyni kraštutinių dešiniųjų 
„commandos“, sunaikino 26 graviūras, ku
rių vertė apie 36.000 svarų, ir paliko raš
telį, kad jie yra antimarksistiniai kovoto
jai, o Piicasso esąs marksistas, komunistas, 
karingas partinis, lantipatriotas, pederas
tas, pomografiškas ir pavainikis.

— Priešrinkiminėse riaušėse Filipinuose 
žuvo 138 žmonės, -tarp jų dr du kandidatai.

— Clalglario (Kanada) ligoninėje paga
minta dirbtinė koja, kuri elektras pagalba 
lankstosi ties keliu.

— Colorado (JAV) universiteto profeso
rius Puckas paskelbė, kad cheminiu būdu 
pasisekė sustabdyti1 kūno ląstelių įrimą, ku
rį atlieka vėžys, ir sunaikintąsias ląsteles 
galima ia[tstiatyti, bet tą išradimą dar vis 
reikia bandyti, kol paaiškės, kad jis tikrai 
yra išsigelbėjimas daugeliui sergančiųjų.

— Buvo sutarta, kad Australijos kariniai 
daliniai (jų buvo daugiau kaip 40.000) Viet
name kovos 5 metus, bet tas laikais jau bai
gėsi, ir pirmieji 1.100 vyrų jau atitraukta.

— Sprogdinant Amčitkos saloje didįjį 
atominį įtaisą, norėdamas parodyti, kad 
viskas saugu, JAV -atominės energijos ko
misijos pirmininkas Schlesingeriis buvo nu
sigabenęs ten savo vaikus.

— Londono žydai, be kita ko, nupirko 94 
(bilietus teatre tam vakarui, kai -anglų-so- 
vietų draugystės draugija ten minėjo Sov. 
Sąjungos revoliucijos sukaktį, ir visos tos 
vietos išstovėjo tuščios.

—■ Euvusio JAV prez. Johnisono -atsimini
mų knygą „The Vantage Point“ pirmąją 
dieną, kai ji buvo išleista, nupirko 4.900 
-amerikiečai, mokėdami po 15 dol. ir gauda
mi autoriaus parašą.

— 'Kinija iš pradžių į Jungtines Tautas 
atsiuntė tik 6 asmenų delegaciją, -bet greit 
ją papildė iki 52.

— Newcomerstown (Ohio, JAV) mies
tas burmistru išsirinko devyniolikametį Ro
naldą Hookerį, kuris dėl savo amžiaus dar 
neturi teisės Vesti be tėvų leidimo, ir dar 
dvejetą metų turės laukti, kol galės nusi
pirkti išgerti.

— Britanija 2001 metais turės 66,5 mil. 
gyventojų.

— Baltgudijoje 3 nuteisti mirti už ben
dradarbiavimą su vokiečiais prieš 30 metų, 
kiti 3 didelėmis kalėjimo bausmėmis.

— Vladimiras BukovSkis, kuris už anti- 
sovietinę propagandą buvo uždarytas be
protnamiu, dabar esąs pripažintas sveiko 
proto ir būsiąs teisiamas.

— Graikijoje karinis teismas nuteisė 15 
mėnesių kalėti poetą Stylianosą Perakį už 
įžeidimą kariuomenės, ir įsakyta konfis
kuoti visus jo darbus.

— Naujais airiškos kovos būdas Ulsteiy- 
jle (šiaurės Airijoje); rišti gatvėse prie 
stulpų, nuskusti galvas ir aplieti degutu 
merginas, kurios bendrauja su britų ka
riais ar ruošiasi už jų tekėti.

— Amnestijos internacionalas pareiškė 
apgailestavimą, kad Irano (Persijos) vy
riausybė nei kraštui švenčiant imperijos 
2500 metų sukaktį, nei šacho gimimo dieną 
nerado reikalo amnestuoti politinių kalinių, 
kurių prieš tas šventes buvo uždaryta į ka
lėjimus iki 4.000.

žvilgsniu, bet tai išimtys. Bendroji linkmė 
yra visiems privaloma. Per literatūrą turi 
plaukti -marksistinė — revoliucinė dvasia, 
žalojanti visą lietuviškąją tikrovę. O no
rintiems dailę studijuoti brukamas socia
listinis realizmas, nors nevienas dailinin
kas sugeba ir -nukrypti. Aplamai, visi hu
manistiniai mokslai1 Vilniuje, kaip ir kituo- j 
se sovietų universitetuose, yra pajungti 
marksistinei tendencijai. Ar tokiom sąly
gom esant galima ramia sąžine rekomen
duoti studij-as Vilniuje? Aišku-, ne. Ir labai 
norintiems dar nėra sąlygų“.

LIETUVOS REIKALAIS
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪNAS APIE 

KELIONE EUROPON IR AFRIKON

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko Pirmininkas, 
-apie septynias savaites lankęsis užsienio 
kraštuose, spalio 29 d. painformavo apie sa
vo kelionę Vliko Tarybą.

Žymi politinė kaita pasauly
Dr. Valiūnas pabrėžė: pastaruoju metu 

pasaulyje įvyko žymių ir net lemtingų po
litinių pasikeitimų ar įvykių, (kurie galės 
turėti nemažos reikšmės ir Lietuvos laisvės 
reikalui. Tos politinės kaitos ryškesnieji 
bruožai būtų tie: -a. komunistinės Kinijos 
įsileidimas į Jungtines Tautas ir dėl to su
sidarymas galimybių jai turėti didelę įtaką 
pasaulio politikoje, b. sutarimais Vakarų 
Berlyno reikalu ir dėl to galimybė ratifi
kuoti pernai, rugpjūčio 12 d., Vakarų Vo
kietijos su Sovietų Sąjunga -pasirašytąją 
sutartį, c. Europoje sovietų išpopuliarinta 
vadinamosios Europos saugumo konferen
cijos mintis ir ryšium su ja kilusi baimė 
dėl Sovietų Sąjungos didesnio įsigalėjimo 
Europoje, d. didelis Sovietų įtakos sustip
rėjimas Lenkijoje, e. pastarasis Prancūzi
jos ir Sovietų Sąjungos susitarimas Pary
žiuje bei kiti įvykiai.

Su kai kuriais šių klausimų dr. Valiūnui 
teko ‘susidurti jam apsilankius ir kalbantis 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir Ispani
joje.

Vakarų atsparumas sovietams
Iš kitos pusės, pagal dr. Valiūną, didžio

sios Europos valstybės — Anglija ir Pran
cūzija — reiškia ir didesnį atsparumą so
vietams. D. Britanijos vyriausybei griežtai 
pareikalavus, Sovietai -turėjo atšaukti iš 
Anglijos daugybę savo agentų — šnipų, o 
pati D. Britanija spalio mėn. pabaigoje nu
tarė įsijungti į Europos Bendrąją Rinką, ir 
Prancūzija, Paryžiuje viešint L. Brežnevui, 
nesutiko pasirašyti draugiškumo sutarties 
su Maskva, nors Brežnevas jos ne tik aiš
kiai norėjęs, bet ir tikėjęsis.

Pasikalbėjimai Romoje
Vliko pirmininkas dr. Valiūnas, lankyda

masis Romoje, kalbėjosi su Diplomatijos 
Šefu St. Lozoraičiu ir su Lietuvos Pasiunti
nybės -prie Vatikano sekretorium St. Lozo
raičiu jr. Pasikalbėjimai daugiausia buvo 
susiję su 1972 ar 1973 m. galinčia įvykti Eu
ropos saugumo konferencija, kurią Prancū
zijos užsienio reikalų minisiteris R. Schu
man yra apibūdinęs „konferencija bendra
darbiavimui ir saugumui ‘aptarti“.

Pasitarime Romoje buvo aptarti mūsų rū
pesčiai bei vykdoma minėtajai konferenci
jai pasiruošimai. Beje, Vliko Pirmininkas, 
lankydamasis Europoje dar š. m. kovo ir 
birželio mėnesiais, turėjo šiuo specifiniu 
konferencijos klausimu pasitarimus su Lie
tuvos Diplomatijos šefu St. Lozoraičiu. Su
tarta: Vliko Valdyba ir Diplomatijos Šefas 
paruoš savo memorandumo projektus, iš 
kurių bus paruoštas vienas memorandu
mas. Jį paruošus, pasitarimo dalyviai, Lo
zoraitis su Valiūnu, 'drauge aplankytų vy
riausybes tų laisvųjų kraštų, kurie minėto
je konferencijoje dalyvautų, ir joms išdės
tytų Lietuvos reikalavimus bei įteiktų ne 
tik memorandumą, bet ir kitą reikalingą 
medžiagą.

Neabejojama, kad laisvojo pasaulio lie
tuviai šiuos mūsų žygius parems pinigais 
■bei kitomis priemonėmis, juo labiau, kai 
minėtoje konferencijoje, šalia kitų klausi
mų, galės būti sprendžiamas ilgam laikui 
ir Lietuvos likimas. Žygiai šiuo klausimu 
sutarta derinti su Latvijos ir Estijos diplo-
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Laimutis Švalkus

LIETUVOS KARIUI

Tave matė tauta Saulės mūšy 
ir Pilėnų garsiojoj pily.
Tu vis gyvas ir amžiais nežūsi, — 
jaunos kartos įlieja tau kraujo, 
bočių žemės garbingas kary!

Tu klauseisi Kęstučio trimito 
ir su Algirdu jojai pulkuos.
Nuo tavęs, kaip nuo Vytauto, krito 
išdidūs kryžiuočių magistrai, 
klupo gaujos totorių laukuos.

Tave matė tauta prie Giedraičių, 
Zarasuos ir prie marių plačių.
Su drąsa mūs garsių kunigaikščių 
naujam rytmečiui vėliavas kėlei 
po nakties, po juodos ir kančių.

Tu laimėjai kiekvieną jai mūšį, 
nešei amžius jai laisvės dienų.
Tu buvai, tu esi ir tu būsi 
tas, kurs išveda tautą į saulę 
iš rūsių, iš baisių sutemų.

Ar esi tu svetur be tėvynės, 
ar laukus tėvų žemės ari, 
negali tu nurimt jos negynęs, 
nes širdy tave šimtmečiais šaukia 
laisvės kovai dvasia nemari.

Belgija atsikratė
Belgijos vyriausybė paprašė išsikraustyti 

daugiau kaip 30 sovietų piliečių, kurie įta
riami šnipinėjant.

Vyriausybei apsispręsti padėjęs pabėgęs 
ir ‘amerikiečiams pasidavęs atstovybės pa
reigūnas Tčebcitairevais.

Priešingi Nixono vizitui
Rugsėjo mėn. Pelkine buvo pradėta pla

tinti brošiūra, kurioje reiškiamas nepasi
tenkinimas, kad Kinijon pakviestas atsilan
kyti JAV prez. Nixonas.

Brošiūra greit buvusi išrinkta iš kioskų, 
nors spėjama, kiad tai buvęs teorinio žur
nalo „Raudonosios vėliavos“ leidinys.

Heathas į Jugoslaviją
Lankydamasis Britanijoje, Jugoslavijos 

prez. Tito užkvietė min. pirm. Heathą ap
lankyti jo kraštą.

Skubama tartis
Tvarkos taisykles, kaip įvykdyti keturių 

valstybių pasirašytąjį susitarimą dėl Berly
no, turi sutarti abiejų Vokietijų atstovai. 
Tačiau tarp jų pasitarimai vyko lėtai ir su 
kliūtimis.

Dabar prariedama skubėti. Manoma, kad 
įsakymą pagreitinti Rytų Vokietija bus ga
vusi iš Brežnevo, kuris, grįždamas iš Pran
cūzijos, buvo sustojęs R. Berlyne.

Pašariniai grūdai Sov. Sąjungai
JAV ruošiasi parduoti Sov. Sąjungai pa

šarinių grūdų už 136 mil. dolerių.
Kukurūzų būtų 2 mil. tonų, miežių 600 

tūkst. tonų, avižų 300 tūkst. tonų.
1963 m. JAV pardavė Sov. Sąjungai kvie

čių už 100 mil. dolerių.

Didysis sprogdinimas
Aleutų salyno Amčitkos saloje, 6 tūkst. 

pėdų gilumoje, amerikiečiai susprogdino di
dįjį atominį savo įtaisą, 250 kartų stipres
nį už ties Hirosima numestąją bombą. 
Amerikiečiams tas bandymas esąs reika
lingas užsitikrinti, ar tiks antibalistinių 
raketų smaigaliams.

Tvirtinama, kad po sprogdinimo nebuvo 
radiacijos. Drebėjimais buvo jaučiamas 
daug kur. Sov. Sąjunga, Japonija, Kanada 
ir kai kurios JAV institucijos griežtai pro
testavo prieš nusistatymą vykdyti tą ban
dymą, bijodamos galimų žemės drebėjimų, 
kurie dar gaili prasidėti.

Albanijos nusistatymas
Albanijos komunistų partijos suvažiavi

mais pasisakė už kovą su moderniuoju re- 
vizionizmu ir vakarietiškuoju imperializ
mu. Tai laikoma nusistatymu nesinaudoti 
Kinijos politika, kuri mezga diplomatinius 
ryšius su Vakalrų kraštais.

Iš tiesų praktiškai Albaniją laikosi kiek 
kitaip: ji nuo 1970 m. yra užmezgusi diplo- 
miaitiniius ‘santykius su Libija, Danija, Bel
gija, Olandija, Graikija, Švedija, Austrija, 
Čile, Centrine Afrikos respublika ir vėl pa
sikeitusi lamibalsadoriais su Jugoslavija.

matais bei latvių ir estų globalinės paskir
ties organizacijomis. Lankymosi Romioje 
metu Romo-s lietuvių dvaskkija suorgani
zavo ne tik gražų priėmimą dr. Valiūnui, 
bet ir rimtą konferenciją mūsų okupuoto 
krašto religiniais bei ‘politiniais klausimais.

Žygiai Vokietijoje, Šveicarijoje ir
Ispanijoje
Vliko Pirmininkas dr. Valiūnas, lankyda

masis Vokietijoje, Šveicarijoje ir Ispanijo
je, buvo susitikęs ir Lietuvos reikalu kalbė
josi’-su atsakingais parlamentarais bei įta
kingomis tų kraštų politinį gyvenimą for
muojančiomis asmenybėmis.

Jis kalbėjosi su profesorium J. Baltrušai
čiu, kuris gerai painformuotais apie Prancū- 
ziijos politiką apskritai bei apie to krašto 
politiką su Sov. Sąjunga.

Pas Bražinskus Turkijoje
Dr. Valiūnas, lankydamasis Turkijoje, 

kalbėjosi su P. ir A. Bražinskais bei jų ad
vokatu Celal Yardimci. Šis Bražinskų gyny
bos reikalu yra teismui pateikęs apie 160 
lapų dokumentuotos 'medžiagos, kuria Vil
kas ‘aprūpino advokatą, neskaitant laiškų, 
telegramų, mūsų visuomenės gausiai siųstų 
betarpiai Turkijos vyriausybei.

š. m. kovo 8 d. Turkijos Aukščiausiojo 
Teismo Tarybai panaikinus Bražinskams 
palankius teismų nutarimus ir dr. Valiūnui 
nuvykus š. m. kovo 10 d. į Turkiją bei susi
tarus su >aidv. Yardimci, 'apsiėmusiu ginti 
Bražinskus, jie dėl tų pastangų nebuvo iš
duoti Sovietams.

Šiuo metu Bražinskai laikomi net išimti
nai geresnėse sąlygose. Dėl to Vilkui susi-

daro nemaža liišfliaidų. Advokatas Yardimci 
deda daug pastangų, siekdamas, kald Bra
žinskų byla būtų greičiau pradėta iš naujo 
svarstyti teisme.

Abu Bražinskai nuoširdžiai dėkoja vi
siems lietuviams už paramą jų byloje.

Pasikalbėjimai Afrikos valstybėse
Dr. Valiūnas Afrikoje lankėsi Kenijoje, 

Rodezijoje ir Tanzanijoje. Vliko Pirminin
kui teko ilgesnį laiką pasikalbėti su Rode- 
zijos Politinio departamento direktorium, 
su Kenijos Protokolo šefu dr su visa eile ki
tų žymesnių Afrikos 'politikų bei veikėjų. 
Iš jų patyręs, kaid kai kuriuose Afrikos 
kraštuose Sovietų Sąjunga jau yra netekusi 
savo įtakos, kurią ji seniau yra turėjusi. 
Afrikos valstybės dar vargiai galėtų grei
čiau apsijungti į žymesnį politinį vienetą, 
ypačikai tarp jų pačių esama skirtumų. Jos 
beveik nieko niežimo apie Lietuvą bei jos pa
dėtį. Ta prasme geresnė padėtis esanti Libe
rijoje.

Mūsų intelektualinio jaunimo, pasak Va
liūno, 'uždavinys turėtų būti: informuoti, 
kur tik įmanoma, buvusias Afrikos koloni
jas apie Lietuvos kolonializmą, Sovfiletų Są
jungos vykdomą, ir gauti tų afriikiinių kraš
tų — bU'V. kolonijų paramą to kolonializ
mo atsikratymo reikalu.

Radijo transliacijos Sibiro lietuviams
Jau antri metai Vliko, iš tikrųjų jo pirmi

ninko dr. Valiūno pastangomis buvo pra
dėtos transliuoti lietuviškos programos iš 
Manilos (Filipinuose) radijo siųstuvo, skir
tos Sibiro plotuose 'gyvenantiems lietu
viams.

(Nukelta į 4 psl.)

SEPTYNIOS dienos
Piniginės kliūtys

Per šių metų pirmąjį pusmetį iš Lenkijos 
lį V. Vokietiją repatriavo 10.744 vokiečiai. 
Teisę repatrijuoti jli gavo pagal Lenikijos- 
Vokietijos sutartį.

Prašymų repatrijuoti esą paduota apie 
150.000.

Bet Lenkija neišleidžia baigusių univer
siteto mokslus: ji nori, kad būtų grąžintos 
mokymo išlaidos.

Kinija norėtų pripažinti
Kinijos 'diplomatai mezga ryšius su Eu

ropos Ekonominės Bendruomenės centru 
Belgijoje.

Kinijia, sako, norėtų pripažinti Bendruo
menę, kol Sov. Sąjunga tai dar nepadarė. 
O Sov. Sąjunga pripažinsianti po Europos 
saugumo konferencijos.

Kinijos pažadas
Tarp Pakistano ir Indijos didėja įtempi

mas ir dažnėja pasienio susidūrimai.
Kairo aitvejiu Kinija žada remti Pakistaną 

(o Sov. Sąjunga Indiją).

Areštai
Maroke 'areštuoti' 6 buvusieji ministerial, 

įvelti į finansinį skandalą.

Mintys nebeplatinamos
Kinijoje nebeplatinamos kinų kalba kny

gutės sui Mao Cetungo mintimis.
Knygutėse būdavo minimas Mao įpėdinis 

maršalais Lin Piao, kuris būsiąs miręs ar 
išstumtas, dėl to ir knygutės nebetinka.

Argentina ir Europa
Argentinai pasirašė su Europos Ekonomi

ne Bendruomene prekybinę sutartį.

Ginklai iš Kinijos ir Rumunijos
Pakistanas perka ginklus iš Kinijos ir 

Rumunijos.
Tam reikalui iš Kinijos Pakistano prez. 

Jahija Chanas gavęs 25 metams neprocenti- 
nę paskolą.

Dr. Castro kelionės
Kubos diktatorius dr. Castro nuvažiavo 

aplankyti demokratiškai išsirinkusios 
marksistinę-socialistinę vyriausybę Čilės.
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PABIROS

VERONIKOS ISTORIJOS
Nežinia, ką pasakys literatūros chirur

gai K. Barėnui, pakišę jo ką tik pasirodžiu
sią „Dvidešimt vieną Veroniką" po savo 
kritikos mikroskopu. Gali tvos, kaip basliu 
per galvą, gal į padanges iškels...

Žiūrint eilinio skaitytojo akimis, šitoji 
knyga, nors ir ne visai artimai, lygintina 
su Upton Sinclair „Džiunglėmis", kuriose 
jis aprašė lietuvių kūrimąsi Amerikoje ir 
jų vangus Čikagos skerdyklose. Tai buvo 
savotiška JAV lietuvių istorija, sukėlusi 
net toli siekiančių reformų mėsos apdirbi
mo fabrikuose. Dvidešimt viena Veronika 
taip pat yra dainių žodžiu parašyta Anglijos 
naujųjų ateivių istorija. Kokių nors refor
mų ar revoliucijų ji nesukels, nes tai daryti 
nėra šios knygos tiKSlas. Tačiau ateinan
čioms kartoms, kurios panorės mūsiškį 
„tautų kraustymusi“ pažinti, ji pasitarnaus 
lygiai gerai, kaip S. Daukanto „Būdas“ pa
sitarnavo Lietuvos senovei ar vysk. Valan
čiaus „Palangos Juzė“ spaudos draudimo 
laikotarpiui pažinti. Kaip būtų buvę gera, 
jei kas nors panašiu, 'būdu būtų aprašęs įsi
kūrimą pirmųjų lietuvių ateivių, kurie at
vyko į ši kraštą .prieš pirmąjį pasaulinį ka
ną! Vienintelį mėginimą yra tekę užtikti 
Patricijos Young (knygoje „Par flung seed".

Autorė, pati būdama pirmųjų ateivių at
žala (dabar dar gyvenanti Kanadoje), ban
do pavaizduoti 'Londono lietuvių, susispie
tusių Silvertown priemiestyje, gyvenimą 19 
šimtmečio gale. Nors ir nevisapusiškas, tas 
pavaizdavimas yra vertas dėmesio, ir prie 
jo, pasitaikius progai, būtų verta kiek il
giau stabtelėti.

Veronika ir Kostas šventarti'ai atvyksta 
su pirmaisiais lietuvių transportais ir pra
deda savo gyvenimą nuo adatos ir siūlo. 
Pagrindiniu veikėju visur eina Veronika, o 
Kostas pasilieka jos šešėlyje, beveik visur 
pritardamas Veronikos žygiams ir tik vie
nur kitur savo nuomonę tepareikšdamas. 
Jis sąžiningas darbininkas — siūlų verpė
jas, retkarčiais nugeriąs .bokalą alaus, bet 
šiaipjau taupus caca vyrelis nuo pat atvy
kimo ilki paskutinės gyvenimo valandos.

Veronika^ nors ir su mažėjančiu entu
ziazmu, pereina įvairiausius ateiviško gy
veninio etapus, pabando išraizgyti įvairius 
tos naujosios „emigracijos“ aspektus bei 
priežastis ir, gal pati nejausdama, sukuria 
to gyvenimo savotišką kroniką.

Ją matome kai kuriose organizacijose, 
vargo mokykloje; ją sutinkame atostogau
jančią Sodyboje, dirbančią lietuviškoje siu
vykloje, bendraujančią su kaimynais ir vie
tos prekybininkais, susitinkančią su senais 
.pažįstamais ir jais nusiviliančią...

Paragavusi įnamės pyragų, pati pasidaro 
namų savininke, „kaitauja“ su įvairiais 
nuomininkais, vieniems pagelbėdama už
kamšyti skyles (kišenėse, o 'kitiems pakau
šiuose... O kokie lyriški ir patrauklūs jos 
įgimtųjų nlaimų ir tėviškės prisiminimai! 
Rodos, tiek maža tereikia, kad ir vėl gyven
tum gražų normalų .gyvenimą ir dirbtum 
įprastą darbą savajame krašte.

Atpasakoti visas Veronikas istorijas ir 
jas paskirai įvertinti nėra šio rašinio tiks
las. Tačiau vis dėlto išskirtina pora (dalykų, 

kurie, nors ir aktualūs ateivių gyvenime, 
bet iki šiol dar nedaug nagrinėti.

Pirmas jų būtų tai žmonės, „susipykę su 
savo protu". Niekas tikrai nežino, kiek lie
tuvių yra atsidūrę nervų ligoninėje, bet 
vuisi .pripažįsta, kad j ų yna nemaža, u ai per- 
seriojimų, trėmimų, koncentracijos stovyk
lų, karo ir neįprastų gyvenimo aplinkybių 
r ezultatas. Dažniausias reiškinys — baimės 
psichozė. Žmogus pradeda bijoti policijos, 

‘kaimynų, krautuvininkų, žydų...
Devintojoje Veronikoje pas Šventarius 

atSikrausto .gyventi toks tautietis, kuris įsi
tikinęs, kad jį visi nori nunuodyti.

„Nusipirkau penktadienį maisto, užval
giau, tai dar ir šiandien raižo viourius... 
Nurijau kąstrį ir pajutau, kad užnuodyta".

Maistą jis pirkęs lenkų krautuvėje, bet 
pastebėjęs, kad „viena pardavėja — žydė. 
Kai ta žydė padavė man dešros, žiūriu — 
baltais milteliais apibarstyta“.

Antras minėtinas dalykas yra siuntiniai, 
kurie .užtraukia bėdos šventariams Dvide
šimtojoje Veronikoje.

„Žiūrėk, Valentinas pernai kad parašė 
laišką, tai lir šiandien dar negaliu užmiršti. 
Duok jam, -girdi, dar ir dukteriai nailoni
nius kailinius“.

Ir kol Veronika visus brolius ir brolienes 
aprūpino, visos sutaupos ištirpo, ir net pa
doriam Kalėdų stalui pakankamai pinigo 
nebeliko. Tai ir buvo gal vienintelis kartas, 
Kai giminių .įkyrus prašymas pavirto ne
santaikos obuoliu- Šventarių darnioje šei
moje. Net ir katė liko nuskriausta, o Kos
tas bene pirmas Kalėdas praleido kažkur 
vienas... Siuntiniai., kaip nesantaikos obuo
lys, nėra retenybė lietuvių ir kiltų ateivių 
tarpe.

Labai nelaukta paskutiniosios, Dvidešimt 
pirmosios, Veronikos kompozicija. Kostas, 
kiek pakosėjęs, numiršta, ir Veronika lieka 
viena. Nors gailisi ir liūdi, bet nepasimeta. 
Jos nepasimetimias ir ištikimybė mirusio 
vyro tikėjimui pavaizduota tokiu tragiko
mišku. dialogu.

Po laidotuvių ateina .airis (kunigas ir pa
taria užpirkti mišias už mirusiojo sielą.

„Vėlu jau, kunige“.
„Kodėl vėlu?“ „Dvi savaitės kiai mirė. 

Jau kur ėjo, tai ten nuėjo“...
Autorius sveikai ir sąmoningai įtaigoja 

vienišus ateivius ar jų šeimas., kad ir po 
didelių nelaimių ir po artimųjų mirties vis- 
tiek reikia ir įmanoma gyventi.

Vis dėlto reiklia -apgailestauti, kad Kos
tas švenitaris taip netikėtai ir greitai numa
rintas. Likusi našlė Veronika, nors visai ir 
nepasimeta, bet nežinia, ar ji bepajėgs savo 
kroniką tęsti,. O liko dar daug nepapasako
tų dalykų. Beveik visai nepaliesti naujieji 
lietuviai verslininkai, mašinų savininkai, 
jubiliejų organizatoriai, knygų bei laikraš
čių leidėjai, ekskursantai į Vilnių... Tikė
kime, kad dar pasirodys, jei ne 21, tai nors

bent trylika Veronikų, kaip kadaise garsė
jusių sovietinio rašytojo Erenburgo Tryli
ka pypkių.

Knygos stilius patrauklus ir lengvas. Kal
ba taisyklinga, žodžiai taupiai surikiuoti į

Prof. Stepo Kairio talkininkams
Renkama medžiaga apie prof. S. Kairį: 

laiškai, fotografijos, bibliografiniai duo
menys.

Jau prieš porą metų Lietuvių Darbiečių 
Grupė D. Britanijoje ėmėsi uždavinio su
rinkti prof. Stepono Kairio 1945-1964 m. 
laikotarpio knygas ir brošiūras, rankraš
čius, laiškus, fotografijas.

Raštus norima surinkti pirmiausia jo iš
eivijos meto spaudinių pilniausiai biblio
grafijai sudaryti. Be to, ruošiamojoje kny- 

I goję būtų atspausdinti svarbiausieji jo raš
tai ištisai, o kai kurių įdomesnės ištraukos. 
Laiškai sudarytų atskirą knygos skyrių, ar
ba gal ir atskirą knygą.

Per tuos dvejetą metų jau nemaža kas 
atlikta: jau surinkta jo parašytosios kny
gos, politinės brošiūros, komplektai tų žur
nalų, kuriuos jis redagavo -ar kuriuose pa
stoviai bendradarbiavo. Nemaža turima iš
karpų iš Vokietijoje -ar JAV ėjusių laikraš
čių su jo straipsniais. Surinkta -apie 300 jo 
rašytų laiškų. Iš viso jau pasisekė sukaupti 
į krūvą daugiau kaip tais tūkstančius su S. 
Kairio asmeniu ir jo veikla susijusių archy
vinių vienetų.

Tačiau dar esama dr spragų. Surinktieji
laiškai yra daugiausia iš 1945-1952 m., kol
S. Kairys -gyveno Vokietijoje, bet maža te
pasisekė gauti tokių, kuriuos jis yra rašęs 
vėlesniu metu, kai jau buvo įsikūręs JAV.
Esama šiek tiek sunkumų nustatyta, kurie 
straipsniai yra rašyti S. Kairio dar Vokie
tijoje leistuosiuose „Ateities Keliu", „Jau
najame Socialdemokrate“ ir „Bendrame 
Darbe“. Ano meto įpročiu beveik visi

PATIKIMIAUSIAS GINKLAS
V. K., australiškėje „Mūsų Pastogėje“ 

pristatydamas Belgijoje išėjusią, Z. Teni- 
sonaitės-Hellemans paruoštą lietuvių poe
zijos -antologiją flamų kalba, rašo:

„Šio didžiai lietuviams reikšmingo darbo 
iniciatorė yra Belgijoje gyvenanti lietuvai
tė -poetė Žentą Tenisoniaitė-Hellemans, kiuri 
pati viena minimame leidiny lietuvių poe
tų kūrinius atrinko, juos sėkmingai ir 
sklandžiai išvertė į flamų kalbą ir pati iš
kovojo, kad būtų išleista atskiru leidiniu. 
Nuostabiausia, kad tai vieno žmogaus dar
bas, o šiis darbas yra didžiulės reikšmės lie- 
tuviškajlai kultūrai, bandančiai praskinti 
kelius į pasaulį“.

Baigdamas straipsnį, V. K. darosi tokią 
išvadą:

„Šiandie gal kaip niekad lietuviai labai 
plačiai pasklidę po pasaulį, ir jeigu taip 
kiekviename krašte būtų pasirūpinta lietu
vių kūrybos pristatymu, greičiausia nerei
kėtų vis iš naujo pristatinėti, kias tie tokie 
lietuviai. Mūsų kūrybinis veržlumas yra ir 
bus bene pats patikimiausiais ginklas kovo
je ytž tautos išlikimą ir jos rytojų“. 

sakinius, kurie nei per ilgį, nei per trumpi 
— įprastiniai barėniški. Būtų gera, kad ši
tos knygos 'bent keletą šimtų egzempliorių 
būtų galima pasiųsti į namus saviškiams su 
mūsų gyvenimu susipažinti.

J. Vikis

straipsniai buvo spausdinami be parašų. 
Buvusieji šių leidinių spausdintojau, S. Kai
rio jaunieji bendraminčiai -kaminskiečiai 
prašomi padėti išaiškinti, kurie tų leidi
nių straipsniai yra S. Kairio. O ir 
apskritai užsimotajam darbui baigti esame 
reikalingi visuomenės talkos, dėl to prašo
me organizacijas, laikraščių redakcijas ir 
pavienius asmenis, kas tik turi savo žinioje 
su S. Kairio asmeniu -ar jo veikla susijusios 
medžiagos, atsiųsti mums. Originalai, jei 
pageidauj-amia, bus -grąžinti, o už kopijų pa
gaminimą susitarę -apmokėsime.

Kiekvieneri metai siaurina talkininkų ra
tą. Dėl to būkite malonūs — peržiūrėkite 
laiškų ryšulėlius, pageltusius laikraščių 
komplektus, albumuose sudėtąsias fotogra
fijas. Radę ką tinkama, — padėkite pride
ramai paminėti šį Lietuvai nusipelniusį vy
rą, — siųskite mums šiuo adresu:

R. Baublys, 55, Ringmer Avenue, 
-LONDON SW6 5LP, Gr. Britain.

PIRMOSIOS VIETOS
Centrinės Kanados -stalo teniso rungtynė

se septyniolikamečių grupėje pirmąsias vie
tas išsikovojo -Paulius Klevimas ir Birutė 
Plučaitė.

Kaip žinome, Kanados stalo teniso 
žvaigždė yra V. Nešukaitytė.

CLEVELANDO OKTETAS
Clevelando vyrų oktetas, vadovaujamas 

Ryto Babicko, rudens koncertų seriją pra
dėjo Filadelfijoje.

Oktete dainuoja- tenorai, antrieji tenorai, 
baritonai ir bosai ir sol. Irena Grtilgaliūn-ai- 
tė. Koncertų programose yra lietuvių kom
pozitorių dainos ir verstinė pramoginė mu
zikai.

F. GIEDRIO TAURĖ
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad steigiama 

mirusio Felikso Giedrio lauko teniso prisi
minimo taurė.

F. Giedrius buvo vienas iškiliausių lauko 
teniso žaidėjų, 'atstovavęs Lietuvai ir tarp
tautinėse žaidynėse.

Taurę steigia jo žmona V. Giedrienė.

KITI APIE MUS
Rašydamas -apie Nidos -Knygų Klubą, J. 

Lūža („Tėviškės žiburiai“ X. 28) be kita 
ko sako šitaip:

„Iš kitos pusės NKK nesivaiko ypatingo 
populiarumo — stengiasi išleisti ir tokias 
knygas, kurios nesulaukia iš eilinio skaity
tojo -didelio entuziazmo ir todėl nelengvai 
-susirastų -leidėjus. Tačiau tos 'knygos yra 
nepakartojamos, ir jos turės neįkainoj-amos 
vertės lietuvių kultūros istorijai. Gal nieka
da nebūtų išvydę dienios šviesos tokios kny
gos, kaip M. Biržiškos „Senasis Vilniaus 
universitetas“ ir du tomai „Dėl mūsų sosti
nės“ -arba Ig. Končiaus „Žemaičio šnekos“ 
(2 tomai), jei NKK nebūtų pasiryžęs jų iš
leisti“.

KAS YRA MANO VALDOVAS?
Prisiminę mūsų mirusiuosius, artimus 

ir nežinomus, dabar lapkričio 21 d. turime 
šventę, kuri yra mūsų laikinojo ir amžino
jo gyvenimo kertinis akmuo. Vieni ant to 
akmens puola ir žūsta, kiti ant jo išsigelbė
ti.

Tai Kristaus Valdovo šventė. Gyvųjų ir 
mirusiųjų Valdovo.

Valdovo taip mylimo, kad dėl jo žmonės 
miršta. Valdovo taip nekenčiamo, kad žmo
nės dėl jo turi mirti.

***
Dabartinis pasaulis labai didingas. Žmo

gus jį padarė didingą. Erdvių užvaldymas, 
moksliniai technikos ir medicinos laimėji
mai, karinių ginklų baisumas. Vis žmogaus 
darbas.

Dabartinis pasaulis labai suskurdęs. 
Žmogus jį tokį padarė. Nėra teisybės. Nė
ra laisvės. Persekiojimai. Badas. Veidmai
niavimas. Vis žmogaus darbas.

Žmogus didingas, ir žmogus bejėgis. Ir 
tas pats žmogus. Žmogus protingas ir žmo
gus nusiivertinęs žemiau -už -neprotingą gy
vulį. Žmogus, sutvertas Dievo panašumu ir 
paveikslu, todėl neką mažesnis už angelus. 
Ir žmogus, išniekinęs Dievo paveikslą ir pa
našumą ir tapęs velniu žmogaus kūne.

*♦*
Ir dėl ko taip?
Jėi žmogus -ar žmonių -bendruomenė at

meta kertinį -akmenį — Dievą, jis turi žū
ti, nes neturi, ant ko tvirto atsistoti, neturi 
šviesos, neturi tiesaus kelio prieš save.

Kristus pasakė, kad jo karalystė ne iš šio 
pasaulio. Tai yra, Kristui nereikalinga, kad 
teas 'suteiktų jam -galią valdyti pasaulį. Pa
saulis yra jo -padaras. Kūrinys niekuomet 
nevaldo savo kūrėjo. Bet Kristaus valdžia 
yra šiam pasauliui. Kitaip Dievas atsisaky
tų savo teisės į -savo -kūrinį.

Dievas nesikiša į kasdieninius socialinius 
-ar politinius reikalus, žmogui duotas pro
tas ir išmintis, kad pats tvarkytus!. Bet 
tvarkytųsi pagal Kristaus nurodytus pa
grindus, kurių pagrindiniai — Dievo ir arti
mo meilė. Jei žmogus -ar tauta tų dėsnių ne
paiso, tai jų čia kaltė. Pasaulis negali būti 
laimingas, nes žmogus -pats iš savęs negali 
duoti- pastovios laimės. Visa, kas gera, tik 
iš Dievo.

***
Švęsdami Kristaus Valdovo šventę, turė

tume save paklausti: kas yna mūsų valdo
vas? Ar mes patys, (ar Dievas?

Ar reikia čia ištisos eilės klausimų ir at
sakymų? Ne! Trumpa, bet gili, nuoširdi są
žinės sąskaita duos teisingą atsakymą.

Aš kelias, tiesa ir gyvenimas.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums sa

vo ramybę. Jūsų širdis tenenusigąsta ir te- 
nebijo... Pasilikite manyje, ir -aš jumyse 
(Jono 14).

A. J. S.

VOKIETIJOS LB ISTORINĖ APŽVALGA
Per devynerius metus tradicija virtę Vo

kietijos LB valdybos organizuojami ej i cen
triniai Vasario 1-6-tosios minėjimai buvo 
nutraukti ne dėl to, kad žmonėms jie būtų 
nusibodę. Priešingai, jiie visada buvo labai 
-gausiai lankomi, ir iki šios dienos daug 
kais jų pasigenda. Atrodo, kad nuvargo or
ganizatoriau, ypač kad VLB valdyboje kai 
kurie nariai ėmė primygtinai pasisakyti 
prieš tokius renginius, tuo būdu iki tol dir
busiesiems atimdami ūpą. Reikia manyti, 
kad ateityje atsiras naujų entuziastų, o gal 
ir senųjų entuziazmas vėl atsigaus.

Kalbant apie Vokietijos LB kultūrinę 
veiklą, būtų negražu tylomis praeiti pro 
Lietuviškųjų studijų savaites, (kurių XVIII- 
jai kaip tik skirta šioji paskaita. Tiesa, 
Lietuviškosios studijų savaitės gimė be 
VLB organizacijos žinios ir palaiminimo. 
Dar daugiau, vartant VLB valdybos infor
macijų biuletenį ir kitus dokumentus, ste
bina jų tyla-, žinant, kad -Lietuviškosios stu
dijų savaitės gimė 1954 metais ir metai iš 
metų vis labiau įsipilietino Vokietijos ir 
net Visos Europos kultūringojoje lietuvių 
visuomenėje. Vokietijos LB valdyba studi
jų savaitėmis susidomėjo tik 1961 m., o jas 
globoti ėmėsi nuo 1962 metų, skirdama ta
da Koenigsteine vykusiai IX-j-ai studijų sar 
vaitei DM 8.000 paramos. Nuo to laiko VLB 
valdyba finansiškai globojo visas sekančias 
studijų savaites, kurių 5 įvyko VLB-nės 
nuosavoje Romuvoje—-Huettenfelde. Ir šie
met, 1971 m., j-au dešimtą kartą, teoriškai 
globojo studijų savaitę VLB valdyba, bet, 
deja, finansiškai tegalėjo paremti tik DM 
1.300. Reikia tikėtis, kad artimoje ateityje 
reikalai vėl pasikeis gerojon pusėn.

Vokietijos LB valdybos leidiniai. Iš pra
džios VLB valdyba turėjo net nuosavą lei
dyklą, pavadintą „Bendrijia“. Pvz., 1952 m. 
lapkričio 1 d. informacijų biuletenio Nr. 
13/20 pranešama, kad sujungtos Vokietijos 
krašto valdybos ar Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungos leidyklos, naująją instituci
ją pavadinant „Bendrija“. 1951 m. VLB val
dyba išleido Antano Giedriaus „Tėvų pa- I 

sakas“, 1958 m. išleisti žaidimai vaikams 
„Tėvynės keliais“ ir V. R. Saudangienės 
„Liaudies (šokis Lietuvoje“. Vokietijos LB 
pirmatakė LTB 1950 m. yra išleidusi prof, 
dr. Pr. Skardžiaus, St. Barzdūko ir J. M. 
Laurinaičio „Lietuvių 'kalbos vadovą“. Vo
kietijos LB valdyba jau nuo 1962 metų 
stengiasi išleisti lietuvių kalbos vadovėlį 
kalbantiems vokiškai. Vadovėlį yra paruo
šusi dr. Dainė Augustaitytė, jai išmokėtas 
honoraras, -bet vis nebuvo įmanoma su au

tore susitarti dėl galutinio vadovėlio tėks-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

-to. M-ait, VLB valdyba, savo tarpe neturė 
dama tikrų lietuvių kalbos specialistų, va
dovėlį davė peržiūrėti kalbininkui L. Damb- 
riūnui JAV-'bėse ir gavo iš jo eilę pastabų, 
kurias pateikė autorei. Ši tačiau kol kas jų 
į -tekstą dar neįjungė.

Kalbant apie leidinius, tenka suminėti 
VLB vaidybos išleistąją lietuviškų maršų 
plokštelę, įgrotą Stuttgarto radiofono or
kestro, diri-guoj-ant muzikui Broniui Jonu
šui. Plokštelė įgrota 1958 m. lapkričio 5-6 
d. d. Stuttgarto -radiofone.

Vokietijos LB apylinkėse veikia visa eilė 
bibliotekėlių, pvz., Miunchene, LS kuopose 
ir kitur. 1952 m. VLB valdyba apylinkėms 
išsiuntinėjo 60 knygynėlių su 2.700 knygų 
ir įkūrė centrinę biblioteką su knygų liku
čiu iš Kybartų gimnazijos bibliotekos ir 
tremties leidiniais. Buvo 1.356 knygos. 
Šiandien jos yra Vasario 16 gimnazijos ži
nioje. Jau kelinti metai VLB valdyba mėgi
na įsteigti lietuviškų knygų biblioteką, iš 
kur jos būtų siuntinėj-amos paskolos būdu 
Skaitytojams. Pagal paskutinį planą, toji 
biblioteka veiks Hamburge, Jono Valaičio 
žinioje. Tačiau neatrodo, kad jau būtų 
praktiškų gyvybės ženklų.

Socialiniai reikalai. Turint galvoje, kad 
Vokietijos LB įsikūrė iš asmenų, daugiau

sia dėl silpnos sveikatos negalėjusių iš
emigruoti į užjūrius, ai-šiku, kad socialiniai 
reikalai čia visą laiką vaidino svarbų vaid
menį. Šalpa daug metų buvo visų dėmesio 
centre. Pagrindinę šalpos darbo naštą nešė 
JAV lietuviai per Balfą. Pirmaisiais VLB 
egzistavimo metais LB įstaiga -buvo sujung
ta su Balfo įstaiga, ar VLB valdybos pirmi
ninkas -kartu buvo ir Eialfo įgaliotiniu Vo
kietijai. Tačiau toji jungtis neilgai tęsitęsė. 
Jau 1951 metų gale įvyko skilimais, kilęs iš 
konflikto tarp Balto centro valdybos ir 
VLB valdybos pirmininkų. Tas konfliktas 
1952 metais buvo tapęs viešu. 1952 m. rug
sėjo 15 d. VLB informacijų biuletenyje bu
vo paskelbta tokio turinio Vokietijos LB 
tarybos rezoliucija: „Šalpa turėtų būti ski
riama visiems susipratusiems lietuviams, 
ne tik mokantiems solidarumo mokestį, bet 
ir nuo jo atleistiesiems, kas iki šiol ir buvo 
vykdoma. Nedalyvavimas lietuvių bendruo
menėje praktiškai paprastai pasireiškia tuo, 
kad jai nepriklausantieji yra lietuvių tautai 
priešingo nusistatymo, — ją niekinantieji ir 
šmeiži-antieji. Lietuvių bendruomenei nėra 
priimtinas principas, kad ir šie žmonės lie
tuvių sudėtomis aukomis būtų šelpiami ly
giai taip, kaip ir susipratę lietuviai“.

Posėdžio protokole padaromas toks įra
šas:

1. „Krašto taryba konstatuoja, -kad Balfo 
pirmininko kan. dr. J. Končiaus išleistas 
aplinkraštis „Visiems lietuviams tremti
niams Vokietijoje“ bendruomenei yna ža
lingas.

2. Taryba -paveda naujai išrenkamajai 
valdybai dėl minėto aplinkraščio su kan. dr. 
J. Končium tęsti derybas toliau.

3. Nepavykus -susitarti, siūloma motyvuo
tu raštu kreiptis į Balfo valdybą Ameriko
je“. Deja, -niekur nepavyko užtikti disku
tuojamojo aplinkraščio teksto. Žinantieji 
pasakoja, jog ten -buvę 'aiškinama-, kad da
lyvavimas LB nesąs sąlyga Balto šaipai 
gauti. Ir vėliau Balfo centro valdybos pir
mininkas dr. J. Končius dažnokai lankyda
vosi Vokietijoje ir nevengdavo ryšių su 

VLB žmonėmis. Apskritai paėmus, laiko 
tėkmėje iki šios dienos VLB santykiavimas 
su Balfu buvo Sklandus. Baltas nuo 1962 
-metų galo savo įgaliotinio Vokietijai netu
ri, o šaip-a eina tiesiog jos reikalingiesiems, 
rėkomenduoj-amiems -arba VLB veikėjų, ar
ba kunigų. Mėginama sukurti šalpos komi
sijas, į kurias įeitų VLB- apylinkių ir abie
jų konfesijų atstovai. Yra išdirbti ir tokių 
komisijų veiklos nuostatai, priimti visti su
interesuotųjų veiksnių.

Vokietijos lietuvių šalpai VLB valdyba 
gaudavo lėšų taip pat liš Kanados ir kitų 
(kraštų lietuvių. Pvz., 1957 metų VLB tary
bos posėdyje VLB valdybos pirmininkas 
pranešė, kad apyskaitinių metų bėgyje val
dyba „išleido vargstantiems ir ligoniams 
šelpti DM 6.883,42, kurių didžiausią dalį su
darė iš -užjūrio lietuvių gautos aukos“. Pas
taraisiais metais tos užjūrio aukos regimai 
sumažėjiusios. Be -abejo, tinka paminėti, kad 
šalpa Vokietijos lietuviuose visą laiką rū
pinasi ir Lietuvos Raudonasis Kryžius, o 
pastaruoju metu Stuttgarte veikia Labda
ros draugija, organizuojanti lėšas šalpai iš 
Viso pasaulio lietuvių. Taip pait kiekvienais 
metais žymias sumas lietuvių šaipai Vokie
tijoje skiria lietuviškieji LS daliniai, pir
moj eilėj, žinoma, atsižvelgdami į vargan 
patekusius savo narius.
Vokietijos LB ir lietuviškieji LS daliniai

Dabar atrodo savaime suprantama, kad 
prie JAV kariuomenės veikiančiuose LS da
liniuose tarnaują lietuviai yra įsijungę nor
maliu keliu į Vokietijos LB. Tačiau taip ne 
visada buvo. 1955-1956 metais LS daliniuo
se buvo -subrusta gauti specialų statusą Vo
kietijos lietuvių -bendruomenėje. Mat, ma
nyta, kad -demokratiniu būdu išrinkti VLB 
apylinkių vadovybių žmonės LS daliniuose 
gali įnešti maišaties į karinių vienetų vi
daus 'gyvenimą. Buvo visa eilė pasitarimų 
su VLB valdyba, kur LS daliniams atstova
vo mjr. Jonas Augustaitis, LS kapitonai 
Jonas Baltrušaitis ir Jonas Valiūnas ir da
linių kapelionas kun. Bronius Liubinas. 
1956 LS -atstovai kapitonai Juozas Matu
laitis ir Juozas Venckus dalyvavo VLB ta
rybos posėdžiuose ir visų dalinių vardu pa
siūlė takius dalykus: „1. LS dalinys sudaro 
atskirą PLB apylinkę, ir dalinio vadas yra 

tos 'apylinkės pirmininkas, atstovaująs saivo 
1 daliniui visais PLB -apylinkės reikalais. 2.
Visi LS daliniai išsirenka iš savo tarpo 3 
atstovus į PLB Vokietijos krašto tarybą. LS 
dalinių atstovai Taryboje turi lygias teises 
su (kitais Tarybos nariais. 3. Kuopos mok-a 
solidarumo mokestį pagal PLB Vokietijos 
krašto valdybos aplinkraštį 1955 m. rugsėjo 
26 d. Pajamų mokestį moka pa-gal galimy
bes“. (Inf. Nr. 33/136, 1956. XI. 15, psl. 2). 
VLB tarybos atsakymas randamas tame pa
čiame informacijos biuletenyje, 5-me pus
lapyje: „PLB Vokietijos krašto taryba su 
giliu dėkingumu atžymi lietuviškųjų dali
nių -prisirišimą prie bendruomenės organi
zacijos ir lietuviškojo jaunimo švietimui 
pa-remt:-. Tačiau Krašto taryba negali su
tikti su lietuviškųjų dalinių vadų reikala
vimu suteikti jiems, tų dalinių vadams, iš
imties teisę (bendruomenės ir jos organų są
rangoje. PLB nežino tokių nuostatų, ku
riais vienam bendruomenės nariui būtų su
teiktos didesnės teisės negu kitam. Vienin
telis kelias patekti į statutinius bendruome
nės organus yna demokratiškų rinkimų ke
lias. Todėl nėra įmanoma patenkinti reika
lavimus, kurie prasilenktų su viso pasau
lio lietuvių ibenidruomenės lygiateisiškumu 
ir už lietuviškos bendruomenės ribų esan
čių atskirų -asmenų tarnybinę galią pavers
ti bendruomeninę sąrangą apsprendžiančiu 
veiksniu. Antrais kuopų reikalavimas dėl 
■kuopų -atstovavimo Taryboje perkeliamas 
ateinančių metų sesijai“. Pasirašė PLB Vo
kietijos (krašto tarybos prezidiumo nariai J. 
Bataitis, kun. A. Bunga ir dr. A. Ruikša. Vė
liau tas klausimas nebuvo iš naujo kelia
mas. Kurį laiką kai kurios kuopos buvo nu
stojusios rinkti solidarumo mokestį, o rink
davo jo vietoje aukas Vasario 16 gimnazi
jai. Vasario 16 'gimnazijai 1954 metais LS 
kuopos išrūpino iš JAV kariuomenės DM 
3.000 vertės lentinį baraką, kuris tarnavo 
klasėms, ilki buvo pastatytas niauj'astis kla
sių pastatas. Neapsiėjo (be konflikto, kai 
1954 m. rugsėjo mėnesį, perduodant bara
ką gimnazijai naudoti, LS mjr. Jonas Au- 
gustait-is pasakė prieš VLB valdybą nu
kreiptą kalbą. Tačiau ilgainiui apsiraminta, 
ir šiandien dar tebeveikiančiose trijose lie
tuvių LS kuopose veikia normalios VLB
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Šalpos reikalu SALIA KASDIENES DUONOS
Neseniai išleistoje knygoje „Kad ji būtų 

gyva" Emilija Černienė rašo: „Sdiuo laiku 
svaroiaiusi yra visiems lietuviams, o ypač 
moterims, šie uždaviniai: tautinis, politinis 
ir šalpos. Ir šaipos darbas — padėtu mūsų 
nelaimėn ar ligon patekusiems tautiečiams 
dėl moterų prigimties jautrumo, didžiausia 
dalimi tenka joms".

Mes, atrodo, žinome šį reikalą, pripažįs
tame jo svariną ir .aktualumą, bet kartu vis 
dažniau primirštame jį, nes, būdami pajė
gesni, .gerindami savo gyvenmo lygį, savai
me tikime, kad ir visi kiti neblogiau gyvena. 
Tuo labiau, kad kažin ar turime suregist
ruotus invalidus, susenusius, nepajėgian
čius dėl vienos ar kitos priežasties rūpintis 
savimi. Tokių vardai, .adresai kartais paten
ka j rankas visai pripuolamai. Taigi tenka 
pasidaryti išvadą, kad yna visa eilė užmirš
tų, paliktų svetimoje aplinkoje.

Prieš dešimtį ar daugiau metų ši proble
ma buvo daug lengvesnė, mat, ir ligoniai ir 
mes visi kiti buvome jaunesni.

Jau anais laikais palaikiau ryšį su ke
liais, kurie ne tik buvo 'šiek tiek reikalingi 
materialinės paramos, bet ir tos moralinės. 
Jie nenorėjo būti .užmiršti, norėjo priklau
syti ir dalyvauti mūsų visų gyvenime.

Dabartinė padėtis ligoninėse, prieglaudo
se esančių yra žymiai tragiškesnė, nes re
tas paliks tuos namus vien jau. dėl savo 
amžiaus. Jų buvę pažįstami, draugai, net 
giminės išvažinėjo, nutrūko ryšiai ar net 
kai kurie mirė. Taigi dalis mūsų tautiečių 
palikti vienų vieni svetimoje jūroje, sveti
mų globoje, ir mūsų visų pareiga vienaip ar 
kitaip jų nepamiršti.

Žinau, kad yra daromos tam tikros pa
stangos ta kryptimi, bet tai tik paskiros 
pastangos, taigi nepilnos, atsitiktinės,. Lai
mingesni tie nelaimingieji, kurie gyvena di
desniuose miestuose, kur gausesnis būrys 
mūsiškių, kur yra moterų draugijos, kurios, 
esu tikra, tuo atžvilgiu daug padaro. Bet 
kas pasirūpins tais, kurie gyvena toli nuo 
centrų, išblaškyti po visą salą?

Man atrodo, kad jau pribrendęs laikas 
apjungti visus, o tam reikalingas visų mū
sų remiamas centras. Gal tektų prašyti, 
kad tokį centrą sudarytų Londono moterys, 
nes ten ir gausesnis jų skaičius, turįs ilgą 
šaipos, paramos tradiciją, be to, ir spauda 
čia pat. Toks centras tuirėtų sumedžioti 
esančius ligoninėse, prieglaudose ir pana-

SAaityteju tai&kai
YRA IR DAUGIAU SAVANORIŲ

Manchesterio Š. A. L. biuletenis paraišė, 
kad Bradforde šiuo, metu gyvena tik vienas 
savanoris (kūrėjas R. Biekša, Taip tašyda
mas, š. A. L. biuletenis prasilenkia su tie
sa. Jau daugiau kaip 20 metų Bradforde gy
vena ir daugiau savanorių kūrėjų, ypač 
minėtinas tarp jų buvęs I p. D. L. K. Gedi
mino p. vyr. puskarininkis Jurgis Reinys, 
kuris 1919 m. pradžioje, dar pulkui formuo

apylinkės, į savo rėmus įjungiančios ir ne 
kuopose dirbančiuosius, bet toje apylinkėje 
gyvenančius lietuvius. Tik 8591 LS kuopa 
Schwetzingene teturėjo iki šiol savo ben
druomenėje išimtiniai tik kuopos narius. 
Tačiau ir tai jau, atrodo, pasikeitė, nes į 
Schwetzingeno apylinkę įstojo kuopos vado 
žmona.

VLB ir kiti lietuviškieji veiksniai 
Vokietijoje

Vokietijos lietuvių bendruomenė į savo 
tarybos posėdžius kviečia ir svečių. Jau pa
čiame pirmajiame posėdyje Schweinfurte 
1950 m. liepos 22 d. matomas Vliko pirmi
ninkas prel. M. Krupavičius. Jis aktyviai 
dalyvauja diskusijose, duoda savo pasiūly
mus, pasisako dėl tarybos narių minčių. 
Nuo 1951 m. VLB tarybos posėdžiuose da
lyvauja taip pat Evangelikų ir Katalikų 
sielovadų vadovai, kurie nuo 1952 m. lei
džiasi išrenkami ir patys į Tarybą eiliniais 
jos nariais. Iš VLB valdybos iniciatyvos yra 
buvę sušaukti keli veiksnių suvažiavimai. 
Pirmasis telks suvažiavimas įvyko Hannove- 
ryjė 1952 m. balandžio 2 d., vėliau Romu
voje 1960 m. lapkričio 16 d. ir 1961 m. lap
kričio 4 d. Dalyvavo apie 15-20 įvairių or
ganizacijų ir institucijų atstovų. Būdavo 
aptariami aktualieji lietuviškosios visuo
menės reikalai. Be abejo, VLB visada pa
laiko gerus santykius su lietuviškąja diplo
matija ir dvasiiškdjia. Vyskupai a. a. dr. Vin
cas Padolskis ir dr. Pranas Brazys buvo, o 
diabartinis vyskupas 'dr. Antanas Deksnys 
yra kontaktuojamas įvairiausiais dominan
čiais reikalais ir klausimais.
VLB ir LB kituose Europos kraštuose

Iš pradžios kontaktai buvo labai gyvi. 
Yra buvę suruošti net keli visų Europos LB 
valdybų pirmininkų suvažiavimai. Buvo 
įkurta ir nuolatinė Europos LB pirmininkų 
institucijai. Tačiau nuo 1956 m. tie kontak
tai apmirė. 1962 m. pavasarį dar buvo Ita
lijoje susitikę Italijos, 'Prancūzijos ir Vo
kietijos LB valdybų pinmininkiai bendro po
sėdžio. Toks posėdis buvo planuotas šiai 
vasiarai, bet nepavyko plano įgyvendinti. 
Kontaktai tarp Vokietijos ir Šveicarijos 
IJB-nių buvo ypač glaudūs, kai VLB nu
pirko Rennhofo pilį. Tada Šveicarijos LB 
valdyba, vadovaujama dipl. inž. Jono Stan
kaus, iš šveicarų surinko DM 139.850 ap

DARBYMETĖ
Po ilgesnio nesimatymo vėl sutikau poną 

Dundą klube, dr jis, .atsirėmęs į bufeto 
briauną, kaip visada, nieko nelaukdamas 
pradėjo:

— Tai, matai', ir po atostogų, kaip Stasys 
Kuzminskas sako. Ir, žinai, pasigėrėdamas 
skaitau jo laiškus iš Nottinghamo! Brolyti 
tu mano: Londonas, Vašingtonas, Maskva, 
Paryžius ir Pekinas! Visi sustatyti, kaip 
šachmatų lentoje. Skaitai ir matai, kas ko
kį ėjimą daro ar numato daryti, žinoma, 
būna daug kombinacijų, ir kai kurios ne
visiškai 'aiškiai pramatomos. Tikrai nežino
ma, kas kuriam pašachuos ar kuriame 
kampe užmatuos. Tai tokia gili, plati ir pa
ti (aukštoji politika, kaip vandenynas. Ir 
tik didžiosios žuvys taip laisvai nardo tarp
tautiniuose vandenyse!

Jisai .atsikvepia ir, pasisukęs į baro ve
dėją, pateikia užsakymą ir atsigrįžęs vėl 
tęsia:

— O mes čia, kaip mažos žuvytės, taškė
mės savo kaimo tvenkiny. Taškėmės ir bi
jome, kad kas nors nei iš šio, nei iš to 
tvenkinio vanldens nesudrumstų, dumblo 
nepakeltų. Tada, brolyti, nelielka kuo kvė
puoti, dr žiopčiok, kaip karosiukas, nosį iš-

šiose institucijose. Kartu į kartoteką turė
tų būti įtraukti ir visi pavieniui gyveną, iš
mėtyti po visą salą. Vieni jų gal būtų pa
tenkinti gaudami pasveikinlitouis, kitiems 
gal reikėtų siuntinių, tretiems ko nors kita.

Bet tai nereiškia, kad visa darbo našta 
tektų vien centrui. Centro reikalas būtų re- 
giistracija-kartoteka', spauda-rėklama ir va
dinamųjų glebėj ų-rėmėjų telkiiimlas. Tokie 
rėmėijai-globėjiai, išmėtyti po visą salą, ap
siimtų palaikyti ryšį, remti bent vieną tų, 
kurie reikalingi moralinės ar materialinės 
paramos.

Siūlau .šį būdą, nes praktiškai jis yra 
šiek tiek išmėgintas, taigi turįs tam tikrą 
pasisekimo pagrindą. Žinoma, gali atsirasti 
ir .geresnių veiklos sumanymų ir būdų tei- 
giiamai tikslui pasiekti, tačiau to reikalo ne
reikėtų užmiršti, nes ir ligonių, ir pavieniui 
gyvenančių, ir susenusių, nepajėgiančių vis 
daugės.

A. G.
(iš „Moters Balso“ puslapiuose 

netilpusios medžiagos)

jantis Alytuje, jau su bolševikais kovėsi, o 
vėliau su bermontininkais ir lenkais. Išduo
tame jlam atleidimo į atsargą dokumente 
įrašyta, kad dalyvavo karuose ir kautynėse 
nuo įstojimo iki pasitraukimo.

I p. D. L. K. Gedimino .puikias kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės yra sudėjęs di
dėles laukas žmonėmis. Alytuje jau 1919 
m. vasario men. žuvo pulko vadas karinin
kas A. Juozapavičius.

K. Zdramys 

mokėti šiai VLB nuosavybei. Ir vėliau Švei
carijos LB yra finansiškai rėmusi Vokieti
jos lietuvių veiklą. Kasmetinė įvairių Euro
pos kraštų lietuvių susitikimo vieta yra ta
pusi Lietuviškųjų studijų savaitė, kur da
lyvių tarpe nėra daroma skirtumų tarp 
VLB narių ir kitų lietuvių.

Su vyriausiąja PLB valdyba Vokietijos 
LB santykiai yra normaliai geri.
PLB seimai

Vokietijos LB-nei pirmajame PLB seime 
1958 m. rugpiūčio-rugsėjo mėnesių sąvarto
je New Yorke tiesiogiai nebuvo atstovau
jama. Vokietijos LB tarybos išrinktieji 
atstovai J New Yorką nenuvyko, neatvyko 
nė jų įgaliotieji antrininkai, gyveną JAV- 
bėse. Pasėdžiuose dalyvavęs vienas Vokie
tijos LB veikėjias buvo tik privatus asmuo. 
1963 metais PLB seime Toronte Vokietijos 
LB-nei atstovavo jos valdybos pirmininkas 
kun. dr. Jonas Aviža, kuris buvo išrinktas 
ir vienu iŠ seimo pirmininkų. Trečiajame 
PLB seime New Yorke 1968 m. rugpiūčio- 
rugsėjo mėnesių sąvartoje Vokietijos LB- 
nei atstovavo trys asmenys: VLB vaidybos 
pirmininkas Jonas K. Valiūnas, VLB tary
bos narys tėv. Alfonsas Bernatonis ir Va
sario 16 gimnazijos direktorius Vincas Nat
kevičius. J. Valiūnas buvo vienas iš III 
PLB seimo pirmininkų, jis dalyvavo taip 
pat PLB seimo delegacijoje į Vašingtoną. 
A. Bernatonis priklausė seimo kontrolės ko
misijai.
Pabaiga

Laikas nestovi vietoje. Vokietijos LB yra 
jau įžengusi į trečiąjį dešimtmetį. Tie jau
nuoliai, kurie 1950 m. kupini entuziazmo 
jungėsi į VLB eiles, šiandien artėja prie 
savojo 50-mečio, o tie veikėjai, kurie tada 
(buvo viduramžiai, šiandien jau seneliai, 
žvelgią su rūpesčiu į paskutinį savojo gy
venimo tarpsnį. Jiems, be abejo, kelia rū
pesčio, kas bus su jų kūriniu — lietuvišką
ja bendruomene. Galima konstatuoti, kad 
šiandieninių VLB veikėjų tarpe yra jaunų 
žmonių ir tai užtikrina tolimesnį VLE bu
vimą. Pritraukti į VLB jaunius žmones ir 
juos uždegti LB tikslais ir idealais ir būtų 
vienas pagrindinių uždavinių šiai dienai ir 
ateičiai Vokietijos lietuvių .bendruomenėje, 
kur turėtų harmoningai jungtis vyresniųjų 
patirtis ir jaunųjų energija bei užsidegi
mas.

kišęs. Uždūsti gali! — ir jis nugeria stik
liuką, lyg atsigaivinti, lyg jiau dabar jam 
oro trūktų.

— Sudrumstimų pasitaiko, kas be ko, bet 
ir vėl nusistovi, prasigiednina, ir oro vi
siems, kiek nori, — pasakau nesutikdamas 
su jo pesimizmu, bet man patiko tas jo iš
sireiškimas apie tvenkinį. Apie tą mūsų 
kaimo tvenkinį. Gali vadinti kolonija ar 
parapija, bet kaimas, jo priminimas arčiau 
širdies, ir gana. Ir kaime niekados nebuvo 
ir nėra atostogų.

Mūsų kaimietis nesėdėjo rankas sudėjęs. 
Ir čia, mūsų tremties kaime, visą laiką su
kasi veiklos ratas, ir tvenkinio vanduo 
maurais neužsinaukia. O jei nori tikrai pra
sivėdinti, važiuok pas kaimynus!

Štai ir dabar .priėjęs klubo pirmininkas 
Stasys Grybas sako:

— Pavažiuokime į Gloucester}. Jie dažnai 
pas mus atsilanko, ekskursijas surengia, 
tai būtų pareiga atsilyginti. Minėjimą ren
gia, kviečia, o, be to, esu ten keletą metų 
išgyvenęs. Senus pažįstamus aplankyčiau, 
seniai lankytas vietas apvaikščiočiau..

— Gerai, — sakau, — pavažiuokim.
šeštadienio rytą, įsisodinę dar Petrą, pa- 

sileidžiame į toloką kelionę. Nors vasara 
jau į senatvę pasvirusi, bet dlanigus saulė
tas, kad na! Ar nebus tik tas Veronikos 
daktaras pasidarbavęs ir gražiai visus de
besėlius nuo dangaus nušlavęs, kaip pasa
kojama Kazimiero Barėno knygoje Dvide
šimt viena Veronika?

Tokiame saulės žėrėjime ir greitkelis 
žvilga, rodosi, dūzgiama nuzulintais trau
kinio bėgiais. O šis greitkelis 62 dar niau
jąs, neseniai atidarytas, per aukščiausius 
kalnus sunikiaii nutiestas. Tai inžinierių, 
darbo rankų ir malšinu pasididžiavimas. Jie 
nugalėjo lietų, sniegą, vėją, šaltį ir rūką. 
Tai aukščiausias ir brangiausias greitkelio 
tarpsnis šioje saloje.

Tolyn ir tolyn, žiūrėk! Nepažiūrėjai, ne
pasukai ir pasileidi greitkeliu 6 į šiaurę. 

, Pralėksi ežerų kraštą, vadinamą Šveicari
ja, ir atsidursi Škotijoje prie Loch Ness 
ežero ir gaudyk, jei nori, monster;! O mums 
reikia į pietus! Gerai, kad yra kur nekur 
išsukimai ir įvažiavimai. Apsuki ratą, ir at
gal. Dabar į pietus.

Sulėtinę pravažiuojame tragedijos vietą. 
Dar matyti žymės, kur prieš keletą dienų 
susidūrė apie 100 mašinų ir žuvo žmonės. 
Bet žmogus atsidūsta ir vėl spaudžia benzi-

no pedalą. Žmogus kyla, krenta ir vėl 
skrenda.

Nuvažiuojame anksti.
— Eikime, įdomesnes vietas parodysiu,

— perimdamas vadovavimą sako Stasys ir 
žengia išdidžiai į priekį.

— O gal ir pas savo buvusias mergaites 
niuvesi? -—.paklausia juokdamasis Petras.

— Kodėl ne? Čia tuojau bus kryžkelė. 
Keturių pasaulio šalių gatvės susikerta, ir 
pasuksim, kur tuk norėsim, — kaip iš plano 
aiškina pirmininkas.

Praeinam. Tikrai yra ta pasaulio šalių 
kryžkelė.

— O čia, štai, bokšte vyrai kūjais laikro
džio varpą daužo, jei norite, palaukę pasi
klausysim.

— Tiek to tie vyrai, vesk pas mergaites,
— neatleidžia Petras.

Dar paėję sustojam.
— Namų nebėra. Dingo. Neatsimenu, — 

pasiduoda vadovas.
Juokai, ką norėti, 15 metų prabėgę, ką 

besurasi?
— O kanalas, štai, tebėra, ir vanduo te

ka, — vėl atsigriebia Stasys.
Tikrai, įbėga vanduo, ir laikas bėga. Dar 

aplankę senutę katedrą, .pradedame ieškoti 
salės, kurią mums nurodo Gloucesterio po
licija, susirišusi radijo bangomis. Visi trys 
pamiršome adresą.

Salėje nerami laukimo nuotaika. Minėji
mo rengėjai K. Stonaitis, kuris savanoriš
kai pavaduoja pasitraukusį skyriaus pirmi
ninką, ir meninės programos vadovė M. 
Gelviinauskienė atvykstančius sutinka, kaip 
seniai matytus brolius ir seseris. Eet kiek 
tų brolių ir seserų lietuvių susirinks?

Bet susirenka! Coventrio ekskursijos va
dovas ir pirmininkas J. Dimša sako:

— Nutarėme aplankyti šią nedidelę ir 
nuošalią koloniją.

O šio minėjimo prelegentas DBLS pirmi
ninkas J. Alkis mintį pratęsia:

— Mes turime bendradarbiauti ir viena 
kitus paremti.

Po programos pasigirsta Skambus akor
deonas, gerų rankų valdomas. Groja prity
ręs muzikas. Už pinigus jo, sako, nenupirk
si, bet kai jiaučia pareigą ir norą, tik klau
sykis! Dabar jį -apsupa svečiai, ir su žaliais 
klevo lapais auga ir plečiasi visų dainuoja
ma daina, net ligos sulaužytas žmogelis, 
prisišliejęs prie akordeono, bando jam pri
tarti.

Ir taip skamba lietuviška daina nuoša
liame Gloucestery. O Manchesteris, Brad- 
fordas, Nottinghamas, Derbys, Londonas ir 
kiti kviečia į minėjimus, koncertus ir su
važiavimus. O už jūrų marių lietuviška 
opera, seimai ir damų šventės!

Darbymetė! Tikra daiibymetė ištisus me
tus. Kaip toje pasaulio politikoje. Nors pa- 
sitaiškome savo kaimo tvenkiny, bet, atrodo, 
atlaikome tarptautinių vandenų spaudimą.

A. Bučys

IR SEKĖSI IR NESISEKĖ

J. Liolbė savo „Margajame mano gyveni
me“, kuris buvo išspausdintas „Europos 
Lietuvyje“, rašo, negalvodamas, rašo, kas 
jam užėjo ant seilės.

Viename sakinyje tvirtina, kad jam vi
sur dr visuomet buvo gerai ir sekėsi, bet 
jiau sekančiame sakiny nusiskundžia poli
cijos tarnyba. Šioj tarnyboj J. Liobė išbuvo 
20 metų ir per tą laiką 22 kartus buvo kil
notas iš vietos į vietą, „mėtomas kaip tas 
piktas pinigais“. Tai tikras rekordas.

J. Liobe, ar tikrai visli tie 22 viršininkai, 
kuriuos tamstai teko turėti 20 metų bėgy
je, buvo blogi ir neteisingi ir kratėsi tams
tos be jokios tamstos kaltės? Labai sunku 
patikėti.

Be to, kam rašyti tokias nesąmones, kad 
mokslas nebuvo svarbus paaukštinimui ka
ro tarnyboje gaiuti. Ar galėjai tapti leite
nantu be aukštesnio išsimokslinimo arba 
net puskarininkiu, būdamas tik pusiau, raš
tingas? Kita nesąmonė yra ta, kad policijos 
tarnyboje pasisekimas priklausė daugiau 
nuo viršininko malonės, kad policija nebu
vo įstatymais tvarkoma arba kad policijos 
tarnybą galima lyginti su ūkininkų berno 
padėtimi. Jau nekalbant .apie tų tvirtinimų 
neteisingumą, kam teršti lizdą, kuriame 
laisvu noru 20 metų įtupėta? Kodėl nepasi
traukta iš tarnybos ituoj.au, kai pamatyta 
jos „blogybės“, ypač jei gaudavot vieną ki
tą šimtelį už žurnalistinę veiklą, o policijos 
algoje juk tų Šimtelių nedaug būta.

Niekais netvirtina, kad policijia., taip ir 
kitos valstybinės įstaigos, buvo be priekaiš
tų. Jauniai valstybei tai suprantama ir pa
teisinama.

Anglų policija, kuri laikoma geriausia 
pasaulyje, taipogi nėra be dėmių, apie ką 
kartas nuo karto Skaitome anglų laikraš
čiuose.

Aš ingi tarnavau 3 metus (kariuomenėj, 12 
mietų pasienio ir kiek trumpiau vidaus po
licijoj. Kai perskaičiau „Margasis mano gy
venimas“, man .pasidarė gėda ir liūdna, kad 
■toks pat buvęs Lietuvos policininkas, kaip 
ir aš, dergia savo krašto įstaigas.

Liaukis, prieteliau, rašyti tuos šmeižtus, 
palik tai mūsų priešams — komunistams.

O kai dėl tamstos populiarumo Olden- 
burgo stovykloj, ar nebūtų .gražiau, kad 
apie tai parašytų kliti, o ne pačiam girtis?

P. Ramaitis

DĖL LIETUVIŠKŲ ŠV. KAZIMIERO 
KAPINIŲ

Labai gerai padarė Balys Brazdžionis, 
i’-'iad šį reikalą jau antru kartu iškėlė Euro
pos Lietuvyje. Čia yra rimtas reikalas, ku
ris atkreipė dėmesį visų lietuvių skaitytojų. 
Iš tikrųjų čia ir Anglijoj gyvenantieji lietu
viai yra pasipiktinę tuo reikalu. Kardino
las neturėjo jokio įgaliojimo šv. Kazimiero 
kapines pardavinėti.

O kai dėl vyskupo Brizgio, .tad, mano ma
nymu jis padarė dūdelę gėdą lietuviams.

St. Skopas

Kalk geležį, kol karšta, paskui neįveiksi, 
mokyk vaiką, kol mažas, paskui nepriveik
si.

NĖRA PADĖTIES BE IŠEITIES
Garsus romėnų karvedys Julius Cezaris, 

priplaukęs Afrikos krantus, išlipo iš laivo 
kaip nugalėtojas. Bet žengęs pirmuosius 
žingsnius, užkliuvo už kažko ir suklupo že
mėn. Koks nors kitas nugalėtojas palaikytų 
tokį atsitikimą nelemtingu reiškiniu, tačiau 
Cezaris nepasimetė ir sušuko gulėdamas 
ant žemės:

— O Afrikos žeme! Apglėbiu tave ir 
spaudžiu prie širdies!

KOKS MOKYTOJAS, TOKS IR MOKINYS
Vienas 'karo korespondentas .atsiuntė hit

leriniam propagandos ministrui Gebelsui 
tokio turinio prašymą: „Prie Siinjavino rusų 
sviedinio skeveldra nutraukė man ranką. 
Prašau, ponias ministre, paskirti man pen
kis tūkstančius markių gydymuisi“.

Gebelsas ant prašymo parašė: „Paskirti 
pirštui gydyti penkiasdešimt marikių“. Ge
belso sekretorius nustebo: „Ponias ministre, 
prašyme laiškiai parašyta... ranka“. „Nai
vus esate, — atsakė Gebelsas, — jeigu ma
no korespondentais raišo „ranka“, tai reiš
kia, jog jam nutraukė pirštą. Juk tad mano 
mokinys“.

EINŠTEINO ATSAKYMAS
Po paskaitos mokslinėje konferencijoje 

Einšteino paklausė, koks šiandien jam buvo 
sunkiausias momentas.

—• Sunkiausia buvo, — atsakė Einštei
nas, — iš miego prikelti auditoriją, kai 
džentelmenas, kiuris pristatė mane publikai, 
baigė įžanginį žodį.

VALANDA ANKSČIAU
Aleksandras Diuma-tėvas parašė šimtus 

knygų. Jis laibai daug dirbo. Senatvėje A. 
Diuma apie tai pasiakojo:

— Aš per parą rašydavau po 25 valandias.
— Betgi paroje tik 24 valandos! — nuste

bo pašnekovas.
— O aš prie stalo sėsdavau valanda anks

čiau.

ŽMOGUS SENSTA TIK PO 60-TIES
Tbilisio Medicinos instituto patologinės 

anatomijos katedros bendradarbiai išaiški
no naujus organizmo biologinius senėjimo 
dėsningumus. Daugelio metų tyrinėjimai 
parodė, kad žmogus pradeda senti po 60-65 
metų. Iki to .amžiaus tebesitęsia intensy
vus ląstelių atsinaujinimas.

ESM IR POETAI
Elektroninė skaičiavimo mašina padėjo 

išnagrinėti daugiau kaip 3000 jaunų pasau
lio rašytojų eilių. Buvo parinkti 600 autorių 
eilėraščiai iš paskutiniųjų 150 metų laiko
tarpio. 1000 eilėraščių paimta iš paskutinio
jo dešimtmečio. Mašina nagrinėjo eilių mo
tyvus. Rezultatai byloja .apie tai, jog pasku
tiniuoju metu eilėraščiai trumpėja. 1900 m. 
pagrindiniai .poezijos motyvai buvo liūdesys 
ir mirtis, nūnai dominuoja gamtos motyvai. 
Dažniausiai kartojiąmi žodžiai praeityje bu
vo — meilė ir skausmas, dabar laimė ir 
skausmas.

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, V/2 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 kainuoja £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.
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KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
V. Andrijauskas — £2,2$, M. Kopūstaitė 

(Vokietija) £6,00.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

PREL. J. GUTAUSKUI 75 METAI

Lapkričio 1 d. jis atšventė savo amžiaus 
75 gimtadienį.

Lapkričio 6 d. jam pagerbimas buvo su
ruoštais Bellshill lietuvių institute, o ryto
jaus dieną Glasgowo lietuvių salėje.

Euivo gauta daug sveikinimų iš įvairių 
kraštų organizacijų 'ir pavienių asmenų.

Pagal naujus bažnytinius patvarkymus 
Kristaus Karaliaus šventė dabar švenčia
ma -paskutinį sekmadienį prieš adventą.

Tuo būdu šiais -metais Kristaus Kara
liaus šventė yra lapkričio 21 dieną (sekma
dienį).

Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje Jo 
garbei pamaldos bus laikomos 11 vai. V-isi 
londoniečiai laukiami jose.

atsargos karių klubo salėje, Whitefriars 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 šokiams gros geras 
orkestras iki 1 vai. ryto, baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžių bufetas veiks iki 12 
vai. nakties.

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

Skyriaus Valdyba
MANCHESTERIS

PARAPIJOS KOMITETO POSĖDIS

DEMONSTRACIJOS IR BADO STREIKAS

Sekmadienį, lapkričio 21 d., 7 vai. vak., 
klebonijoje bus komiteto posėdis. Visiems 
komiteto nariams dalyvavimas būtinas.

Posėdyje bus svarstoma, kaip atžymėti 
Lietuvių bažnyčios 60 metų sukaktį.

Po Chicagos dangum

MAOZ, Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
žydams padėti sąjunga, -gruodžio 10 dieną, 
Žmogaus teisių deklaracijos metinių sukak
ties proga, visame pasaulyje organizuoja 
demonstracijas ir vienos dienos bado strei
kus, protestuodami dėl Sovietų Sąjungoje 
laikomųjų politinių kalinių. Pavyzdžiu yra 
parinkę 15 politinių kalinių iš įvairių so
vietinių kraštų ir -įvairių religijų, kurie 
simbolizuoja visus politinius kalinius So
vietų Rusijoje. Tarp tų 15 yra ir lietuvis 
Simas Kudirka, mūsų tautos didvyris.

Į Londone organizuojamųjų demonstra
cijos ir -dienos baido streiko organizacinį ko
mitetą buvo pakviestos DELS ir kitos pa
bėgėlių organizacijos. Greitu laiku vėl bus 
keletas posėdžių ir -bus nustatytas tos die
nos -pilnas planas. 'Be -abejo, lietuviai šioje 
demonstracijoje aktyviai dalyvaus. Smul
kesnė programa bus paskelbta vėliau.

Jau dabar būtų labai svarbu žinoti, kiek 
lietuvių sutiktų įsijungti -į vienos dienos ba
do streiką. Sutinkantieji skubiai prašomi 
rašyti DBLS sekretoriui.

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
BAZARAS

Lapkričio 27 d. (šeštadienį) Mancheste- 
rio Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
Klubo patalpose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Gros mėgiama muzika. Pradžia 5.30 vai. 

vakaro.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

Parodos ir filmai. Tik savaitgalyje nu
skambėjo Montrealio Gintaro ansamblis, 
kurio susirinko pasiklausyti daugiau kaip 
tūkstantis, o spalio 24 d. uždaryta dail. 
Rūkštelės sukaktuvinė paroda Jaunimo 
Centre. Nemaža paveikslų buvo parduota.

Daugeliui žinomi kun. Kezio fotografijos 
ir filmų darbai. Jam padėti suorganizuotas 
Lietuvių Foto Archyvas, kuris jgalina įam
žinti labai svarbius istorinius momentus iš 
mūsų gyvenimo. LFA valdyba organizuoja 
pramogas, parengimus, kad būtų galima fil
mų išlaidas padengti. Lapkričio 6 d. sureng
tas humoro ir varžytinių vakaras. Jame Ne
rijos tunto skautės atliko programą, ir su
aukotos dovanos paleistos iš varžytinių. O

PRAŠOM DUOTI TIKRUS SAVO 
ADRESUS!

L. L. M. S. -Dainava kreipiasi į visus Ka
lėdų įproga paremiamuosius tautiečius, pra
šydama ko greičiausiai pranešti savo tiks
lius -adresus ir -ar iš viso dar parama reika
linga.

Patirtis parodė, (kad kai kuriais atvejais 
ne visi pasiųstieji laiškai pasiekia adresa
tus. Ypač norėtume gauti tikslius adresus 
tų tautiečių, kurie dar neatsakė į praeitų 
metų prašymą, -įdėtą su kortele, patvirti
nantį, kiad gautas Postai orderis, 
lengvinsite mūsų darbą.

Taip pat visi mūsų tautiečiai, 
sunkioje finansinėje padėtyje dėl
kitų rimtų priežasčių ir reikalingi mūsų or
ganizacijos paramos ir pagalbos, prašomi 
rašyti

L. L. M. S. Dainava, 1 La-dbroke Gdns., 
London W 11.

Gruodžio 3, 4 ir 5 dienomis Latvių Na
muose, 72 Queensborough Terrace, Bayswa
ter, W 2, vyks tradicinis Kalėdų bazaras.

L. L. M. S. Dainava nuoširdžiai kviečia 
mielus tautiečius gausiai jame dalyvauti ir 
paremti pabaltiečių moterų organizacijas 
šiame užsimojime. Bazarą atidarys ponia 
John Briggs-D-avison gruodžio 3, 4 vai. p. p.

Visomis savo Kalėdų dovanomis galėsite 
apsirūpinti mūsų bazare, kur bus parduo
dami įvairūs rankų dirbiniai, kaip audiniai, 
tautinės juostos, gintaras, papuošalai, de
koruotos žvakės, ranka -spausdintos origi
nalios Kalėdų kortelės, keramika, Kalėdų 
papuošalai, kalėdiniai biskvitai ir visa eilė 
kitų kalėdinėms dovanoms tinkančių daly
kų.

Taip pat veiks -gausios loterijos. Ten pat 
bus galima gauti kavos su namuose kep
tais pyragaičiais.

Sekmadienį, 5 vai. p. p., vyks pabaltiečių 
vaikų pasirodymas, kuriame dalyvaus ir 
mūsų vaikų tautinių šokių grupė. Ji kas 
metai labai entuziastiškai visų sutinkama.

Atsilankykite ir atsiveskite savo draugus 
bei pažįstamus.

Ta pačia proga Dainava kreipiasi į vi
suomet dosnius mūsų tautiečius, prašyda
ma paaukoti fantų loterijai. Daiktai gali 
būti pristatyti į Lietuvių Namus, 1 Ladbro- 
ke Gdns, London W 11, iki lapkričio 21 d. 
Pavėlavusius priimsime ir vėliau.

Iš anksto dėkojame dir laukiame jūsų ko 
gausiausiai -atsilankant. . ,

L. L. M. S. Dainava

BRADFORD AS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Bradfcrdo skyrius lapkričio 27 d., 
6 vai. p. p., „Vyties“ klubo patalpose rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: Centro valdybos atstovo V. 

Zdanavičiaus paskaita, A. Bučio šventei 
pritaikytas montažas. Šokiai.

Vietinius ir apylinkės lietuvius kviečia
me ko gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

KETTERINQAS
TEN GERA, KUR MUSŲ NĖRA

Ilgai išgyvenęs Ketteringe, prieš metus 
L. Nemeika buvo misi kėlęs į Nottinghamą, 
tikėdamasis ramesnio gyvenimo.

Dabar jis ir vėl grįžo į Ketteringą.
J. Liobė

VOKIETIJA
SVEIKINIMO ATVIRUKAS

Tuo pa- PRANAS DZIDOLIKAS LONDONE
esantys 
ligos ar

išLondonan kelioms dienoms paviešėti 
savo Škotijos -atvažiavo Pranas Dzidolilkas, 
garsiojo lietuvių Šv. Cecilijos choro vado
vas.

L. L. M. S. Dainava

LONDONAS
IŠVYKA NOTTINGHAMAN Į 

.BUDĖKIME“ PAREMTI VAKARĄ

Londono šeštadieninė mokykla vyksta į 
ten rengiamąjį Kariuomenės šventės minė
jimą prisidėti prie programos.

Kas norėtų vykti, prašomi užsirašyti pas 
V. Jurienę, Baltic Stores, F. Senkuvienę ar 
klebonijoje. Kaina 1,50 svaro. Sumokama 
užsirašant. Išvažiuojama lapkričio 27 d. 
(šeštadienį), 12 vai., nuo Lietuvių bažny
čios — 21 The Ovai, E. 2.

MŪSŲ INŽINIERIAI

Inž. Steponas Nenortas, pradėjęs studi- 
jiais Kaune ir baigęs Londone, šiais metais 
buvo priimtais tikruoju nariu į Britanijos 
inžinierių sąjungą — Institution of Mecha
nical Engineers. Tuo būdu jis yra vienas iš 
nedaugelio D. Britanijoje gyvenančių inži
nierių, įsigijusių šiame krašte pilniai kvali
fikuoto inžinieriaus vardą.

Jis dirba stambioje maisto gamybos įmo
nėje, kur projektuoja mausto pramonės ma
šinas.

D. Britanijos lietuviams inž. S. Nenortas 
yra gerai žinomas. Jis ilgus metus buvo 
DBLS Valdybos nariu, kurį laiką DBLS pir
mininku ir 12 metų — Lietuvių Naimų 
B-vės Vaidybos pirmininku.

Inž. Andrius Gasiūnas, kuris užima va
dovaujamą vietą vienojė britų firmoje Lon
done, šiais metais sukon-struiavo naujo tipo 
aukšto slėgimo siurblį, pritaikytą atomi
nėms ir didelio galingumo jėgainėms. To
kios konstrukcijos siurblių ligšiol niekas 
negamino, todėl specialistų sluoksniuose jie 
kelia susidomėjimo.

Inž. A. Gaisiūnais yra 'atsikėlęs iš Austra
lijos. Šiuo metu jis yra DBLS Tarybos pir
mininkas ir Tautos Fondo Atstovybės pir
mininkas.

DAINAVA DĖKOJA

L. L. M. S. Dainava nuoširdžiai dėkoja 
savo -svečiams, gausiai dalyvavusiems Ru
dens -baliuje ir prisidėjusiems prie smagios 
baliaus nuotaikos. Didelis -ačiū loterijos 
fantų aukotojams ir Dainavos talkinin
kams.

Pasimatysime Kalėdų Bazare.
L. L. M. S. Dainava

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

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

VILNIAUS AUŠROS VARTAI
Lapkričio 21 d., Kristaus Karaliaus ir 

Aušros Vartų Marijos šventėje, Liet. Židi
nyje per -pamaldas 11.15 vai. bus pašven
tinti iš Vilniaus gauti gintariniai Aušros 
Vartai.

Visus maloniai kviečiame į tas pamaldas 
pagerbti Kristaus Karaliaus ir mūsų sosti
nės Vilniaus Gailestingumo Motinos.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d., šeštadienį, punktualiai 

6 vai. p. p., ukrainiečių klubo salėje (30, 
Bentinck Rd.) rengiamas kariuomenės 
šventės minėjimas.

Programoje: oficialioji dalis, o po jos me
ninėje dalyje -pasirodys Londono jaunimas. 
Žinoma, neatsiliks ir provincijos jaunimas, 
tai programa bus pakankama.

Be to, bus tautodailės bei skautų suve
nyrų paroda. Bus loterija, o vėliau šokiai, 
griežiant geram orkestrui, veiks baras.

Šio vakaro visas pelnas skiriamas „Bu
dėkime“ žurnalui paremti.

Kviečiame jaunus ir senus, iš toli ir ar
ti geroje, linksmoje nuotaikoje praleisti va
karą.

DBLS Skyr. Valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coven trio Skyriaus Valdyba lap
kričio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

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

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

PASAULINIO VANDENYNO TURTAI
j T duomenimis, Pasaulinis vandenynas 

turi tieK mineralų, kad patenKintų 100 me
tų poreiKius. Nustatyta, kad Žemėje yra 
JUO mil. kub. mylių jūrų vandens, kuriame 
ištirpusi daugyne Kietų medžiagų. 1969 m. 
iš jurų vandens buvo gauta mineralų už 7 
milijardus dolerių. Nattos ir dujų atsargos 
po vandenyno dugnu gali būti didesnės, 
negu sausumoje. Labar pasaulyje iš grę
žinių jūros dugne gaunama 17 proc. visos 
naftos. Manoma, kad 1980 m. iš vandenyno 
dugno bus gaunama 33 proc. visos naftos.

GIMĖ KAIMAS

Vokietijoje išleista dailininkės Sigutės 
EidUkomienės piešta kalėdinių ir Naujųjų 
Metų sveikinimo kortelė.

Kortelės kaina 0,50 DM, ir ji gaunama 
„Lietuvių žodžio“ administracijoje: Joana 
Krasniauskienė, 7000 Stuttgart-Bad Cann
statt, Schmidenerstr. 54, W. Germany.

Atskaičius spausdinimo išlaidas, jei susi
darys pelno, jis bus paskirtas lietuviškiems 
kultūros reikalams.

Taip pat ruošiama spaudai knygelė-bro- 
šiūra „Lietuvos laisvės šaukliai“ (surinkta 
iš spaudos medžiaga apie Simą Kudirką, 
Bražinskus ir Simokiaitį), kuri bus siunti
nėjama tautiečiams nemokamai.

Planuojama išleisti lietuviškos muzikos, 
dainų ir giesmių ilgo grojimo plokštelė, ku
ri tiktų naudoti lietuviškuose minėjimuose 
bei parengimuose.

Indijoje, Asamo valstijoje, gyvena nagos 
gentis. Kai jos jaunos šeimos nusprendžia 
gyvenu savaramuškai, atskirai nuo tėvų, 
džiunglėse susiranda plotą būsimam savo 
Kaimui.

Bet, prieš persikraustant, vyrai suieško 
miške keturių žmonių ūgio aukštumo medį 
ir jį nukerta. Tada ima deginti kamieno vi
durį: mat, būsimam būgnui reikia padaryti 
tuščiavidurį storomis sienomis vamzdį. Tai 
ilgas, varginantis, atidos ir darnumo reika
laujantis darbas. Jis trunka savaites. Per 
tą laiką jauni žmonės išsiaiškina, ar galės 
jie kartu gyventi ir dirbti.

Pagaliau kamienas išdegintas, skylė ap
traukta jaučio oda —būgnas gatavas. Pir
masis smūgis į jį girdimas toli aplinkui ir 
skelbia naujo kaimo gimimą.

Kun. Kezys pagamino j-au ketvirtą filmą: 
„Lietuvos sukilimas", ir jame pavaizduota 
ar. K. Jurgėlos knygos -pristatymas ir šv. 
Ksavero kolegijoj lietuvių kamuos kurso įve
dimas. Filmas garsinis. Be Kita ko, inž. A. 
Rudis ir Marija Rudienė finansavo Jurgė- 
los knygos išleidimą, apmokėjo lietuvių kal
bos Kurso išlaidas ir o-aioar spalio 26 d. Jau
nimo Centre parengimo, kai ouvo rodomas 
filmas.

Ranadarbių paroda. Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Chicagos Klubas suruo
šė Čiurlionio Galerijoj, Jaunimo Centre, 
įdomią Uršulės Aslnenes rankdarbių paro
dą.

Negrai terorizuoja lietuvio šeimą. 18 me
tų lietuvio šeima- išgyveno 5718 So.Laflin 
Avė., Chicagoj, ir ji dabar pradėta puldinė
ti apylinkės negrų, nes jie viską jau ten už
valdė. lai Bartkaus seimą. Jo žmona ap
vogta, kai laukė -autobuso, dukrą primušė, 
o spalio 24 d. vakare įmetė pro langus 7 di
delius plytgalius. Šauktasi policijos, bet ta 
nekreipė dėmesio. Tad 15 nuovados alder
man.as kun. Lowilar suorganizavo lietuvius 
ir amerikiečius, nuvyko į Bartkaus namus 
ir tuoj išreikalavo -policijos -apsaugą, kol 
B-artkai parduos namą.

Baisi tragedija. Prieš kurį laiką Chicagos 
lietuvius sukrėtė vaikino ir mergaitės tra
giškos mirtys niuo narkotikų. O štai ir vėl 
tragedija: jaunuolė iššoko iš 8 aukšto. Mer
gaitė buvo 24 m. -amžiaus.

Girdėti, kad Jaunimo Centre irgi pasiro
do tokių, kurie paslapčia mėgina parduoti 
narkotikų.

Sveikinam sugrįžusį. Ilgesnį laiką sirgęs 
vargonininkas VI. Baltrušaitis spalio 31 d. 
jau. grįžo vargoniauti.

Bal. Brazdžionis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

S. MOTUZO STRAIPSNIS
„Stimme der Freiheit“, Vokietijoje, Saar

bruecken mieste, leidžiamasis dvisavaitinis 
laikraštis, š. m. 11 numery paskelbė platų I 
Stasio Motuzo straipsnį „Lietuva prieš 53 
metus ir dabar“. Autorius, gyvenąs Vech- 
tės senelių prieglaudoje ir pasižymėjęs me
džio drožiniais, apžvelgia Lietuvą palietu
sias okupacijas ir išryškina dabartinę Lie
tuvos padėtį. Autorius taip pat primena bu
vusius išvežimus. Kalbėdamas apie Lietu
vos dabartinę padėtį, St. Motuzas nurodo ir 
į pastaruoju metu Lietuvoje apsilankiusių
jų įspūdžius bei turistų varžymus. Nuro
dyti -ir Bražinskų ir Kudirkos -atvejai. Esą, 
niekas negali pasakyti, kiek lietuvių per 
tuos keliasdešimt metų bandė pabėgti iš pa
vergto krašto.

Autorius atkreipė dėmesį ir į Vliko žy
gius ir į pernai Filipinuose Vliko pastan
gomis pradėtą transliuoti lietuvišką radijo 
-programą, skirtą Sibiro lietuviams.

St. Motuzas -pagaliau griežtai pasisako 
prieš Vakarų -ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Esą, -tie Vakarų -kraštai nepagalvoja, kad 
tokiais ryšiais jie tik stiprina sovietų ga
lią. Kol bus tęsiamas toks vakariečių po
linkis, nėra vilties, kad sovietai susilaikytų 
nuo jų naudojamų hegemonijos, tautų pa
vergimo, priemonių. (ELTA)

PAIEŠKOJIMAI
Urbonas Petras, pats ar žinantieji apie jį, 
prašom rašyti: A. Tirevičius, 99 Portreath 
Drive. Allestree, Derby.

Pi'eckas-Paleckas Vladas, gimęs 1909 ar 
1910 m., gyvenęs Leeds, Britanijoje, pats ar 
žibantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

GELEŽINKELIO BILIETAI
Pradėjus naudoti pirmuosius geležinke

lius, Anglijoje keleiviams stotyse bilietų 
nepardavinėjo. Kiekvienas keleivis trauki
nyje privalėjo nusipirkti važiavimui Skirtą 
pažymą. Jas pardavinėjo pareigūnas gele
žinkelininkas. šioje pažymoje buvo įrašo
ma -pardavimo data, keleivio pavardė, adre
sas, vietovės, į kurią keleivis važiuoja, pa
vadinimas ir mokesčio už kelionę kvito nu
meris, taip pat konduktoriaus pavardė.

Ši gana nepatogi procedūra tęsėsi- iki 
1836 m. Tais metais anglas T. Edmonsonas 
pasiūlė geležinkelio valdybai šių laikų ge
ležinkeliuose naudojamo bilieto tipą ir bi
lietų datavimo mašinėlę. T. Edmonsonas 

I dirbo -baldžium, krautuvininku, o vėliau 
tapo stoties viršininku.

Daugumos valstybių geležinkeliai naudo
ja standartinio dydžio bilietus, kurie yra 
maždaug 6,5 cm -ilgio ir 3,5 cm pločio. Ta
čiau bilietų dydis ir forma ne visose vals
tybėse vienodi. Irane bilietai didžiausi, 
M-altoje — mažiausi.

DERBYJE — lapkričio 21 d., 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 Vartų Židinyje. Kris
taus Valdovo ir Aušros Vartų Marijos 
šventė.

NOTTINGHAME — lapkričio 28 d„ 11.15 
vai., Liet, židinyje.

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

p., St. Joseph's bažn.
LEICESTERYJE — lapkričio 28 d., 12 vai., 

Sacred Heart. Iš vakaro ir po pamaldų 
parapijiečių lankymas pagal praneši
mą.

COVENTRYJE — gruodžio 5 d., 12.45 vai., 
šv. Elzbietos bažnyčioje. Iš vakaro ir 
po pamaldų parapijiečių lankymas pa
gal atskirą pranešimą.

BIRMINGHAM® — gruodžio 12 d., 11 vai., 
19, Park Rd. Moseley, Birm. 13. Iš va
karo parapijiečių lankymas. Po pamal
dų -a. a. Balio Mozūro paminklo šventi
nimas. Parapijiečių lankymas.

DERBYJE — gruodžio 19 d., 11 vai. Iš va
karo ir po pamaldų parapijiečių lanky
mas pagal -atskirus pranešimus.

PLOKŠTELĖS IR KNYGOS

DIDŽIAUSIAS KALĖJIMAS
Didžiausias kalėjimas pasaulyje 

Charkovo kalėjimas Sov. Sąjungoje.
Jame galima sutalpinti 40.000 kalinių.

DIDŽIAUSI ALAUS GĖRIKAI

yra

Čekai yra patys didžiausi alaus gėrikai 
pasaulyje.

Apskaičiuota, kad 1968 m. kiekvienam 
asmeniui teko 29.2 galiono. Tais metais bri
tams teko 20.85 galiono asmeniui.

MIRUSIEJI
A. a. Konstantinas Lalykas mirė, sulau

kęs 68 metų amžiaus, 1971. X. 25 Salzgitter- 
Leb-enstedt.

Velionis buvo giedrios nuotaikos žmogus, 
giesminink-as. Savo laiku gyvai reiškėsi Le- 
benstedto lietuvių gyvenime, priklausė sta
čiatikių parapijos komitetui, lankė visus 
lietuviškus parengimus ir stengėsi savo 
krašto žmonėms pasitarnauti geru žodžiu 
ir konkrečiu darbu. Paliko liūdinčią žmoną, 
vaikus ir vaikaičius. Vaikai suaugę ir pa
siekę gana aukštus postus vokiečių gyveni
me.

Tik ką gauta plokštelė:
Virgilijus Noreika — Liaudies dainos ir 

operos arijos.
Naujausios knygos:
V. Volertas — Pragaro vyresnysis. Prem. 

romanas, kaina £2.20.
D. Bin-dokienė -— Viena pasaulyje. Ro

manas, kaina £2.20.
L. Dovydėnas — Mes Valdysime Pasaulį.

2 tomai atsiminimų. £3.60.
Dar turime šių plokštelių:
Ar tu meni? Lengvos muzikos rinkinys, 

Lauksiu tavęs, Lietuva brangi, Gimtinės 
dangus.

Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., 
KEW-SURREY.

(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos reikalais

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

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes 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

D r. Valiūnais, Europoje lankydamasis, iš 
labai patikimų šaltinių patyrė, jog šiomis 
transliacijomis Sibiro lietuviai nepaprastai 
džiaugiasi, jas laikydami „mana iš dan
gaus“. Tie lietuviai -atskirti niuo tėvynės, 
jiems draudžiama net Lietuvoje lietuvių 
kalba leidžiamoji sovietinė spauda. Jie, 
nors ir didesniais telki-nliiais gyvendami, ne
gali turėti lietuviškų mokyklų. Todėl jiems 
tenka pasitenkinti savomis „vargo mokyk
lomis“.

Paaiškėjo, kad Vliko transliuoj'amos ra
dijo programos iš Manilas siųstuvo tiems 
tremtiniams teikia daug naudingų žinių ir 
kt. Jie, tomis -progomis pasinaudodami, pa- 
sisemia labai daug medžiagos savo j-aunia- 
jai kartai mokyti bei įauklėti. Sunku apsa
kyti Sibiro tremtinių dėkingumą laisvojo 
pasaulio lietuviams ir tiesiogiai Vyriausia
jam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, kurio 
vardu tie lietuviai Sibire kasdien per radi
ją klausosi1 lietuviško žodžio, maldos ir mu
zikos. (ELTA)
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