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AKADEMIJA LIETUVIU RAŠYTOJU PAGERBTI

— Kostrzyne, Lenkijoje, buvo užtikta 10
masinių kapų su juose palaidotais apie
Laiškas iš Detroito
I.
2.000 karo belaisvių.
1971
m.
lapkričio
septintoji
bus
atmintina
tižiai
parodo,
ką gali padaryti vienas ener je paskaitoje jis aptarė grožinio žodžio
— Sov. Sąjunga sutiko Massachusettso
žvejams (JAV) sumokėti dalį nuostolių ne tik detroitiečiams, bet ir aplamai visai gingas, veiklus iir sumanus visuomenės vel reikšmę ir vaidmenį mūsų tautiniame ir
kultūriniame gyvenime 'aplamai ir mūsų iš
(37.000 svarų) už pavasarį Atlante suga mūsų išeivijai, nes tą dieną įvyko Detroito kėj as.
Organizuodamas akademiją rašytojui pa eivijos gyvenime paskirai. Akcentuodamas
dintus jūrų vėžiams gaudyti tinklus, nes Lietuvių Namuose lietuviui rašytojui pa
gerbti .akademija, kurią suorganizavo Det gerbti jis sukvietė didžiulį Garbės komite tą momentą, kad mes šiandien dėl Lietuvos
sugadino sovietiniai laivai.
— Keturi armėnai studentai, 32 valandas roito Lietuvių Kultūros Klubo pirmininkas tą, į kurį įėjo maždaug visi mūsų aukštieji Okupacijos esame priversti turėti „dvi lite
ilšsėueję prie nuritu 'atstovybės IVIaiSKvoje, Antanas Musteikis. Neatsimename, kad to veiksniai ir dvasiškiai. Kaip visada tokiais ratūras“, nors, imant iš esmės, jos kažkur
reilKataudaimi įsuleisti juos į Britaniją, bu kia .akademiją kada nors būtų buvusi suor atvejais mūsuose būna, rašytojo pagerbimo susitinkančios ir susiliejančios į vieną sro
vę atsinešę ir skustuvus ir grasinę nusižu ganizuota laisvoje Lietuvoje, juo laibiau iškilmės prasidėjo pamaldomis šv. Antano vę.
Akademijos atidaromąjį žodį tarė iš Phidyti (jie buvo prikalbėti pasitraukti, o pas apie rašytojo viešą pagerbimą neteko gir parapijos bažnyčioje, kur tyčia į akademi
kui milicija juos suėmė, bet jie buvę pa dėti išeivijoje. Šia proga reikią pastebėti, ją atvykęs vysk. Eirizgys atlaikė pamaldas ladelphijos atvykęs JAV Centro Valdybos
leisti — įsodinti į lėktuvą ir nugabenti į kad tokio .pobūdžio akademija Detroite įvy už mirusius rašytojus ir pasakė tai progai pirmininkas rašytojas Vyt. Volertas, įteik
ko nebe pirmą kartą. Ne taip seniai tas pats pritaikytą pamokslą.
damas Lietuvių Rašytojų Pirmininkui Leo
Armėnijos sostinę Jerevaną).
Pati akademija įvyko, kaip aukščiau pa nardui Andrielkui O. F. M. tam tikrą JAV
— JAV teisingumo mmisterdo Mitchellio Kultūros Klubo pirmininkas A. Musteikis
žmona Marta, mėgstanti visokiomis progo buvo suorganizavęs akademiją lietuviui stebėjau, Lietuvių Namuose. Pagrindinį žo Centro Valdybos aktą, kuris skamba šitaip:
mis šnekėti žymiai daugiau uz savo vyrą, mokytojui pagerbti ir dar vieną akademiją dį tarė iš Bostono atvykęs rašytojas Stasys
Tavo raštas, aukštai iškeltas žiburys, ve
respublikonių moterų konferencijoje pasi Lietuvos ūkininkui pagerbti. Tai alkivaiz.-- Santvaras. Savo ilgokoje ir gerai paruošto- da švieson. Tavo žodis, gaivus lietuvio sie
sakė dvi savaites nekalbėjusi su savo vyru,
los šaltinis, nelaimėje guodžia tautą. Bylok,
kai paaiškėjo, kad prez. Nixonas nusistatė
kalbėk, Lietuvos Rašytojau, — garbę, at
į aukščiausiąjį teismą neskirti moters.
pildą, padėką neša Tavo minties pėdomis
— Indianopolyje (JAV) 1935 m. 66 vyrai,
tėvų šalies laisvėn keliaująs jaunimas.
1914—1918 m. karo veteranai, įsteigė „Pas
Padėkos žodį (akademijos organizatoriams
kutiniojo vyro klubą“, kurio nariai kasmet
Ne taip seniai vienoj vyrų draugystėj bu tolbuisą įlipo, naujias bendrakeleivis; jis fi tarė LRD pirmininkas L. Andriekus.
susirenka, susėda restorane aplink stalą ir, vo svarstomas klausimas, koks jų gyvenimo ziškai stiprus, praktiškai gudrus, išorėje
Po trumpos pertraukos įvyko literatūri
be kita ko, išgeria sudėtinį šampano bute įvykis buvo kiėkvienam jų maloniausias ir .gąl net ir labai malonus, bet visi žino, kad
nė popietė. Savo poeziją skali tė L. Andrie
lį, bet šįmet klube .bėra tik 16, kurių vie atmintiniausiias. Pirmuoju atsiliepė ameri jis bet kuriam autobusi keleiviui gali būti
kus, St. Santvaras ir detroitiškė poetė vete
nas yra jau 83 m. 'amžiaus, o kai liks vie kietis: jo gyvenime toksai įvykis buvo tetos taip pat labai pavojingas, tik niekas neži
ranė Marija Sims. Ištrauką iš Šventaragio
nas, tai vienas sės prie stalo ir gers šam mirtis ir paveldėtieji milijonai; prancūzui no, kokie jo planai, kokiu būdu ir kada jis
apie Mindaugo karūnaciją paskaitė Vyt.
paną, kuris iš anksto būna nuperkamas ir -— praleista naktis su miela mergaite; ang juos .pradės vykdyti. Todėl visi sėdi ramiai, Alantas.
laikomas per metus banko seife.
lui — laimėjimas Oxfordo-Kembridzio lai tyli ir (kažko laukia, tik autobuso motoras
Pietų metu buvo paskaityti sveikinimai.
— Į Jungtines Tautas užimti vietos at velių lenktynėse. O ten buvęs rusas pasisa monotoniškai urzgia ir kažkur veža. Auto
Ypačiai 'akademijos dalyviai su susidomė
skridusi Kinijos delegacija Kennedžio aero kė taip:
buso (šoferis iš Burmos pusiau apsnūdęs;
jimu išklausė Lietuvos latstovo Amerikoje
drome turėjo 20 minučių prasėdėti uždary
Vieną vakarą grįžau namo gerokai iš jam jau niekas neberūpi —r jo autobusas
J. Kajecko, PLB pirmininko St. Barzduko
ta lėktuve, nes buvo pamestas raktas (pa vargęs. Užsikūriau pečių, išsiviriau arbatos; pagaliau pilnas, o Kalėdoms jis bus pas sa
ir Lozoraičio Jr. iš Romos turiningai para
galiau durys buvo išlaužtos).
begeriant pasidarė šilta, jiauku, malonu ir vo šeimą ir daugiau nebegrįš, štai situaci šytus sveikinimus.
— Laikraščiai jau išsiaiškino, kad į J. gera. Plradėj'au apie kažką svajoti, net ja ir nuotaikos!
***
Tautas atvažiavusi Kinijos .delegacija netu snausti, kai staiga... išgirdau bildesį į du
ri sunkumų su anglų kalba, valgo ameri ris; atsivėrė durys, ir jose pamačiau polici
Kiek Kinija bebūtų paslaptinga ir kiek
konišku būdu (peilį naudoja mėsai atsi- jos agentą; mano kūnas .atšalo ir sustingo... ji beatrodytų mums nesuprantama, vistiek
piauti, o paskui šakutę perima į dešinę ran „Ar tamsta esi Nikolai Ivanovič Par anty ji, be savo marksistinės propagandos sve
ką) ir kapitalistišku įpročiu duoda 15 pro sov?“ paklausė agentas rūsčiai. Pradžioj aš tur, turės skaitytis ir su esamąja, realybe
centų .arbatpinigių, kaip siūlo daugumas kažkaip sumišau, bet .po valandėlės prade pasaulyje.
IRA nepritaria
.amerikietiškų vadovų turistams.
giau šypsotis ir beveik isteriškai juoktis.
Pekine suruoštame priėmime tautų atsto
Šiaurės Airijoje (Ulsteryje) per keletą
—Pradėjusi vadinamąją kultūrinę revo „Oi ne... Tovalrišč Nikolaj Ivanovič Para- vams, kurios balsavo už Kinijos priėmimą į
liuciją, .Rumunija valo savo bibliotekas ir, nosov gyveną vienu aukštu žemiau...“ at Jungtines Tautas, Užsienio Reikalų Minis- I dienų karingos moterys buvo pririšusios
sako, surenka iš jų net Durnos „Tris muš sakiau .aš.
terio pavaduotojas, tarp kita ko, pasakė ir prie stulpų triis merginas, nuskutusios joms
kietininkus“.
žinoj au, kad kažkur buvo dar likęs kon taip: „Viena ar dvi galingiausios tautos pa plaukus, o dviem atvejais ąpipylusios dė— Gripas siaučia Europoje: Ispanijoje jako lašelis; .suradau, įsipyliau į arbatą, o sauly gal jau suprato, kad metai iš metų gutu, kad bičiuliaujasi su britų kariais ar
ruošiasi už jų tekėti.
praeitą mėnesį buvę apie 50.000 susirgimų išgėręs saldžiai, saldžiai užmigau.
Jungtinėse Tautose darosi vis sunkiau žais
Teroro veiksmus ten vykdančios IRA va
(3 mirė), o Vengrijos sostinėje Budapešte
Ak! tas bildesys į duris... Prieš 50 metų ti pasaulio reikalais. Įvairūs kraštai nori
liga pagriebianti .apie 30.000 kasdien.
juk kiekvienas mandagus žmogus balado nepriklausomybės, tautos reikalauja lais dai pareiškė, Ikad tokie veiksmai neįeina į
— Kanados keleivinį lėktuvą privertęs 6 davosi į .duris, bet niekas apie tai nei raiše, vės, ir žmonės trokšta revoliucijos — visa jų politiką.
valandas Skraidyti su 114 keleivių ir 9 įgu nei kalbėjo. Tik nuo 1918 metų vis daugiau tai yra tapę neišvengiama būtinybe“. Aiš
los nariais, reikalaudamas 600 tūkst. sva ir daugiau milijonų žmonių pradėjo to bil ku, tai yrą savo rūšies įvadinė propaganda, Iš Vietnamo
rų ir netrukdomam patekti į Airiją, tero desio į duris bijoti, o valstybės vyrai net kuri mums tik primena, kad Kinija mėgins
Prez. Nixonas pareiškė, kad iki sausio
ristinės IRA vardu veikęs airis buvo su garsiai .apie tai kalbėti. O šiuo metu visas neatsilikti, o gal ir net pralenkti Sovietus mėn. pabaigos JAV iš Vietnamo atitrauks
muštas, kai pasidėjo ginklą, ir lėktuvas grį pasaulis, kaip ir mūsų herojus Paranosov, sulbversyvinėj veikloj svetur.
45.000 savo karių.
žo į Caligarį (Kanadą), kur tas airis pradė išgirs bildesį į duris ir sustings, nes nežino,
JAV kairių Vietname lapkričio mėn. pa
Aktualiausia ir skaudžiausia realybė gi
jo savo kelionę.
įkas įvyks po to... Tai .pasibels Kinija į Kinijai yra šiuo metu ne tiek jai maža te- baigoje bus likę 184.000. Tas skaičius dar
— Žydų pasaulyje esą apie 14.350.000, iš Jungtinių Tautų duris, ir su jia įžygiuos vi
driaugišlki Sovietai, kiek jos ping-pongo sumažės iki 139.000.
jų 5.870.000 gyvena JAV, 3 mil. Sov. Sąjun so pasaulio trečdalis, ten dar niekuomet ne
partneris Amerika. Pastaroji turi karo ba
goje ir 2.530.000 Izraelyje.
buvęs. Įžygiavęs ką jis pasakys, ką darys ir zes čengkaišeko Kinijoj, Vietname, Kam Kviečia boikotuoti rinkimus
— 1939 m. Hitleris buvo užsisakęs paga kaip elgsis — niekas nežino. Ir vis dėlto
Čekoslovakijoje šešios opozicinės gru
bodžoj ir Siame, t. y. pietuose išilgai visu
minti j.am 1.000 kvadratinių pėdų kilimą, norėtųsi papranašauti: jeigu tuo metu ten
Kinijos pasieniu, o rytuose Didžiajame van pės bendru atsišaukimu kviečia čekosiovasveriantį pusę tonos, .bet jis buvo baigtas sėdėtų ir mums jau pažįstamas Nikolai Iva
denyne. Nei savigarba, nei reali būtinybė kus boikotuoti rinkimus, kurie vyks lap
tik po karo, ir dabar varžytynėse Londone novic Paranosov, tai • j.am tikrai netektų
neleidžią Kinijai, didžiausiai tautai pasau kričio 26 ir 27 dienomis.
tikėtasi už jį gauti a.pie 100 tūkst. svarų, šypsotis, ir* tai nebūtų laimingiausia va
Atsišaukimais kaišiojamas į gyventojų
ly, būti tokios tolimos Amerikos grėsmėj
tačiau įsivaržyta tik iki 11.500 svarų, ir pa landa jo gyvenime.
iš jai tokių artimų, ypač savų teritorijų. pašto dėžutes, juo ąpdąlyti Vakarų laikraš
♦ **
galiau tą kainą pasiūlęs atsisakė paimti.
Jeigu. Kinija turi bet kuriuos planus prieš čių korespondentai.
— Stockholmo (Švedija) policija arešta
Visa vakarų spauda sutinka, kad Kini Sovietus išilgai savo šiaurinės sienos, ji turi
vo orangutangą, kuris, švedišku įpročiu jos delegacijos sudėtį Jungtinėse Tautose
būti saugi pietuose. Būtų todėl nenuosta Karalienė j Prancūziją
šnekant, trukdė karaliaus ramybę, ir auto sudaro gabiausi ir atkakliausi Mao komu
bu, jeigu Kinijos delegatas savo pirmoj įva
Britanijos (karalienė su savo vyru, Edin
mobilyje imtinys dar vis nerimo •— vos jį nistai užsienio politikos bare. Štai keli iš
dinėj kalboj pultų visų pirma J. Amer. burgo kunigaikščiu, gegužės 15-19 d. d. va
(aptvarkė 4 policininkai, bet dabar ir vėl bė
Valstybes, o Rusijos tuo tarpu gal ir iš vi žiuoja valstybinio vizito į Prancūziją.
jų.
da: zoologijos sodai neprisipažįsta, kad tas
Chiao Kuan-huia, 57 metų amžiaus, Kini so nepaliestų.
sutvėrimas kuriam nors jų priklausytų, jos Užs. Reik, viceministeris, filosofijos
Izraelio ir arabų konflikto atžvilgiu Ki Kas bizniavo ginklais?
spėjama, kad kas nors privačiai laikė, bet daktaras, laisvai kalba penkiom svetimom
nijos laikyseną jau dabar galima būtų spė
savininkas neatsišaukia, o policijai toks ka kalbom (iškaitant rusų), daug kartų vado
Vakalrų Vokietijoje pradėta aiškintis, kas
ti. Kinijai įstojus į Jungtines Tautas, visos
linys ypač neparankus.
vavęs .pasitarimams su rusais Kinijos-So- pasaulio valstybės pasiuntė Mąo sveikini kaltas, kad amerikietiškos laimės tankai ir
— Norwdcke .gyvenąs britas nuvažiavo
šarvuočiai per ginklų pirklius iš armijos
vietų pasienio reikalais.
mus, tame skaičiuje ir Izraelis. M’ao visus
aplankyti savo gimtojo Great Yarmouth©
Huang Hua>, 52 metų amžiaus, dabartinis sveikinimus priėmė su mandagią padėka, žinios pateko į Pakistaną, Portugaliją ko
ir žiūri — .antrojo pasaulinio karo žuvuKinijos ambasadorius Kanadoje, vienas ge į bet Izraelio sveikinimą grąžino be komen vai kolonijose ir Persiją.
saems paminkle įrašytos jo ir jo svainio pa- riausių Jun.gt. Amer. Valstybių reikalų žiSu tankaus ir šarvuočiais buvę taip pat
tarų. Kai dėl arabų, tai sunku įsivaizduoti,
vardės ( o tas svainis, be kita ko, čia pat
pardavinėjami ginklai ir atsarginės tankų
žinovų, tarptautinės teisės daktaras.
kad Kinija remtų tuos pačius arabus, ku
Great Yanmouthe ir gyvena, bet ligi šiol
Fu Hao, 56 metų amžiaus, diplomatas, riuos remia sovietai. Todėl reikia prileisti, dalys.
niekad nelankė paminklo ir neskaitė žuvu . ekspertas Azijos reikalams, aukštuosius
kad jie rems kokias nors savas arabų su
siųjų sąrašo).
Žydai užpyko
I mokslus ėjęs Amerikoje.
kilėlių grupes ir tuo įneš dar daugiau mai
— JAV šių metų trečiojo ketvirčio ba
JAV Valstybės departamentas (užsienio
Chin-yuan, 61 metų amžiaus, buvęs Ki šaties į artimuosius rytus, o rusus kaltins
lansas rodo 12 milijardų dolerių nuostolio'
reikalų ministerijla) užpykdė Amerikos žy
nijos ambasadoriaus pavaduotojas Maskvo- kolonializmu Afrikoje (t. y. Egipte).
(nuostolis per ketvirtį padvigubėjo).
voj, teisės daktaras.
Vakarų Europa šiuo artimiausiu laiko dų vadus pareiškimu, kad perdėti yra tvir
— Valstybinio vizito į Italiją buvo nuva
Tang Minig-chao, 60 metų amžiaus, senas tarpiu ir toliau liks smarkiai Sovietų ata tinimai dėl jų tautiečių persekiojimo Sov.
žiavęs Austrijos prezidentas Franz Jonas,
revoliucionierius, žymus komunistinis agi kuojama — Sovietai visomis įmanomomis Sąjungoje.
pirmas toks atsitikimas per 100 metų, kad
Departamentas neneigia, kad padėtis,
tatorius savam krašte ir komunistinio laik priemenėmis stengsis įkinkyti vakarus į sa
Austrijos vadas važiuotų į Italiją.
raščio leidėjas New Yorke, baigęs univer vo Europos saugumo planą. Tuo keliu So ypač po Izraelio-arabų kraštų karo 1967
sitetą Kalifornijoje.
vietai jaustųsi saugūs iš pietų ir turėtų lais m., nėra gera, bet vistiek jos negalima esą
Wan Hai-yung, 34 metų panelė, Užs. Reik. vę veikti prieš kinus (lygiai kaip kad ki lyginti su padėtimi Vokietijoje Hitlerio lai
VALSTYBINĖS PREMIJOS
Ministerijos protokolo šefo pavaduotoja, niečiai norėtų didesnio saugumo pietuose, kais ar Sov. Sąjungoje Stalino laikais.
kad galėtų pradėti puolimus prieš rusus).
Tarp Sov. Sąjungos valstybines architek Mao artima giminaitė.
Pažvelgus į šį, kad ir vien dalinį, delega
Ar ir kiek vakarų Europa leisis įkinko Graikijos-Albanijos santykiai
tūros premijas už 1971 metus gavusiųjų yra
Po 33 metų Graikija ir Albanija užmezgė
ma
į Sovietų planus, dar visas neaišku. Tuo
cijos
sąrašą
ir
ties
juo
kiek
susimąsčius,
ir miestų statybos projektavimo instituto
diplomatinius santykius. Ta proga Graikija
Kauno filialo grupės vadovas Ramūnas Ka nenoromis prisimeną bene Vengrijos dele tarpu nei Brežnevo, nei Kosygino važinėji
formalia deiklanacijia paskelbė, kad ji gerbs
iraitis, žemės ūkio statybos projektavimo gato vienas laibai taiklus pasakymas: „Sun mai neturėjo jiems pageidaujamų pasek
Albanijos teritorinę nepriklausomybę.
instituto skyriaus vyriausias inžinierius ku bus susitarti, nes Sovietams vienos Ki mių. Eet Berlyno protokolas, rodos, bus
Lilgi šiol Graikija vis tvirtino, kad pieti
Virginijus Kęstutis Šimkus, Ukmergės kil- nijos perdaug, o Jungtinėms Amer. Valsty greit pasirašytas. Tuomet Sovietai mėgins
nė Albanijos dalis — šiaurės Epiras turi
noj'amosios mechanizuotos kolonos daubų bėms dviejų Kinijų per maža“. Tuo metu dar daugiau užgulti Vakarų Europą.
būti priskirtas prie Graikijos.
Iki pasimatymo
vykdytojas Aleksiejus Koverovas ir Uk buvo tariamasi Jungtinių Tautų užkulisiuo
Stasys Kuzminskas
mergės rajono Leonpolio tarybinio ūkio di se dėl nacionalistinės Čengkaišeko Kinijos
Baudomis išsipirko
likimo, kuri vėliau buvo iš Jungtinių Tau
rektorius Juozas Bronislavas Staniulis.
Ispanijos vidaus reikalų ministeris nuta
tų išguita. Tuo būdu tiek Amerika, kuriai
P. S. Įvykiai skuba. Todėl atsiprašau, jei
dviejų Kinijų per maža, tiek Sovietai, ku gu kai kurios mano mintys bus jau senos, rė paleisti iš Baircelonos kalėjimo be teismo
GAISRAI VILNIUJE
riems vienos Kinijos perdaug, atsidūrė ly nuvalkiotos ir neįdomios, kol jos bus at penkis opozicininkų vadus už išpirkas. Du
Vilniuje vasaros metu kas mėnuo buvo giai nejaukioj (nekalbant jau apie „pavo spausdintos; bet įvykiams skubant, tai ne advokatai sumokėjo po 3 tūkst. svarų, kiti
trys po 600.
po 10-15 gaisrų.
(ELTA) jingumą“) padėty — į Jungtinių Tautų au- išvengiama.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)

PRANCŪZIJA „ATPERKA“ MIRAŽUS
Izraelis Prancūzijoje pirkdavo garsiuo
sius lėktuvus Miražus. Jis buvo nupirkęs
dar papildomai 50 tų lėktuvų ir iš anksto
sumokėjęs pinigus, bet prasidėjo 1967 m.
karas su arabais, ir prez. de Gaulle'is įsa
kė lėktuvų nebeduoti. Be kita ko, vienas tų
lėktuvų kaštuoja 480.000 svarų.
Prancūzijai Izraeliui ligi šiol net ir pini
gų negrąžino už tuos nepristatytuosius lėk
tuvus. Tačiau dabar pradėtos kol kas ne
sėkmingos derybos tuo reikalu: Prancūzija
nori „atsipirkti“ lėktuvus, vadinasi, pini
gus 'grąžinti.

KAS KĄ TURI?
Britų „Evening Standard“ rašo:
„Amerika turi Vietnamą. Britai turi Ulsterį. O Rusija? Rusija turi Egiptą. Rusai
Egipte turi apie 10.000 vyrų... ir egiptie
čiai su (kiekviena dienia vis labiau ima ne
mėgti jų“.

NUSIPELNIUSIŲJŲ VARDAI
Nusipelniusios žurnalistės garbės vardas
suteiktas Eltos direktoriaus pavaduotojai
Gertrūdai Tauirinskienei, nusipelniusio žur
nalisto Mykolui Jackevičiui, liaudies artis
to garbės vardais nusipelniusiam artistui
Vaclovui Daunorui ir pianistui Gyčiui Trin
kūnui.
Pastarieji du neseniai grįžo iš Prancūzi
jos, kur V. Daunoras tarptautiniame kon
kurse laimėjo Grand prix.

Akademiją sklandžiai pravedė energingo
ji ir nepailstama Detroito visuomenininke
bei kultūrininkė St. Kamelienė.

V. A.

SEPTYNIOS

L

dienos

Daugėja žydų emigrantų
Paskutinėmis savaitėmis sovietinių res
publikų sostinėse žydai esą šaukiami pasų
reikalu ir sakoma jiems, kad prašymai iš
važiuoti į Izraelį patenkinami. Buvo išlei
džiama paskutinėmis savaitėmis po 15'0, o
dabar jau po 350 kas savaitė.
Dabar jau Izraelis esąs susirūpinęs, kaip
tuos padidėjusius imigrantų kiekius sutvar
kyti. Be kita ko, tie imigrantai nori gyventi
tik didžiuosiuose miestuose, dėl to buvę at
sitikimų, kad Lodo aerodrome prie Tel Avi
vo sėdėjo susėdę ir nevažiavo, kur buvo
paskirti.

Panašu į karą
Praeitą savaitę Indija paskelbė, kad pa
sienio su Pakistanu susidūrimo metu žuvo
135 pakistaniečiai.

Pirmieji reikalavimai
Pirmojoje Jungtinėse Tautose pasakyto
je savo kalboje Kinijos užsienio reikalų ministerio pavaduotojas pareiškė savo krašto
pasiryžimą išvaduoti Formozą (Taiwaną)
ir pareikalavo, kad amerikiečiai atitrauktų
savo karinius dalinius.
Taip pat jis pareikalavo, kad amerikie
čiai atitrauktų savo dalinius ilš Pietų Ko
rėjos ir leistų tam pusiasaliui apsijungti, ir
patvirtino Kinijos paramą palestiniečiams
ir kitiems arabams.

Hirohitas kai ką apgailestauja
Japonijos imperatorius Hirohitas pasi
kalbėjime su žurnalistais pripažino, kad jis
■apgailįs kai įkurtuos 1939-1945 m. karo da
lykus.
1945 m. pasiduoti nusprendęs jis pats.

Mirė Abelis
Mirė Rudolfas Abelis, sovietinis šnipas,
kuris JAV buvo išaiškintas ir nuteistas 30
m. kalėti, bet atiduotas mainais už su U-2
lėktuvu numuštąjį lakūną Powersą.

Pasimatymas Rumunijoje
Jugoslavijos prez. Tito buvo nuvažiavęs
painformuoti Rumunijos prez. Ceausescu,
kas buvo kalbėtasi su Brežnevu, kai jis lan
kėsi Jugoslavijoje.
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JONAS ŠVEDAS - MUZIKOS KŪRĖJAS
Vilniuje spalio 15 d. mirė žinomas muzi
kas, dirigentas, kompozitorius ir liaudiškos
muzikos ugdytojas Jonas švedas. Šią žinią
tenka sutikti su dideliu liūdesiu ir skaus
mu, nes netekome stambios ir ryškios mu
zikinio gyvenimo asmenybės. Todėl velionį
privalu paminėti ne tik trumpom kronikos
žinutėm, bet ir platesniais straipsniais. Ne
su miuzi.cos specialistas ir nesisėsčiau prie
rašomosios mašinėlės, jei žinočiau, kad šio
je vietoje jį pagerbs muzikologas.
„Lietuvių Enciklopedijoje“ (žr. XXX to
mas, 122-23 psl.) yra pslchogramuoti trys
Švedai, dir visi trys Jonai. Du iš jų kompo
zitoriai. Tretysis — karininkas, ats. pulki
ninkas, ekonomistas, visuomenininkas. Nė
ra abejonės, kad seniai jau būtų buvęs ge
nerolas, tačiau prievartinio likimo iš tėvy
nės išmestas gyvena tremtyje. Taip pat
tremtyje išaugo ir kitas kompozitorius Jo
nas švedas, gimęs 1927 m. Vilkaviškyje.
Velionis Jonas Švedas gimė 1908 m. spa
lio 9 d. Liepojoje, Latvijoje. Jo tėvai buvo
susipratę lietuviai, kurie sunkiais caro lai
kais gyveno Liepojoje dėl duonos kąsnio.
Baigęs Ylakių vidurinę mokyklą, J. Švedas
įstojo i Klaipėdos konservatoriją, kur mo
kėsi tromboninės muzikos, studijavo kom
poziciją pas Stasį Šimkų ir J. Žilevičių. Jau
čia jis pasižymėjo (kaip gabus muzikas ir
geras organizatorius. Būdamas dar studen
tu, jis atspėjamu laiku organizavo chorus
ir vadovavo jiems Klaipėdos krašte. 1928
m. paruošė Plikių chorą II dainų šventei
Kaune. 1929-30 m. jis buvo pakviestas Klai
pėdos konservatorijos mokytoju- 1930-35 m.
jis buvo Kauno valstybinio teatro ir radio
fono orkestrų dalyvis. Šiuo metu jis rašė
daug dainų chorams, koncertą trombonui
su fortepionu, simfoninę „Atgimimo“ uver
tiūrą, kalėdines giesmes mišriam chorui
etc. Ypač išgarsėjo liaudies dalina vyrų cho
rui „Iš rytų šalelės“. 1935 m. J. Švedas su
organizavo „Jaunosios Lietuvos“ liaudies
instrumentalistų orkestrą, kuriam jis ir va
dovavo 'bei dirigavo. Rūpinosi maršų ir mu
zikinių pjesių orkestrui leidyba. Laikė ne
maža muzikinių populiarizacijos paskaitų
Kauno radiofone. 1938-40 m. jis buvo Kau
no konservatorijos trombono klasės vedė
jas ir mokytojas.
Didžiausias Jono Švedo nuopelnas tai
liaudies dainių ir šokių ansamblio suorga
nizavimas dr vadovavimas. Kai 1940 m. va
sarą 'bolševikai okupavo Lietuvą ir Vilniu
je kūrėsi Filharmonija, Jonas švedas ne
snaudė, bet puolė gelbėti kultūrinės kūry
bos savarankumo. Jis puikiai suprato, kad
tautiniai drabužiai, liaudies dainos, tauti
niai šokiai sukels lietuvių entuziazmą kul
tūrinėmis priemonėmis priešintis rusų in
vazijai. Ir jis neapsiriko. Jo sutelkti iš kai
mų skudutininkai, birbynininkai, trimiti
ninkai, kanklininkai, dainininkai, šokikai,
pasipuošę įvairiaspalviais ir įvairiaraiščiais tautiniais drabužiais, pirmą kartą Vil
niuje 1941 m. vasario 23 d. entuziastingai
buvo sutikti patriotinės publikos. Vėliau
išis ansamblis stiprino lietuviškąją rezisten
ciją ir nacių okupacijos metais ir antrosios
bolševikinės okupacijos laikais. Jis ir šian
dien yra pdiačiai žinomais „Lietuvos“ an
samblio vardu. J. švedais su šiuo ansambliu

koncertavo per tūkstantį kartų, apvažinėjo
ne tik Lietuvos užkampius, bet aplankė ir
daugybę kitų kraštų miestų. Suprantama,
kad šis J. švedo ir jo ansamblio išpopulia
rėjimas bolševikams buvo rakštis akyse,
todėl 1962 m. jie J. Švedą nustūmė ir užda
rė akademiniuose rūmuose, pakeldami Vil
niaus konservatorijos profesoriumi ir izo
liuodami jį nuo masių.

muzikinė kūryba jį labiausiai veikė. Todėl
jis kūrė uvertiūras liaudies instrumentų
orkestrui, koncertinę muziką kanklinin
kams, pagrįstą liaudies melodijų intonaci
jomis, rapsodijas liaudies instrumentalis
tams, maršus skudutininkams etc. Iš jo
kiekvieno kūrinio dvelkė tautinės muzikos
dvasia.

Nemaža velionis paruošė muzikinių sce
ninių veidinimų: žemaitės „Marčią“, Žem
kalnio „Blindą“, montažų: Jonines, šien-aRašo STEPAS VYKINTAS
piūtę, Piršlio teismą, Kur teka Nemunas
etc. Ir čia mes matome, kad jis labiausiai
mėgo tautinę tematiką ir liaudinį apipavi
J. švedas muzikinę 'kūrybą kaip kompo dalinimą.
zitorius pradėjo kurti nepriklausomybės
Jis buvo ir muzikos populiarizatorius.
laikais, dar studentu būdamas. Jis yra su
kūręs par 100 įvairių originalių pjesių ir Nepriklausomybės laikais jis daug rašė mu
kūrinių, kuriuos atliko ir 'atlieka liaudies zikos temomis „Naujoje Romuvoje“, „Mu
instrumentalistai ir šokėjai. Taip pat jis zikes Baruose“ ir kt. Yra parašęs vadovėlį
yra parašęs muziką daugybei liaudies dai „Skudučiuok“ ir kartu su J. Banaičiu pen
nų įvairiems chorams, vaikų būreliams, kių dalių muzikos vadovėlį vidurinėms mo
mokykloms, solistams. Išgarsėję jo kūriniai kykloms.
yra: Atgimimo daina, Pirmyn, Laisvoji Lie
Nacių Okupacijos metais man teko Vil
tuva, Atkūrėjų maršas, Eglė Žalčių karalie niuje dažnai susitikti su velioniu ir pasi
nė etc. Be abejo, likęs Okupuotoje Lietuvo kalbėti mūsų kultūros temomis. Jis visuo
je, J. švedas buvo priverstas atiduoti tam met ypač sielojosi mūsų tautos likimu ir
tikrą duoklę ir bolševikiniam režimui. Jo ateitimi. Jis buvo nuoširdus ir gilus patrio
kantata Okupuotos Lietuvos dešimtmečiui tas, idealistas, kuris visas savo jėgas skyrė
pažymėti buvo atlikta 1950 m. liepos 21d. muzikinei kūrybai. Jis suprato, kad muzi
30.000 dainų šventės dalyviams. Kita jo kos pagalba galima ilgiausiai išlaikyti gy
kantata dvidešimtmečiu i paminėti buvo vą Lietuvą. Ir jis nesitraukė iš Lietuvos,
Vilniuje jb paties diriguojiatoa 1960 m.
kad jis jai būtų naudingas ir sunkiausiu
Tačiau J. Švedas sąmonės gelmėse išliko kovos dėl išlikimo laikotarpiu. Ir jo nera
tautinis muzikas. Liaudies muzikiniai šytame testamente girdisi žodžiai: nepalūžinstrumentai jį labiausiai domino, liaudies kite ir -kurkite Lietuvai ir žmonijai!

Po Chicagos dangum
Lietuvių Fondas ateinian-čių metų kovo 12
d. švęs savo veiklos dešimtmetį. Dabar jis
jau turi surinkęs 7 šimtus tūkst. dolerių.
Palūkanos įskirstomos (švietimo ir kultūros
reikalams.
Fondas dabar išsiuntinėjo laiškus savo
nariams, vėl kviesdamas -aukoti. Tačiau dabaį ekonominė padėtis nępastovi, dėl to
tautiečiai nebenori aukoti. Aukojimas jau
baigia įgrįsti. Užgulė Altas, Vilkas, Ben
druomenė, Kultūros fondas, Baltas, Jauni
mo Centras, įvairios mokyklos ir organiza
cijos.
VI. Ramojus „Tėv. Žib.“ raišo, jog susi
rinkusiems dr. Kriaučeliūno bute spaudos
atstovams buvo pareikšta, kad reikės- au
kotojų paramos ir Tautinių šokių šventei.
Eet praeita šventė davė daug pelno, ir jis
turėtų 'būti panaudotais kitai šventei. Jau
nimo Kongresas taip pat reikalingas aukų.
O Lietuvių Fondas dešimtmetį baigdamas
nori baigti sudaryti milijoną dolerių.
Gyva žurnalistų veikla. Lapkričio 3 d.
pasėdyje naujoji žurnalistų Centro valdyba
nutarė pakelti senuosius spaudos veteranus
L. šimutį ir M. Vaidylą į garbės narius.
Red. M. Vaidyla jiau kelinti metai sirguli-uoj'a, bet vis dar dirba „Sandaros“ redakcijoj,
o L. šimutis, buvęs „Draugo“ redaktorius,
-poilsiaująs.

Kitas to posėdžio reikšmingais nutarimas
tai įsteigimas stipendijų fondo, pavadinto
-dr. P. Daužvardžio vardu. Jo lėšos bus ski
riamos lietuviams studentams, studijuojan
tiems žurnalistiką.
Chicagos žurnalistų skyrius gyvesnės
veiklos nerodo. Valdyba kažin kokius skun
dus rašiaėjanti. Judresnis tik visur pasiro
do -su paskaitom Pov. Dirkis, kuris net pa
rašė Voldemaro biografiją ir rengiąs Lietu
ves policijos -atsiminimus. Tiesa, ir Ant.
Gintneris ruošiąs spaudai 'knygos apie Lie
tuvos paštininkus antrąjį tomą.
Gydytojų veikla. Chicagoje yra daug lie
tuvių gydytojų. Kai kurie jų yra labai iški
lę. Štai dr. Milda Budrienė pakelta į asis
tento profesoriaus laipsnį Illinois univer
sitete. Ji yra ir lietuvių gydytojų draugijos
-sekretorė ir iždininkė. Dr. J. Adomavičius
užpildo „Draugo“ ir „Naujienų“ sveikatos
Skyrius, jau daugelį metų dirba ALVUDE.
kur rūpinasi jaunimo -teatru-, radijo progra
mų transliacijomis ir Skaito paskaitas So
phie Barčus radijo programoj. Jis daug pa
tarimų teikia ir mediciniškose paskaitose
tiek per -radiją, -tiek per spaudą ir kas mė
nesį JC salėje. Tai neišsemiamos energijos,
gabus ir pasiiaukoj-antis gydytojas.
Plakatų konkursas. Laipkr. 6 d. Concord
banko patalpose, Evergreen Pl-azoj, įvyko

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
1941 m. 'birželio mėn. pradžioj apsigyve
nau Vilkaviškyje. Ten gavau darbą Svei
katos -apsaugos skyriuje. To skyriaus vedė
ju tuomet buvo gyd. Petras Jaišinslkas, da
bar gyvenąs Kaune. Jo tėvas, Kostas Jašiniskais, ilgą laiką yra buvęs Vilkaviškio
apskrities veterinarijos -gydytoju, valstie
čių liaudininkų veikėjas. Yra rašęs straips
nių veterinarijos klausimais ir išleidęs bro
šiūrų -apie gyvulių ar paukščių užkrečiamą
sias ligas. Prie savo mamų turėjo žemės
sklypą ir sulaukęs senatvės vertėsi sodinin
kavimu. Mirė 1958 m. gegužės 15 d.
Sveikatos reikalams bolševikai tada bu
vo nacionalizavę žydų senelių prieglaudos
namus ir ten įsteigę gimdymo skyrių. Prieš
prasidedant k-arui, sugalvota pristatyti to
namo antrąjį -aukštą. Dėl to persitvarkymo,
kol vyks statyba, gimdymo skyrius buvo iš
keltas į dr. Račkausko ligoninę, o kita dalis
į dr. J. Basanavičiaus vardo mokyklą. Nu
verstas namo stogas ir pradėti statybos dar
bai, kuriems vadovavo statybininkas Ša'bunika.
Birželio 21 dienos vakare nuėjau į kiną,
kur buvo rodomas filmas „Judeničo armi
jos sunaikinimas“. Filme mačiau karo vaiz
dus ir naktį sapnavau karą. Kaip tik tą
naktį išgirdau stiprius smūgius į savo kam
bario duris. Sargas stipriai riktelėjo:
— Kelkis, prasidėjo Ikaras!
Šokau iš lovos ir išėjau į gatvę. Teisybė,
vakarų pusėje buvo matyti dūmai ir girdė
ti stiprus šaudymas. Besidairydamas išgir
dau ūžimą, ir čiia pat pirmasis artilerijos
sviedinys krito į žydų kapines. Tuoj krito ir
-antras sviedinys, ir išbyrėjo viso namo lan
gų stiklai. Supratau, kad vokiečių artilerij-a j>au apšaudo miestą, ir nutariau bėgti
kur nors į užmiestį. Tuomet jau tikrai su
pratome, kad vyksta karas ir švinta viltis,
kad gal jis atneš mūsų tėvynei laisvę.
Tuo tarpu sviediniai j-au pradeda kristi
įvairiose miesto vietose. Kyla panika. Žmo
nės 'bėga, griūva, kai kurie jau lieka amži
nai įgulėti. Labai nervina sviedinių skeveld

kusius keletą daktarų ir tarnautojų. Gyd.
P. Jaišinslkas tuoj visiems paskirstė parei
gas. Man buvo pavesta rinkti ir priiminėti
sužeistuosius. Kol -pradėjau eiti tas parei
gas, vedėjas įsakė man -pirmiausia pasirū
pinti maisto, kad ligoninės tarnautojams
nereikėtų badauti. Nuvažiavę į „Žiedo“
krautuvę, parvežėme pilną mašiną mėsos,
o -antru kartu sugrįžę prisikrovėme duonos.
Paskui paėmiau neštuvus, kartu su šoferiu
sėdome į mašiną ir pradėjome rinkti su
žeistuosius. Daugumais jų buvo sužeisti
sviedinių skeveldrų. Vos pradėjus dirbti,
atlėkė vokiečių lėktuvai ir stipria kulko
svaidžių ugnimi apšaudė miestą. Kulkoms
zvimbiant, vistiek pilnu tempu važiuojame
ten, -kur reikalinga -pagalba. Sužeistąjį ant
neštuvų paprastai įtraukiame į mašiną, ir
skubiai į ligoninę. Tą palikę, vėl skubame į
Rusų kareiviai pravažiuodami plėšia kitą vietą. Kai nėra, ką rinkti, tai ligoninė
krautuves. Ką tik sugriebę, jie kraunasi į je prižiūriu sužeistuosius. Daktarai pamo
savo mašinas. O komisarai, politrukai ir kė, kaip reikia teikti pirmąją -pagalbą, n-a,
-aukštieji kariai, susisodinę savo k-atiušas. ir tapau sanitaru. Bet ligoninėje nėra vais
karinėmis ir iš gyventojų atimtomis susi tų. Turime -tik jodo, drobės gabalų ir po
siekimo priemonėmis skubiai nešdinasi Ma pierinių bintų. Komunistai par metus lairijampolės link. Matydamas tokį liūdną į ko taip viską nualino, kad nė vaistų neliko.
Tuo tarpu iš -kulkosvaidžių -apšaudo ir li
vaizdą, pagalvojau, kad man nėra reikalo
čia miesto centre stovėti ir laukti nežinomo goninę. Kulkos traiškina langų stiklus ir
likimo. Pasirinkau tinkamą bėgti vietą, ir atsimuša į vidujines palatų sienas. Aukš
pirmyn. Eidamas netikėtai sutinku dr. Rač čiau -gulėjusieji sveikesni ligoniai išbėgiojo.
kauską, kuris skubėjo į tarnybą. Pasisvei- Norėjome ant ligoninės stogo iškelti sanita
k'inom, ipasidalijom pirmosios karo dienos rinę vėliavą, bet dr.’■Freidas neleidžią. Ne
įspūdžiais, ir daktaras paklausė, ką aš da trukus pradėjo vežti iš fronto sužeistus ru
bar galvoju daryti. Atsakiau, kad esu pasi sų karius. Tuoj visa ligoninė buvo užpildy
ruošęs bėgti iš miesto. Blogai galvoji, jis ta sužeistais kariais, kuriuos dėl vietų sto
atsakė man. Miesto laukuose pilna pakri kos guldėme ne tik palatose, bet ir korido
kusios rusų kariuomenės. O pats esi jau riuose ant grindų.
nas vyras, tai labai greitai gali tave sušau
Tos dienos rytą į ligoninę atėjusi nepa
dyti. Jis man patarė eiti kartu su juo j li žįstama moteris -pasakė, kad bolševikai nu
goninę, ten galėsime saugiau dirbti, ir nie žudė tris kunigus. Kaip ji sakė, jie buvo
kas mūs nevarinės prie kitokių darbų. Bū suimti Lankeliškiuose, nusivarė juos į Bu
sime sanitarinė tarnyba ir slaugysime su davonės giraitę ir ten nukankino. Tai iš
žeistuosius. Gerai, sutariam eiti į ligoninę. girdęs, dr. Freidas pareiškė, kad tai melas,
Jis gerai mokėjo rusų kalbą, tai nekliudo nes bolševikai žmonių nekankina ir nežu
mi praėjome pro sargybos postus.
do. Ir jis pažadėjo už nepagrįstų gandų
Apskrities ligoninėje jau radome susirin Skleidimą pakviesti miliciją, kad ją aires-,
ros. Krisdamos 'ant stogų, jos sukelia didelį
triukšmą. Jausmas būna toks, kad tarytum
jos kristų ant mano nugaros. Atbėgu į mies
to aikštę, kuri j-au pilna sulaikytų žmonių.
Pakraščiais stovi ginkluota milicija ir ne
leidžia bėgti iš miesto. Negalima kelti pani
kos, negalima niekur bėgti, o neklausantie
ji bus vietoje šaudomi. Komunistai tikino,
kad -nėra jokio karo, kad vyksta rusų ka
riuomenės manevrai. Galvoju: gražūs ma
nevrai, kad Vilkaviškio miestas jau rūksta
į padanges!

V. VYTENIETIS

PROF. DR. J. BUDZEIKOS ĮTAKA

Ekonomikos mokslų daktaras prof. Jur
gis Budzeika savo profesiniame darbe yra
iškilęs į žymių ekonomistų eiles. Jis yra gi
męs 1921 m. Vilniuje ir 1939 metais bai
gęs Vytauto Didžiojo Gimnaziją Vilniuje.
Dr. Budzeika paruošė monografiją, kurią
išleido New Yorko Universiteto verslų
mokyklos finansų institutas. Autorius įver
tino, apžvelgė New Yortko didžiųjų bankų
finansinę politiką. Apie tai plačiai paskelb
ta „The New York Times“ finansų, ūkio
Skyriuje lapkričio 1 d. laidoje. Įdėta ir dr.
Budzeikos nuotrauka. Nurodyta, kad dr.
Budzeika turi ypač svarbią (raktinę) pa
dėtį Federalinio Rezervų Eanko tyrimų
įstaigoje. Be to, jis dėsto ir Bairuch kolegi
joje, New Yorke.
„The New York Times“ jau ne kartą ci
tuoja dr. Budzeikos pažiūras ekonominiais
klausimais. Tai vienas retų lietuvių ekono
mistų, dėl savo gabumų bei ryžto sugebė
jusių iškilti JAV-se bei savo srity atkreipti
finansinių sluoksnių dėmesį.
(ELTA)

Lapkričio 28 d. yra pradžia Advento. 1971
metai kaip ir baigti.
L- mūsų amžius vieneriads metais pailgė
jo ir tiek pat patrumpėjo. Ir vėl ant ribos,
už kurios matyti linksmos ir triukšmingos
Kalėdų šventės su tekančia Naujų Metų
žvaigžde. Tas laukimo laikas bažnytiniame
kalendoriuje vadinamas Adventu.
Yra didelis Skirtumas tarp dabartinio
Advento ir, sakysime, to, kuris būdavo
prieš 100 metų. Bet Advento prasmė liko ta
pati — laukimas ir pasiruošimas Kristaus
gimimo šventei. Aiškiau išsireiškus — mū
sų pasimatymui su Dievu.

Į ŠVENTĄSIAS VIETAS

***

Kun. P. Urbalitis pavasarį ruošia iš JAV
ir Kanados lietuvių ekskursiją į šventąsias
vietas. Ekskursija pradedama 1972 m. kovo
1 d. ir baigiama Velykomis — iš viso 33 die
nos. Kelionė kainuoja 900 dolerių.
Išskridę iš New Yorko, pasieks Jeruzalę,
aplankys Alyvų kalną, Alyvų darželį, Ked
ro slėnį, Absalomo bokštą, Hebroną, Bet
liejų ir daugybę kitų ibiblijiniių, istorinių ir
geografinių vietų. Iš Haifos važiuos į Romą
-kur prabus 15 dienų.

Kalėdos, Kristaus gimimas, jaiu yra įvy
kęs faktas, palietęs -visus ir visiems am
žiams. Bet tai yra įvykis, kuris tebesitęsia
ir tebejungia ir mirusius, ir -gyvus, ir gims
tančius -dar ir dabar. Tik gal -atvirkščiai.
Dievas jau yra su mumis ir mūsų tarpe. Tik
mūsų gyvenimo metai, dienos ir net minu
tės -mus vis greičiau ir greičiau artina prie
Dievo. Tai yra mūsų laukimas susitikti su
Dievu ir atsiimti atlyginimą už savo gyve
nimą.
Adventas yra sykiu ūr pasiruošimas Die
vą sutikti.
Eiažnyčia ragina laukti ir ruoštis dides
niu dvasiniu susikaupimu: pasninkaujant,
dažniau meldžiantis, darant daugiau artimo
meilės darbų, susilaikant nuo perdėtų pasi
linksminimų.
Pasaulio dvasia gyveną žmonės, net ne
tikintieji, ingi laukia ir ruošiasi Kalėdoms.
Daug uoliau, negu krikščionys. Bet jų ruo
šimasis yra -grynai materialinis, o laukimo
tikslas — 'kūno malonumai.
Sąmoningas krikščionis turi sujungti
dvasinę Advento prasmę su pasaulietišku
uolumu. Apaštalas Paulius duoda aiškius
nurodymus, kaip ruoštis ir laukti: „Supras
kite gyvenamąjį metą. Jau laikais jums kel
tis iš miego, nes mūsų išganymas dabar yra
arčiau, negu buvo. Naktis baigiasi, dienia
čia pat. Todėl meskime šalin tamsos dar
bus ir apsivilkime šviesos šarvais. Elkimės,
kaip dera išaušus dienai: kilniai, ne ūžau
dami ir girtaudami... ne vaiidydamiesi ir
pavyduliaudami. Apsivilkite Viešpačiu Jė
zumi Kristumi“ (Rom. 13, 11-14).

PAMINĖTAS PABRĖŽA

New Yorko Kultūros Židinyje buvo pa
minėta pranciškono Jurgio Ambroziejiaus
Pabrėžos 200 metų gimimo sukaktis.
J. A. Pabrėža buvo žymus pamokslinin
kas, rašytojas ir botanikas, kuris yra suda
ręs ir aprašęs didelius Lietuvos -augalų rin
kinius.
Minėjimą surengė Liet. Kat. Mokslų Aka
demijos New Yorko židinys. Taip pat buvo
surengta ir Pabrėžos rankraščių parodėlė.
RANKDARBIŲ PARODA

Mdkytoj-a Adelė Abromaitienė Toron
to viešojoje bibliotekoje išstatė parodai sa
vo rankdarbius.
Rankdarbiuose vaizduojami sausi auga
lai, lapai ir gėlės.
apylinkių -aukštesniųjų mokyklų taupymo
tema plakatų konkursas. Plakatų buvo iš
statyta pilna salė. Speciali menininkų žino
vų grupė juos įvertino. Pirmąją premiją
laimėjo lietuvaitė I. Lukas ir Richards
Aukšt. Mokyklos — 50 dol„ 'antrąją premiją
Kazė B-razdžionytė — 30 dol. (Marijos
mok.). Eksponatai toliau eis į apskrities
varžybas.
Yra lietuviško jaunimo, kuris meniškais
kūriniais jau- pasirodo. Štai Rima Valiulytė,
Gimimo parapijos pradžios mokyklos mo
kinė, daug piešia, ir jos kūriniai dažnai
spausdinami „Drauge“.

Teneapakin-a mus prieškalėdiniai preky
bos blizgučiai, kurie nieko bendra neturi su
mūsų pasimatymu -su Dievu, nei mūsų dva
sinio gyvenimo praturtinimu. Mes išlikime
ištikimi mūsų senolių tradicijoms ir Baž
nyčios dvasiai.

***

Viešpatie, visi, kurie tavęs laukia, nebus
apvilti. Parodyk man savo kelius ir vesk
mane savo talkais.
Ps. 24.

Bal. Brazdžionis

tuotų. Moteriškei patarėme tuoj pasišalinti.
Tik vėliau paaiškėjo, kad bolševikai Buda
vonės -giraitėje tikrai' nukankino tris kuni
gus: Justiną Dalbrillą, Vaclovą Balsį ir Joną
Petriką.
Sužeistųjų rusų karių transportus atly
dėdavo palydovai, kurie padėdavo juos su
nešti į ligoninę. Bet iaš pastebėjau, kad du
palydovai nejučiomis slapstosi ir nenori
grįžti atgal į fronto linijas. Į nuošalesnę
vietą pasikviečia mane du seržantai ir
klausia, ar ia'š turiu -peilį. Atsakiau, kad
turiu. Tai, sako, mums paskolink. Gerai, o
ką jūs veiksit? Atsakė, kad jie nori nusiardyti laipsnius. Tai kodėl? klausiau aš. Jie
du man atsakė, kad tuojau ateis vokiečiai,
ir tie laipsniai jiems jau nereikalingi. Pa
daviau peilį. Jiedu vienas kitam nuardė
laipsnius, 'kuriuos pro plyšį -sumetė po grin
dimis. Ir visi laukiame, kad tik greičiau
praeitų fronto veiksmai.
A-pie 11 vai. pirmieji vokiečių motorizuo
tieji daliniai nuo Virbalio plentu įvažiavo į
miestą. Tuo -momentu pro ligoninę prabėgo
uždusęs Vilkaviškio 'kalėjimo pareigūnas,
gal būt, ryždamasis -atlikti paskutinį keršto
uždavinį. Prabėgdamas tik suriko, kad jau,
tu-r būt, vokiečiai atvažiuoja. Taip, jau at
važiuoja, atsakėme. Tad, girdi, j-au man rei
kia įbėgti. Tad ir spaušk, atsakėme. Ir jis
nubėgo kalėjimo link. Po ’ to tuoj užsidegė
kalėjimas, ir kaliniai iš užrakintų kamerų
turėjo -savo jėgomis išsilaužta.
Įvažiavę į Vilkaviškį, vokiečiai tuojau
užėmė bolševikų įstaigas ir paėmė į nelais
vę uniformuotuosius tarnautojus. Liepsno
svaidžių ugnimi jie degino rusų tankus ir
sunkvežimius. Tie sudegė kartu su žmonė
mis. Ugnis buvo tokia naikinanti, kad ru
sai nespėjo nė iš mašinų išlipti. Kuriuos
beišlipančius pagavo ugnis, tai tų sudegę
kūnai taip ir liko kaboti -ant mašinų kraštų.
Kiti vokiečių daliniai išsidėstė paplentėje,
netoli katalikų kapinių, ir saugojo savo
pravažiuojančią kariuomenę. Rusai pajutę,
kad vokiečiai jau Vilkaviškyje, pradėjo ap
šaudyti jų žygiuoj-ančias kolonas.
Kai pirmieji vokiečių daliniai įvažiavo į
Vilkaviškį, tai mes, keletas ligoninės vyrų,
nubėgome į Vytauto gatvę jų pasitikti. Susd-

A. J. S.

gaudėme keletą vokiečių kalbos žodžių ir
pradėjome megzti pokalbį. Matydami, kad
kariai yra mandagūs, pradėjome kalbėti
apie politiką ir klausinėti, ar ką nors reiš
kia Vokietijoje gyvenusieji aukštieji Lie
tuvos karininkai. Tuo metu vokiečiai atva
rė du rusų karininkus ir pristatė dalinio
vadui. Atvarytieji pasakė tos dienos slap
tažodį, sau paskirtąjį -uždavinį, pasisveiki
no, ir tuo viskas baigėsi. Pasirodo, Vilkaviš
kyje jau i'š -anksto ryto 'buvo buvo nuleistas
vokiečių desantas.
Kai tik -pradėjome vesti pokalbį, na, ir
vėl staigmena. Kisiniškių gatve į miestą
įvažiavo trys pilni sunkvežimiai rusų ka
rių. Gal būt, jiie dar nežinojo, kad vokiečiai
jau Vilkaviškyje, tai taip drąsiai ir įvažia
vo. Matyt, galvojo pasiekti -plentą ir spausti
į kitą pusę miesto. Pradžioj d-r mes neat
kreipėme dėmesio, dėl to ir pirmąją mašiną
pastebėjome tik tada, kai ji buvo gal už
kokių 50 metrų nuo mūsų. Kai mes įspėjo
me, kad atvažiuoj-a rusai, tai vokiečiai grie
bė ginklus ir pradėjo šaudyti. Kai prasidė
jo tas šaudymas, mes nespėjome pabėgti į
saugesnę vietą ir dėl to sugulėme ant gat
vės grindinio. Prisispaudę gulim, o kulkos
zvimbia virš mūsų nugarų. Įvažiavusius ru
sus vokiečiai taip stipriai surėmė, kad jie
nespėjo nė ginklus pavartoti. Bet kitoje
Kisiniškių pusėje dar 'buvo pilna rusų ka
rių, kurie šaudė į plentu važiuojančius vo
kiečius. Tuomet mums buvo įsakyta eiti į
gretimą namą ir ten pasislėpti, kol gausi
me įsakymą išeiti. Ten pabuvę pradėjome
prašyti, kaid -mums leistu, grįžti į ligoninę.
Tačiau grįžti neleidžia, nes Kisiniškiuose
dar yra -rusų ir vyksta gatvių kautynės. Pir
mųjų vokiečių dalinių, kuriuos sutikome
Vilkaviškyje, jau nėra. Jie gal jau kiaujasi
Marijampolėje -ar kur kitur. O šitie naujai
atvykusieji nieko apie mus -nežino ir gal tik
atpažįsta iš sanitarinių ženklų. Pagaliau
atėjo keletas vokiečių kareivių, atliko as
meninę kratą ir liepia eiti į ligoninę.
(Bus daugiau)

f

3
Nr. 41 (1186)

EUROPOS LIETUVIS

PABIROS
KAIP GIMSTA LIETUVIŠKA KNYGA?

Kai gaminiame naują lietuvišką knygą,
dažnas pagalvojame: ir vėl išlaidos! Bet,
tur Ibūt, tik labai retam 'ateina į galvą, kiad
toji knyga yra didelio darbo ir pasiaukoji
mo rezultatas. Knygos neauga kaip grybai!
Kaip gimsta mūsų lietuviškoji knyga?
Pirmiausia, be 'abejo, turi gimti knygos
(o taip pat dr kitokio rašto) idėjia autoriaus
galvoje. Jis turi tą idėją išmąstyti, perkelti
j popierių, dar keletą kartų skaityti ir per
rašyti ir tada jau rankraštį atiduoti leidyk
lai. '
Normaliose sąlygose, jei leidykla apsiima
knygą išleisti, ji sumoka autoriui honora
rą, ir, 'be to, jis paprastai gauna tam tikrą
nuošimtį nuo surinktos už parduotąsias
knygas sumos. Jei knyga turi pasisekimą ir
jos parduodama, sakysime, pusė milijono
egzempliorių, tai autorius gali uždirbti gra
žią sumą.
Bet, sakysime, autorius yra lietuvis ir
leidykla Nidos Knygų Klubas. Koks tada
bus knygos kelias į pasaulį?
Spausdinimo darbas bus 'toks pat, kaip ir
didžiųjų leidyklų, gal tik ten jis bus atlie
kamas modemiškesnėmdis mašinomis ir la
biau patyrusių darbininkų.
Patikrinus rankraščio kalbą, jis atiduodiaimas surinkti. Rinkimas, iarba teksto pa
vertimais švininėmis eilutėmis linotipo ma
šinomis, yra pagrindinis ir pats svarbiau
siais darbas. Jis užima nemaža laiko, o iš
linotipininko reikalaujama didelio įgudimo.
Praktiškai vistiek yra neįmanoma surinkti
visą knygą be klaidų. Taigi pirmojo, o daž
nai ir antrojo rinkimo 'atspaudus turi kas
nors labai atidžiai perskaityti, atlikti rei
kiamas korektūras ir klaidingas eilutes ati
duoti perrinkti.
Galutinai! paruoštas rinkinys atiduoda
mas kompozitoriams „sulaužyti“, t. y. su
grupuoti į puslapius 'bei Jankus, sunume
ruoti, parinkti viršelį ir kt.
Vistiek, koks skaičius knygos bus spaus
dinamas, rinkėjų ir kompozitorių darbas
bus lygiai tas pats. Atseit, kuo daugiau
egzempliorių spausdinama, tuo savikaina
mažesnė.

Galutinai paruoštas tekstas eina į spaus
dinimo mašinas, o 'iš jų į rišyklą. Tada kny
ga jau yra gimusi — ji gali keliauti pas
skaitytoją.
RUNKELIŲ KIEKIAI
Ko iš lietuviškos knygos gali tikėtis jos
'autorius? Materialiniu 'atžvilgiu — nieko.
Panevėžio cukraus fabrikas pradėjo nau
Jo ilgas mąstymo ir rašymo darbas retai ją darbo sezoną.
kada būna atlyginamas. Honorarų, bent Ni
Fabrike esą naujų įrengimų.
dos K. Klubas, nepajėgia mokėti. Pasitaiko,
Runkelių fabrikas numatęs supirkti 155
kad dar patys 'autoriai šiek tiek prisideda
tūkst. tonų.
'knygos išleidimui paremti.
Vienintelis autoriaus 'atlyginimas yra jo
ŠILALĖS SĖTINIAI
dvasinis pasitenkinimas, jei knyga yra skai
tytojų priimta ir įvertinta. Ir tik retais atsi
Šilalės rajono „Naujo gyvenimo“ (kolūky
tikimais laimingieji susilaukia šiokios to
kios paramos, kai jų kūrinius viena ar ki je sėtinių (griežčių), kaip „Tiesoje“ rašo
ta organizacija 'atžymi piniginėmis premi ma., vidutinlilškai prikasama po 500 centne
rių iš hektaro, o vienoje brigadoje po 550.
jomis.
Spausdindamas tik apie tūkstantį eg
NAUJAS PYRAGAS
zempliorių 'kiekvienos 'knygos ir parduoda
mas jas už, palyginti, mažą kainą, nepadaro
Šiauliuose pradėtas kepti naujas pyra
„biznio“ ir Nidos K. Klubas. Jis gal net iš
gas dideliais kepalais iš 'aukščiausios rūviso negalėtų išsilaikyti, jei L. N. B-vė ne
| sies miltų.
ateitų į pagalbą.
Jo esą kasdien pagal pareikalavimą iške
Spaustuvininko darbas, nors įdomus, yra pama 1-2 tūkstančiai kepalų.
sunkus ir reikalaųj a gero pasiruošimo. To
dėl nenuostabu, kad didelės spaustuvės sa
TAPYBOS PARODA
vo tarnautojus globoja ir jiems .gerai atly
gina. Tuo tarpu lietuviškos ‘knygos meistrai
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune
turi pasitenkinti laibai 'kukliais, gal net per atidaryta dvidešimtojo 'amžiaus pirmosios
kukliais 'atlyginimais. Nenuostabu, kad L. pusės lietuvių tapybos paroda^
N. B-vės spaustuvė neturi reikiamo skai
Išstatyta apie šimtas darbų, tarp jų P.
čiaus patyrusių darbininkų ir laibai menką Kalpoko, K. šklėriiaus, J. Šileikos, J. Vie
prieauglį.
nožinskio, V. Eidukevičiaus, M. Dobužins
Per eilę metų lietuviškoji spaustuvė pra kio, A. Samuolio ir kitų.
leido visą eilę žmonių, jų tarpe tokių kva
lifikuotų specialistų, kaip Daugį, Matuką,
PRIEKULĖS VIŠTOS
Kerį, kurie dėl suprantamų priežasčių nu
ėjo dirbti kitiems. Iš viso būrio patyrusių
Priekulės tarybinis ūkis pasistatydinęs
lietuvių spaustuvininkų tik vienas S. Bosikis yra 'Sugrįžęs į liet, spaustuvę, kurios naują vištidę. Pradėsiąs veikti viščiukų
auginimo cechas, kuriame per metus būsią
darbui šiuo metu jis ir vadovauja.
Kai kas šyptelės: kam sielotis nepelnin galima užauginti 90 tūkstančių paukščių.
Per 'penkmetį tas ūkis padidinsiąs vištų
gais dalykais? Atsakymas trumpas: lietu
viška knyga .bus vienintelis paminklas, ku dedeklių skaičių aki 50 tūkst.
rį paliksime šitame ir kituose kraštuose.
LIETUVIŠKAS „ŽVAIGŽDYNAS“
Šitas paminklas liudys, kad lietuviai turi
savo kalbą, savo ‘kultūrą ir savo kūrybą.
„Dnipro“ leidykla Kijeve išleido Pabal
Kai visa bus pranykę ir pasikeitę, iš pasau
lio bibliotekų lentynų bylos lietuviškoji tijo tautų prozos ir poezijos antologiją uk
'knyga, kurios užgimimas šiais laikais yra rainiečių kalba.
toks sunkus ir skausmingas.
Lietuvių autorių kūrybos išspausdinta
J. Vikis
gania daug.

MASTYMAS - SVAJONĖ
Gilma Brakaitė-Zinkuvienė

Jau beveik 25 metai praėjo nuo tos die
nos, kai atvykome į šią salą. Visos buvome
tada Jaunos, pilnos energijos ir vilties. Mū
sų vyrai taip pat nešiojosi gilų įsitikinimą,
kad už metų ar kitų grįšime į savo gimtąjį
kraštą. Ne vienas sakė audringas, karingas
kalbas: rytoj, rytoj bus toji grįžimo diena.
Tuo metu atrodė, kad nėra reikalo per
daug galvoti apie mūsų jaunimą. Mokės jie
tėvų kalbą. Įsitikinimas, kad greitai grįši
me, nedarė šio klausimo opiui
Bet ką sako dabartis?
Gaila, kad tuo metu nebuvo mūsų tarpe
žynio — žmogaus, kuris būtų sugebėjęs
pramatyti mus laukiančią ateitį, taip pat
ir tokio žmogaus, kuris savo išmintimi, ga
bumais ir asmenybe būtų sugebėjęs ap
jungti mus visus į vieną vieningą šeimą.
Be abejo, turlime ir turėjome žmonių, ku
rie dirbo ir dirba lietuvybės išlaikymo dar
bą ir sielvartauja lietuviškais reikalais, bet,
deja, norėčiau pasakyti, kad, užuot vieni
jus, išsivystė atskiri genties būreliai. Kiek
vienoje kolonijoje yna bitelių, kurios dirba,
bet netoli jos tenuskrenda — palieka jos
dažniausiai tik savo gentyje — kolonijoje.
Ar toks genčių susiskirstymas ir viešpa
tavimas yra sveikas? Patyrimas jau dabar
rodo, kad ne. Toks susiskirstymas į įvairias
grupes sukelia nereikalingų barnių, ginčų,
suskaldo vieningumą ir kenkia lietuvybės
išlaikymui.
Jau kelinti metai, kaip mūsų jaunimas
papuolė į tų ginčų ir kalbų sūkurį ir tapo
Skaldomas, kaip kokios malkos. Seniai vi
siems j.au nusibodo audringos grįžimo kal
bos, nusibodo ir kalbos apie mūsų kasdie
ninę aplinką, nusibodo viskas. Tai kas be
liko mūsų atžalynui?
Pati jau daugel metų būnu mūsų jaunų
jų tarpe, su mūsų kintančios kartos jauni
mu. Tarytumei visą laiką sėdėčiau mokyk
los suole. Surasdiama kartais laiko mąsty
mui, mintimis pakeliauju po praėjusių 25
metų sūkurį ir bandau praleisti kalbų vė
jus pro sietą.
Ar tikrai jau mūsų jaunoji karta yra to
kia bloga, pasidavusi čionykštei laiko ma
dai, menkavertė, nesavaranki, kaip kad vė
jai kad rauda?
Pamąstykime kartu 'apie praėjusius 25
metus.
Patekę su savo šeimomis į Angliją, vy
kom ten, kur 'buvome vežami. Viena buvo
svarbiausia — kad 'šeima neišsiskirstytų.
Anglų kalbos nemokėjome. Televizijos dar
nebuvo. Radijų neturėjome, o jei ir turė
jome, tai supratome nebent tik muziką. To
dėl laisvas laikas daugiausia atiteko šei
mai — vaikams. Taip dainelės, eilėraštu
kai, taip kiekvienas žodelis strigo jaunajai
kartai atmintin.
Praėjo metai, kiti, susirašinėjom, susisiekėm, ir, girdi, broleli, sesele, ten tame
mieste geresnis darbas, ten geriau šeimai
įsikurti, ten vėl pažįstamas gyvena, ten ras
ta jiau ir salė, galimybė didesniam susibū-

JONAS MEKAS VILNIUJE

LIETUVOJE

rimui, ir taip, kaip vėjo nešami lapeliai,
pradėjome laistyti po visą kraštą, užuot
būrin susitelkę. Kiti net per vandenynus
Skubėjo. Vaikučiai, kurie atvyko, jau vai
kai. Kraštas pradėjo .atkusti po karo. Ir
mes, motinos, pasidarėme drąsesnės ir pra
dėjome pasiduoti naujai gyvenimo tendencijiai: išeiname dirbti. Daug ko reikia, tie
sa, kad tvirčiau materialiai įsikurtume. Ir
su šiuo žingsniu pakeitėme šeimos gyveni
mą. Jau nelieka tiek laiko skirti vaikams.
Darbe reikia j'au ir mums tos anglų kalbos.
Ir mūsų vaikas pasidaro mums šaltiniu tai
kalbai įsigyti. Nyksta jėgos išlikti vaidilu
tėmis.
Pagerėjus materialinei būklei, prasidėjo
ir vaiko lepinimas.
Pagaliau praslenka laikotarpis, kurį gali
me pavadinti baigimu čia įsikurti.. J au pa
tys mažiausieji lanko mokyklas. Kai kurie
pasiekė net gimnazijos suolą 'ar net baigė
aukštuosius mokslus.
Ir štai vėl naiujta problema. Kyla reika
las apsispręsti, kas vertingiau: ar mokslas
ir per jiį vaiko 'asmeniška ateitis, ar mūsų
kalba ir su ja susijusios tradicijos. Gimna
zistams jau laiko maža .užsiimti kitais da
lykais, o jei laisvalaikiu kuo užsiimti, tai
kad būtų matomas aiškus tikslas ir, kaip
mokykloje, — darbo rezultatas. Gentyse
prasideda naujos šnekos, naujos problemos.
Ir taip jau dvidešimt metų nuskubėjo
praeitin. Vaikai j'au kuria savo šeimas, au
ga sekanti tearta.
Dabar — ką nuveikėme tautiškai? Daug
ir nieko. Nepasisekė mums apjungti jauni
mo į vieną gražią ateities kartą. Turėjome
mokyklėlių, turėjome tautinių šokių gru
pių, chorų ir dar turime. O kodėl? Kaltino
me viską — emigraciją, mišrių šeimų kū
rimą, išsiblaškymą po visą kraštą, bet ko
dėl nekaltinome 'mūsų žmogiškosios pusės
ir nesugebėjimų? Ypač genčių gyvenimo —
kolonijų?
Jeigu pagyvenusioji karta sugrįžtų min
timis į savo pačių jaunas dienas ir paklaus
tų save, ar tada vaikai — jaunimas įtiko
Savo tėvams, turėtų, tur būt, pripažinti,
kad talip nebuvo. Pilna ir ten atsiminimų
apie jaunystės draugus ir save pačius, kiek
visokių išdaigų yra iškrėsta, apie kurias
šiandien kalbama su šypsena veiduose. Ar
ne keista? Praeityje tai buvo galima, dabar
— ne.
Esu įsitikinusi, kad mūsų šių dienų jau
nimas nėra niekuo blogesnis. Esmėje žmo
gus yra ir lieka tuo pačiu: gerų norų ir
silpnybių šaltinis. Tik vienas vienokio, ki
tas kitokio šaltinio turi daugiau.. Jaunimas
yra karingas, kaip visuomet, ir ieškos savo
idėjoms formos ir išraiškos. Bet ar senieji
bando tai suprasti? Ar bando užmegzti su
jais draugystę? Tik per draugystę įstengsi
me suprasti vieni kitų generacijas. Manau,
kur motina su dukra moka draugauti, vi
suomet palieka gilesni ryšiai. Kiekviena
generacija turi ir turėjo savo gėrio ir blo
gio, iškiliųjų ir išgamų.

Lietuvos kultūros ministerija pareiškė
viešą padėką „Lietuvos“ liaudies ansamb
liui, kuris koncertavo Prancūzijoje.
Buvęs pasiektas platus pripažinimas ir
įvertinimas.

JAV gyvenančio Jono Meko kūrybos
rinktinę „Poezija“ išleido Vilniuje „Vagos“
leidykla.
Rinktinėn sudėti eilėraščiai iš šių rinki
nių: „Semeniškių idilės“, „Gėlių kalbėji
mas“, „Pavieniai žodžiai" ir dar ligi šiol
nebuvusio spausdinto „Einu aš vienas“.
Rinktinei įvadą parašė Justinas Marcin
kevičius.

DR. A. BURACAS

IŠĖJO „KATEDRA“

KULTŪROS MINISTERIJA DŽIAUGIASI

Ekonomikos mokslų daktaro laipsnį gavo
„Vaga“ Vilniuje išleido Vilniaus akade
Mokslų 'akademijos mokslinis bendradarbis minio dramos teatro jau iš rankraščio pa
Antanas Eiuračas už disertaciją „Asmeninių statytąją Justino. Marcinkevičiaus dešim
vartojimo išlaidų modeliavimo teorinės ties giesmių dramą „Katedrą“.
problemos išsivysčiusio kapitalizmo sąly
gomis (kraitinė -analizė)“.
ŠOTA RUSTAVELIS LIETUVIŲ KALBA
Jis esąs jauniausias daktaras Lietuvoje.
Vilniuje išleista gruzinų poeto šotos Rustavelio epinė poema „Karžygis tigro kai
BEVEIK TRYS TŪKSTANČIAI
liu“.
Išvertė J. Greičiūnas.
„Tiesa“ raišo, kad Lietuvos Žemės ūkio
akademija per 25 metus paruošė beveik 3
LĖLIŲ TEATRAS VENGRIJOJE
tūkstančius inžinierių.
Dabar 'akademijoje, rašoma, mokosi be
Vengrijoje suruoštame antrajame tarp
veik pusantro tūkstančio busimųjų inžinie tautiniame lėlių teatrų festivalyje Kauno
rių.
valstybinis lėlių teatras parodę „Eglę žal
čių karalienę“.
OBUOLIAI VYNDARIAMS
ŠVENTINIUOSE KONCERTUOSE
Anykščių vyndariai užpirkę daugiau kaip
21 tūkstantį tonų Obuolių ir kitokių vaisių.
Revoliucijos sukakties šventiniuose kon
Tai padėję išplėsti vyno gamybą.
certuose Maskvoje dainavo lietuviai E. Ka
Vyndariai pradėję gaminti naują vyno niava ir G. Kaukaitė.
rūšį — „Aronija“. Tas vynas esąs gamina
VAIKŲ LITERATŪRAI APŽVELGTI
mas iš juodųjų šermukšnių, kurie turi gy
domųjų savybių.
Lietuvių vaikų literatūrai apžvelgti bū
siąs skirtas Maskvoje leidžiamojo rusų kal
ŽURNALISTŲ VALDYBA
ba žurnalo „Detskaija literatūra“ šių metų
Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos paskutinysis numeris.
Straipsnius apie atskirus vaikams rašiu
pirmininku išrinktas Jonas Karosas, pirmi
ninko pavaduotojais A. Laurinčiukas, J. sius ar rašančius .autorius žurnalui yra pa
Mitalas ir S. Mi'levičienė, 'atsakingais sek ruošę patys lietuviai.
retoriais D. Mickevičius ir J. Oguzais.

LIETUVIŲ LITERATŪROS KRITIKA

„Vagos“ leidykla Vilniuje išleido moks
linio chrestomatinio pobūdžio leidinio „Lie
tuvių literatūros kritika“ I tomą.
Tame tome, kaip rašoma „Literatūroje ir
mene“, škalitytoj'aimis pateikiami reikšmin
gesni, lietuvių literatūros vystymuisi bū
dingesni darbai G. Ostermejerio, K. Mil
kaus, L. Rėzos, M. Akelaičio, J. Basanavi
čiaus, S. Dagilio, J. Šliūpo, J. Mačio-Kėkšto, V. Kudirkos, P. Višinskio, Maironio, A.
Kaupo, J. A. Herbačiaiusko, S. Čiurlionie
nės-Kymantaitės, K. Puidos, Vydūno, B.
Sruogos, V. Mykolaičio-Putino, A. Dambrausko-Jakšto, J. Tumo-Vaižganto, J. Biliū
no, M. Biržiškos, V. Mickevičiaus-Kapsuko
ir kitų.
Antrašais tomas esąs baigiamas ruošti ir
numatomais išleisti ateinančiais metais.

UNIVERSITETO ANSAMBLIS Į
UNIVERSITETĄ

Vilniaus universiteto liaudies ansamblis
išvyko paviešėti Lenkijon į Krokuvos Jo
gailos universitetą, o Krokuvos studentų
ansamblis „Slavianka“ — į Vilnių.
LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS

Sov. Sąjungos mokslų 'akademijos žurna
las „Ruskajia reč“ išsispausdino K. Korsa
ko ir A. Sabaliausko straipsnį apie baltų
kalbas, Leningrado universiteto dėstyto
jos J. Laučiūtės straipsnį „Baltiškos kilmės
rusų kalbos žodžiai“ ir prof. V. Žuiravliovo
straipsnį „Kodėl rusų kalbos istorikas turi
tyrinėti baltų kalbas?“

Kai dėl lietuvyoės, tai ar senoji karta
tiisi-au davė ar ououa jaunimui vertingų pa
vyzdžių? Neperseniausiai girdėj au jaunuo
DR. V. DREBICKAS
lio ussiireiiškimą: sol suaugę neišmoks dar
niau -gyventi, nematau tutsio skurli savo
Tartu universitete apgynė disertaciją ir
menkas laisvas minules lietuviškam dar
gavo daktaro laipsnį Vilniaus valstybinio
nai. Pradeda, užsimoja ir tuojau pat vei
'pedagoginio
instituto docentas Vladas DreDANTĖS„ROJUS“
vrsxą sugriauna, o mes, jaunuoliai, mėtomi
bickas. ■
tose žarijose. Jeigu taip 'būtų elgiamasi mo
„Vaga“ išleido trečiąją, paskutinę Dan
Jo disertacinio darbo tema yra .apie jodb
kyklose, tai kokie būtų gaunami rezultatai? tės „Dieviškosios komedijos“ dalį — „Ro kiekį Lietuvos biosferoje ir jo įtaką pieno
ar nėra teisybės šio jaunuolio pasisakyme? jų“, išverstą A. Churgino.
kokybei.
Pažiūrėkime į mūsų organizacinius
darnus. Kiek daug jau buvo pradėta jau
nimui organizacijų, kurios, vos išvydusios
dienos šviesą, vėl dingo? Anot jaunuolio
pasisakymų, netvirtas pamatas, ir pergreit
nuodų pilta. Jeigu nors viena kita šių pra
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!
dėtų jaunimo organizacijų būtų buvusios
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur
statomos lant tvirtesnių pamatų, lydimos iš
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
tvermes ir sistemingumo, centralizuotai se
čios.
kamas darbo tikslas, manau, būtų galėju
sios išsilaikyti. Čia gali būti pavyzdžiu
Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
skautų organizacij'a, kuri sugebėjo išsilai
vanų savo artimiesiems l Lietuvą.
kyti gyva jiaunimo organizacija jau arti 25
SIUNTINYS 1971 (3)
metų šioje saloje. Ir vien dėl to, kad buvo
3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
statyta ant tvirtų, išbandytų pamatų. Žmo
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
nės, kurie joje dirba, yra užsigrūdinę, prie
saika įsipareigoję eiti tuo keliu. Tiesa,
gos apsiaustui, V/2 jardo crimplene medžiagos
vienetai yra įvairiose kolonijose, bet iš ten
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
siūlelis bėga į vieną centrinę vietą, ir orga
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė
nizacija tampa visos Anglijos jaunimo or
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų
ganizacija. Josios 'gyvenimo gyslelė teka to
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.
liau, į patį centrą Amerikon, iš kur, gali
ma sakyti, vyresnioji organizacijos karta
Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
semiia sau naujo vėjo — stiprumo. Tuo bū
tinys
kainuoja £40.00.
du Skautų organizacija yra viso pasaulio
lietuviško jaunimo organizacija. Jos ir ma
SIUNTINYS 1971 (4)
žiausias narys jaučia, 'kad šitoje jaunimo
Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
organizacijoje yra malonu ir yra tikslo,
kas
ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga
kaip kad ir mokykloje. Ir todėl šita organi
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga
zacija galėtų būti dar pilnesnė, naudinges
nė ir populiaresnė mūsų tarpe, jeigu pa
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai,
syvioji, bet išsilavinusioji inteligentija įsi
blluzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių
jungtų į ją ir į darbą su jaunimu.
saldainių.
Bet jeigu ir toliau bus dirbamas lietu
viškas darbas modernišku „juksbox“ keliu
Siuntinio kaina £35.00.
— geriau 'aukoti svarą negu savo darbo jė
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų
gą — ir paspaudę mygtuką lauksime garso,
š.uo atveju pasirodymo gražaus lietuviško
siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
jaunimo, nenusivilkime piktai, jei jo nebus.
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.
Tik ignoracij'a gamina skaldymo medžiagą.
šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
.Manau, ne per vėlu dar kartą stoti į dar
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus
bą, pasimokius iš (klaidų. Norėčiau dar kar
tą sugrįžti prie savo svajonės ir kalbos, pa
tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški
sakytos Anglijos Rajono 20-mečio proga.
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono
Esame dukros mistiško istorinio krašto,
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
žydinčių pievų, dvelkiančių nektaru vilties.
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50,
Sugrįžkite, sesės, nesvarbu jūsų amžius, ne
šilkinės
ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
svarbu jūsų išsilavinimas, sugrįžkite, žila
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų
plaukės auksaplaukės, akademikės ir be
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.
mėkslo laipsnių. Stokime vieningai vienin
gam darbui — mūsų jaunimui. Įsijunkime
BALTIC STORES LTD.,
į darbą jaunimo organizacijos, kuri stovi
(Z. Juras)
ant tvirtų pamatų, ir kartu kurkime gra
žią, draugišką ateitį su mūsų atžalynu.
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

DOVANOS ARTIMIESIEMS

(iš „Moters Balso“ puslapiuose
nesutilpusios medžiagos)

Tel. 01 739 8734.
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
Po 5 svarus aukojo B. Kmieliauskas ir
L. Pogozinskas.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

D. BRITANIJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠOKĖJAMS
Tautinių šokių grupės ir pavieniai šokė
jai, kurie nori būti įjungti į bendrąją D.
Britanijos tautinių šokių grupę, kuri daly
vaus Tautinių šokių šventėje, prašomi susi
siekti su tos grupės vadove J. Baubliene —
55 Ringmer Avenue, London, SW6, 5LP.

LONDONAS
KADA BUS SPAUDOS BALIUS?
L>ar negreit. Po visų didžiųjų švenčių,
Kai Dusime jau gerai pailsėję, sausio 29 d.
Nors jis Dus <iar negreit, bet gera žinoti,
K-aaa jus lous, iš anksto, jau dabar, ir to vatKiauo meiKUo Kitu neužimti. Juk kaip gi čia
butų, jei nepasiroaytume Spaudos 'baliuje!

IŠVYKA NOTTINGHAMAN Į
„BUDĖKIME“ PAREMTI VAKARĄ
Londono šeštadieninė mokykla vyksta į
ten rengiamąjį Kariuomenes šventės minė
jimą pnisioeu prie programos.
Kas norėtų vykti, prašomi užsirašyti pas
V. Jurienę, Baltic Stores, F. Senkuvienę ar
klebonijoje. Kaina 1,50 svaro. Sumokama
uzsirasant. Išvažiuojama lapkričio 2/ d.
(šeštadienį), 12 vai., nuo Lietuvių bažny
čios — 21 The Ovai, E. 2.

Vilkaviškio ir šakių gimnazijose kapelionu.
1934 metais -atvyko į Škotiją ir jos lietuvių
jau nebepaliko. Čia jis j-au 37 metai rūpi
nasi lietuvių religiniais ir tautiniais reika
lais. Praeitais metais buvo atšvęstas jo 50
metų kunigystės jubiliejus. Škotijos lietu
viai per tą ilgą laiką su jubiliatu suaugo,
ir tas jo vadovavimo laikotarpis yra prel.
J. Gutausko era.
Jis -daug lietuvių šeimų čia sujungė, d-aug
lietuvių vaikų -pakrikštijo, ir j-au daug se
nųjų į amžinybę palydėjo. Jis visuomet rū
pinosi ir rūpinasi mūsų tėvynės tragišku
likimu.
Jubiliatas sulaukė 75 metų, bet, ačiū Die
vuli, -dar tvirtas laikosi. Jis savo motorizuo
tu vežimėliu vis aplanko lietuvius, pabiru
sius -dabar po visą Škotiją, ypač mūsų senucsius ir ligomis, kuriems labai reikalin
ga paguodos dr suraminimo jų senose ir
dažniai vienišose dienose.
Lapkričio 6 ir 7 dienomis Bellshill ir
Glasgovo lietuviai surengė pobūvius jubi
liatui pagerbti. Škotijos lietuvių draugijų
atstovai sveikino jlubili-atą sukakties proga.
D. B. L. Bendruomenės vicepirm. J. Sa-rafinaitė perskaitė sveikinimo telegramas,
gautas iš toliau, vieną net iš Lietuvos.
Škotijos lietuviai sukakties proga jubi
liatui reiškia didžią pa-dėką, kaip lietuvy
bės palaikytojui patriotui šiame krašte, ir
visi širdingai linki dar tvirtai laikytis, kad
jo dainia „Sėjau rūtą“ ilgai dar -būtu girdi
ma Škotijoje.

A. Jovaras

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

Liet. Židinyje jau -galima gouti k-alėdaičių-plotkelių. Jau pats laikas įsigyti, kurie
nori toliau pasiųsti su kalėdiniais svei
Gruodžio 3, 4 ir 5 dienomis Latvių Na kinimais.
muose, <2 ųueensborough Terrace, Bays wa
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
ter, w 2, vyks tradicinis Kalėdų bazaras.
L. L. M. S. Dainava nuoširdžiai kviečia
-Lapkričio 27 d., šeštadienį, punktualiai
mietus tautiečius gausiai jame dalyvauti ir 6 vai. p. p., ukrainiečių klubo salėje (30,
paremti panaitiecių moterų organizacijas Bentinck Rd.) rengi-amias kariuomenės
so-ame užsimojime. Bazarą atidarys ponia šventės minėjimas.
John Briggs-Davison gruodžio 3, 4 vai. p. p.
Programoje: -oficialioji dalis, o- po jos me
Visomis savo Kalėdų dovanomis galėsite ninėje dalyje pasirodys Londono jaunimas.
apsirūpinti mūsų bazare, kur bus parduo Žinoma, -neatsiliks ir provincijos jaunimas,
dami įvairus rankų dirbiniai, kaip audiniai, tai programa bus pakankama.
tautines juostos, gintaras, papuošalai, de
Be to, bus tautodailės bei Skautų suve
koruotos žvakės, ranka spausdintos origi nyrų paroda. Bus loterija, o vėliau šakiai,
nalios Kalėdų kortelės, keramikai Kalėdų -griežiant geram orkestrui, veiks baras.
papuošalai, kalėdiniai biskvitai ir visa eilė
Šio vakaro visas pelnas skiriamas „Bu
kitų kalėdinėms dovanoms tinkančių daly dėkime“ žurnalui paremti.
kų.
Kviečiame jaunus ir senus, i-š toli ir ar
Taip pat veiks gausios loterijos. Ten pat ti -geroje, linksmoje nuotaikoje -praleisti va
bus galima gauti kavos su namuose kep karą.
tais pyragaičiais.
DBLS Skyr. Valdyba
Sekmadienį, 5 vai. p. p., vyks pabaltiečių
vaikų pasirodymas, kuriame dalyvaus ir
mūsų vaikų tautinių šokių grupė. Ji kas
metai labai entuziastiškai visų sutinkama. KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Atsilankykite ir atsiveskite savo draugus
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
bei pažįstamus.
kričio 27 d., šeštadieni, 6 vai. vak., lenkų
Ta pačia proga Dainava kreipiasi į vi atsargos karių klubo salėje, Whitefriars La
suomet dosnius mūsų tautiečius, prašyda ne, Coventry, rengia
ma paaukoti fantų loterijai. Daiktai gali
Kariuomenės Šventės Minėjimą.
(būti pristatyti į Lietuvių Namus, 1 LadbroTos dienos proga apie kariuomenės nau
ke Gdns, London W 11, iki lapkričio 21 d. dą, tikslą ir reikšmę painformuos svečias iš
Pavėlavusius .priimsime ir vėliau.
Stoke-on-Trento V. Andruiškevičius.
Iš anksto dėkojame dr laukiame jūsų ko
Po oficialiosios dalies -šokiams gros geras
gausiausiai atsilankant.
,
orkestras iki 1 vai. ryto, baras su įvairiais

TRADICINIS PABALTIECIŲ MOTERŲ
BAZARAS

COVENTRY

L. L. M. S. Dainava

ROCHDALE
AUKOS
. Studentei Nijolei Kutkutei padėti per
Rochdale Šalpos Ratelį aukojo: Chicagos
Lietuvių Klubo Valdyba 112 dolerių, Boltono lietuviai per DBLS skyriaus sekretorių
Juozą Banį aukojo: H. Vaineikis 1 sv., J.
Banys 1 sv., G. Banys 1 sv., Ig. Žambelis 1
sv., E. Meškėnas 50 p., V. Panavas 50 p.,
L. Sabanskis 50 p., A. Stasiūnas 50 p., J.
Keturakis 50 p., R. -Delingaitis 50 p., V.
Kullet 50 p., C. Scholes 10 p., S. Kirkman
10 p. ir ukrainiečių S-gos Boltono skyrius
2 sv.
Visiems -aukojusiems Šalpos Ratelio Val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Valdyba

LIET. SODYBA
PAGERINIMAI SODYBOJE
Lapkričio 14 -dieną Lietuvių Namų b-vės
direktoriai buvo nuvykę į Lietuvių Sody
bą, kur tarėsi su Sodybos vedėju ir tarnau
tojais -dėl pagerinimų, kuriuos reikia atlikti
Sodyboje.
Pasibaigus vasarojimo sezonui, bus vyk
domi kambarių remontai, kad patalpos bū
tų patogesnės vasarotojams ir nuolat gyve
nantiems pensininkams.
Nauji pensininkai, norintieji apsigyventi
Sodyboje, kviečiami kreiptis laiškais į So
dybos vedėją.

QLASQOWAS

gėrimais ir užkandžių bufetas veiks iki 12
vai. nakties.
Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius su
draugais ir pažįstamais prašom gausiai
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

DAIL. G. JOHNSTONIENĖS DARBAI
PARODOJE
Herbert Art Gallery Ooventryje nuo spa
lio 30 d. iki lapkričio 29 d. vyksta metinė
49-toji Coventrio ir Warwickshire dailinin
kų draugijos paroda.
Joje su dviem savo darbais dalyvauja ir
d-ail. Genovaitė John-stondenė.
Abu jos darbai — „Nukryžiavimas“ ir
„Devonshire pajūris“ — buvo parduoti jau
pirmosiomis parodos dienomis.

MANCHESTERIS

„RAMOVĖ“ KARTU SU BRITAIS
Šiemet lapkričio keturioliktoji tai šio
krašto liūdesio ir pasididžiavimo diena. Tai
diien-a, kurią visos valstybės pripažįsta ir,
nors ir Skirtingu laiku, atitinkamai atžymi.
Nežinomojo kario kapo žymuo yra ir Lietu
voje, Kauno Karo Muziejaus sodelyje.
Manchesterio atsargos karių „Ramovės“
skyrius jau -aštuoneri metai vis organizuo
tai dalyvauja su vietos -anglų atsargos ka
rių legionu (British Legion) labai gražiai
organizuotoje programoje nežinomajam ka
riui pagerbti.
Šiemet, kaip ir ankstyvesniiais metais,
ypač dar kad ir oras buvo puikus, ramovėnių skyriaus pasirodymas buvo labai ryš
kus. Eitynėse dalyvavo anglų -ats. kairių
dalinys, kariuomenės jaunuolių mok. da
linys, aviacijos -mok. -dalinys, lietuvių „Ra
movės“ skyrius, apie 30 žmonių, su vėliava,
kurią išdidžiai ir kilniai nešė A. Jakimavi
čius. Jam -asistavo skyr. -pirm. K. Muraus
kas trr tautiniais rūbais apsirengusi R. Bern-atavičiūtė. Po jų -svečias iš Stcke-on-Trent
V. Andruiškevičius nešė vainiką, papuoštą
lietuviškomis -trispalvėmis juostomis ir
asistuojamas taip pat tautiniais -rūbais ap
sirengusių O. Virbi-dkaitės ir M. Stankevi
čiūtės. Po to žygiavo -anglų moterų ats. le
giono -dalinys, -skautai ir kiti.
Prie -paminklo nežinomajam kairiui atvy
ko Eccles miesto burmistras su žmona,
miesto valdybos n-ariad, dvasiškiai, teismo
pareigūnai ir kiti. Burmistras savo žodyje
-pareiškė:
„Duok Dieve, kad ši dienia įsąmonintų
Airijos (Ulsterio) sukilėlius, nes juk mes,
lietuviai ir kitos tautybės čia susirinkome
atiduoti -pagarbos tiems, kurie mirė, kad
mes gyventumėme“.
Iškilmingai uždėjus vainikus, o jų buvo
apie 30, minutė -skirta susikaupti.
Gražiai vėl visiems išsirikiavus, orkest
rui -griežiant pražygiuota -pro estradą, ku
rioje burmistras su žmona ir kitais aukš
tais valdininkais -priėmė jiems atiduodamą
ją pagarbą.
Anglų ats. karių ištaigingoje ir didžiulė
je salėje paskui susirinko apie 100 rinkti
nių kviestųjų svečių. Ramovė-nų Skyrius da
lyvavo visas. Viaiišės ir išgėrimai, atrodo,
vyko -klubo -sąskaita.
Man buvo priminta, kad -burmistras su
žmona vi-said-a ateina pasisveikinti ir pasi
kalbėti su lietuviais.
I-š tiesų pasigirdo būgno dundėjimas, ir
-apeigų viršininkas -paskelbė, kad burmist
ras atvyksta. Vi-si kaip vienas pagarbiai
atsistojo. Buirmii-stras su žmona, abu jau
-apie 50 m. amžiaus, labu su visomis regali
jomis, vaišinosi -prie -atskiro stalo. Po kiek
laiko -abu priėjo prie mūsų staliukų.
K. Murauskas -ir V. Kupstys, kaip ilgame
čiai veikėjai, turi čia gerą vardą, ir, atrodo,
burmistrais juos laiko lyg Manchesterio
Eccles miesto pilnateisiais nariais. Jie su
sa-vo skyrium yna pripažinti -anglų visuo
menės dalimi.
Beje, išvakarėse Lietuvių Klube įvyko
-mūsų kariuomenės -šventės minėjimas. Po
dienai pritaikytos V. Andruškeviči-aus kal
bos žodį tarė Eccles miesto valdybos narys
F. Lei-gh, kuris pabrėžė, kad k-aras yra
žiaurus, -nereikalingas -ir jo visokiais bū
dais vengtina, bet jei norime apsaugoti tai
ką, turime būti pasiruošę karuli, už tai -mes
mikliname, ginkluojame ir mylime siavo ka
irius.
Pagarba M-anchesterio ats. karių „Ramo
vės“ skyriui už tokį gražų lietuvių vardo
kėlimą, nes pokalbyje su vietinio- laikraš
čio (reporteriu -susidariau vaizdą, kad lietu
vių dalyvavimas ir šaunus pasirodymas
bus, kaip ir kitais -metais būdavo, tinkamai
-atžymėtas spaudoje.
Pagarba -skyriaus įkūrėjui V. Kupsčiui ir
jo ilgamečiai ir dabartiniam pirm. K. Mu
rauskui!
Sekmadienio eitynes ir programą filma
vo Gintas Barauskas, V. Kupsčio auklė
tinis, neseniai grįžęs iš Vietnamo, kur jam
buvo sužeistai koj-a. Šaunus 19 metų jaunuo
lis, puikus lietuvis.
Labai gaila, kad Romovėn-ų idėja neplin
ta plačiau Anglijoje gyvenančių lietuvių
tarpe.

V. A.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

ŠOKIŲ VAKARAS
Lapkričio 27 d. (šeštadienį) M-anchesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba saivo
Klubo patalpose rengia
ŠOKIŲ VAKARĄ.
Gros mėgiama muzika. Pradžia 5.30 vai.
vakaro.
Prašome tautiečius -gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

PRELATO JUOZO GUTAUSKO 75 METŲ
SUKAKTIS

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
Škotijos lietuvių gerb. prelatas Juozas suorganizavusi

Gutauskas jau sulaukė 75 metų deimanti
nio amželio. Savo -amžiaus pusę jisai pra
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
leido su Škotijos lietuviais.
kuris
pasitarnauja
lietuviams, kai reikia
Gimęs 1896 m. lapkričio 1 d. Lazdijų pa
geromis
dovanomis
pradžiuginti savuosius
rapijoje, mokslą išėjęs Lietuvoje ir Rusijo
je, 1920 metais buvo įšventintas kunigu. Po Lietuvoje.
to studijavo Vokietijoje. Lietuvoje buvo

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

VOKIETIJA

DERBY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė gražų ir gerai pavykusį Kariuomenės
šventės -minėjimą, į kurį -atsilankė DBLS ir
LNB Sekretorius A. Pranskūnas, Nottinghamo Sk. pirm. K. Bivainis, svečių iš Birminghamo ir kitur, -be to, didžioji dalis vie
tinių -tautiečių bei svečių.
Sk. pirm. J. Levinskas, pradėdamas mi
nėjimą, supažindino su dienos reikšme ir
paskaitai -pakvietė A. Pran-skūną. Prelegen
tas pirmiausia perdavė Centro valdybos
sveikinimus ir linkėjimus, kartu pasisaky
damas, kad tokia proga j am nėra ypač leng
va- kalbėti, nes jis Lietuvoje dar nebuvo
karys. Tačiau čia jis -perdėjo, nes jo kalba
b-uvo kruopščiai ir nuodugniai paruošta.
Jeigu kartais tautiečiai nekantrauja, k-ai
kalbėtojai per algai užtęsia, tai -šiuo atveju
buvo kitaip: visi susidomėję ir atidžiai
klausėsi. O prelegentas perbėgo nuo Lietu
vos kariuomenės pradžios, jos kūrimosi,
ano -meto jos uždavinių dki paskutiniųjų
laikų ir mūsų kariuomenės žlugimo. Praei
tis, pažymėjo kalbėtojas, įpareigojia mus ir
toliau dirbti ir kovoti už Lietuvos laisvę,
žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti minu
tės susikaupimu, ir tuo metu kalbėtojas
perskaitė Maldą už žuvusius.
Toliau k-alibėtojas ilgiau apsistojo prie
Lietuvos istorinės praeities ir priėjo prie
dabarties ir mūsų, tremtinių, lietuviškų
pareigų ir lietuvybės išlaikymo. Per daug
mes neįvertinome savo lietuviškų propa
gandinių reikalų, tęsė kalbėtojias. Daugelis
galvoja, kad bus išsiversta ir be jo, o tuo
daroma didelė žala, ypač dirbantiems pro
pagandinį darbą. Lietuviškais reikalais tu
rime būti susiklausę ir vieningi.
Dėl bendradarbiavimo .su Lietuvoje gyve
nančiais tautiečiais kalbėtojas -aiškiai pa
brėžė: „midi broliai ir sesės, mes nesame
priešai -jumis, ir jūs nesate jokie priešai
mums, mūsų bendras priešas yra Maskva“.
Mūsų laisvoji lietuviška spauda Maskvai
taip -pat yra laibai nemaloni ir erzina ją.
Toliau kalbėtojas -priminė, kad mūsų pa
reiga būtų remti savąją spaudą, ypač „Eu
ropos Lietuvį“, nes jlame atsispindi lietu
viškasis veikimas. Priminė, kad ko daugiau
tautiečių suprastų lietuviško vieningumo
-reikalą ir stotų į -DBLS ir joje aktyviai
veiktų. Be kita ko, davė gražių pavyzdžių,
kaip Centro valdyba veikia tarptautinėse
organizacijose ir kitur. Baigdamas perskai
tė gražiai skambančią Lietuvos kario dekla
raciją.
Tad -paskaita, kokios derbi-škiai j-au se
niai nesame girdėję, todėl susirinkusieji
kalbėtojui išreiškė padėką šiltu plojimu.
Meninę programą išpildė vietinių jaunų
jų lietuvių jėgos. Gražiai pasirodė jaunoji
Zita ir Jonas Popilkai, ypač mažoji Zita,
kuri elektroniniais vargonėliais išpildė net
8 lietuviškus dalykėlius. Mažosios On-utė ir
J-aniutė Zo-kaitės gražiai ir drąsiai padaina
vo lietuvišką duetą, -pasakė eilėraščių ir
pagrojo birbynėmis. Labai visiems patiko
Janutės deklamuoj-aimos „Akys ir rankos“.
Mūsų mažieji tikrai -atliko gražių lietuviš
kų -dalykėlių.'Padėka ir jų tėveliams.
Daugelį sujaudino F. Ramonis, akordeo
nu išpi-ld-yd-amias -gražių lietuviškų dainų
popury. Tai visiems priminė praeities die
nas, kai Derbyje buvo ir dainininkų būre
lis ir vaidybos grupelė ir t. t. Tai gražus
-prisiminimas.
Minėjimas baigtas Tautos himnu: Gie
dantiems vargonėliais pritarė Zita Popik-aitė. Po meninės dalies jaunieji programos
išpildytoj ai buvo apdovanoti saldumynais.
Vėliau -prasidėjo linksmoji dalis, šokiams
energingai grojant F. Ramoniui ir kartais
padedant A. V-alaintinud ir V. J-unokui. Šo
kių metu tautiečiai -galėjo išmėginti savo
laimę turtingoje loterijoje.
Tenka tik apgailestauti tuos tautiečius,
kurie į minėjimą neatėjo.
Galiausiai norėčiau rašinį užbaigti gra
žiomis eilėmis, kurias šiam minėjimui taip
puikiai sudėjo Konstancija Strakšienė:

Prie aukuro laisvės degančios ugnies,
Šauklio trimitas, padengtas rūdies.
Surakintom rankom stovi moteris,
Letargu -užmigo ją gynęs karys.

Bet jis -užmigęs negalės pabusti,
Kol j-auniiaiusi-as brolis j am netrimituos.
Bet ir tas bejėgis, kaip miegąs karys,
Jam kelią pastojo tas blogas žynys.

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

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.

Uždėjo užburtus laimės akinius,
Pro juos šis pasaulis -be laisvės gražus.
Kvatoja iš džiaugsmo piktasis žynys,
Trimitas rūdij'a, ir miega karys.

J. Levinskas
Tasai Lietuvių Namų Ako. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

NAUJO BENDRABUČIO KERTINIO
AKMENS ŠVENTINIMO IŠKILMĖS
įvyko lapkričio 13 d. (šeštadienį), šventini
mo apeigas atliko V. Europos lietuvių vys
kupas d-r. A. L. Deksnys -ir kum J. Urdzė.
Dalyvavo Federalinės ir Baden-Wuerttemibergo krašto vyriausybių atstovai.

VYSKUPAS A. L. DEKSNYS
spalio 23 lankė Pforzheimo lietuvius. Jė
zaus Širdies parapijos salėje įvyko priėmi
mas a-r religinė valandėlė. Ganytoją sveiki
no vokiečių parapijos klebonas Kaiser, lie
tuvių jaunamo ir suaugusių -atstovai — Lokatytės ir A. Cesevičius. Sugiedotas tautos
himnas. Vyskupo lankymosi proga materys
-prikepė -pyragų -ir visus -pavaišino.
Pforzheime ir -apylinkėje gyvena gražus
būrelis -gerų lietuvių, -kurie turėtų susibur
ti į VL Bendruomenės apylinkę.
Spalio 24 d. vysk. A. L. Deksnys lankėsi
pas Rastatto lietuvius, -kur buvo taip pat
nuoširdžiai sutiktas. Rastatto lietuviai yra
sudarę VLB -vietos apylinkę, kuru paskuti
niuoju -metu stengiasi pagyvinti savo veik
lą.

KAISERSLAUTERN
STOJA NARIAIS
Vietos LB -apylinkės pirmininko J. Poškaičio šeimoje -auga pajėgūs sportininkai.
Septyniolikmetis sūnus Vytautas, buvęs
Vasario 16 gimnlazijos mokinys, yra vienas
-pajėgiausių žaidėjų miesto tinklinio koman
doje, kuri sėkmingai dalyvauja Rheinland
Pfalzo krašto .tinklinio varžybose. Dvylikmetė -duktė Marytė stipriai reiškiasi plau
kiojime. Vokietijos pietvakarių sporto klu
bų varžybose šiemet ji ’laimėjo pirmąją vie
tą 100 m „Delphi-n“ p-la-ulkime, tą nuotolį nu
plaukdama per 1:38,6 miin. Taip pat laimė
jo 3 -antrąsias vietas: laisvu stiliumi 100 m
nuplaukė per 22,2 -min., 100 m -ant nugaros
per 1:29,3 min. ir 200 m laisvu stiliumi per
3:04,7 min.
LB apylinkės niairė Janina Polšfcaitytė, už
baigusi seselių pranciškonių gimnaziją,
-pradėjo Mainzo universitete studijuoti ma
tematiką ir -kūn-o (kultūrą.
Tos -pat apylinkės narė Aldona Subačiūtė
užbaigė braižytojos mokslą ir pradėjo dirb
ti savo specialybėje K-no universitete, ku
rio -administracijoje jau nuo -pernai dirba
jos sesuo Loreta, taip pat LE apylinkės na
rė.
Kaiiserslauteme gausu lietuviškojo jau
nimo. Sulaukę 18 metų, daugelis stoja į Lie
tuvių bendruomenę pilnateisiais nariais.

BENDRUOMENININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Vokietijos LB Valdyba -gruodžio 10-12 d.
d. Romuvoje ruošia bendruomenės darbuo
tojų suvaži-avimą-seminarą. Kviečiami da
lyvauti VLB Tarybas referentai, Valdybos
įgaliotiniai -prie Feder. Vokietijos kraštų
vyriausybių, apylinkių pi-rminiinkiai bei sek
retoriai arba j-ų įgaliotiniai ir vargo mo
kyklų mokytojai. Suvažiavime bus svarsto
mi mūsų -bendruomenės pagrindai, organi
zacija, lėšos, kultūrinės veiklos galimybės,
švietimais ir t. t. Apylinkių vadovybės ir ki
ti kviečiamieji asmenys padarys praneši
mus iš savo veiklos sričių.
Kinijos teritorija yra 3.690.000 kvadrati
nių mylių (39 kartus tokio didumo kaip
Britanija). Sov. Sąjunga ir Kanada turi di
desnius plotus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — lapkričio 28 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
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 lankymais pagal praneši
mą.
COVENTRYJE — gruodžio 5 d., 12.45 vai.,
šv. Elzbietos bažnyčioje. Iš vakaro ir
po pamaldų parapijiečių lankymas pa
gal -atskirą pranešimą.
BIRMINGHAME — 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.
ROCHDALE — lapkričio 21 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — lapkričio 28 d., 11 v-al.

PLOKŠTELĖS IR KNYGOS
Tik ką gauta plokštelė:
Virgilijus Noreika — Liaudies dainos ir
operos arijos.
Naujausios knygos:
V. Volertas — Pragaro vyresnysis. Prem.
romanas, kiain-a £2.20.
D. Bindokienė — 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,

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 Lauksiu tavęs, Lietuva brangi, Gimtinės
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
dangus.
Rašyti:

„DAINORA“,

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll KEW-SURREY.

14, Priory Rd.,

