
Nr. 43 (1188)

r Lietuvos \ 
mdonahn* 
M.MaWydo 
Cbfbhotcky

LI ETŲ VI S£

Londonas, 1971 in. gruodžio 7 d.

VAINIKAS SIMUI KUDIRKAI

Vilko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas su 
ponia lapKričio 22-23 a. d. vyKsta j Bosto
nų dalyvauti Simo Kudirkos išdavimo so
vietams metinės sukakties minėjime. Jį 
rengia Simo likimu susirūpinę Bostono lie
tuviai.

Kudirkos išdavimo metinių minėjimo or
ganizatoriai yra pasamdę laivą, kuriame 
tilps apie 100 žmonių. Laivas plauks į tą 
vietą, įkurtoje Simas buvo išduotas sovie
tams. Ten Vilko Pirmininkas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vardu nu
leis vainiką į jūrą. Visas iškylos išlaidas, 
įskaitant ir nuomą už laivą, dr. Valiūnas 
padengs savo asmeniškomis lėšomis.

Minėjimo, išvykos į jūrą rengėjai pakvie
tė dalyvauti ne tik Bostono lietuvius, orga
nizacijas -bei paskirus asmenis, bet ir toli
mesnių vietovių atstovus. Organizatoriai 
rūpinasi šiomis demonstracijomis atkreipti 
ir amerikiečių spaudos, radijo bei televizi
jos dėmesį.

Iškylos išvakarėse, lapkričio 22 d. vaka
re, Vliko Pirmininkas dr. Valiūnas Bostono 
visuomenei padarys platesnį pranešimą, iš
keldamas Simo Kudirkos įnašą į Lietuvos 
laisvinimo kovą ir ta proga paliesdamas ir 
Vliko veiklą. (ELTA)

RAKŠTIS I RUSIŠKOS MEŠKOS ŠONĄ

„Kensington Post“ lapkričio 19 d. nume
ryje paskyrė daugiau kaip pusę puslapio 
Maurice McKee pasikalbėjimui su DBLS 
sekretorium A. Pranskūnu apie lietuvius 
Britanijoje, jų padėtį, stambiąsias organi
zacijas, lietuvių darbus (laikraštį, kny
gas).

Pasikalbėjimo -antraštė: „Rakštis į rusiš
kos meškos šoną“.

Pasikalbėjimas iliustruotas A. Pranskūno 
fotografija, viduramžių žemėlapiu-, pavaiz
duojančiu Lietuvos padėtį ano meto Euro
poje, ir atsišaukimu, kuris buvo platinamas 
Raudonosios armijos -dainų ir šokių an
samblio turo metu.

NORI VILNIAUS IR LVOVO
Kanados lenkų tautinės sąjungos atstovų 

XX suvažiavimas priėmė tokį nutarimą dėl 
Vitaliaus ir Lvovo:

„Ryžtamės dirbti visais -galimais būdais, 
kad būtų išlaikytos vakarinės Lenkijos že
mės dabartinėse sienose ir kad būtų atgau
tos lenkų žemės rytuose su Vilniumi ir Lvo
vu, kurie buvo klastingai -atplėšti“.

Lenkų tautinė sąjunga Kanadoje turi 22 
skyrius.

PAŠAVL YJE
— 68 balsais prieš nė vieną komunistinė 

Kinija buvo pakviesta užimti Taiwano 
(Form-ozos) vietą Jungtinių Tautų maisto 
ir žemės ūkio organizacijoje.

— Prez. Nixonas žada pasinaudoti atitin
kamu įstatymu- ir -priversti grįžti į darbą 
JAV -uostų darbininkus, streikuojančius 
jau du mėnesius.

-— Amerikiečių FBI ieško vyro, kuris pa
grobė lėktuvą su 36 keleiviais, išgavo 200 
tūkstančių dolerių -išpirkų, parašiutu nusi
leido ir d-ingo.

— šarono ligoninėje prie Tel Avivo ir 
Had-asos ligoninėje Jeruzalės mieste gydy
tojai sustreikavo, kai jų kai kuriuos ėmė 
persekioti kraštutinieji reliiginink-ai, reika
laudami nedaryti -skrodimų ir patologinių 
tyrimų.

—■ Danij-a ir Norvegija yra pirmieji 
NATO sąjungai priklausantieji -kraštai, ku
rie pripažino Šiaurės Vietnamą.

—■ Rytų Vokietijos pasienio sargybiniai 
ties sienos perėjimo -punktais Berlyne pra
deda nuiminėti betonines kliūtis, ruošda
miesi pradėti priiminėti Vakarų Berlyno 
lankytojus.

— Britanijos laivynas pradėjo apmokyti 
vokiečių lakūnus naudotis Sea King mar
kės helikopteriais, ir vokiečiai britus pa
prašė -p-agamin-ti jiems 22 tos rūšies heli
kopterius.

— Viena aukščiausiųjų Prancūzijos lite
ratures premijų Prix Femin-a -šįmet paskir
ta korsikiečiui rašytojui Angelo Reinaldi 
už romaną „La'Moison dės Atlantes“ apie 
teisininką, kurio žmona yra niimfomania- 
kė, o vaikai susvetimėję.

— Ruošdamiesi busimiesiems prezidento 
rinkimams, JAV respublikonai jau surinko 
2 mil. svarų, pardavinėdami bilietus pie
tums po 200 svarų.

— Paryžius 1946 m. turėjo 37 laikraš
čius, dabar turi 14.

— Patruliavę Spree upėje, žiūrėdami, 
kad pabėgėliai nepraplauktų, du Rytų Vo
kietijos -policininkai su visu savo motorlai
viu pabėgo -į -amerikiečių zoną Berlyne.

— Italijoje suimta -buvusi vienuolė Ra- 
vasio, vadinusis motinėle Eugenija, kuri 
tariamos labdarybės vardu bus -per septy
netą metų kaulijimu, grasinimais, siuntinė- 
diam-a pasamdytus tariamus našlaičius ir 
tariamas vienuoles sau -į kišenę surinkusi 
-daugiau kaip milijoną svarų.

J. TAUTOS NEGALI PATEISINTI
Dviejų dienų ginčai dėl Baltijos valstybių Jungt. Tautose

JAV Kongreso Atst. Rūmų nario Edward 
J. Derwi-nskio (Illinois) lapkričio 15 d. kal
ba J. Tautų pilnaties susirinkimo Trečiaja
me Komitete (socialiniams, humanitari
niams ir kultūros reikalams) sukėlė nepa
prastą Sovietų Sąjungos delegatų nepasi
tenkinimą bei -pyktį. Iš tikrųjų dvi dien-a-s, 
lapkričio 15 ir 16, vyko aštrūs pasisakymai, 
ginčai tarp JAV ir sovietų delegatų.

Baltijos valstybių vardas dvi dienas buvo 
paminėtas ne mažiau kaip 20 kartų. Tai 
buvo reikšminga', turint galvoje, kad, Bal
tijos valstybėms netekus nepriklausomybės, 
net 80 -kraštų virto J. Tautų nariais ir da
bar džiaugiasi savo la-isve. Priminimas apie 
Baltijos valstybes tiems kraštams buvo 
svarbi pamoka.

Ypač griežtas pasisakymas už laisvę 
Baltijos kraštams

Lapkričio 15 ir 16 dienos -buvo svarbios 
dar -ir kitu -požiūriu: -atst. Derwinski ne tik 
griežtai pareikalavo laisvės Baltijos valsty
bėms, bet ir suteikė atkirčius sovietų dele
gatams, teigusiems, jog JAV delegatas, esą, 
suklastojęs istorinę tikrovę. Derw-inski ryž
tingai -ir kantriai atsakė į tuščius Sovietų 
Sąjungos delegatų V. S. Safrončiuko ir Vyt. 
Zenkevičiaus teiginius -apie Baltijos vals
tybių tariamąją laisvę ir tariamąją sovie
tiniu laikmečiu pasiektą pažangą. Sovietų 
atstovai, susidūrę su griežtais JAV delega
to teiginiais, tegalėjo nusiskųsti, kad jie, 
girdi, stebį pačias sunkiausias šaltojo karo 
akimirkas...
Sovietai — klasikinio imperializmo kraštas

J. Tautų Trečiajame Komitete svarsty
mai dėl laisvo apsisprendimo teisės buvo 
pradėti Sovietų Sąjungos ir Malio atstovų 
pareiškimais. Sovietų delegatas V. S. Saf- 
rončiuk piktai puolė ne tik JAV, bet ir D. 
Britaniją, Portugaliją, NATO sąjungos 
-kraštus, Izraelį ir kitus.

JAV -atst. E. J. Derwinski, pabrėžęs, kad 
Baltijos valstybės buvo okupuotos ir kad 
JAV bei kiti kraštai lig'šiol nepripažįsta tų 
kraštų užėmimo, dar -priminęs ir tūkstan
čių Baltijos kraštų gyventojų išvežimus į 
Sibirą, teigė, kad laisvas tautų apsisprendi
mas nepastebim-as ne tik Baltijos valstybė-

LAUKIAMA POLITINIO
STREIKO

nuošimčius, darbo našumas 3 nuošimčius.V. Vokietijoje gyvenantiems ir šiek tiek 
kasdieninę gyvenimo eigą sekantiems jau 
bus kritę į -akį, kad tarp metalo įmonių ir 
metalo -profesinių sąjungų vedamos dery
bos dėl naujo darbo atlyginimo sutarties 
sudarymo. Deja, ši kartą -atrodo, kad ta su
tarties sudarymo eiga palies ne vien tik 
metalo įmones. Atidžiai įsižiūrėjus į dery
bų eigą, susidaro stiprus įspūdis, kad šį 
įkartą V. Vokietija susilauks politinio strei
ko, jeigu paskutiniu akimirksniu darbda
viai ir jų patarėjai nepabūgs savo pačių 
ėjimų.

Viskas rodytų, kad metalo įmonės ir jų 
savininkai -nori streiką sukelti ne tiek savo 
padėtį gindami ar norėdami pakenkti pro
fesinėms sąjungoms, kiek vedami noro pa
kenkti socialdemokratų ir liberalų vyriau
sybei.

Savaime aišku, kad kai valstybėje vyks
ta neramumai -ar streikai, nėra lengva ir 
vyriausybei. Štai streiko atveju vyriausybė 
netenka net geros sumos pajamų. Taigi il
gesnio streiko atveju labai lengva sumaišy
ti vyriausybės iš -anksto nustatytąjį biud
žeto planą.

Darbininkų akimis žiūrint, padėtis yra 
tokia. V. Vokietijoje dabar kainų kilimo vi
durkis yra apie šeši nuošimčiai. Darbo na
šumas metalo pramonėje, darantis išvadą iš 
praeitų mėnesių, galės -būti apie trys nuo
šimčiai, -bet jokiu būdu ne mažiau. Rugsė
jo mėnesio eksporto statistika rodo, kad 
metalo -pramonės eksporto balansas buvo 
pozityvus — davė 11 milijonų viršpelnio, 
nežiūrint -tai, kad Amerika importui uždė
jo 10 nuošimčių mokesčio.

S-p-alio mė-n. Vokietija dar įsileido 16 tūks
tančių -turkų ir kitų tautybių darbininkų. 
Nereikia pamiršti, kad V. Vokietijoje vis 
dar vienam bedarbiui tenka dvi laisvos dar
bo vietos.

Suvedus viską į -krūvą, galima sakyti, 
kad metalo ir apskritai pramonės padėtis 
nėra tokia bloga, kaip įmonių savininkai 
ją paišo. Ir -profesinės sąjungos nėra tos 
pramonės žudikės, kaip jie skelbia. Papras
čiausias pavyzdys.

Šiaurės Wiurtemberge ir Badene, kur de
rybos nutrūko, profesinės sąjungos reikala
vo 11 ir pusės nuošimčio aukštesnio atly
ginimo. Visuomeninis neutralus taikytojas 
p-asiūlė priimti be streiko 7 ir pusę nuošim
čio. Profesinės sąjungos sutiko. Pasiūlymą 
atmetė darbdaviai, siūlydami, kaip ir iš pat 
pradžios, 4 su puse nuošimčio.

Tuo tarpu -kainos pakilo šiais metais 6

se, bet ir Rytų Vokietijoje. Jis pažymėjo, 
kad tik 1971 metais 4.400 R. Vokietijos pi
liečių, plaukdami į Daniją ar nugalėdami 
„gėdos sienos“ sustiprinimus, pasitraukė į 
laisvuosius Vakarus.

Derwinski p-abrėžė: „Sovietų Sąjunga 
vykdo klasikinio pobūdžio imperializmą“, 
pridūręs, jog ūkinė plėtra Sovietų Sąjungo
je sulėtėjus! ir kad tame krašte esama, be 
-pabafltiečių, ir kitų tautų, negalinčių pasi
naudoti laisvo apsisprendimo tei-se.

Visi Derwinskio teiginiai pribloškė so
vietų delegatus. Jie tokių pareiškimų nesi
tikėjo. Todėl jų vienintelis atsakas buvo: 
-amerikietis iškreipęs istorijos faktus, jis 
suklastojęs tikrovę, jis neturįs teisės kalbė
ti Baltijos -kraštų vardu...
Vyt. Zenkevičius kartojo senos plokštelės 

teiginius
Lapkričio 16 -diena buvo -būdinga sovietų 

delegato lietuvių tautybės Vytauto Zenke
vičiaus atsikirtirriu Derwinskiui. Panašiai 
kai-p Safrončiuk-as, Zenkevičius, gavęs teisę 
atsakyti amerikiečiui, taip pat puolė Bal
tijos -politinius išeivius. Esą, JAV suteiku
sios globą karo nusikaltėliams, jų neišda- 
vusios, jis paminėjo -ir jau mirusio A. Im- 
puleviči-aus pavardę.

Zenkevičius, save pristatęs „Lietuvos už
sienio -reikalų ministro pavaduotoju“, senos 
plokštelės stiliumi kartojo žinomus propa- 
gandinii-us, nuvalkiotus -teiginius. Lietuva, 
girdi, buvo atsilikęs -kraštas, net pusė gy
ventojų buvę beraščiai ir pan. O Sovietams 
įžengus (čia Zenkevičius kartojo Safrončiu
ko iir kitų pasaką) -buvęs laisvais Baltijos 
kraštų įsijungimas į Sovietų Sąjungos tau
tų sudėtį. Jis kėlė tariamąją Lietuvos pa
žangą, ją lygino net su JAV ir pan. Safron- 
čiulko ir Zenkevičiaus pyktis pirmiausia 
ryškėjo jų -iškeltame klalusime: „Kas įga
liojo JAV kalbėti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vardu?“ arba „Kodėl kišatės į vienos 
valstybės vidaus reikalus?“ Sovietų nuomo
nei pritarė ukrainiečių, -gudų, Čekoslovaki
jos delegatai.

Kiti delegatai, kaip Irako, sveikino Der- 
Winskį -iškėlus m-alžųjų kraštų teises. Ara
bas ir paklausė: „Kodėl garbingas JAV at-

Vislkas sudarytų 9 nuoš.
Darbdaviai sako, kad gana 4 ir pusės 

nuošimčio, dr nė kapeikos daugiau, ir šitaip 
visai V. Vokietijai. Nedaryti sutarčių su 
paskiromis provincijų įmonėmis, atskirai 
provincijomis arba kai kur net ir su paski
romis įmonėmis, kaip ikad iki šiol buvo. Tai 
reiškia, kad atlyginimas būtų tas pats tiek 
tam, kuris kažkur Bavarijos miške samdo 
3-4 darbininkus, tiek dr tiems, kurie gyve
na didmiesčiuose ir už kvadratinį metrą gy
venamojo -ploto moka po 4 ir 5 markes mė
nesiui.

Darbdaviai sako, kad -darbovietės atsi
durs pavojuje, jeigu atlyginimas bus pa
keltas daugiau kaip 4 ir pusę nuošimčio, 
nes, girdi, Amerika pakėlė importo mokėsi 
tį iki 10 nuošimčių, o tai labai apsunkina 
eksportą. Tad iš kur susidaro tas eksporto 
viršpelnis, kurį paskelbė V. Vokietijos Ban
kas, ir kam diar įvežami dirbti svetimtau
čiai, jeigu darbo rinka jau dabar taip 
įtempta? Juk tie atvežamieji yra irgi ne po
rai mėnesių samdomi. Jie turi sutartis dve
jiems metams.

Kuo V. Vokietijos metalo įmonių savinin
kai laiko darbininkus, rodo lapkričio 10 d. 
Bildzeitung išspausdintasis straipsnis. Ja
me sakoma, kad, dėl streiko uždarant įmo
nę, tie darbininkai, kurie nėra profesinių 
sąjungų nariai, gaus valstybinę pašalpą 
kaip bedarbiai. Tai yra viešai skelbiamoji 
netiesa: darbui tvarkyti įstatymo paragr. 
116 sako aiškiai, kad bedarbių pašalpos ne
galima mokėti tada, jei darbininkas neten
ka darbo dėl streiko. Bet kaip tas streikas 
galėtų prasidėti? Jeigu vienoje vietoje pro
fesinės sąjungos paskelbia streiką, darbda
viai, gindamiesi tokios pat galimybės, kito
je provincijoje taip pat uždaro savo įmones. 
Darbininkai, kurie nėra profesinių sąjun
gų nariai, paliekami Dievo valiai. Tas pats 
laikraštis toliau nurodo net profesinių są
jungų -tvarką, sakydamas, kad jos mokės 
streiikpinigius tik tiems, kurie yra ilgiau 
kaip trejus metus išbuvę nariais. Tai taip 
pat netiesa, nes profesinės sąjungos moka 
streiikpinigius išbuvusiems jose 3 mėnesius. 
Tclkie aiškinimai yra mulkinimas darbinin
kams akių ir painiojimas padėties.

Įmonininkų užsispyrimas, kaip sakiau, 
yra noras suduoti smūgį vyriausybei. Įmo
nių savininkai prisibijo vyriausybės veda
mosios vidaus ir ypač užsienio politikos ir 
streiku norėtų suduoti jai smūgį.

J. Petraitis 

stovas tokiu ryžtu negina Palestinos pabė
gėlių teisių?“

Priminė Molotovo — Ribbentropo sutartį
Visa eilė delegatų Trečiajame Komitete 

pasisakė prieš bet kurio -pobūdžio kolonia
lizmą. Reikia pažymėti, kad Austrijos de
legatas Franz Pein Komitetui pasiūlė dis
kutuoti ne tik ,-kolonijin-ių", bet ir „sveti
mųjų“ (alien) valdymą. Apie svetimųjų 
valdymą ar dominavimą pasisakė ir Irako 
delegatas Hisham Al-Shawi.

Atst. Derwinski dvi debatų dienas tris 
kartus -atsakė sovietų -ir kt. delegatams. 
Esą, sovietai, atstovo žodžiais, nuolat kei
čia istorijos faktus. Jis priminė vieną poli
tiką (Chruščiovą), kurio pavardės jau ne
bėra ir sovietų istorijos vadovėliuose. Der
winski pakartotiniai pabrėžė, kad Baltijos 
valstybės -prievarta -buvo įjungtos į Sovie
tų Sąjungą. Nurodė ir Molotovo-Ribbentro- 
po sutartį, ūkio sukolektyvinimą, religijos 
-persekiojimą, kraštų rusinimą. Jis pažymė
jo: J. Tautos negali tokios sovietų politikos 
pateisinti.

Dviejų dienų -kalbos, puolimai bei atsa
kai buvo svarbūs Lietuvos ir visų Baltijos 
valstybių -llaisvės bylai. (ELTA)

Kinija augina 220 mil. kiaulių, o tad suda
ro dangau kaip -trečdalį visų pasaulio kiau
lių.

Asilų ji turinti apie 11 mil.

Šiaurės kiniečių, -arba mandarinų, kalbą 
vartoja -apie 600 -mil. Kinijos gyventojų.

SEPTYNIOS dienos
Povandeninių grėsmė

Vyriausias sąjungininkų karinių pajėgų 
Atlante vadas -admirolas Duncanas galvo
ja, kad sovietų povandeniniai laivai yra pa
vojingesni už vokiečių -tos rūšies pajėgas 
antrojo pasaulinio karo metu.

Jeigu Sov. Sąj unga- tokiu pat greičiu kaip 
Migi šiol gaminsianti tuos povandeninius, tai 
po penketo metų ji turėsianti jų daugiau 
kaip visi NATO kraštai kartu sudėti.

Apsikapojimas Jungtinėse Tautose
Svarstant Jungtinėse Tautose Sov. Są

jungos siūlomosios .nusiginklavimo konfe
rencijos klausimą, JAV -atstovas pasisakė 
už susitarimus tarp atskirų valstybių.

Sov. Sąjungos -atstovas Malikas priminė, 
kad -atėjo laikas darbų, ne žodžių, ir reikią 
viską daryti -gelbėti žmonijai nuo galimo 
atominio pavojaus. Jis prikišo i-r Kinijai, 
kad ji kartu su JAV giedanti neigimo due
tą.

Kinijos -atstovas Kuan-hu-a tada pakalti
no Sov. Sąjungą „didžiosios valstybės šo
vinizmu“ ir „socialimperializmu“. Kinija 
esanti apsuipta-amerikietiiškųjų ir rusiškųjų 
raketų bazių. Ar tai nesąs savo rūšies due
tas? Jeigu Rusija iš tiesų norinti siekti nu
siginklavimo, tai tegu ji pasižada pirmoji 
nepasinaudoti -atominiais ginklais, panai
kinti savo atomines bazes ir iš užsienių 
parsigabenti priemones atominiams gink
lams paleisti.

Žuvo Jordano ministeris pirmininkas
Palestiniečiai teroristai nušovė Egipto 

sostinėje Kaire Jordano ministerį pirminin
ką Telį ir sužeidė užsienio reikalų min. Sa- 
lahą.

Jie dalyvavo arabų kraštų konferencijo
je.

Vistiek 99,8 procentai
Oficialiu pranešimu, Čekoslovakijos rin

kimuose ėjo balsuoti 99,8 procentai.

Ką Scheelis sužinojo?
Grįžęs iš Maskvos, V. Vokietijos užsienio 

reikalų ministeris Scheelis pareiškė, kad 
jo nuomonė dėl Europos -saugumo konferen
cijos ir karinių pajėgų sumažinimo beveik 
visiškai sutampa su Sov. Sąjungos vadų 
nuomone.

Slaptų dokumentų istorija
Karo metu žvalgyboje tarnavęs E. H. 

CoOkridge dabar išėjusioje knygoje „Spy 
trade“ tvirtina, kad 1970 m. rugsėjo mėn. 
du amerikiečių lėktuvus pagrobė ne pales- 
tinlilečiai, bet tokiam darbui paruošti komu
nistai.

Tuose lėktuvuose buvę gabenami slapti 
NATO planai ir dokumentai. Jie atsidūrę 
sovietų rankose.

Naujasis bus dar griežtesnis
Žuvusio -ministerio pirmininko Telio vie

ton Jordano karalius -paskyrė Lawzrj, ku
ris yra dar piktesnis palestiniečių partiza
nų priešas. •

Telis -buvo nužudytas, kadangi be pasi
gailėjimo sudrausmino palestiniečius.

SUSITIKIMAS SU ATST. E. J.
DERWINSKIU

Baltijos kraštų išeivių susitikime su atst. 
E. J. Derwinskiu, įvykusiame lapkričio 15 
d. (tą dieną jis Jungt. Tautų Trečiojo Ko
miteto posėdyje įkalbėjo apie Baltijos vals
tybes) Estų Namuose New Yorke, dalyvavo 
Lietuvos Gen. Konsulas New Yorke A. Si
mutis, Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, estų konsulai E. Ja-akson ir E. H. Link- 
horst, LB New Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis, latvių Sąjungos JAV-se pirm. U. 
Grava, „ELTOS“ ir „Dirvos“ atstovai V. 
Alseika ir E. Čekienė ir kt. Vakarą su dis
kusijomis surengė BATUN. (ELTA)

KO TIKISI TAIWANAS?
Formozos salą valdanti Taiwano nacio

nalistinės Kinijos vyriausybė spėja, k-ad ko
munistinė Kinija greit -pareikalaus JAV ne
beginti Quemojiaus ir Matsu salų ir pritai
kyti sankcijas „nelegaliai“ Taiwano vyriau
sybei.

PAMINĖTAS F. DOSTOJEVSKIS
Lapkričio 11d. visos Sov. Sąjungos mastu 

buvo paminėtais Maskvoje rašytojas F. Dos
tojevskis (150 m. gimimo sukakties proga).

Dalyvaujant partijos centro komiteto na
riams, minėjime kalbėjo K. Fedinas ir B. 
šučkovas.

Tarp 1966 m. -birželio -mėn. ir 1967 m. ko
vo mėn-. Kinija išplatino „Mažosios raudo
nosios knygos“ su Mao Cetungo gudriomis 
mintimis 330 mil. egzempliorių.

Dvidešimt pirmąją
JAV prez. Nixonas paskelbė, kad vizitą į 

Kiniją jis pradės 1972 m. vasario 21 d.

Kliūtis dėl Berlyno
Didžiausia kliūtis Rytų ir Vakarų Voikie- 

trjoms baigti -susitarti dėl susisiekimo su 
Berlynu esanti Rytų Vokietijos nusistaty
mas laikyti savo piliečiais pabėgėlius.

Jei -tikrinant -toks patektų į Rytų Vokie-: 
tijos pareigūnų rankas, tai turėtų atsakyti 
prieš įstatymus už -pabėgimą.

Pabėgėlių suaugusius vaikus Rytų Vokie
tija net norėtų imti į -kariuomenę.

Rodezija dairosi Europoje
Susitaikiusi su Britanija, Rodezija yra 

atsiuntusi -savo atstovus j Europą aiškin
tis, kaip ji galėtų pritapti prie praplėstos 
Europos Ekonominės Bendruomenės.

Karas vyksta
Nors nė vienos pusės nepaskelbtas, ka

ras tarp Indijos ir Pakistano vyksta, ir abi 
pusės kaltina viena kitą, di-džiuojiasi savo 
laimėjimais ir priešo pralaimėjimais.

Septynioms dienoms su žmona
JAV prez. Nixonas važiuos į Kiniją sep

tynioms dienoms.
Mao Cetungas jį pakvietė -atvažiuoti su 

žmona.

Sustabdomas ginklų tiekimas
-Kadangi aiškėja, k-ad Indijos kariuomenė 

vis dėlto braunasi gilyn į Rytų Pakistata-ą. 
JAV nutarė daugiau nebetiekti jai ginklų.

Niekas nesiryžta pripažinti
Bangia Deš (nepriklausomybės siekiančio 

Rytų Pakistano) delegacija diu mėnesius 
mezgė ryšius New Yorke su įvairių kraštų 
delegacijomis Jungtinėse Tautose, bet grį
žo tuščiomis -rankomis: nė vienas iš JT 
esančio 131 -krašto nesiryžo paremti nepri
klausomybės klausimą.

Lenino ordinas
Sov. Sąjungos maršalui Žukovui už nuo

pelnus valstybei ir kariuomenei 75 m. am
žiaus proga paskirtas Lenino ordiniais.
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PUTINO LAIŠKAI AUSTRALIJON
1957 metai jiaiu buvo politinio atoslūgio 

metai Sov. Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje. 
Tais metais Magdalena Mykolaitytė-Slavė- 
nienė bus pamaišiusi iš Australijos pirmąjį 
laišką broliui žymiajam lietuvių rašytojui 
prof. Vincui Mykolaičiud-Putinui. Užsimez- 
•gęs susirašinėjimas tęsėsi visą dešimtmetį, 
šarvo seseriai, svainiui! J. Slavėnui ir jų 
dukrelei Raselei Putinas parašė iš viso 39 
laiškus, ir jie dabar yra visi išspausdinti 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Can- 
beirtros apylinkės išleistoje 72 puslapių kny
gutėje „Vinco Mykolaičio-Putino laiškai 
Australijon sesei Magdalenai Slavėnienei ir 
jos šeimai, 1957-1967“. Leidinį yra redaga
vęs Jurgis Janavičius. Kaina 2 australiški 
doleriai, plius persiuntimas.

Išleisti žymiųjų žmonių laiškus nėra jo
kia- naujiena. Ne tik žmonių darbai, bet ir 
laiškai ką nors sako apie jų autorius, jų gy
venamąją aplinką, jų -gyvenimo sąlygas, jų 
santykius su kitais. Taip, laiškai gali daug 
ką sakyti.

V. Mykolaitis-Putinas pradėjo susirašinė
ti su seserim jau turėdamas gerai per 60 m. 
amžiaus. Jį ir už jį jaunesnę jo žmoną jau 
'buvo pradėjusias kankinti ligos. Jau ir pir
majame laiške jis -užsimena -apie kai ku
rdas ligas (savo sklerozę, stuburo sukalkė- 
jirną), kurios net vaikščioti trukdo. Tais 
pat metais jis perserga ne tik gripu, bet ir 
plaučiu uždegimu. Tolimesni laiškai po to 
jiau nerodo, kad rašytojas -būtų visiškai at
gavęs sveikatą ir gerą nuotaiką dirbti. Vis 
senos ir naujos ligos, vis vien tik viltys, 
kad gal dar -galėsiąs daug ką padaryti, iš
versti A. Mickevičiaus „Poną Tadą“, para
šyti „Sukilėlių“ antrąją dalį ir „Altorių Še
šėly“ ketvirtąjį tomą, bet ką jis per tą de
šimtmetį bepaidarė, tai parašė du nedide
lius poezijos rinkinius, gabalą „Sukilėlių“ 
ir truputį -atsiminimų.

Tiesa, laiškuose užtinkame Skundą, kad 
jis Lietuvoje pasidiaręs lyg ir užmirštas — 
laikraščiai -apie jį nerašą, lyg jo ir nebebū
tų. Bet tuo Skundu, tur būt, sunkoka pati
kėti, jis greičiau yra vien blogos nuotaikos 
padiktuotas. Už „Sukilėlių“ pirmąją dalį 
juk Putinui -buvo paskirta valstybinė pre
mija. Pagal „Sukilėlius“ -turėjo būti para
šyta ir iš tikro buvo parašyta opera, bet su 
„ideologinėmis“ klaidomis. „Sukilėlių“ ro
manas -buvo tuoj i-špirktas ir paskui vėl 
kartojamas jo -naštų tomuose. Beje, netru
kus valstybinė leidykla pradėjo leisti visus 
jo raštus tomų serija. „Altorių šešėly“ buvo 
verčiami į įvairių tautų kalbas (sesuo net 
rūpinosi tą stambų veikalą ilšversdinti ir iš- 
leisdinti -anglų kalba, nors laiškuose rašy
tojas abejojia, -ar tai yra toks diarbas, kuris 
tiktų -anglosaksams). Taigi negalėtume sa
kyti, kad V. Mykolaitis-Putinas būtų buvęs 
užmirštas. Tik būdinga, kad tą Skundą ra
šytojas išdėsto 1962 m., kaii jau buvo iš
spausdinta tomais -didžioji jo raštų dalis ir 
kad čekai, išspausdinę jo „Altorių šešėly“, 
recenzijoje palygino jo tą veikalą su Sten
dalio, Balzako, Floberio veikalais. Rašytojui 
atrodo, kad jį supusi šalta tuštuma ir nesi- 
domėjimas juo pasibaigė 1962 m. suruoštu 
jo kūrybos vakaru ir pasirodymu J. Lan
kučio parašytosios jo kūrybos monografi
jos. O tos pesimistinės nuotaikos bus visiš

kai išsisklaidžiusios, kai rašytojas po to li
teratūros vakaro paskaitė „Tiesoje“: „Di
delis talentas, vertingi įkūrimai“. Vėliau jis 
dar buvo apdovanotas liaudies rašytojo 
garbės vardu.

Laiškuose išmėtyti prasitarimai rodytų, 
-kad V. Mykolaitis-Putinais buvo ypač jaut
rus savo kūrybos vertinimams. Jam rūpėjo 
gauti straipsnius, kuriuose rašoma apie jo 
kūrybą. Jis neužmiršta- pasisakyti, kaip į jo 
„Altorių šėšėly“ žiūri čekai, kokiu tiražu 
knyga išleista rusų kalba, kad davęs leidi
mą versti į vokiečių kalbą.

Lietuvos gyvenimo sąlygų laiškuose už
tinkame tik smulkias nuotrupas. Pati bū
dingiausia nuotrupa bene bus ši: „Griniaus 
studiją -apie mane gavau tik paskaityti. Ją 
paėmė į -spec, fondą. Laukiu, kaip rašai, ki
to egzemplioriaus, siųsto Instituto adresu. 
Galgi tas mane pasieks“. Dėl to kito redak
torius paaiškinimuose yra prirašęs: „Šis 
egzempliorius Putino nepasiekė“. Prof. dr. 
Griniaus studija vokiečių kalba buvo iš
leista užsieniuose ir, kaiip matome, Lietuvo
je negalėjo pasiekti rašytojo, pakeliui buvo 
nacionalizuota. Priešingai, rašytojas savie
siems į Australiją, kaip (laiškai rodo, be jo
kių (kliūčių protarpiais vis atsiųsdavo kny
gų, žurnalų, laikraščių.

Kai kuriuos skaitytojus gal -šiek tiek ste
bins, kad toks didžios kultūros žmogus 
laiškuose savo seserį v-adina Medži, savo 
žmoną Ly, pats daugelį laiškų pasirašo Vy. 
Nežinantiems tokių vaikiškai skambančių 
malonybinlių ar prav-ardžiavimosi žodžių is
torijos, keistai visa tai nuskambės. Tokių 
dokumentinių leidinių specialistai, be abe
jo, turės aiškesnę nuomonę ir dėl to, ar 
laiškų kalba lar -Skyryba kai kur turėjo bū
ti patvarkyta, iar palikta, kaip orignale yra.

Laiškai, be abejo, pirmiausia sudomins 
literatūros žmones. Politikai ne ką juose te
suras. Literatūros žmonės, suregistravę vi
sus V. Mykolaičio-Putino Skundus dėl lig?) 
ir nesveikatos, -galės pasidaryti džiaugs
mingą išvadą, k-ad net ir iš tokio fiziškai 
jau sukiužusio poeto vis -dėlto buvo susi
laukta dar poros naujų poezijos rinkinių. 
Tų rinkinių poeziją juk buvo puikiai įver
tinta.

K. Abr.

L. URBONO PARODA
Sydney (Australija) erdviose Holds

worth galerijos patalpose lapkričio mėn. 
atidaryta neseniai1 iš JAV grįžusio moder
nisto Leono Urbono dailės darbų paroda.

Dail. Vaclovas Ratas „Mūsų Pastogėje“, 
be kita ko, rašo, kad tos parodos atėjo pa
sižiūrėti vienas žymiausiųjų -australų meno 
kritikų. Jis paklausęs, kaip j-am patinka L. 
Urbono paroda. Kritikas atsakęs: „Užintri- 
gavo jį seksiąs, štai j-au kelintoj vietoj ant 
sienos pakabina lyties organus!“

Bet aplamai dail. V. Ratui L. Urbono pa
roda paliko gerą įspūdį.

SLOVAKŲ KALBA
Sąmonės srauto stiliumi parašytoji Al

fonso Bieliausko knyga „Kauno romanas“ 
išversta į slovakų kalbą.

SU LIETUVIAIS
PROF. J. ŽILEVIČIAUS SUKAKTIS

Muzikas kompozitorius prof. Juozas Ži
levičius šiais metais kovo 16 d. sulaukė 80 
metų amžiaus.

Prof. J. Žilevičius jau eilė metų gyvena 
Chioagoje pas lietuvius jėzuitus.

Neseniai buvo baigtas spausdinti -prof. J. 
Žilevičiaus stambus veikalas „Lietuvis var
gonininkas išeivijoje“, šio veikalo leidėjai, 
Lietuvių Vairgoniniinkų-Muzikos sąjunga, 
savo žodyje rašo: „Leidėjai, išleisdami šį 
veikalą, kaip tik nori -atžymėti šio kilnaus 
Maestro 80 metų sukaktį. Tegu tai būna jo 
darbštaus gyvenimo įvertinimas“.

ALĖ RŪTA — LITERATŪROS 
REDAKTORĖ

Rašytoja Alė Rūta, -gyvenanti Los Ange
les mieste, pakviesta vesti literatūros sky
rių „Lietuvių Dienų“ žurnale.

Tą skyrių ilki savo mirties redagavo a. a. 
rašytojas Juozas Tininis.

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Operos fondas Chicagoje išleido Kazi

miero Viktoro Banaičio trijų veiksmų ope
rą „Jūratė ir Kastytis“ -anglų kalba.

Operos libretas Bronės Buivydaitės, į 
anglų kalbą vertė -poetas Nadas Rastenis.

JURBARKO MONOGRAFIJA
Iš „Draugo“ matyti, kad rašytojas Anta

nas Giedraitis ruošia Jurbarko monografi
ją-

LIETUVIŠKA DISERTACINĖ TEMA
„Tėviškės Žiburiai“ raišo, kad Arūnas 

Ališauskas, studijuoj-antis B-altimorė-je, 
daktaro disertacij-ai pasirinko temą „Lie
tuvių emigracij-a tarp 1880 metų ir I D. ka
ro“.

VAGYS BAŽNYČIOJE
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad tėvų sale

ziečių šv. Juozapo -parapija Sao Paulo mies
te, Brazilijoje, spalio mėn. buvusi apvogta. 
Vagys išsinešė paauksuotas taures bei kitus 
liturginius indus.

R. VIESULAS KROKUVOJE
Romoje gyvenančio dail. Romo Viesulo 

grafikos darbų paroda buvo surengta Kro
kuvoje.

ŠIAUDELINIŲ PAVEIKSLŲ PARODA
Originalią šiaudinukų parodą surengė 

Uršulė Lukoševičiūtė-Astrienė M. K. Čiur
lionio galerijoje Chic-algoje.

Jos paveikslai esą sukurti i'š priklijuotų 
išlygintų šiaudelių.
PAMINĖTAS PREL. M. KRUPAVIČIUS
Lietuvų -krikščionių demokratų sąjungos 

Detroito (JAV) skyriaus valdyba surengė 
prel. M. Krupavičiaus minėjimo akademi
ją-

Apie prelato gyvenimą ir veiklą pagrin
dinį pranešimą Skaitė krikšč. dem. centro 
valdybos pirmininkas Algirdas J. Kasulai- 
tis.

PASAULYJE
PARAPIJOS JUBILIEJUS

Detroito (JAV) lietuvių šv. Petro para
pija -atšventė savo -auksinį jubiliejų.

šv. Petro bažnyčia buvo pašventinta 1921 
m. liepos 10 d.

KNYGŲ MUGĖJE LIETUVIŲ POEZIJA 
IŠPIRKTA

An-twerpene, Belgijoje, neseniai buvo su
ruošta keturiasdešimtoji knygų mugė, ku
rioje, be kita ko, pardavinėta ir Z. Teni- 
sonaitė-s-Hellemams f lamų kalba paruoštoji 
lietuvių poezijos rinktinė.

Kol pasibaigė mugė, ta rinktinėj kiek jos 
ten buvo, išpirkta iki paskutinio egzemplio
riaus!

PUMPURĖLIS

„Laikas“ (Buenos Aires) rašo, kad Ber- 
risso Mindaugo draugijos j-aunosios veikė
jos Ona ŠeštakauSkienė, Elena Šaulienė ir 
Zuzana Mikelaitienė suorganizavo naują 
lietuvių tautinių šokių ir dainių grupę, ku
riai parinktas „Pumpurėlio“ vardas.

IR NAUDINGA, IR PELNINGA

Viena -anglė — namų šeimininkė — per 
BBC skundėsi, kad visur tik žodžiai, žo
džiai ir žodžiai. Ar toks skundimasis išmin
tingas?

-Be žodžių negalima nei minčių perteikti, 
nei laikraščių atspausdinti, nei su nieku 
susiik-albėti. Kas valgis kūnui, tas žodis žmo
gaus dvasiniam ir medžiaginiam gyveni
mui.

Tiesa, yra žmonių, kurie daugiau kailba, 
negu ką naudinga daro. Yra žmonių, kurie, 
-ir gerą žodį išgirdę, jo nesuvirškina ir Savo 
dvasios nepraturtina.

Viską reikia pradėti nuo savęs. Savas pa
saulis yra pats svarbusis.

Grįžkime prie minėtų laitgailos dailių — 
pinigų, vaistų ir kosmetikos. Tai irgi žo
džiai, bet paverskime juos gyvais ir vei
kiančiais.

«»»

Atgaila, kaip pinigu, mažinkime savo 
bausmes už mūsų nusikaltimus Dievuli ir 
artimui. Mokėkime dvasines skolas už save 
ir už kitus. Kaip? -Malonus žodis artimui, 
ypač tam, kurio nemėgstame ar kuris mus 
įskaudino, nuskriaudė, -apšmeižė, pažemi
no; -geras -darbas ne tik prieteliams ir arti
miesiems, bet kiekvienam žmogui — tai vis 
atgailos pinigai, kurie tokie naudingi savo 
sielos išganymui. Kiek daug progų turime 
daryti gera nelaukdami už tai jokio atlygi
nimo. Kiek daug -gera mums Dievas daro,

„AMERIKOS BALSO“ DVIDEŠIMTMETIS

Vašingtone spalio 7 d. Amerikos Taryba 
suruošė iškilmingą „Amerikos Balso“ lietu
vių skyriaus dvidešimtmečio minėjimą.

„Amerikos Balsas“, kaip žinia, radijo 
bangomis informuoja Lietuvą apie laisva
me pasaulyje esančių lietuvių gyvenimą, 
kultūrinę veiklą, siekimus atgauti nepri
klausomybę ir kt.

Lietuviškasis „Amerikos Balsas“ pradėjo 
darbą 1951 m. vasario 16 d. Pradedant kal
bas pasakė Lietuvos atstovas Vašingtone 
min. P. Žadeikis, -anuometinis JAV valsty
bės departamento sekretoriaus pavaduoto
jas E. Barrett, kongresmanas D. Flood.

Nuo pat pradžios Skyriui vadovauja Kos
tas Jurgėla. šiuo metu „Amerikos Balse“ 
dirba: Jurgis E-lekaitis, Leonardas Damb- 
riūnas, Barbara Darlys, Kostas Jurgėla, 
Juozas Laučka, Alfonsas Petrulis, Antanas 
Vaičiulaitis ir Juozas Vytėn-as.

VERČIAMA A. NORIMO APYSAKA

A. Norimo -apysaką „Be namų“, laimėju
sią JAV LB kultūros fondo premiją, į ang
lų -kalbą verčia Rochester universiteto stu
dentė Daina Kojelytė.

nepaisydamas mūsų nusikaltimų ir apsilei
dimų. Ką -turi, ko nesi gavęs ils Dievo?

♦ »»
Visi esame girdėję žodį „marinimasis“. 

Kasdienine kalba tariant, tai yra savęs su
drausmintai as dvasine prasme. Suvaržymas 
savo norų, net ir gerų.

Tai yra -antroji -atgailos dalis — vaistai. 
Retas kuris iš -prigimties turi švelnų būdą, 
ramų elgesį, guodžiantį šypsnį. Bet savęs 
drausminimas — mariniimas's — atgailos 
dvasioje gali mus padaryti ir švelnius, ir 
romius, ir linksmus. Jei kitų šiurkštumai, 
nekantrumai, staigūs pykčiai priimami at
gailos dvasioje, tai jie yra vaistai, kurie 
mus gydo nuo mūsų pačių silpnybių ir lai
mi naujas Dievo malones. Tai yra didėlė 
gyvenimo -išmintis, bet taip mažai teverti
nama.

**«
Atsiteisę Dievui už savo kaltes, būsime 

ramūs ir nebijosime mirties. Ramumas il
gina amžių ir turtina žmogaus asmenybę.

Save sudrausminę, atgailos dvasioje atsi
žadėję vieno kito malonumo ar patogumo, 
tampame švelnesni, linksmesni ir nuosai
kesni savo santykiuose su artimu. Tai jau 
atgailos kosmetiškos priemonės, kurios tik
rai gražina mūsų gyvenimą.

Bet atgailos dvasia ir ją j a gyvenimas nė
ra vienos dienos ar vienerių metų dalykas. 
Tai yra mokykla, kurią turime lankyti- visą 
gyvenimą. Atgailos -atsilyginimo Dievui ir 
-artimui, savęs tobulinimo priemonės visuo
met reikalingos.

Įpraskime į šitą švelnią, gražią, net vi
liojančią atgailą nuo šito -advento. Padary
kime tą žodį „atgaila“ lyg nauju krauju, te
kančiu mūsų -asmenybėje. Kalėdų šventės 
ateis ir prabėgs. Mūsų gi laukimas pasima
tyti su mūsų Išganytoju po mūsų mirties 
turi būti nuolatinis. Mes turime prieš Jį pa
sirodyti teisūs, ramūs ir su šypsena veide.

A. J. S.

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
I tą kalėjimą ir to paties viršininko ži

nion pateko ir gyd. P. J-ašinskas. Jis ten iš
buvo labai trumpą laiką, nes kiti dakta
rai pasirašė už jį, ir jis (ilki teismo buvo 
-paleistas. Vėl jis dirbo ligoninėje. Keletą 
naktų miegojome visi kartu sulindę į šiau
dus, paklotus -ant medinių grindų. Gerai 
atsimenu pirmąjį jo laisvosios nakties ry
tą. Keliamės mes, keliasi ir gyd. P. Jašins- 
kas. Sanitarė A. Krocaitė paklausė:

— -Pone daktare, -tur būt, blogai miego
jote?

Gydytojas jiai atsakė:
— Labdi gerai pailsėjau. Palyginti su 

kalėjimu, tai tikrai karališkai išsimiegojau.
Iš to -galima suprasti, -kokiame kalėjime 

buvo laikomi po karo sugaudytieji įtartini 
žmonės.

Ligoninėje labai trūko vaistų. O kai jų 
trūksta, tai neįmanoma teikti pagalbos. La
bai nudžiugome, kai sužinojome, kad buvu
sioje (kunigų seminarijoje yra likęs rusų 
kariuomenės vaistų sandėlis. Paprašėme, ir 
vokiečiai leido tuos vaistus parsigabenti į 
ligoninę. Iš mjr. Berento ūkio dar bolševi
kų laikais buvo nacionalizuoti arkliai ir ve
žimai ir naudojami ligoninės reikalams. Pa- 
ruošėm du ilgom drobynom (vežėčiom) ve
žimus, miesto savivaldybė davė keletą žy
dų padėti, ir parsigabenom iš ten visus 
vaistus. Vokiečiai buvo sakę, kad jie ateis 
tų vaistų patikrinti ir kad be jų įsakymo 
negalima sunešti į ligoninę. Visiems buvo 
aišku, kad vokiečiai -geresnius vaistus no
rės sau pasiimti. Dėl to ligoninės kieme 
pirmiausia mūsų daktaras patikrino vais
tus. Genesnius atrinkome ir paslėpėme 
tvarte giliai po šiaudais. Likusius vėl už- 
dangstėme vežimuose brezentais, ir tada 
buvo pakviesti vokiečiai. Patikrinę ir nie
ko gera neradę, leido sunešti į ligoninę.

Rusų kareivių buvo likę ne tik kaimuo
se: kartais pasimaišydavo ir pačiame mies
te. Kartą vokiečiai žydų kapinėse surado 
pasislėpusius tris. Vokiečių apsupti, jie me

tė ginklus, iškėlė rankas ir pasidavė. Bet 
kai vokiečiai priėjo, tai vienas mongolas 
staiilga griebė savo šautuvą, paleido šūvį 
ir sužeidė vieną vokietį. Tada vokiečiai 
įniršo, atidarė ugnį ir visus'nušovė. Vieną 
jų dar pusgyvį buvo -atsigabenę į ligoninę, 
norėdami atgaivinti ir pravesti kvotą. Bet 
atgaivinti nepavyko — sužeistasis mirė. 
Tas įvykis vokiečiams parodė, kokiais gy
nimosi veiksmais naudojasi rusų kareiviai.

Ligoninėje apgydytuosius rusų belaisvius 
visus išvežė ij Vokietiją. Visi buvo kariškai 
aprengti, patikrintos jų kuprinės. Daugu-

V. VYTENIETIS

mas turėjo sausą davinį: rūkyta žuvis (vob- 
la), marinuoti rugių -grūdai ir pakučiai kaž
kokių miltų mišinio. Pirmąją karo dieną, 
ikai sužeistuosius priėmėm į ligoninę, sku
bėdami, matyt, sukeitėme kai .kurių drabu
žius. Kai jiems reikėjo išvažiuoti, išdalijo
me drabužius ir liepėme -apsirengti, tai 
vien-as nenori mautis paduotų kelnių. Klau
siu, kas čia yna. Sako, kad čia politruko 
kelnės. Žiūriu — iš -tikro šonuose įsiūti rau
doni kantai. Ar ten tikrai buvo politruko 
kelnės — nežinau, nes rusų kariuomenėje 
man neteko tarnauti. Matyt, kareiviai j-au 
žinojo, kaip vokiečiai elgiasi su į nelaisvę 
paimtaisiais politrukais. Dėvėdamas teikias 
kelnes, būtų laikomas politruku ir gautų 
atitinkamą atpildą. Keinių pakankamai tu
rėjome, tai pakeitėme. Pasirodo, j ligoninę 
su kareiviais -buvo patekęs iir politrukas.

Vokiečiai jau pirmosiomis dienomis iš
leido įsakymą, kad neturintiems leidimų 
nuo 10 vai. vakaro draudžiama mieste 
vaikščioti. Mieste patruliavo vokiečių ka
reiviai. Vieną pirmosios okupacinės savai

tės naktį kažkas apšaudė vokiečių patru
lius. Tuo metu Kapų gatvės rajone vokie
čiai -pastebėjo keletą vyrų ir visus juos su
šaudė. Įtarta, kad -užpuolimą suruošė vieti
niai žydai ir komjaunuoliai. PO to įvykio 
tuoj buvo surinkti Vilkaviškio žydai, užda
ryti į getus, ir ilš ten juos varydavo miesto 
valyti. Surinktieji Vilkaviškio apylinkėje 
buvę komunistinės valdžios pareigūnai bu
vo sugrūsti į kalėjimą. 1941 m. liepos pa
baigoje vokiečiai jau pradėjo šaudyti Vil
kaviškio žydus. Šaudė vokiečių SS koman
dos kareiviai. Tą pirmąją dieną be teismo 
sušaudyta nemaža ir lietuvių. Po tų žudy
nių vokiečiai triukšmingai puotavo ir da
lijosi sušaudytųjų turtą. Vėliau dar buvo 
keli pakartotiniai žydų šaudymai. Paskuti
niuosius Vilkaviškio žydus sušaudė 1942 
m. naktį iš gegužės 31 d. į birželio 1 d. Jie 
visi ilsisi Vilkaviškio kareivinių rajone. 
Kalkių suėsti jų palaikai guli pulko šau
dykloje, kur kareiviai atlikdavo šaudymo 
pratimus. Ten kadaise buvo mokoma, kaip 
reikia vartoti ginklą, kad prireikus galėtu
me -apginti savo tėvynę. O kai ten buvo su
šaudyti žydai, tas gražusis rajonas tapo 
šiurpą sukeliančia vieta, kur nakties ramy
bę drumstė šikšnosparniai, pelėdos ir kiti 
naktiniai paukščiai.

Tų metų vasara buvo karštoka, tai po to
kio didelio gaisro dar ilgą laiką mieste 
smilko visokie degėsiai. Bet karšta vasara 
greitai prinokino derlių, kurį ūkininkai se
nu įpratimu pradėjo vežti į miestą ir par
davinėti. Pradžioj tik gal buvo šiokių to
kių neaiškumų dėl kainų. Pamažu „Žiedo“ 
bendrovė atkūrė keletą krautuvių ir val
gyklą. Maisto produktai ir rūbams medžia
gos buvo parduodama pagal korteles. Gele
žies prekių ūkininkai maža ką tegalėjo nu
sipirkti, nes krautuvėje -buvo tik iš degė
sių surinktasis laužas. Drabužių medžiagos 
irgi buvo paliestos ugnies. Knygynas ilgą 
laiką buvo tuščias, jame negalėjai gauti ra
šomosios medžiagos. Vėliau mieste atidary

tos trys mažos privačios krautuvėlės. Bet 
jose prekės buvo pardavinėjamos spekuliai-1 
elnėmis kainomis, ir jų gaudavo tik pažįs-' 
tami pirkėjai. Pradėjo veikta dvi (kirpyklos. 
Pagaliau -prie buvusios turgavietės atida
ryta krautuvė su įrašu „Nur fuer Deut
sche“ (tik vokiečiams). Joje prekių buvo 
nemiaža, bet iškaba visiems skelbė, kam čia 
parduodama. Atidarytais laikraščių kioskas, 
bet ir tas kone visą laiką buvo tuščias — 
žmonės laikraščius labai greitai išpirkda
vo. Pradėjome gauti Kaune leidžiamąjį 
dienraštį „Į Laisvę“. Vėliau pradėjo mus 
pasiekti ir Marijampolėje du kartus per sa
vaitę leidžiamoji „Nauja Gadynė“. Iš Vo
kietijos per Vilkaviškį pradėjo važinėti į 
Kauną keleivinė mašina, skirta vokiečių 
reikalams. Ta mašina nuveždavo paplentė
mis ir paisto (Siuntas. Pro Vilkaviškį važiuo
davo traukinys, kuriam žmonės davė 
„ubaginio“ vardą. Tai buvo prekinis trau
kinys (PmG), turėjęs keletą keleivinių va
gonų. Jis iš Vilkaviškio į Kauną važiuoda
vo beveik visą dieną: kiekvienoje stotyje 
sustodavo, surinkdavo jose vagonus ir pri
sijungdavo prie sąstato. Be to, dar jis tu
rėdavo praleisti karinius traukinius. Dėl to
kio lėto važiavimo jį žmonės ir pavadino 
ubaginiu. Traukiniu važiuoti reikėjo leidi
mų, kurie būdavo labai sunkiai gaunami. 
Pamažu pradėjo organizuotis Skurdžios lie
tuvių savivaldos įstaigos.

Vilkaviškio geležinkelių stotyje „Žiedo“ 
bendrovė turėjo keletą medinių sandėlių, 
kurie išliko nesunaikinti. Ūkininkai j tuos 
sandėlius turėdavo suvežti jiems uždėtą
sias pyliavas. Iš čia Lietuvos grūdai gele
žinkeliais būdavo gabenami į Vokietiją. 
Bulvės būdavo piliamos į klaupus, apkloja
mos šiaudais, užmetant dar sluoksnį žemės. 
Taip jos būdavo paruošiamos ilgiau pasto
vėti, nes jų nespėdavo greitai išvežti. Bet, 
spūstelėjus staigiam ir stipriam šalčiui, 
mažai teapdengtos bulvės greitai sušaldavo 
ir pradėdlavo pūti, ir kaupuose būdavo su
randama tik pasmirdusi 'košė. Suvežtieji 
paišarai būdavo presuojami ir naudojami 
fronto reikalams.

Trūkdamas darbininkų, šiems visiems

darbams atlikti „žiedas“ gavo apie pusšim
tį rusų belaisvių. Jie įgyveno kareivinėse, ir 
saugojo juos „Žiedo“ pasamdyti sargai, ku
rie turėjo ginklus. Sargai ne tik saugojo be
laisvius, bet ir darbams juos varydavo į 
-geležinkelių stotį. 'Belaisviai pusryčius val
gydavo kareivinėje, o pietūs jiems būdavo 
•atnešami į stotį. Tačiau vokiečiai netrukus 
uždraudė vežti jiems pietus, nes, jų many
mu, pietų valgymas užima daug laiko: kai 
valgo pietus, tai nedirba. O darbas turi eiti 
be sustojimo. Belaisvių maisto norma buvo 
maža. Kai jie dirbo prie daržovių pakrovi
mo, tai parsinešdavo daržovių į kareivines 
ir ten jas virdavo. Aplinkiniai ūkininkai be 
vokiečių žinios atvesdavo belaisviams ne
tinkamus darbui arklius. Tie juos plauda
vo, išsivirtos mėsos nešdavosi į darbą ir 
paslapčiomis truputį 'užkąsdavo. Stotyje vis 
būdavo du trys vokiečių kareiviai, kurie 
prižiūrėdavo darbus. Kai kartą belaisvis 
trumpam pasišalino nuo darbo, vokietis 
sugrįžusį jį visų akivaizdoje nušovė, steng
damasis tuo įbauginti kitus. Draugai neto
li geležinkelio 'aflksnynulkyje iškasė duobę ir 
ten palaidojo nušautąjį. Žinoma, tokia 
draugo mirtis įbaugino belaisvius.

Vėliau belaisvius saugoti perėmė L. S. D. 
Vilkaviškio kuopai. „Žiedo“ sargai tik iš sto
vyklos pasiimdavo reikalingą skaičių, pa
sirašydavo į knygą ir vakare pasiimtąjį 
skaičių vėl turėdavo grąžinti.

Kai būdavo daug darbo, tai laikinai pa
gelbėti atvarydavo belaisvių iš K. Naumies
čio ir iš Marijampolės.

Kita rusų belaisvių stovykla buvo įreng
ta Kūnijos dvaro kluone. Šią stovyklą sau
gojo vien tik vokiečių kareiviai. Belaisviai 
gaudavo laibai blogą maistą, ir žiemos metu 
jiems tekdavo gyventi beveik neapšildomo
se patalpose. Čia jų daug išmarino badas, 
šaltis ir įvairios ligos. Mirusiųjų savo drau
gų lavonus belaisviai susikraudavo į veža
mą ir patys per visą miiestą veždavo į ka
reivinių rajoną ir ten juos laidodavo. Pasi
taikydavo, kad nusilpusius belaisvius patys 
vokiečiai sušaudydavo, matydami, kad jau 
nebus jiems iš jų naudos.

(Bus daugiau)
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Po Chicagos dangum
Lietuviai Amerikos spaudoje. Chicagos 

vietinė amerilkžečių spauda įvairiom pro
gom parašo ir lietuvių reikalais. Paskuti
nėm dienom buvo iškeltas sen. Percy re
miamas (klausimas, kad Marquette Parke 
nuo Western iki Kolmar 69 gatvė būtų pa
vaidinta Simo Kudirkos vardu. Lapkr. 29 d. 
tuo rėilkialu kalbėjo 13 'apylinkės seniūnas.

„Southtown Economist“ pirmame pusla
pyje patalpino nuotrauką Zapolienės, lai
kančios lietuviškus kalėdinius papuošalus. 
Tais pats laikraštis plačiai parašė ir apie 
negrų terorizuojamą Bankų 'šeimą, kuri dar 
tik po mėnesio tegalės pasitraukti iš to ra
jono. Liapkr. 18 d. ,,SW Herald“ išdėstė 
baisią lietuvio šeimos nelaimę: 16 m. am
žiaus moksleivis Paulius Kurpis perSovė sa
vo tėvą ir pats nusišovė. Tėvas užsipuolė 
sūnų, kam jis laiko revolverį. Tėvas ligoni
nėje gydomas, o sūnus palaidotas šv. Ka
zimiero liet, kapinėse.

Kai kurie Chicagos didieji laikraščiai pa
mini ir Dariaus ir Girėno ir Don Varnas 
postų veiklą, Marquette Park Namų sav. or
ganizaciją, kurti pradėjo protestuoti, kad 
telefono kaina nebūtų pakelta.

II Teatro festivalis. LB Kultūros Fondas 
atliko savo- sunkų darbą: 4 dienias Jaunimo 
Centre Vakarais ir sekmadienį po pietų ėjo 
trys vaidinimai. Buvo vaidinama K. Ost
rausko „Metai“, J. Jankaus „Audronė ir A. 
Landsbergio „Paskutinis piknikas“. Reži- 
soriai: M. Smilgaitė, E. Kudabienė ir D. 
Mackalienė. Tie pastatymai buvo premijuo
ti.

Tiek daug atsiskyrė iš mūsų! šiais me
tais nuo sausio ’iki lapkričio mėn. Chicago- 
je mirė 660 lietuvių. Baisu net pagalvoti, 
kasgi beliks po 10 metų. ’Liks tik jaunoji 
karta, o iB mūsų, atkeliavusių po II pas.

KAIMO MOKYTOJO UŽDAVINIAI
Mok. Vik. Ignaitis

Kai buvau laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje pradžios mokyklos mokytoju, tai 
mano ir mano bendradarbių didžiausias už
davinys buvo — LIETUVA. Lietuvį su jos 
vargais ir šviesėjančia ’ateitimi. Lietuva su 
jos gyventojais ir Nemuno pakrantėmis. 
Lietuva, 'kokia ji prisikėlė dlš po griuvėsių 
ir kokią radome po ilgos ir sunkios carinės 
Rusijos okupacijos. Ji atrodė varginga ta
da: jos kaimai buvo Ikaro audrų sugriauti, 
ir jos miestų nepuošė didingi rūmai. Bet 
ji — mano tėvynė.

šiandien Lietuvos ir to krašto mokytojų 
padėtis yna žymiai pasikeitusi. Lietuva yra 
sovietų Rusijos okupuota, ir to krašto mo
kytojai buvo priversti paklusti komunistų 
partijos ir okupanto užgaidoms ir atiduoti 
savo duoklę sovietiniams staibiams.

Kad taip atsitiko, tai patvirtina ir komu
nistų partijos Vilniuje leidžiamosios „Tie
sos“ 1971 m. rugsėjo 22 d. Nr. 219. Ten iš
spausdintame straipsnyje „Kaimo mokyto
jų uždaviniai“ pradžios mokyklų mokyto
jai vis dar vadinami kaimo mokytojais. 
Tiesa, jlie buvo taip vadinami seniau, kai 
laisvoje Lietuvoje buvo kaimiai, daug kur 
paskendę gražiai, ’augančių medžių žalumy
nuose. Bet šiandien okupuotoje Lietuvoje 
kaimų jiau nėra. Yra tik žymės, kad buvo 
tokie kaimai, kad gyveno ten ūkininkai. 
Komuniistai kaimus išdraskė ir sunaikino, o 
jų gyventojus-ūkuninkiuis prievarta ir grasi
nimais suvarė į sovietinio tipo kolchozus, 
kurie primena senovės ponų dvarus ir bau
džiavos laikus. Tad turėtų būti aišku, kad 
jei nėra kaimo, tai nėra ir kaimo mokytojo. 
Yra kolchozai, tai ir pradžios mokyklų mo
kytojai turėtų vadintis kolchozo mokyto
jais, juo laibiau, kad kiai kuriais atvejais 
jie ir (palikti kolchozo >ar kolchozo pirmi
ninko malonei.

Toje „Tiesoje“ apie kaimo mckytojus ra
šoma, kad partija ir tarybinė vyriausybė 
visada jiautė nuoširdžią šios profesijos žmo
nių pagalbos ratuką. Jie visada būdavo ten, 
kur sunkiau. Gal taip, o gal ir ne. Tik mes 
atsimename, jog komunistų partija ir tary
binė vyrliiauisybė mokytojams atsidėkojo 
už tą sunkų dambą taip, kad jie niekad to 
neužmirš: juk kažin ar yra nors vienas Lie
tuvoje valsčius, kuriame nebūtų mokytojo 
su šeima ištremto į Sibirą, uždaryto į kalė
jimą ar priversto šnipinėti savo bendradar
bius.

(Pagaliau „Tiesia“ atidengia savo kortas 
ir aiškiai palsako, ko ji nori iš šių dienų, kai
mo mokytojo. Juk mes žinome, kad komu
nistų partijos ir tarybinės vyriausybės no
rai, nors jie būtų ir kvailiausi, mokytojui 
yra įsakymai, kurie turi būti vykdomi be 
jokio latsikal’bėjčmo ir neatidėliojant. Ten 
raižoma, kad mokytojo pareiga padėti šei
mai ne tik pedagoginiais patarimais, bet ir 
veikti tėvų pasaulėžiūrą, sistemingai kovoti 
su praeities atgyvenomis, šiuose baruose, 
toliau raišo „Tiesa“, kaimo mokytojui darbo 
daug, ir jis gali jį atlikti, jautriai skleisda
mas ateistines žinias, nuolat nešdamas par
tijas žodį į kiekvieną žemdirbių šeimą. Aiš
kiai pasakyta, šfiandien okupuotoje Lietu
voje mokytojas tumi būti ne tik mokytojas, 
ne tik auklėtojas, bet ir komunistų partijos 
’agitatorius alr propagandininkas, o tai su 
kaimo mokytojo profesija visiškai nesideri
na. šių dienų kaimo mokytojas, kaip „Tie
sa“ vaidina, turi girti (komunistų partiją ir 
sovietų Rusiją ir niekinti laisvosios Lietu

karo, maža ’beliks, priglaus šv. Kazimiero 
lietuvių ar Tautinės kapinės.

Lietuvių Fronto Bičiulių Sambūris lapkr. 
17 d. Pakšto salėje turėjo metinį susirinki
mą. IŠ Valdybos pranešimų paaiškėjo, kad 
per metus buvo surengtos 4 paskaitos, Lie
tuvos sukilimo sukaktis.

Išrinkta nauja valdyba: Kęstutis Girnius, 
Stasys Daunys, Adolfas Markelis, Rimantas 
Rudys ir Jonas Žadeikis.

„Aldutės“ televizijoj. Lapkr. 7 d. Lietu
vių Televizijos programoje pasirodė po il
gesnės pertraukos Alice Stephens vedamas 
mergaičių choras „Aldutės“. Jos išpildė 

j Strolios, Jančio ir kitų kūrinius.
„Aidulės“ tumi išleidusios ir vieną plokš

telę.
Lietuviai laimėjo. Netoli Chicagos, India

nos valstybėj, Beverly Shores miestelyje, 
’kur -gyvena daug lietuvių, net du lietuviai 
įėjo į miestelio tarybą: W. Bložis iš pirmo
jo rajono ir J. Jokantas iš antrojo. Jie ėjo 
respublikonų sąrašu.

Kariuomenės šventė ir Simas Kudirka. 
Laibai įspūdingas šių dviejų įvykių minėji
mas įvyko lapkr. 21d. Atlaikytos pamaldos, 
buvo iškilmės prie Nežinomojo kario pa
minklo, oficiali ir meninė programa. Jauni
mo Centre. Minėjimo rengėjai: Ramovės 
skyrius ir Altą.

Nepaprastas susidomėjimas paroda. 
Lapkr. 13 d. Čiurlionio galerijoj atidaryta 
dail. Vyt. Kasiulio meno paroda. Į atidary
mą prisirinko sausakimšai žmonių.

Atidarė Lietuvių Moterų Draugijos pirm, 
dail. Batakienė, o surengė Illinois Lietuvių 
Medikų ir odontologų moterų pagalbinis 
vienetas.

Išstatyta 42 paveikslai.
Bal. Brazdžionis

vos gyvenimo laikotarpį. Mokytojas turi ne
rausdamas meluoti, kad žmonės sovietų Ru
sijoj turi didžiausią laisvę, kad sovietinio 
parlamento rinkimai yra patys demokratiš- 
kiialusli pasaulyje ir Sibiras yra ne darbo 
vergų stovyklavietė, o ’gražiausia poilsio 
vietovė pasauly. Na, o laisvieji kraštai tai 
visi imperialistai, karo kurstytojai ir toli 
atsilikę nuo sovietų Rusijos.

Toliau „Tiesa“ rašo, kad’ mokytojui ne 
mažiau turi rūpėti ir mokinių tėvų dvasinė 
bei vidinė kultūra. Ir vėl, pagal komunistų 
partijos nurodymus, kaimo mokytojas turi 
nuosekliai belstis į vieną ar kitą pirkią, kol 
nors diš dalies pasiseks pakeisti, atmosferą 
šeimoje. Mokytojas turi platinti komunisti
nę spaudą, drausti, kad žmonės neitų į baž
nyčią, pabarti tuos mokinius, kurie ten el
niai, nesąmones pasakoti apie Dievą, kad ne
mokytų tėvai šarvo vaikų poterių kalbėti, 
kad nepasakotų apie garbingą senosios Lie
tuvos praeitį ir, Dieve, saugok, kad savo 
vaikams nepasakotų, jog mūsų savanoriai 
išvijo bolševikus lauk iš Lietuvos 1920 me
tais.

Tačiau, ikad ir kažin’kaip gerai vertina
mas kaimo mokytojo darbas sovietų Rusi
jos okupuotoje Lietuvoje, jis paliktas kol
chozo ar kolchozo pirmininko malonei. Pa
gal įstatymus kaimo mokytojas gauna bu
tą, Ibet laibai dažnai jo neturi. Gauna kurą, 
bet daug kur turi pats parsigabenti. Gauna 
sklypelį žemės ir karvei pašarą i'š kolcho
zo, bet valstybei turi už pusdykį parduoti 
didelę duoklę ūkio gėrybių ir priedo dar 
baudžiavą atlikti kolchoze. Toliau „Tiesa“ 
raišo, kad dar sudėtingesnė maisto proble
ma. Ne visose gyvenvietėse yra valgyklos, 
kaikur net parduotuvė už 5-6 kilometrų 
nuo mokyklos.

„Tiesai“ baigia, kad kaimo mokytojas — 
visuomenininkas, partijos žodžio propaguo
tojas žemdirbių tarpe. Tik, žinoma, nepri
deda, kad mokytojas — okupanto ir komu
nistų partijos agitatorius ir propagandinin
kas.

Tai tokia, pagal „Tiesos“ straipsnį, yr.a 
okupuotos Lietuvos kaimo mokytojo padė
tis.

PABIROS
KALĖDINĖS DOVANOS

Artėja Kalėdos —atviručių ir dovanų se
zonas. Nori nenori, be jų neapsieisi.

Juokingoji pusė tos savotiškos tradicijos 
yra ta, kad dažniai žmonės nežino, ką su 
gautomis dovanomis daryti, ir, sukrovę į 
dėžes, laiko Ištisus metus, kad per kitas 
Kalėdas galėtų jomis nusikratyti, vėl kalm 
nors padovanodami. O rimtoji pusė — pi- 
riiigų švaistymas dalykams, kurie ne visada 
įvertinami.

Tačiau lietuviams neturėtų būti savitar
pio dovanų problemos. Kam leisti pinigus 
menkniekiams, jei dar turime tokį, saky
čiau, prabangų dalyką — lietuvišką spau
dą!

Imkime Nidos Knygų Klubo kalendorių 
ateinantiems metams, (kuris šįkart ypačiai 
patrauklus. Juk tai, tur būt, vienintelis 
šios rūšies leidinys už Lietuvos sienų (ne
žinia, ar jie dar leidžiami Lietuvoje). Tad 
ar ’bereikia geresnės ir lietuviškesnės dova-

LIETUVOJE
SIŪLOMA APDOVANOTI AUKSO 

MEDALIU
Vilniaus universiteto statybos fakulteto 

penktakursių V. Kozlovo, A. Šaltenio, G. 
Žamlbos, D. Kvantūno ir O. Olšausko darbas 
visos Sev. Sąjungos studentų mokslinių 
darbų konkurse susilaukęs didelio susido
mėjimo. Jam siūlomas paskirta ’aukso me
dalis.

A. GAIGALAITĖS DOKTORATAS
Vilniaus universitete istorijos mokslų 

daktaro laipsnį gavo Aldona Gaigalaitė, pe
dagoginio instituto docentė.

Jos disertacijos tema yra „Klerikalizmas 
Lietuvoje 1917-1940 metais“.

Veikalas jau išleistas.

PUSANTRO TŪKSTANČIO 
DISERTACIJŲ

„Tiesos“ pranešimu, Vilniaus universite
to fizikos, matematikos ir mechanikos fa
kultetų mokslinėje taryboje pokario metais 
buvo apginta iš viso 1.500 disertacijų.

KERAMZITAS
Palemono (Kauno aps.) keramikos ga

mykla, kaip „Tiesa“ rašo, pradės gaminti 
keramzitą, kuris bus panaudotas gyvena
mųjų namų blokų išorinėms sienoms sta
tyti.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

AR VERTA STUDIJUOTI VILNIUJE?
Gerbiamas Redaktoriau,

Atsakau į prieš keletą savaičių išėjusia
me „Europos ’Lietuvio“ numeryje iškeltą 
klausimą „Ar verta studijuoti Vilniuje?“ 
Daugeliu žodžių galima atsakyti į šį klau
simą, tačiau galima ir tik vienu, kad „ver
ta“. Pats dešimt mėnesių 1969-1970 metais 
studijavęs Vilniaus valstybiniame univer
sitete lituanistiką, dalyvavęs studentų klu
buose bei poilsio vakaruose, draugavęs su 
studentais tiek iš ’kalimo, tiek iš miesto, 
šiek tiek esu: matęs dabartinio kasdieninio 
gyvenimo Vilniaus mieste bei pačiame uni
versitete.

Užuot parašęs oficialiuoju būdu mano 
vardą ir pavardę studento leidime, bendra
bučio komendantas paprastai parašė „sve
čias iš Didžiosios Britanijos“. Daug yra pa
rašyta apie rusų svetingumą, žvilgtelėk į 
bet kurio vakarų rašytojo kelionės Rusijon 
aprašymą, tačiau nedaug kas jį supranta. 
Visada praėjusiais šimtmečiais rusams va
kariečiai buvo panašesni’ į kažkokio kito pa
saulio žmones, gal iš mėnulio atvykusius. 
Dabar, uždarius sienas rytų Europoje, ir 
daugeliui kitų ten gyvenančių tautų tenka 
vakariečius laikyti esančiais iš kažkokio 
kito pasaulio. Kai esi pakviestas į svečius, 
’kitais žodžiais, kai gauni vizą, nors gali 
bartis visokiomis temomis, argi, kaip kitų 
žmonių pasauiėžiūnas gerbiantis asmuo, 
pradėsi pasakoti, kad tavo, svečio, tiesa yra 
teisingesnė už šeimininko tiesą? Tokiu at
veju, visai suprantama, šeimininkas gali 
virsti voru, o svečias virsta muse, šeimi
ninkas gali teigti, ką jis nori, tai yra jo 
privilegija. Išėjęs iš jo namų, galėtum pra
dėti kritikuoti. O kiam? Ir gera ten mačiau 
ir ’bloga, kaip visur kitur. Elgiesi kaip sve
čias, taip ir visi elgiasi su tavim. Taip ir 
bus bet kuriam užsieniečiui, norinčiam stu
dijuoti Tarybų Sąjungoje.

Čia priėjau prie savo laiško temos. Ko
dėl ’ano straipsnio autorius mano, kald lie
tuviai tiek jau skiriasi nuo kitų tautų? Ar 
jis tikrai nežino, kad Tarybų Sąjungoje jau 
studijuoja1 tūkstančiai afrikiečių, arabų ir 
kitų mažų tautų ’atstovų? Sunkiu, aišku, pri
prasti prie kitokios filosofinės sistemos, 
bet vistiek mokosi. Ar tikrai gali laikyti 
save lietuviu tas, kuris nenorėtų praleisti 
bent metus savo tėvų žemėje? Tegul va
žiuoja Lietuvon išeivių sūnūs ir dukterys; 
laibai reikalinga užmegzti artimesnius ry
šius su Lietuva visose sferose. Reikia pra
dėti pirmuosius žingsnius, reikia bandyti. 
Kiekvieno žmogaus patirtis bus kitokia. 
Esu tikras, kad grįžtų tokie jaunuoliai svei
kesni žmonės, ir, svarbiausia, nebeskaity
tame tokių vienapusiškų ir, dar blogiau, 
negatyvių straipsnių.

Su pagarba
Rufus Price

27.11.71. School of Slavonic and East 
European Studies, University of London

nos! Ir kaina tokia menka, vos 60 pensų.
Iš tikrųjų kiekvienas Nidos Knygų Klu

bo narys galėtų pirktis po du kalendorius, 
vieną sau, o kitą draugui, kuris gyvena kur 
nors kitur iar šiaip ’dėt kokių nors priežas
čių (kalendoriaus negauna. Nėra abejonės, 
kad Lietuvių Namų B-vė, gavusi užsaky
mą, pasirūpins kalendorių prisiųsti.

Tokia pat naudinga, tik dar vertingesnė 
kalėdinė dovana būtų ,,E. Lietuvio“ prenu
merata 1972 metams. O taip pat gražiai 
įrištos lietuviškos knygos, kurias leidžia 
Nidos Knygų Klubas arba ir kiti leidėjai. 
Neužmirštinos ir lietuviškos plokštelės.

Senųjų lietuviškos spaudos skaitytojų ir 
lietuviškos kultūros puoselėtojų skaičius 
mažėja, jų gretos kasmet retėja. Jas reikia 
užpildyti naujais, (kurie dėl vienokios ar ki
tokios priežasties iki šiol laikėsi nuošaliai.

Geriausias laikas ir proga tai padaryti — 
Kalėdos.

J. Vikis

DOGAI, BULDOGAI IR VISA KITA 
ŠUNAUJA

„Švyturio“ Nr. 21 skaitytojas susirūpinęs 
rašo apie ’šunų daugėjimą Vilniuje ir Kau
ne: „nes vis gausėja šunų, turinčių šakotus 
genealoginius medžius. Dogai, buldogai, 
terjerai, dobermanai, škotų aviganiai... 
Kur jiems, kilmingiems aristokratams, tiks 
kiemo šuns varganas lakatas. Duok jam du 
kilogramus dešrelių, ir ne bet kokių, o ge
riausiųjų...“

Pernai Vilniaus veterinarijos-sanitarijos 
nspekeija įskiepijo 4061 šunį. Bet rašoma: 
„šita šunauja Vilniuje kasdien suryja apie 
toną geros mėsos“. Dėl to Skaitytojas siūlo 

’steigti šunų ėdalo krautuves.

FILMAI SĄJUNGINIAME REPERTUARE
I Sov. Sąjungos filmų repertuarą yra pri

imti ir du’ Lietuvoje sukurtieji filmai: „Aš, 
vargšas karalius“, iapie dramos aktorių Do
natą Banionį, ir „Kur karalienės auksas?“ 
— dokumentinis sporto filmas.

KERAMIKĖS PARODA
Parodų rūmuose Vilniuje buvo atidaryta 

vienos geriausių Lietuvos keramikių Aldo
nos Ličkutės-Jusionienės darbų paroda.

DAILININKŲ MONOGRAFIJOS
„Literatūra ir menas“ rašo, kiad nuo 1969 

metų „Vagos“ leidykla yra išleidusi apie 10 
monografinio pobūdžio leidinių „Šiuolaiki
niai lietuvių dailininkiai“.

Leidiniuose yra iliustracijų ir tekstas ru
sų, anglų ir lietuvių kalbomis. Iki šiol iš
leista šių dailininkų monografijos: B. Vyš
niausko, A. Steponavičiaus, J. Balčikonio, 
V. Vildžiūno, A. Stoškaus, B. Mingėladitės, 
K. Dočkaus, A. Stasiulevičiaus, A. Ambra- 
ziūno.

KLUMPĖS — GERAI
Utenos šlapių cechų darbininkams esą 

nesveika vaikščioti su 'gumine avalyne, ra
šo „Tiesa“. Todėl į pagalbą atėjo Utenos 
medžio 'apdirbimo meistrai ir išdrožė 3.245 
poras klumpių, O iki N. Metų dar bus pa
daryta 4.000 porų.

VYSK. J. LABUKAS ROMOJE
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštali

nis administratorius vysk. J. Labukas da
lyvavo pasaulio vyskupų sinode Romoje.

Vysk. J. Labukas į ’Romą atskrido rugsė
jo 29 d., lydimas Rumšiškių klebono kun. 
prof. J. Žemaičio. Romoje jie išbuvo iki 
lapkričio 17 d.

SPORTINIAI DUOMENYS
„Tiesos“ žiniomis, dabar Lietuvoje yra 

3.602 kūno kultūros ir sporto kolektyvai, 30 
'stadijonų, 338 sporto salės, 12 baseinų, 82 
sparto mokyklos.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

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

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems 1 Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, 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.

AGR. J. MACIAUS PAMIDORAI
Agi. Jurgis Mačius išaugino naujos veis

lės pamidorą „Neris“.
Autorius daugiau: kaip dešimt metų dir

bo tai veislei išvesti. Iš naujos veislės nu
matoma iš hektaro gauti po penkis šimtus 
centnerių didelių ’ankstyvų pamidorų.

Pamidoras „Neris“ yra šeštoji veislė, ku
rią išaugino agr. J. Mačius.

KVARTETO SUKAKTIS
Lietuvos styginiam kvartetui suėjo 25 

metai amžiaus.
Ta proga kvartetas davė L. Bethoveno 

kvartetų muzikos rečitalį.
Kvartete groja E. ’Paulauskas, K. Kali* 

n’auskaitė, J. Fledžinsfcais ir R Kulikaus
kas.

KLAIPĖDOS TEATRO SUKAKTIS
Klaipėdos dramos teatrui suėjo 25 me

tai.
Savo jubiliejinės šventės proga teatras 

pastatė Algimanto Zurbos pjesę „Nemylėk 
manęs“, kuri sprendžia šių dienų jaunimo 
problemas.

LIETUVIAI BERLYNO PARODOJE

Rytų Berlyne vykstančioje tarybinės gra
fikos parodoje dalyvauja dr V. Jurkūnas su 
lino raižiniu „Būsiu melžėja“, A. Stepona
vičius, V. Kalinauskas ir kt.

MAŠINA AKMENIMS RINKTI
Žemės ūkio mokslininkas R. Baleišis su- 

konstruavo mašiną rinkti akmenims iš ari
mų.

„Tiesai“ rašo, kad mašina pirmąjį egza
miną išlaikė puikiai, ir ji bus pradėta ma
siškai gaminti nejuodžemio zonos ūkiams.

ATNAUJINTA KATEDRA
Remdamiesi iš Maskvos gautomis žinio

mis, britų laikraščiai paskelbė, kad atnau
jinta Kauno katedra. s

Tai buvę padaryta ruošiantis minėti 
Kauno miesto 1000 metų sukaktį.

TEISINIAM AUKLĖJIMUI
Spalio 21-22 d. Vilniuje įvyko Lietuvos 

komunistų partijos trečiasis plenumas. 
Svarstyti du- klausimai. Vienas — kaip ge
rinti bei stiprinti „darbo žmonių teisinį 
auklėjimą“ bei „socialinį teisėtumą“, kiltas 
— kaip pirma laiko įvykdyti planus, įsipa
reigojimus, priimtus partijos maskvini'ame 
suvažiavime. Pranešėjai ’buvo A. Sniečkus 
ir A. Ferensas.

Jei ’antrasis klausimas buvo nauja proga 
partijai vėl skelbti reikalą spartinti darbą, 
viršyti planus, ta pirmasis, Sniečkaus pla
čiai iškeltas, išryškino nusikaltimų Lietu
voje didėjimo grėsmę, vis nesibaigiančius 
turto grobstymo atvejus, aplamai įstatymų 
pažeidimus, tai, su (kuo sovietinis režimas 
kovoja daug metų ir... nesuranda priemo
nių toms blogybėms užkirsti kelią ar bent 
jas žymiai sušvelninti. (ELTA)
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Europos Lietuvių Kronikų
programos vaikučiai bus pavaišinti užkan
da ir kavute.

Prašome duoti vaikučiams progos pa
bendrauti.

Visas išlaidas padengia Klubas.
Pradžia 5 vai. vak.

Tėvų komitetas

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka
lėdų eglutę gruodžio 11 d., 6 vai. p. p., 
„Three Crown“ Hotel, Chapel St., Leigh.

Vaikai bus pavaišinti ir apdalyti Kalėdų 
senelio dovanomis.

Suaugusiems veiks bufetas.
Visus apylinkių lietuvius prašome daly

vauti.
Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

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

Patrauklus, naudingas leidinys

Jau galima gauti naujai išleistą dailų, 
gausiai paveiksluotą mėnesinį sieninį „Šal
tinio“ kalendorių 1972 metams. Kaina tik 
30 penų arba 0.50 dolerio. Tinka dovanėlei 
švenčių ir kitomis progomis. Kalendorius 
gaunamas: Šaltinis, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH.

Tekio leidinio daugelis pageidavo.

BENDROS KŪČIOS

LAS Nottinghamo Skyrius gruodžio 24 
d. savo kluibe „Napoleonas“ ruošia bendras

KŪČIAS.
Dalyvaujantieji vyrai moka £1,50, mote

rys nieko nemoka.
Pradžia 7,30 vai. vakare.

Valdyba

DIDYSIS MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d. DBLS Nottinghamo Sky

rius, susitaręs su LSS Anglijos Rajono Va
dovybe, surengė puikiai pavykusį Kariuo
menės šventės minėjimą, kurio pelnas ski
riamas Rajono leidžiamajam „Budėkime“ 
paremti. „Budėkime“, kai prenumeratoriai 
nepasistengia tvarkingai (atsilyginti, jau bu
vo pradėjęs patekti į didesnius finansinius 
sunkumus.

Į minėjimą atvyko svečių iš Londono, 
Manchesterio, Bradford©, Derbio, Mansfiel- 
do, Leicesterio ir kitų vietovių. Pradėda
mas minėjimą, Sk. pirm. K. Bivainis, be 
(kita ko, pniminė dienos reikšmę ir keletą 
žodžių tarti pakvietė DBLB pirm. S. Kas
parą. Pastarasis priminė savanorių-kūrėjų 
kovas, mūsų kariuomenės sunkią pradžią 
ir nurodė į mūsų bendrą priešą Maskvą. 
Mūsų pirmaeilis uždavinys užauginti ir iš
auklėti jaunąją kartą lietuvišką. Turime 
nemaža lietuviškos spaudos. Todėl neturė
tų (būti nė vienos lietuviškos šeimos be lie
tuviškos spaudos. Vienas gražiausių kalbė
tojo išsireiškimų buvo: „mes visi turime 
prklausyti ir remti savas lietuviškas orga- 
nizateijias, kokios jos bebūtų“.

Po kalbų buvo meninių jėgų pasirodymas 
— Jurienės ir Senkuvienės paruoštoji Lon
dono jaunių grupė. Be to, programoje da
lyvavo ir Londono „Grandis“, vadovauja
ma V. O'Brien, Nottinghamo jaunimas ir 
net vienas derlbiškis.

Pirmieji pasirodė Londono jauniai. Vie
niai mergaitei (akordeonu, kitai birbyne pri
tariant, sudainavo jie „Kur žaidžia Nemu
nėlis“. Pranešinėjo Jurienė.

Eilėraštį „Lietuvių kalba“ pasakė maža
sis Povilas Sirvydas. Mažasis solistas Vikto
ras Pakalniškis padainavo „Plaukė žąselė“. 
Jaunoji Luisą Nerberskaitė paskambino 
pianinu. Toliau buvo dainuojiama apie bly
nus, 'ir mažasis Petrukas Nerberskas imita
vo blynų kepėją su lėkšte. Eilėraštį „Pasa
kysiu eilutę“ deklamavo mažoji F. Vans- 
teyven.

Antroji dalis pradėta B. Zinkiaius įvadu. 
Pirmoji pasirodė Nottinghamo jaunoji Da- 
moševičiūtė su eilėraščiu „Ko tu ieškai“ 
derbiišk'is Vytenis Žirnikus padeklamavo 
„Lietuvos kariui“, nottinghalmiškis Algis 
Važgauskąs „Sapną“.

Londono „Grandis“ išpildo 5 dainas: ,JJž, 
Raseinių, prie Dubysos“, „Garnys, garnys“ 
„Ko liūdi, putinėli“, „Ant kalno rugiai“ ir 
„Lietuvos peisažas“ (šiai dainiai melodiją 
sukūrė V. O'Brien).

Mažoji solistė Loreta Perminaitė iš Not
tinghamo lotyniškai ir lietuviškai sugiedojo 
„Avė Maria“. Mažasis Vytais Važgauskas iš 
Nottinghamo padainavo „Ant kalno mūrai“.

Trečioje dalyje vėl pasirodė Londono 
jaunimo grupė. O. ir K. Širvydaitės duetu 
padeklamavo eilėraštuką, jaunųjų grupė 
pašoko ,Austą“, „Kepurinę“ ir „Žiogelius“, 
Nerberkaitė pasakė eilėraštį „Apie kačiu
ko batelius“. Jaunieji berniukai pašoko šo
kį. Paskui visa grupė kartu su publika su
dainavo „Daug, daug dainelių“.

Po programos B. Zinkuis atsiprašė, kad 
šį vakarą dėl ligos negalėjo dalyvauti nei 
LSS Anglijos Rajono Vadas J. Maslauskas, 
nei DBLS pirm. J. Alkis. Jis „Budėkime“ 
Administracijos vardu dėkoja Nottingha
mo Skyriaus Valdybai, Nottinghamo Tėvų

LYGIOS TEISĖS
Lapkričio 30 d. D. Britanija painformavo 

Europos Ekonominės Bendruomenės įstai
gą Briuselyje apie savo gyventojus, kurie 
turėtų teisę laisvai kilnotis ir dirbti Ben
drosios Rinkos kraštų ribose.

Įsijungus D. Britanijai į Bendruomenę, 
tokią teisę turėsią D. Eritanijos ir jos kolo
nijų piliečiai, o taip pat Britanijos gyven
tojai, kurie nėra tos valstybės piliečiai, bet 
turi teisę įgyventi Britanijoje (United King
dom), ir kuriems netaikomos imigracijos 
kontrolės taisyklės, t. y. kuriems neprivalo
ma registruotis, keičiant gyvenamąją vietą 
ir dambą.

Šioje kategorijoje yra ir lietuviai, apsigy
venę D. Britanijoje po karo, 'bet ligšiol ne
įsigiję Britų pilietybės.

Taigi Britanijos lietuviai turės lygias tei
ses su (britais laisvai persikelti į kontinentą 
ir ten dirbti.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klulbo leidinius, šie tautiečiai 
■buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 5,90 sv. J. M. 
Liūdžius, 2,15 sv. B. Kmieliauskas, 2,10 sv. 
M. Velikonis, 1,90 sv. VI. Žemaitis, 1,00 sv. 
J. Kvietelaitis, 0,95 sv. J. Krūminas, po 
0,90 sv. L. Pogožinskas ir S. Pučinskienė, 
po 0,50 sv. E. Vaitkevičienė, J. Gipas ir P. 
SalblinEkas, 0,30 sv. N. Žvirblis, 0,15 sv. J. 
Graiblys, 0,05 sv. L. Nemeika.

LONDONAS
KALENDORIUS, KURIE JO NETURI
Nidos Knygų Klubo ar „Europos Lietu

vio" skaitytojų kasdien nuplėšiamas kalen
dorius su pasiskaitymais 1972 metams jau 
išsiuntinėtas į tolimuosius kraštus, baigia
mas siuntinėti ir Britanijoje gyvenantiems 
prenumeratoriams. Vadinas, kurie j!į pre
numeruoja, gaus visi laiku.

Bet ne visi lietuviai jį prenumeruojasi. 
Dėl to būtų malonu, kad ir neprenumeruo- 
jiantieji jį gautų ir turėtų ištisus metus vis 
po truputėlį šį tą lietuviškai pasiskaityti.

Taigi pasirūpinkite, kad jį gautų jūsų bi
čiuliai ir pažįstami. Užsakykite jiems, pa
siųskite dovanų švenčių proga!

Kalnia 75 peniai.
Rašykite tuojau: Lithuanian House Ltd., 

1 Ladibroke Gardens, London Wil 2PU, ir 
kalendorius jus ar jūsų bičiulius pasieks 
dar prieš Kalėdas.

KALĖDINĖ EGLUTĖ VAIKAMS
Gruodžio 19 d. (sekmadienį), 3 vai. p. p., 

Londono Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A, Victoria Park Road, E9) Londono 
šeštadieninė mokykla, padedama tėvų ko
miteto, rengia Londono vaikams Kalėdinę 
eglutę.

Visi londoniečiai vaikai kviečiami daly
vauti ir pabendrauti su šeštadieninės mo
kyklos mokiniais.

Tėvų Komitetas

MANCHESTERIS
Klubo susirinkimas

Manchester!© Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo klubo patalpose gruodžio 19 
d. (sekmadienį), 3 vai. popiet, šaukia meti
nį visuotinį narių SUSIRINKIMĄ.

3 vai. kvorumui nesusirinkus, 4 vai. susi
rinkimas bus pravestas nežiūrint susirin
kusių narių skaičiaus.

Svarbiausias darbotvarkės punktas bus 
salės statymo klausimas. Nariai prašomi ko 
gausiausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

ŠOKIŲ VAKARAS
Gruodžio 26 d. (antrąją Kalėdų dieną) 

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose Jaunimo šokių grupė „AUŠRA“ 
rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Pradžia 6 vai. vak.
Prašome brangius tautiečius paremti jau

nuomenę (bent savo atsilankymu.
Grupės Vadovas

N. METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. (penktadienį) Mancheste- 

rio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose at
sargos karių sąjunga „RAMOVĖ“ rengia 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Šeimininkės pavaišins Skaniais sumušti

niais. Prašome nepraleisti progos genai pa
silinksminti.

Pradžia 6 vai. vak., pabaiga 2 vai. nak
ties.

Sąjungos Valdyba

Kalėdų Eglutė
Sausio 8 d. (šeštadienį) Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo patalpose Tėvų 
komitetas rengia vaikams

EGLUTĘ.
Kalėdų senelis apdovanos vaikučius. Po

V. Strimas vietoje kalėdinių sveikinimų 
aukoja 3 svarus Tautos Fondui ir 3 svarus 
DBLS politinei veiklai.

Komitetui ir visiems kitiems, kurie sudarė 
sąlygas šį vakarą surengti ir jį pravesti.

Nottinghamo Skyriaus pirm. K. Bivainis 
pasidžiaugė, kad dar turime tokio gražaus 
lietuviško atžalyno ir ypač jų vadovų, ku
rie atlieka milžinišką lietuvišką darbą. 
Kartu jis apgailestauja, kad provincijoje 
tai labai sunku padaryti, todėl garbė ir pa
dėka Londonui, padėka vaikučiams, tėve
liams ir ypač vadovams.

Minėjimas baigiamas Tautos himnu.
Po meninės programos prasidėjo šokiai ir 

pasilinksminimas. Šokių metu veikė loteri
ja, kurią tvarkė J. Damoševičius.

Buvo surengta ir skoninga skautiškoji 
parodėlė. Čia kiekvienas galėjo pasigrožėti 
skautiškais rankdarbiais, spauda ir kito
kiais meniškais ir skautiškais dalykėliais. 
Už parodėlės paruošimą ir tvarkymą didi 
padėka tenka G. Zinikuvienei.

J. Levinskas

VOKIETIJA
RASTATTO APYLINKĖ

Rastatto Lietuvių Bendruomenė gyvuoja 
jau 10 metų. VLB Rastatto Apylinkei įsi
kurti kai kas kelią ruošė anksčiau negu 
prieš 10 metų. Kai įkas prisimena, kad kai 
kuriuos Rastatto lietuvius su Bendruome
nės mintimi supažindino S. Jauniškytė, 
Stuttgart. Ji juos Skatinusi savo vaikus leis
ti į lietuvių vasaros stovyklą ar gimnaziją. 
Maždaug prieš 10 metų kai kurie tautiečiai 
iš Rastatto Huettenfelde susipažino su Ed. 
Simonaičiu ir kitais. E. Simonaitis ir kuin.
A. Bernatonis Apylinkės Bendruomenės 
klausimą pradėję konkrečiau svarstyti. 
1961 m. rugsėjo mėn. kun. A. Bernatonis 
pradėjęs reguliariai Rastatte laikyti liet, 
pamaldas. Po tokių lietuviškų pamaldų visi 
susirinko į salę, ir tenai, dalyvaujant kun.
B. Liubinui ir E. Simonaičiui, VLB Krašto 
Valdybos atstovams, įvyko lietuviškas kul
tūrinis minėjimas. Jo metu buvusi oficia
liai įkurta VLB Rastatto Apylinkė.

Sportininkė Birutė Bulevičiūtė iš Sindel- 
fingeno, mergaičių — iki 15 m. amž. — žai
dynėse gegužės mėn. pradėjusi treniruotis, 
daro sėkmingą pažangą. Birželio 20 d. 
Schwaebisch Gmuende laimėjo antrą vietą, 
spalio 9 d. Nuertingene — žaisdama dveju
kių turnyre — pirmąją vietą. Sekančiuose 
turnyruose B. Bulevičiūtė laikėsi taip pat 
gerai, nors ne kiekvieną kartą buvo pirmo
ji.

LIET. KALĖDINĖ ŠVENTĖ BEI EGLUTĖ
Stuttgarte pramatema ruošti sausio 2 d. 

Jau pradėta jlaii ruoštis.

PRISIMINTAS J. BACIŪNAS
Stuttgarte Bačiūnais Juozas prisimintas 

lapkričio 1 d. Steinhaldeno (kapinėse būrys 
lietuvių aplankė ir prisiminė ten palaidotus 
savo tautiečius, sustodami prie (atskirų ka
pų, kuriuos uolios moterų rankos buvo pa
puoštosios liet, trispalvėmis, gėlėmis ir žva
kutėmis. Po to salėje J. Glemža papasakojo 
apie prieš porą metų mirusį didį lietuvių 
veikėją Juozą Bačiūnų, kuris gimė 1893 
m. Jurbarke, o amžinam poilsiui atsigulė 
JAV. Dar vaikas jis 1897 m. su tėvais nu
vyko į JAV. Ankstyvoje jaunystėje pradė
jo darbuotis lietuvių visuomeniniame gyve
nime ir ilki mirties dirbo lietuviams. Pini
gais rėmė liet, organizacijas bei draugijas 
ir joms vadovavo. Redagavo laikraštį „Lie
tuva“ ir išleido eilę (knygų lietuvių kalba ir 
keletą angliškai. 1951-1953 m. pirmininka
vo Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo 
Draugijiai Viltis. Atliko visą eilę kitų visuo
meniškų darbų, Pranešimą apie šį didelį 
Lietuvių tautos sūnų ir geradarį visi daly
viai išklausė atidžiai.

POBŪVIS
Lapkričio 7 d. (po liet, pamaldų salėje bi

čiuliško pobūvio metu — taip pat Stuttgar
te —■ išgirsta eilė informacijų, ragintasi 
puoselėti lietuviškumą vaikų ir jaunimo 
tarpe, išklausyta žinia, kad ir vėl ruošiama
si lietuviškai kalėdinei šventei su „eglute“ 
ir Ikiad būsią galima gauti plotikelių Kū- 
čioms švęsti pagal lietuvišką paprotį. Po 
(informacijų buvo klausimų, į kuriuos atsa
kinėjo kun. K. Senkus. Užkandžiaujant gro
jo lietuv. muzika, kuria pasirūpino E. Lu- 
cienė. Dauguma susidarė įspūdį, kad pobū
vis, nors ii’ be didesnės programos, buvęs 
įdomus. Tik kai kas pasigedo žadėtų varžy
tynių ir linksmo pasišokimo.

HANNOVERIO LIETUVIAI PAMINĖJO 
TAUTOS IR LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĘ

Lapkričio 20 d. buvo atlaikytos Šv. Chris- 
toforo bažnyčioje pamaldos už staiga miru
sį tautietį a. a. Oskarą Rederį ir seniau mi
rusį Apylinkės Valdybos narį a. a. Kostą 
Vilkaitį. Ta proga buvo pagerbti malda ir 
visi mūsų mirusieji bei žuvusieji per abu 
pasaulinius karus lietuviai, savanoriai kū
rėjai, partizanai bei visi kiti Lietuvos dar
buotojai.

Po pamaldų susirinkome į parapijos sa
lę, kur buvo paruošta bendra vakarienė. 
Angelika Vilkienė pavaišino lietuvišku ku
geliu, pyrag’aičalis ir kava. Vyrai galėjo už
sisakyti alutį ir vieną kitą stikliuką skaid
riosios. Po vaišių Apylinkės pirmininkas 
Gustavais Pūdymaitis pasveikino susirinku
sius lietuvių ir vokiečių kalbomis ir nurodė 
šio susirinkimo tikslą. Pabrėžė, kad visi 
čia esame susirinkę paminėti Tautos šven
tės, (kuri Lietuvoje buvo švenčiama rugsėjo 

8 dieną. Palinkėjo visiems būti gerais žmo
nėmis ir nepamiršti lietuviškų pareigų 
tremtyje: „Nepamirškite padėti lietu
viams!“.

Kun. V. šarka padėkojo už gražų gausų 
susirinkimą, kuris sudaro vieną lietuvišką 
šeimą, šioje šeimoje kiekvienas turi jaustis 
laisvai ir pasistengti, kad tie šeimyniniai 
ryšiai sustiprėtų. Čia yra proga vienas kitą 
išgirsti, užjausti, vienas kitam pagelbėti 
šiandien ir rytoj. Pavergtoji Lietuva laukia 
iš mūsų gerų darbų tautiečiams tremtyje ir 
tėvynėje. Niekas neturi tiek galimybių pa
dėti saviesiems, kaip kad mes, čia gyvenan
tieji. Išnaudokime progas!

Jonas Jakobas pradžiugino visus savo 
naujai susuktu Amerikoje filmu. Jis paro
dė savo kelionės filmą po šiaurės Ameri
kos valstijas ir papasakojo įspūdžius. Pas
kiau paėmė 'akordioną ir gražiai pagrojo, 
kad visi galėtų pasišokti. Malonu buvo sa
vųjų tarpe.

HAMBURGO LIETUVIAI SUSIRINKO
Šv. Teresės bažnyčioje lapkričio 13 d. bu

vo (atlaikytos Šv. Mišios, kurių metu pasi
melsta už mirusius bei žuvusius. Po pamal
dų parapijos salėje įvyko rudens balius, 
kurį surengė apylinkės valdyba, vadovau- 
jiant pirmininkui Jonui Valaičiui. Jis suor
ganizavo ir loteriją, (kuri turėjo padengti 
šio vakaro išlaidas. Loterijos bilietus par
davinėjo Teresė Liplšienė su keliomis pa
galbininkėmis. Šokių muzika pasirūpino G. 
Malinauskas. Jis pats yra geras akordionis- 
tas ir vargonų specialistas. Čia jis turėjo 
progos gražiai pasireikšti su savo šokių ka
pela.

Visi mūsų tautiečiai! ir svečiai turėjo 
progos vieni su kitais užmegzti artimesnius 
ryšius ir pabendrauti.

TAUTOS ŠVENTĖ IR KARIŲ 
PAGERBIMAS OSNABRUCKE

Minėjimas buvo lapkričio 21 d. Jis pradė
tas pamaldomis, kurias atlaikė abu lietu
viai kunigai: kun. Petras Girčius ir kun. V. 
Šarka. Pastarasis pasakė šventinį pamoks
lą. Pamaldų metu grojo vienuolė seselė 
Jordana-Miarija. Jinai, nors ir vokietaitė, 
jau įprato lietuviškas melodijas groti, pui
kiai įsijausdama į lietuvi© sielą.

Šv. Mišios buvo aukojamos už ai a. Vla
dą Žaliukienę, Apylinkės Pirmininko žmo
ną, kuri neseniai paliko vyrą ir 3 dukras su 
šeimomis ir 3 berniukus. Jos pagerbti susi
rinko visi vaikai, išskyrus tuos, kurie lan
ko Vasario 16 Gimnaziją.

Čia buvo pasimelsta ir už mirusį vargo 
mokyklos mokytoją a. a. Vytautą Rudį, ku
ris visada per lietuviškus pobūvius turėda
vo specialią programą su mūsų vaikais.

Po pamaldų buvo bendri pietūs Vehrtės 
svetainėje. Pietų metu kalbėjo Vladas Ža
liukas, šio minėjimo iniciatorius ir Apy
linkės pirmininkas. Jis pasveikino lietuvius 
Tautos šventės proga ir nusilenkė prieš vi
sus karius, kurie yra paaukoję gyvybę už 
Lietuvos laisvę. 'Krašto Valdybos Įgalioti
nis prie Žemutinės Saksonijos krašto val
džios painformavo apie lietuvių gyvenimą 
Šiaurės Vokietijoje ir apie būtinumą palai
kyti vienybę, sutartinę veiklą, rūpinantis 
Bendruomenę stiprinti, plėsti ir skaidrinti. 
Kun. P. Girčius išreiškė padėką VI. Žaliu
kui už pavyzdingą rūpinimąsi lietuviais. 
Užbaigta Tautos Himnu. Paskiau pirminin
ko bute įvyko kavutė.

HANAU APYLINKĖ NORI BŪTI

Spalio 17 d. Deutsches Haus svetainėje 
įvyko eilinis VLB Hanau apylinkės narių 
susirinkimas. Pirmininkavo energingasis 
apylinkės pirmininkas A. Kemereitis, sek
retoriavo J. Kalvaitis. Dalyvavo apie 30 aš
menių. Pirmiausia (apsvarstytas Kalėdų eg
lutės ruošimas. Nutarta dovanoms mažie
siems sudėti po 6 DM. Apylinkės valdybai 
padėti dovanas išrinkti ir supirkti pakvies
tos A. Januškienė ir R. Kiršienė. Eglutę nu
matyta suruošti Kalėdų pirmąją dieną.

Pirmininkas (kvietė visus Hanau lietu
vius stoti į Bendruomenę pilnateisiais na
riais. Čia pat susirinkime savo pilniateisiš- 
kumą atnaujino ilgametis narys J. Sidab
ras. Pirmininko pakviesti, daugelis narių 
susimokėjo solidarumo įnašus.

VLB Valdybos reikalų vedėjas J. Luko
šius paaiškino (artėjančių VLB Tarybos rin
kimų prasmę bei nuostatus ir atsakė į gau
sius dalyvių klausimus.

VLB Tarybos referentas santykiams su 
apylinkėmis palaikyti kun. Br. Liulbinas su
pažindino su Vasario 16 gimnazijos uždavi
niais ir naujojo bendrabučio statyba, ku
riai susirinkimo dalyviai suaukojo 160 DM. 
Susirinkimas truko pusantros valandos. Jis 
suteikė progą ne tik aptarti savo organiza
cijos reikalus, bet ar kaimyniškai paben
drauti. Todėl po susirinkimo uždarymo ne
daug kas tepakilo namo. Daugumas dar il
gai šnekučiavosi vakarieniaudami ir girkš- 
nodaimi alų ar vyną, lietuviškai muzikai 
grojant. (VKV Inform.)

MIRUSIEJI 
A. a. Vytautas Rudys, gimęs 1924 m. bir

želio 1 d. Istrikoje, Panevėžio apsk., mirė 
1971 m. lapkričio 8 d. Osnabruecke, palai
dotas 1971. XI. 12 Vehrtės kapinėse.

Velionis lankė Lietuvoje gimnaziją, o 
paskui žemės ūkio mokyklą. Buvo sąmonin
gas lietuvis patriotas, dalyvavo aktyviai 
lietuviškame gyvenime ir stengėsi, kad jau-1

noji karta pamiltų Lietuvą ir jai nesigailė
tų jėgų. Karas jį skaudžiai palietė — susir
go džiova, ilgai gydėsi įvairiose sanatorijo
se, o kai tik pasveikdavo, tučtuojau imda
vosi lietuviško darbo. Jis vedė Vehrtėje ir 
Osnabruecke vargo mokyklą, ruošė vaikus 
įvairiems lietuviškiems parengimams, visa
da vadovavo lietuviškam giedojimui ir dai
nai. Tačiau per jo laidotuves nepasigirdo 
lietuviškos giesmės, niekas negiedojo, nes 
bemaž visi laidotuvių 'dalyviai buvo ligo- 
nys.

Laidojimo apeigas atliko ir gražius pa
mokslus lietuvių ir vokiečių kalbomis pasa
kė kun. Petras Girčius. Osnabruecke apy
linkė neteko vieno geriausių ir šviesiausių 
lietuvių.

A. a. Antanas Mažeika, Lietuvos savano- 
ris-kūrėjas, kriminalinės policijos valdi
ninkas, gimęs 1891 m. lapkričio 3 d. Žilakų 
kaime, Viekšnių valsčiuje, Mažeikių apskr., 
mirė lapkričio 24 d. Lueneburge.

Velionis buvo laibai ramus, lakios fanta
zijos, gilaus proto, tvirto charakterio žmo
gus. Daug yra pasidarbavęs Lietuvai, atku
riant jos nepriklausomybę. Sąmoningas lie
tuvis, p-avyzdingas katalikas, paslaugus vi
siems vargšams.

A. a. Oskaras Rederis, automechanikas, 
auto lenktynių vairuotojas, sportininkas, 
gimęs 1932 m. balandžio 21 d. Liudvinave, 
Marijampolės apskr., mirė lapkričio 3 d. 
Kaiserslauterne. Palaidotas lapkričio 10 d. 
Hannover-Badenstedto kapinėse.

Buvo giedras, paslaugus žmogus. Savo 
laiku tarnavo Lietuvių Darbo kuopoje Kai- 
serslauterne. Išėjęs į privatų gyvenimą, 
įsteigė automobilių kapinyną ir šalia jo 
automobilių dirbtuvę remontuoti maši
noms.

GDANSKO ĮLANKOS RADINIAI

Lenkijos spauda praneša, kaid Gdansko 
įlankoje surasti XVI ir XVII ta. laivų liku
čiai su ketaus pabūklais. Tai sukėlė naujų 
vilčių, kad šios įlankos dugne galima būsią 
surasti dar įdomesnių radinių.

Konservatoriai atnaujina iš jūros gelmių 
iškeltus pabūklus su herbais ir užrašais, 
kurie teigia, kiad tai Žečpospolitos karo lai
vyno nuosavybė. Viename pabūkle yra už
rašas kirilicos raidėmis: „Dielal Bohdain“ 
Spėj ama, kad tai Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės liejyklos dirbinys.

Gdansko Jūros muziejus užmezgė ryšius 
su Švedijos, Danijos, Anglijos muziejais, 
kurie turi didelį patyrimą iškelti bei kon
servuoti laivus. Prie tokių priklauso pagar
sėjęs Gustavo Adolfo laivas „Vasa“, pa
skendęs 1628 m. Jis buvo iškeltas 1961 m.

Spėjama, kad vienas laivas iš surastų 
Gdansko įlankos gelmėse yra Švedijos lai
vas „Solen“, kuris buvo susprogdintas mū
šio metu prie OHyvos 1627 m.

Tiriami ir Žygimanto Augusto laikais iš
lieti pabūklai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

NOTTINGHAM — gruodžio 12 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažn.

BRADFORD — gruodžio 19 d., 12.30 v.
LEEDS — gruodžio 19 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gruodžio 25 d„ 12.30 v., iš

kilmingos kalėdinės pamaldos.
HALIFAX — gruodžio 26 d., 1 v. p. p.
ECCLES — gruodžio 12 d„ 12 vai. Išpažin

tis prieš pamaldas.
ROCHDALE — gruodžio 19 d., 11.45 vai. Iš

pažintis prieš pamaldas.
MANCHESTER — Pirmąją Kalėdų dieną 

11 vai.
CORBYJE — gruodžio 12 d., 12 vai., šv. 

Patriko bažnyčioje, Gainsborough Rd. 
iš vakaro parapijiečių lankymas.

Dovanos Kalėdoms

GERAS PASIRINKIMAS DOVANŲ 
KALĖDOMS

Gintaro karefliai, sagės, žiedai, segtukai.
Įvairūs medžio drožiniai; tautiniai mote

rų drabužiai, juostos, kaklaryšiai.
Ir, žinoma, naujausios ir senesnės lietu

viškos knygos ir ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės.

Pats laikas pasirūpinti tinkamomis dova
nomis.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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