
Nr. 45 (1234) Londonas, 1972 lapkričio 14 d. XXVI metai

JEIGU TEISMAS AR PARTIJA 
NUSPRENDĖ...

Elena Kosterina buvo išmesta iš Sov. Są
jungos komunistų partijos, nes pasirašė 
Jungtinėms Tautoms pasiųsti skirtąjį laiš
ką, įkuriame užtariamas 12 m. kalėti nuteis
tasis V. Bukovskis.

Pogrindinė „Bėgamųjų įvykių kronika" 
pateikia nuotrupų iš to posėdžio, kuriame 
buvo svarstomas jos klausimas.

Dėl V. Bukovskio Kosterimai partijos ko
mitete posėdžio pirmininkas pasakęs: „Mū
sų teismas žino, ką jis daro, o tu gini anti- 
sovietinius žmones... Primeni savo tėvą, 
kuris buvo nuteistas 1937 m. Tai reiškia, 
kad jis teisingai buvo nuteistas". (Jos tė
vas išsėdėjo darbo stovykloje 17 metų, kad 
gynė Krymo totorių reikalus).

Partinio biuro sekretorius pasakęs: „Aš 
nesu skaitęs laiškų, -kuriuos pasirašė Kos
terina, bet juose ginami žmonės, kurių san
tykiai su viršininkais nėra tvarkingi“. Dar 
kitas posėdžio dalyvis pasakęs: „Solženicy
nas prirašė šmeižtų savo knygoje „Ivano 
Trofimovičiaus gyvenimo viena diena“. 
Nieko nežinau apie Bukovskį, bet jeigu 
kartą jis jau nuteistas, tai reiškia, kad t'aip 
turi būti“. Be kita -ko, tas kalbėtojas pasi
rodė net nežinąs Solženicyno knygos pava
dinimo: knyga yra ne apie Trofimovičių, o 
apie Denisovičių.

Kai Kosterina jau buvo išmesta, kai ku
rie partinio biuro posėdžio dalyviai sakę: 
„Nežinome, kodėl Kosterina buvo išmesta. 
Ji pasirašė kažkokius laiškus, -bet jie mums 
nei paskaitė jų, nei parodė. Bet1 jeigu jau 
kartą partijos biuras nutarė, tai reiškia, 
kad kažkas bloga.“

„ĄŽUOLIUKAS“ Į ČEKOSLOVAKIJĄ
Į tarptautinį vaikų chorų festivalį čeko- 

slovakijon išvyko pavyzdinis mokytojų na
mų berniukų choras „Ąžuoliukas“.

Festivalis vyksta Pardubicės -mieste. Po 
to choras koncertuos dar Brno ir Prahos 
miestuose.

PRIIMTAS RODYTI
Lietuvos kino studijos neseniai pastaty

tasis filmas „Herkus Mantas“ priimtas ro
dyti Sov. Sąjungos kino teatruose.

PA ŠA UL YJE
— Florinos (Graikija) arkivyskupas pa

grasino savo kunigus nubausti po 500 
drachmų (apie 7 svarus), jeigu leis į -baž
nyčią kelnėtas ar trumpais sijonais mote
ris ar trumpomis rankovėmis marškiniais 
vyrus.

— Bulgarijoje nuteisti po 3 metus kalėti 
4 turkai, kurie gegužės mėn. ten nuvarė 
Turkijos keleivinį lėktuvą su 70 keleivių.

— Vakarų Vokietija pasiryžusi savo ke
leiviniams Lufthansa lėktuvams duoti pa
lydovus, tik dar neapsisprendžia, kaip juos 
apginkluoti.

— Lošdamas su jaunuoliais, buvęs pa
saulinis šachmatų čempionas Borisas Spass
kis pralaimėjo 17 m. amžiaus moksleiviui 
Valeriui Čechovui.

— Prez. Aminas liepė išsikraustyti stam
biausiam savo krašto pramonininkui Ma- 
nu-bai Madvaniui, kurio visos įmonės per 
metus daro apie 30 mil. svarų apyvartą.

— Kinija sekančiais metais atsiusianti į 
Britaniją 150 studentų pagal sutartąją pa
sikeitimų tvarką.

— Amerikiečių bombonešiai lapkričio 5 
d. ties komunistų telkiniais Vietname, Lao
se ir Kam-bodijoje numetė 2.500 tonų bam
bų.

— Dėl gaisro traukinyje prie Fukuė, Ja
ponijoje, užduso 29, -sužeistų 679.

— Įtariamas slaptų lošimo biznių laiky
mu ir kitokiais prasilenkimais su įstatymų 
tvarka JAV turtuolis Meyer Lansky, pasi
traukęs į Izraelį ir ten porą metų pragyve
nęs ir pagaliau išprašytas, prašęsis prie
globsčio penkiuose Pietų Amerikos kraš
tuose. bet negavęs, grįžo, pasidavė ir buvo 
iki teismo paleistas už 650 tūkst. dolerių.

— Per šių metų 10 mėnesių Izraelin įva
žiavo 46 tūkst. naujų imigrantų (13 tūkst. 
daugiau -kaip pernai .per tokį pat laiką).

— Kai kuriems žmonėms netrūksta fan
tazijos: lėktuvą su keleiviais buvęs per
ėmęs, bet paskui Tokijo policijos areštuo
tas japonas Nakaoka pasisakė policijai, 
kad jis norėjęs atsidurti Montevideo aero
drome ir iš ten užvaldyti Urugvajų.

— Vakarų Vokietijoje bedarbių yra 
214.900, laisvų vietų 558.400.

P. BALČIKONIUI mirus, gilią užuojautą 
jo šeiniai reiškia

K. Vitkus ir K. Kairiai

Dėl P. BALČIKONIO mir.ties šeimai 
skaudaus liūdesio valandą 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Guildfordo lietuviai

IŠ NEW YORKO „ELTOS
„Europos Lietuvis“ yra išsispausdinęs ži

nutę, kad Vliko New Yorke leidžiamosios 
„Eltos“ redaktorius Vytautas Alseika, pa
važinėjęs po Europos žemyno kraštus, pa
suko į Lietuvą.

Dabar lapkričio 2 d. „Tiesa“ ir tos pat 
dienos „Gimtasis kraštas“ išsispausdino 
didelį jo pareiškimą, kuriame jis pasakoja, 
kaip palaipsniui priėjęs nusistatymo grįžti 
į Lietuvą. Pareiškimas baigiamas tokiu, sa
kytume, graudžiu ir atgailojančiam žmo
gui, tur būt, derančiu sakiniu:

„Aš kreipiausi į Tarybinę vyriausybę, 
prašydamas leisti man pasilikti nuolati
niam apsigyvenimui Tėvynėje, ir pasižadu 
padaryti viską, kad būčiau vertas Tarybų 
Socialistinės Lietuvos sūnumi“.

Neparašyta, ar jo prašymas jau buvo iš
klausytas, bet reikia spėti, kad „Eltos“ re
daguoti į New Yorką V. Alseika jau nebe
grįš...

Jo pareiškimas „Gimt, kr.“ pradedamas 
tekia įžanga:

„Vakar Lietuvos TSR Užsienio reikalų 
ministerijoje Vilniaus spaudos darbuotojai 
susitiko su žinomu Amerikos lietuvių žur
nalistu Vytautu Alseika.

„Jį susirinkusiems pristatė kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komiteto pir
mininko pavaduotojas Vytautas Kazakevi
čius.

„V. Alseika -pokalbio metu spaudos dar
buotojams įteikė šį pareiškimą“.

„Tiesos“ įžanginiame žodyje į pareiškimą 
dar nurodyta, kad V. Alseika „prieš tris 
savaites sugrįžo į Lietuvą ir pasiliko čia 
gyventi“.

Pareiškime V. Alseika sakosi prieš 28 me
tus palikęs Lietuvą, veikiamas baimės dėl 
savo krašto tolimesnio likimo, komplikuo
tos psichologinės aplinkos ir galvosenos,

DEMONSTRACIJA LONDONE
British League for European Freedom 

lapkričio 4 d., šeštadienį, surengė didžiulę 
demonstraciją ir -po to viešą susirinkimą 
Centrinėje salėje, netoli parlamento rūmų.

Dar gerokai prieš numatytąją susirinki
mo valandą pradėjo žmonės rinktis prie 
Marble Arch, Hyde Parke, o jau 4 vai. ga
lėjai spėti, kad į susirinkimą suplaukė apie 
3 tūkstančių minia, ne tik iš įvairių Lon
dono vietų, bet ir visos Anglijos.

Susirinkimą atidarė BLEF pirmininkas, 
trumpai paminėdamas šios demonstracijos 
prasmę, ir išsamesnei prakalbai pakvietė 
European Freedom Council narę, viešnią iš 
Prancūzijos. Po to sekė trumpi įvairių tau
tybių atstovų pasisakymai. Lietuvių atsto
vas savo kalboje trumpai apžvelgė pasku
tiniuosius įvykius Lietuvoje, kiek ilgiau su
stodamas prie paskutiniųjų įvykių Kaune, 
nurodydamas, -ką sovietinė Rusija nori pa
siekti Europos saugumo konferencijoje. Pa
grindinis rusų tikslas išgauti iš Vakarų 
valstybių oficialų pripažinimą dabartinių 
Sovietinės Rusijos sienų, kurias per pasku
tinį karą praplėtė smurtu, žudymais, oku
pacija. Jei rusams pavyktų tokį oficialų 
pripažinimą gauti, tai tada, be abejo, ru
siškasis pragaras galėtų suliedinti ne tik 
asmenis, bet ir tautas, kaip Lietuva, Latvi
ja, Estija, Ukraina, Gruzija ir kitas, į vie
ną rusiškąjį katilą, be jokios asmens laisvės 
ar net teisės į tautiškumą.

Po visų kalbų Hyde Parke visa minia iš
kilmingai. tvarkingai nužygiavo prie neži
nomojo kario kapo ir, pagerbdama 94 mili
jonus rusiškojo pragaro aukų, padėjo vai
niką su atitinkamu užrašu.

Po to vėl visa minia nužygiavo į Centri
nę salę, kurioje įvyko viešas susirinkimas. 
Apgailėtina, kad gal tik pusė žmonių, daly
vavusių demonstracijoje, tegalėjo patekti į 
salę.

Čia kalbėjo Mme Labin, Don Martin. 
G. Stewart-Smith M. P., Oberlaender, Stec- 
ko ir kt.

Parlamento nario Geoffrey-Smith kalbą 
duodame ištisai.

Susirinkimo pabaigoje buvo priimta pa
teiktoji reziliucija, kuri įteikta D. Brita
nijos ministeriui pirmininkui.

TEISINGUMAS NESIKEIČIA
(G. Stewart-Smith yra britų parlamento 

narys, Foreign Circle sekretorius, East- 
West žurnalo redaktorius, daugelio knygų 
komunizmo klausimais autorius. Čia spaus
dinama laisvai atpasakota jo kalba lapkri
čio 4 d. mitinge Londone).

Mes susirinkome šiandien čia išreikšti 
manifestaciją, susirūpinimą ir pasipiktini
mą komunistų tironija, kuri laikosi pasau
lyje jau 50 metų.

Šia proga pirmiausia norisi prisiminti 
Jaltos konferenciją ir jos nutarimus. Di
džiosios valstybės. įskaitant D. Britaniją, 
ten iškilmingai įsipareigojo sudaryti išlais
vintoje Europoje sąlygas, kad visi piliečiai 
galėtų susikurti demokratines institucijas

VILNIUN
ATGAILOJANTIS TARYBŲ 

SOCIALISTINĖS LIETUVOS SŪNUS 
VYTAUTAS ALSEIKA

bet įsitikinęs, kad toks jo elgesys yra 
patriotiškas. Tačiau tekdavę pervertinti, 
griauti senus įsitikinimus.

1935 m. baigęs teisės fakultetą Kaune, 
dirbęs spaudos darbą, tarnavęs užsienio 
reikalų ministerijoje — Lietuvos pasiunti
nybėje Varšuvoje, dirbęs advokatu. 1944 
m. atsidūręs Austrijoje, paskui Vokietijoje. 
Nuo 1953 m. su nežymiomis pertraukomis 
iki grįžimo Lietuvon dirbęs Vlike, taip pat 
dirbęs spaudos darbą. Beveik kasdien „su
sitikdavau su pagrindiniais antitarybiniais 
išeivijos veikėjais, pastoviai žinojau ar 
bent nujausdavau jų sumanymus bei pla
nus. Kai dabar, praslinkus tiek metų, pri
simenu pirmuosius tos mano veiklos žings
nius, man nejučiomis darosi giliai skaudu, 
kad neturėjau teisingos politinės- nuovo
kos“.

Nesijaučiąs buvęs tarybinės santvarkos 
priešu. E-et patriotinėmis besivadinančių 
organizacijų veikla jam atrodžiusi visiškai 
natūrali, patriotinė, atitikusi tautinius lie
tuvių siekimus.

Pirmąjį skaudų smūgį patyręs 1953 m., 
kai iš dokumentų sužinojęs, kad S. Lozo
raitis, M. Krupavičius, K. Žalkauskas pa
laiko slaptus ryšus su užsienio specialiomis 
tarnybomis. Ėmęs įsitikinti, kad Vliko va
dovai „tarnauja ne lietuvių tautos idea
lams“, kad „kovos prieš Tarybų valdžią 
skraiste buvo mėginama paslėpti intrigas, 
parsidavėliškumą, nenuoširdumą, karjeriz
mą, aršią vidinę kovą -dėl galimybės valdy
ti eilinių emigrantų mases, bei ne vieno

ir laisva valia pasirinkti tokią valdžios for
mą, kokios jie pageidauja.

Tačiau taip neatsitiko. Vengrijos, Rytų 
Vokietijos, Lenkijos, Čekoslovakijos įvykiai 
rodo visai ką kita. Nežiūrint sovietų ban
dymo sudaryti įspūdį, kad tie kraštai yra 
laisvi ir savarankiški, visiems aišku, kokia 
yra toji jų laisvė.

Vakarų valstybės 1945 m. Jaltoje pada
rė didžiausią klaidą, pasitikėdamos rusais. 
Ir tą klaidą jos kartoja, bandydamos pri
tarti sovietų planams, kuriuos jie numato 
pasiekti busimojoje taikos konferencijoje 
1973 metais. Sovietų tikslai Europoje labai 
aiškūs. Jie siekia dabartinės padėties pri
pažinimo. Maskvos-Bonos-Varšuvos sutar
tis jau dabar jie laiko galutinėmis ir tų 
valstybių sienas nekeičiamomis. Dar jie ti
kisi įteisinti savo kaimynystėje sukurtąsias 
neva laisvas valstybes, kurios iš tikrųjų 
būtų sovietų įtakoje bei priežiūroje, ir jie 
pilnai .galėtų naudotis jų pramonės gami
niais ir maisto produktais. Ypačiai pabrė
žiu maistą, nes komunistai po 50 savo tiro
nijos metų dar nesugeba patys pasigaminti 
pakankamai maisto. Busimojoje konferen
cijoje jie stengsis įsteigti nuolatinę Euro
pos saugumo tarybą, kurioje galėtų apsau
goti savo pasiektuosius laimėjimus ir įgy
vendinti Brežnevo doktriną.

Koks nuostabus britų ir kitų Vakarų 
valstybių politikų neapdairumas ir nesuge
bėjimas įžvelgti Sov. Sąjungos užsimojimo 
išgauti galutinį pripažinimą pasigrobtųjų 
teritorijų ir užsitikrinti komunistinį reži
mą. O tada, JAV pasitraukus iš Europos, 
visa Vakarų Europa atsidurtų komunisti
nės armijos malonėje. Europos likimas nie
kada nebus saugus, kol visos Europos tau
tos nebus laisvos.

Visiškai nepripažįstu, kad laikas pakei
čia teisingumo dėsnius. Ne, teisingumas ne
sikeičia. Jei Jaltos nutarimai buvo teisingi 
1945 metais, jie tebėra teisingi ir šiandien. 
Jei manome, kad laikas juos pakeitė, tai 
turėtume pripažinti, kad teisingumas nusi
lenkė jėgai. Mūsų tikslas šiandien turėtų 
būti globalinio masto ryžtas, kad teisingu
mas būtų įgyvendintas. Tačiau mes neturi
me į sovietų nežmonišką elgesį atsakyti to
kiu pat nežmoniškumu; nesumušim jų me
lo dar didesniu melu; nepasieksime lais
vės, neleisdami jos turėti kitiems; nepanai- 
kinsim neapykantos dar didesne neapykan
ta kitiems.

Skelbkime pasauliui savo nuoskaudas 
gerai susiorganizuodami; naudokime visas 
galimas masines priemones: mitingus, spau
dą. radiją, televiziją. Mūsų balsą turi iš
girsti apsijungusi Europa, Jungtinės Vals
tybės ir pagaliau Jungtinės Tautos. Ateis 
diena, kai vieninga Europa pasieks savo 
tikslo — žmoniškumo ir visų tautų laisvės 
įgyvendinimo.

Aš negaliu įsipareigoti šioje vietoje sa
vo vyriausybės vardu, bet pats įsipareigo
ju dirbti, kad teisybė ir žmoniškumas bū
tų įgyvendinti pasaulyje.

“ TIESIAI
svajonę atgauti geras tarnybas Lietuvoje“.

Tai taip žmogus pasijuto padaręs „tra
gišką klaidą", pradėjęs žvelgti „teisybei j 
akis", reikalą pagreitinę dar motinos (ji 
jau mirusi) ir draugų laiškai, ir štai pa
klydęs sūnus Vytautas Alseika Vilniuje, ir 
jis reiškia įsitikinimą, kad esąs ne pasku
tinis „sūnus paklydėlis“.

Be kita ko, kas yra per „Eltos“ žinias 
susipažinęs su V. Alseikos rašymo stilium, 
nedvejodamas pasakys, kad pareiškimo re
dakcija yra ne alseikinė tiek sakinių san
dara, tiek ir žodynu. Kažkas „sūnui pakly
dėliui“ bus Vilniuje padėjęs susitvarkyti.

Dar vienas įdomus dalykas, kad V. Alsei
ka kaip tik dirbo pačioje politinėje išeivių 
viršūnėje — Vlike. Toks atsitikimas mūsų 
išeiviškame gyvenime nebe pirmas — savo 
metu Lietuvon išvažiavo ALToje dirbęs A. 
Morkus ir apie ten dirbusius žmones para
šė ir straipsnių ir pamfletinių knygų. Jeigu 
V. Alseikos pranašystės, kad jis ne pasku
tinis „sūnus paklydėlis“, kuris po 30 metų 
grįžta, yra kuo nors pagrįstos, lauktume, 
kas gi bus t'as sekantis, iš kurio politinio 
centro.

Dar viena įdomi smulkmena. „Tiesoje" po 
pareiškimo yra ir V. Alseikos parašo fak
similė. Eet savo vardą jis yra parašęs Vi- 
t'autas, ne Vytautas.

V. Alseika yra gimęs 1912 m.

SEPTYNIOS dienos
Naujas Amino potvarkis

Ugandos prez. Aminas paskelbė, kad lie
kantieji azijatai visi turi iš miestų išsi
kraustyti į kaimus.

Douglas-IIome Kinijoje
Britanijos užsienio reikalų mindsteris sir 

Douglas-Home buvo 5 dienoms nuskridęs į 
Kiniją megzti artimesnių santykių.

Sukilimo kaina
Šri Lankoje praeitais metais dėl sukili

mo žuvo 1.200 žmonių.
Kai kurių sukilėlių bylos dar tebėra ne

išspręstos.

Amnestuotieji skaitmenimis
Rytų Vokietija jau paleido daugiau kaip 

7.300 amnestuotųjų, kurie sėdėjo kalėji
muose nuteisti už politiką ir antivalstybi
nę veiklą.

Iš viso tokių amnestuotųjų susidarysią 
apie 30.000. Dar tebesėdintieji, kuriems pri- 

I taikomas amnestijos potvarkis, būsią pa
leisti per porą mėnesių.

Lin Piao suokalbio pasėkos
Taiwano (Formozos) oficialieji sluoks

niai tvirtina, kad Kinijoje daugiau kaip 
37.000 karių ir civilių buvo teisiama ir apie 
2.000 nuteista ir sušaudyta ryšium su Lin 
Piao suokalbiu prieš Mao Cetungą.

Lin Piao buvo kariuomenės vadas, numa
tytas Mao Cetungo įpėdiniu, bet norėjęs 
nuversti savo viršininką, o kai nepasisekė 
— bėgęs su bendradarbiais į Sov. Sąjungą 
ir lėktuvo katastrofoje žuvęs.

Leis išvažiuoti vaikams
Rytų Vokietija leisianti išvažiuoti į Va

karus tiems vaikams, kurių tėvai savo me
ili yra pabėgę.

Tokių vaikų susidarysią apie 1.000.

30 mil. tonų
Sov. Sąjungos žemės ūkio ministeris pa

reiškė, kad šių metų derliaus planas ne
įvykdytas 30 mil. tonų.

6 mėnesiais sumažinta
Čekoslovakijos aukščiausiasis teismas 6 

mėnesiais sumažino bausmę Annai Saba- 
tovai, buvusio Brno komunistų vado pa
auglei dukteriai, kaltinamai antivalstybine 
veikla, bet ji vistiek dar turės kalėti 3 me
tus.

Jos tėvas, prof. Jaroslavas Sabata, Dub- 
čeko laikų teoretikas komunistas, yra nu
teistas 6 ir pusei metų kalėti. Jos brolis 
Vaclavas nuteistas 2 ir pusei metų, o bro
lis Janas -— 2 ir pusei met'ų sąlyginai.

Suvaržymai Britanijoje
Nesusitarusi su darbdaviais ir profesinė

mis sąjungomis dėl savanoriško susivaržy
mo nekelti kainų ir atlyginimų, Britanijos 
vyriausybė įsaku paskelbė 3 mėnesiams su
varžymus: neturi būti keliami atlyginimai, 
kainos, nuomos.

Reikia tik pasirašyti
Rytų Berlyne paruošta sutartis, pagal 

kurią abi Vokietijos numato tvarkyti savo 
santykius.

Viena kitą tarptautiškai pripažinusios ne
priklausomomis teisėtai valdomomis vals
tybėmis. abi Vokietijos, pasirašiusios tą su
tartį, prašysis priimamos į Jungtines Tau
tas.

NAMINĖ LIETUVOJE
Atsakydamas į „Tiesos“ bendradarbio 

klausimus, Lietuvos vidaus reikalų minis- 
terio pavaduotojas S. Stankus apie nami
nės paplitimą taip pasakė apie kovos prieš 
naminės degtinės gaminamo mėnesį:

„Milicijos darbuotojai padarė 766 reidus, 
kuriuose dalyvavo daugiau kaip penki 
tūkstančiai visuomenės atstovų. Vien per 
tą mėnesį buvo išaiškinta 183 naminės ga
mintojai, visiems iškeltos baudžiamosios 
bylos, kiti — nubausti administracine tvar
ka. 156 žmonės sulaikyti už naminės degti
nės įsigijimą ir pardavinėjimą. Pamiškėse, 
krūmuose, pirtelėse ir kitose vietose buvo 
rasta ir sunaikinta 230 naminės degtinės 
gaminimo aparatų.

„Turimomis žiniomis, Biržų, Pasvalio, 
Pakruojo, Rokiškio, Anykščių rajonuose 
naminės degtinės gaminimas — nebūtinas 
reiškinys. Beveik išgyvendintas šis nešva
rus verslas Šakių. Panevėžio, Zarasų, Ak
menės. Joniškio. Utenos rajonuose. Deja, 
kita padėtis Vilniaus, Trakų, Šalčininkų, 
Lazdijų, Švenčionių, Alytaus, Telšių, Plun
gės ir kai kuriuose kituose rajonuose".

MEDŽIOTOJAI IR MEDŽIOJAMIEJI
„Tiesoje" paskelbtais duomenimis, per

nai Lietuvoje sumedžiota 4.000 šernų, šį
met tikimasi sumedžioti iki 6.500.

Numatoma šįmet sumedžioti 3.100 stirnų, 
150 tauriųjų elnių, 2.400 briedžių (pernai 
sumedžiota 1.765).

Sukčius, kuris...
Sanatorijoje Wutalio kalnuose, šiaurinė

je Kinijoje, mirė 74 m. amžiaus buvęs iki 
1968 m. Kinijos respublikos prezidentas Liu 
Šao-či, „didysis sukčius, kuris bandė atgai
vinti kapitalizmą“, kaip savo metu jis bu
vo apibūdintas.

11 sušaudoma
Maroko karinis tribunolas nuteisė mirti 

11 karininkų, kaltinamų dalyvavimu suo
kalbyje nužudyti karalių.

Kaltinamųjų buvo 220. Išteisinta 177, ka
lėti nuo 3 iki 20 metų nuteista 32.

Penktoje vietoje
Sov. Sąjungos laivynas yra pralenkęs 

JAV. Jis dabar yra penktasis pasaulyje po 
Liberijos, Japonijos, Britanijos ir Norvegi
jos.

Po Sov. Sąjungos vėliava plaukioj an tieji 
laivai turi 16,7 mil. tonų talpos, JAV — 15,0 
mil. tonų.

Bet tokioje oficialioje statistikoje esą ne
oficialių klaidų, nes apie 10 mil. tonų Libe
rijos ir Panamos vėliavas nešiojančių lai
vų esą amerikiečių kontroliuojami.

Nixonas — prezidentas
Prez. Nixonas visai saugiai (61 procentu 

balsų) perrinktas JAV prezidentu. Demo
kratų kandidatui senatoriui McGovernui 
nebuvo parodyta jokio entuziazmo.

Senate demokratai laimėjo 2 vietas, kon
grese pralaimėjo 12, bet abiejuose rūmuo
se jie turi saugią daugumą (senate demo
kratų bus 57. respublikonų 43, kongrese 
demokratų 231, respublikonų 202).

Prezidentas pasiryžęs iš pagrindų peror
ganizuoti savo administraciją.

Amerikiečiai ir japonai Sibire
Sov. Sąjunga nori pradėti naudoti tuos 

milžiniškus natūraliųjų dujų kiekius, ku
rie yra rytiniame Sibire — Jakutsko srity
je, ir mažesnius šaurinėje Sachalino salos 
dalyje, bet1 vien pradžiai jai reikėtų bent 
2.400 mil. svarų kapitalo ir technikinės tal
kos.

Prie rusų talkon į tą darbą jungiasi apie 
10. japonų bendrovių, o amerikiečiai laukia, 
kurios jų bendrovės bus pakviestos.

Tankai už naftą
Prancūzija sutiko aprūpinti Libiją tan

kais ir kitokiais ginklais už teisę naudotis 
nafta ir pagal sutartis vykdyti viešuosius 
darbus.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
POETAI

Poezijos antologijų, aišku, gali būti viso
kių visokiausių, ir jeigu jos išperkamos 
skaitomos ir ypač jei tas jų skaitymas tei
kia malonumo, tai labai gražu ir gera. Štai, 
va, neseniai pasirodė K. Bradūno redaguo
toji poezijos antologija, kurios puslapiuose 
pristatomi svetur gyvenantieji lietuviai 
poetai, o debar aiškėja, kad eilėraščius ra
šančiųjų yra vis dėlto kur kas daugiau, ne
gu1 tas tomas pajėgė apimti, ir kad organi
zuojamas dar vienas tomas. Matote, čia nė
ra kokių nors ribų, galima eiti iki begaly
bės. Galima juk bandyti išleisti atskirose 
valstybėse, net atskiruose miestuose gyve
nančių lietuvių poetų antologijas, ir dėl to 
nieko neatsitiks, jei tik bus kas paskui per
ka (o jeigu ir nebūtų perkančių, tai kultū
ros aukuras, taip sakant, gali pakęsti ir 
nuostolius).

Ta 'kryptimi kartais ir nueinama. Kad 
kalbos nebūtų tuščios, imame i rankas ne
seniai Australijoje išleistą poezijos knygą 
Terra Australis, pavadintą Australijos lie
tuvių ‘poezijos rinkiniu, turinčią 160 pusla
pių, dailiai kietai įrištą drobelės viršeliuos- 
na, aprūpintą aplanku. Knygą redagavo 
Juozas Almis Jūragis, o išleido „Minties“ 
spaustuvė 500 egzempliorių tiražu. Pats iš
leidimas, kaip matome, iškilmingas kultūri
nės aukos mostas, nes parašyta: „Išleido 
„Minties“ spaustuvė savo veiklos dvide
šimt metų sukakčiai paminėti“. Eiiznieriai 
ne taip jau dažnai ryžtasi panašiam aukos 
mostui, taigi leidėjo ši auka įskaitytina į 
nuopelnus ir dar didelius. Tokių mecenatų 
reikia su, žiburiu paieškoti.

Tame rinkinyje atstovaujami dvylika 
Australijos lietuvių poetų: J. Mikštas, A. 
Veščiūniaitė, A. Gasiūnas, M. I. Malakūnie- 
nė, P. Pusdešnis, M. Slavėnienė, J. Jana
vičius, K. Kunca, A. Prižgintaitė, B. Žalys, 
J. Rackus ir J. A. Jūragis. Norėdami šiek 
tiek rimčiau pagrįsti savo spėjimus, kodėl, 
būtent, iškilo reikalas naudotis mecenatų 
gera širdim ir išleisti šią platesne prasme 
parapijinę ‘antologiją, kai neseniai kaip tik

Bradūno redaguotoje iš šių dvylikos yra 
tik trys: A. Veščiūnaitė, J. Janavičius ir 
pats šios redaktorius J. A. Jūragis. Vadinas, 
į aną didžiąją nepateko net trys ketvirta
daliai Australijos lietuvių poetų ar eilėraš
čius rašančiųjų tautiečių. Sakoma, kad vis
kas gerai, kas gerai baigiasi. Tie nuskriaus
tieji dabar pat'eko į „Terra Australis“. Jie, 
tikimės, pateks taip pat ir į tą visuotinę 
stambią visuose žemynuose gyvenančių lie
tuvių poetų antologiją, į kurią žadama su
rinkti nuskriaustieji. Vadinas, tie nu
skriaustieji tada jau bus patekę į dvi an
tologijas, ir tuo jiems padarytoji Skriauda 
bus su kaupu išlyginta. Bet reikalas tuo dar 
nesibaigtų, jei paaiškėtų, kad Australijoje 
ne vien tie dvylika lietuvių rašo eilėraš
čius, tada dar reikėtų naujos antologijos, 
to paties ar kito mecenato ir t. t.

Tokios mintys ateina ne dėl to, kad ne
būtų noro turėti gerų antologijų. Geros ne 
tik reikalingos, bet ir būtinos, kad skaityto
jams būtų lengviau prieinami savos poezi
jos rinktiniai turtai. Bet šios australiškės 
išleidimas vargu buvo reikalingas. Matyt, 
K. Bradūnas, pasirinkdamas savo antologi
jai ‘poetus, svėrė jų kūrinius, kiek juose 
yra talento blikstelėjimų. Be abejo, ir jis 
galėjo apsirikti ir kurį nors talentą praleis
ti pro tarpupirščius. Sunkumų atsirinkti ir 
galimybių ‘apsirikti sudaro juk ir tai, kad, 
pavyzdžiui, į J. A. Jūragio redaguotąją pa
tekę poetai retas kuris teturi išleidęs savo 
eilėraščių rinkinį. Daugumas vis yra su sa
vo kūriniais rodęsi vien periodikoje. Kai 
išeina rinkinys, tai dėl jo pasisako daugiau 
žmonių, ir tada išryškėja, kas ko vertas, 
kas talentas, o kas vien eilėraščių autorius,, 
kas davė už širdies griebiančių kūrinių, o 
kas tik veržiasi būti poetu.

„Terra Australis“ redaktorius J. A. Jū
ragis knygos įvadiniame žodyje, tiesą sa
kant', nesislapsto prieš skaitytoją ir atvirai 
pasako, kodėl ir kaip tas rinkinys atsirado. 
Pasirodo, 1972 m. sueina 25 metai, kaip

PABALTIJO KRAŠTŲ ATSTOVYBĖS
Britų lapkričio mėn. pirmosios savaitės 

„Weekend“ paskyrė Pabaltijo kraštų atsto
vybėms Londone.

Tai atstovybės, kaip rašoma, trijų mažų 
kraštų, kuriuos prisijungė Sov. Sąjunga.

Kai mirė ministeris B. Balutis, Lietuvos 
atstovybėje liko Charge d'Affaires Vincas 
Bailokas vienas.

Lietuvos atstovybės pastatas pats ma
žiausias iš visų trijų. Prisimenami atsto
vybėje kabantieji kunigaikščių Kęstučio, 
Vytauto, Mindaugo paveikslai.

Išspausdinta ir Lietuvos atstovybės pa
stato fotografija.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
MOKYKLAI IR NAMAMS

JAV esąs paruoštas „Lietuvių kalbos žo
dynas mokyklai ir namams“.

Jis turėsiąs apie 600 puslapių, apie 600 
Z. Sodeikienės pieštų iliustracijų, apie 50 
fotografinių iliustracijų, o žodžių apie 4.000.

Būsią spausdinama 3.000-4.000 egzemp
liorių. Žodynas turėtų pasirodyti 1973 m. 
rudenį.

Nerašoma, kas tą žodyną paruošė ir kas 
leis.

„GRANDINĖLĖ“ FILADELFIJOJE
Lapkričio 5 d. neseniai Europoje koncer

tavusioji Cleveland© lietuvių „Grandinėlė“ 
šoko Filadelfijoje.

Australijoje rašoma lietuviškoji poezija, 
išėjo K. Bradūno redaguotoji, kuri apima Jos pradininkas yna Juozas Mikštas. pats 
visus už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių pirmasis pradėjęs savo eilėraščiais aptar- 
poetų žemynus, miestus ir parapijas, pasi- nauti dar anuomet Vokietijoje tebeleistus 
tikriname, kas šioje dalyvaujančių pat'eko į laikraščius, kai jis jau buvo nusikėlęs į to- 
į aną stambiąją, o kas ne. Pasirodo, K. limąjį žemyną, ir vienas po kito pačioje

a

Australijoje ėmusius eiti. Motyvas šią su
kaktį šituo būdu atžymėti neatrodo ypač 
svarus. O sudaryta, ta knyga buvo štai ko
kiu pagrindu: „Šiame poezijoj rinkinyje 
spausdinama kūryba tų Australijoje rašan
čių lietuvių poetų, kurie sutiko prie darbo 
prisidėti“.

Beje, kad pilnesnis būtų knygos vaizdas 
ir tiems, kurie jos nematė, būtina pasakyti 
viena ypač svarbi ir stambi detalė: prieš 
kiekvieno poetės ir poeto kūrybos pluoštą 
išspausdintos jų autobiografijos ir fotogra
fijos. Knygą, žinoma, labai pagražina foto
grafijos: Skaitydamas, taip sakant, susiduri 
veidas į veidą. Autobiografijos laibai įvai
ruoja: vienų pasitenkinta keliais sakiniais 
pristatyti sau, o kitų nepašykštėta mesti 
daugiau šviesos į savo asmenybę ir parody
ti išradingumo.

K. Abr.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SAVAS PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS
Los Angeles (JAV) lietuvių Šv. Kazimie

ro parapijos lituanistinė mokykla turi net 
134 mokinius, ir šiais metais veikia jau 
net IX skyrius ir pedagoginis lituanistikos 
institutas.

Institutą lanko 8 mokiniai, jame dirba 5 
mokytojai. Baigusieji jį ir atlikusieja prak
tiką turės teisę mokytį lituanistinėje mo
kykloje.

BALYS SRUOGA ATSIMINIMUOSE
M. Morkūno spaustuvei Chicagoje atiduo

ta rinkti ir spausdinti stambi, apie 450-500 
puslapių, knyga — daugelio žmonių atsi
minimai apie rašytoją prof. Balį Sruogą. 
Tai atsiminimai vis daugiausia svetur atsi
dūrusių žmonių, net kelių dešimčių.

Knygą leidžia velionies rašytojo žmona 
ir duktė.

WORCESTERIO LIETUVIAI SAVO
MIESTO SUKAKTIES MINĖJIME

Worcesterio (JAV) miestas minėjo savo 
250 m. sukaktį, ir ta proga lietuviai daug 
kuo pasireiškė — suruošė lietuvių dieną, 
minėjimą su menine programa, rankdarbių 
parodą, dalyvavo parade, suruošė pikniką. |

NĖ VIENOS POEZIJOS KNYGOS |
V. Šliogeris laiške „Mūsų Pastogės“ re- 1 

daktoriui įrašė ir šitokią pastraipą:
„Įdomumo dėlei paklausiau Sydnei spau

dos kiosko vedėją p. P. Alekną, ar turi poe
zijos knygų. Atsakė, kad turi ir nemažai. 
Paklausiau, ar daug poezijos knygų per 
paskutinius penkerius metus pardavė jau
nimui. Atsakė, kad nei jaunimui, nei seni
mui nepardavė nė vienos poezijos knygos!“

GARSĖJA ŽIVILĖ ŠLEIKYTĖ
Pastaruoju metu pasaulyje pagarsėjo 

jauna aktorė Zhivila Roche, turėjusi vie
ną pagrindinių vaidmenų garsiajame Pe
ter Brooko „Vidurvasario nakties sapno“ 
pastatyme ir šiuo metu viena Londono tru
pės Royal Shakespeare Company žvaigž
džių.

Ji yra Živilė šleikytė, gyvenusi su tė
vais Toronte, prieš keletą metų studijavu
si Paryžiuje ir laimėjusi stipendiją Londo
no Karališkojon Teatro Akademijon. (E)

PAŽANGUS LAIKRAŠČIAI
„Gimtasis kraštas“ išsispausdino Juozo 

Mocevičiaus iš Škotijos laišką, (kuriame ra
šoma apie Antaniną Anskaitytę-Labanaus- 
kienę.

Laiške jai į nuopelnus įskaitomas laik
raščių skaitymas:

„Skaitė pažangius laikraščius — „Išeivių 
draugą“, „Rankpelnį“, „Vilnį“, „Laisvę“.

Įdomus dalykas, kad tarp vadinamųjų 
pažangiųjų laikraščių pirmoji vieta atiduo
dama „Išeivių draugui“.

SUEIGA PENSININKAMS 
ARGENTINOJE

Berisso lietuvių (katalikų draugija „Min
daugas“ suruošė ‘pensininkams sueigą — 
pietus.

MEDŽIAGA M. KRUPAVIČIAUS 
BIOGRAFIJAI

Petras Maldeikis Chicagoje rinko me
džiagą prel. M. Krupavičiaus ‘biografijai.

JURGIO JANUŠAICIO SUKAKTIS
Chicagoje (JAV) gyvenąs žurnalistas 

Jurgis Janušaitis sulaukė 60 m. amžiaus.

PEDAGOGIKOS DAKTARĖ
S. MARTINKCTĖ

Sesuo M. Salezija Martinkūtė gavo peda
gogės daktaro laipsnį už disertaciją apie 
kolektyvines sutartis Chicagos arkidiecezi- 
jos mokyklose.

Sesuo M. S. Martinkūtė yra Chicagos Ma
rijos aukšt. mokyklos direktorė.

SKUNDAS
Dienos niūrios, lietingos.
Medžiai padeda žalią skraistę.
Liūdna gyventi šaly nesvetingoj — 
Nesimato gražios talkos, 
Nesigirdi mielos liaudies dainos.

Debesys eina link tėvynės.
Aš negaliu su jais eiti lenktynėn.
Saulutė paslėpė savo veidą,
Mėnulis šypsos tamsumoje.
Sunku gyventi šaly svetimoje.

Albert Unger

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Carinė rusų valdžia ir švietimą Lietuvoje slo
pino daug griežčiau, negu Latvijoje ar Estijoje. Po 
1831 metų sukilimo 1832 metais rusų valdžia užda
rė Vilniaus universitetą, tačiau, dar 10 metų leido 
veikti dviem iš buvusiojo universiteto įstaigų sukur
toms akademijoms. Nuo 1842 metų, panaikinus šias 
dvi aukštąsias mokyklas, t.y. uždarius Vilniaus Me
dicinos-Chirurgijos akademiją ir tais pat metais 
perkėlus Vilniaus dvasinę akademiją į Petrapilį, per 
80 metų Lietuvoje nebuvo jokios aukštosios mo
kyklos. Tačiau Estijoje nuo 1802 metų be pertrau
kos veikė atkurtasis Estijai ir Latvijai, teisingiau 
Estijos ir Latvijos vokiečiams, skirtasis Tartu uni
versitetas. Latvijoje, be to, nuo 1862 metų veikė dar 
ir Rygos Politechnikos institutas. Kultūriškai ir tau
tiškai Lietuva buvo labiau už visas kitas Rusijos 
imperijai priklausiusias tautas nuskriausta dar ir 
tuo, kad nuo 1865 metų ligi 1904 metų, tad per išti
sus 40 metų, buvo uždrausta lietuviška spauda loty
niškais rašmenimis, o rusiškus rašmenis lietuviai 
buvo atmetę. Dėl šito spaudos draudimo Lietuva 
ypač skaudžiai nukentėjo dėl to, kad spauda buvo 
uždrausta kaip tik po to, kai 1861 metais jau buvo 
panaikinta baudžiava ir kai buvusiuose baudžiaunin
kuose, tada jau laisvuosiuose ūkininkuose, pradėjo 
stipriau reikštis aukštesniosios kultūros pareikala
vimas. Spaudos draudimas stabdė tautinį lietuvių 
atgimimą ir lietuviškosios kultūros ugdymą. Jeigu 
jau gan sunku buvo lietuviškas knygas užsienyje 
spausdinti, tai dar sunkiau buvo jas platinti. Kai 
vakarų ir šiaurės Lietuvoje draudžiamoji spauda, 
kad ir per vargus, vis dėlto daugiau mažiau pasiek
davo skaitytoją, tai rytų ir pietų Lietuvoje ji buvo 
nepaprastai retas svečias. Todėl ir spaudos draudi
mas, šalia kitų priežasčių, paveikė, kad antrojoje 
XIX a. pusėje labiausiai nutauto Vilniaus kraštas. 
Negaudami lietuviškų knygų, net maldaknygių, 
žmonės pirko lengvai gaunamas lenkiškas knygas 
ir net poterių mokėsi lenkiškai, dažnai net nesu
prasdami maldos žodžių reikšmės. Kad Vilniaus 
kraštas daugiausia sulenkėjo XIX amžiaus antrojo
je pusėje, labai įsakmiai tvirtina buvusiojo lenkiš
kojo Stepono Batoro Vilniaus universiteto asistentė 
Halina Turska savo 1939 m. dėl karo nebaigtame 
spausdinti veikale apie atsiradimą Vilniaus krašte 
ištisai lenkiškai kalbančių plotų 16). Turska savo 
veikale nekartą tvirtina, kad iki antrosios XIX am
žiaus pusės, tiksliau iki paskutiniojo XIX amžiaus 
ketvirčio, visoje buvusioje Didžiojoje Lietuvos Ku
nigaikštijoje dar niekur nebuvo ištisai lenkiškai kal
bančių plotų. 1934 metais pati Turska išvaikščioju

si tolimus Vilniaus krašto plotus, ir visur, kur tik 
ji rasdavusi labai seno amžiaus žmonių, visi jie dar 
mokėjo lietuviškai. Pradžioje paklausti, ar moką 
lietuviškai, neprisipažindavę ir net labai griežtai 
paneigdavę, tačiau, autorei paaiškinus, kad ji pati 
esanti siunčiama Lenkijos valdžios ir kad tos žinios 
esančios Lenkijai labai svarbios, visi tie seni žmo
nės prabildavę lietuviškai. Mat, žmonės kratėsi 
prasčiokų ir pagonių kalba apšauktosios lietuvių 
kalbos, į kurią nenorėję keisti „poniškosios“ lenkų 
kalbos, tad ir neišsiduodavę moką tą kalbą, kad ji

ANTANAS RUKŠA

nebūtų krašte įgyvendinta. Pagal Turską, krašto 
lenkėjimas vykęs staiga. Viena karta kalbėjusi lie
tuviškai, kita karta buvusi dvikalbė, o trečia buvusi 
jau vėl vienkalbė, bet jau kalbėjusi lenkiškai. Vil
niaus krašto, kaip ir iš viso bet kurios Lietuvos da
lies ar kurio gyventojų sluoksnio, lenkinimas ir gu- 
dinimas laikytinas ne lietuvių tautinės kultūros pa
žanga, bet atžanga ir atsilikimu, panašiai kaip XIX 
a. pradžioje Vilniaus universiteto profesoriai, no
rėdami Lietuvoje ugdyti lenkiškąją kultūrą, lietuvių 
kalbą laikė kliūtimi tai kultūrai augti. Tuo metu 
dėstomoji lotynų kalba Lietuvos mokyklose buvo 
jau pakeista vadinamąja vietine kalba, kuri sulenkė
jusiai to meto Lietuvos šviesuomenei buvo lenkų 
kalba. Tik vienam lenkų kilmės profesoriui Golians- 
kiui buvo kilę abejonių, ar tik vietine kalba Lietuvos 
mokyklose nereikėtų laikyti lietuvių kalbos. Vil
niaus universiteto vizitatoriai, lankydami Lietuvos 
mokyklas, ypač Žemaitijoje, nusiskųsdavo savo 
pranešimuose, kad mokiniai per mažai išmoksta 
lenkų kalbos ir kad tai labai trukdo sėkmingai mo
kytis 17). Taigi spaudos draudimas ne tik varžė 
lietuvių literatūros ir apskritai kultūros ir tautinio 
susipratimo augimą, bet ir, padėdamas Rytų Lietu
vai nutausti, ypatingai smukdė šios Lietuvos dalies 
švietimą.

Dėl ypatingo Lietuvos švietimo slopinimo rusų 
valdymo laikais net ir raštingumo atžvilgiu Lietuva 
buvo atsilikusi nuo savo šiaurės kaimynų. Jau pagal 
1897 metų visuotinio gyventojų surašymo duome
nis, Estijoje tebuvo nepilni 23% beraščių. Pirmai
siais nepriklausomybės metais Estijoje bebuvo vos 
keletas procentų beraščių, kurių daugumą sudarė 
daugiausia rusai, rytinės Estijos gyventojai, kai tarp 
pačių estų jau tuo metu beraščių kaip ir nebuvo. 
Latvijoje beraščių buvo dar kiek daugiau. Net 1935 
metais Latvija turėjo dar 11,2% beraščių. Tačiau 
Latvijos beraščių vidurkį žymiai kėlė Latgalija, ku
rios istorinis likimas turėjo daugiau bendra su Lie
tuva. Kai Kurše ir Vidžemėje 1935 metais bebuvo

vos 5% beraščių, Latgalijoje jų buvo dar 40% 18). 
Lietuvoje pagal 1923 metų gyventojų surašymą dar 
buvo net 32,6% beraščių.

Išvadoje yra pagrindo tvirtinti, kad dėl Lietu
vos ir jos šiaurės kaimynų istorinių ir geografinių 
skirtumų prieš sukuriant nepriklausomas valstybes 
po Pirmojo Pasaulinio karo Lietuvoje buvo dar žy
miai mažiau išaugę miestai ir pramonė, lietuviai 
turėjo žymiai mažiau miestiečių, ypač turtingesnio
jo, labiau prasigyvenusio gyventojų sluoksnio, ir 
pats švietimas buvo dar gerokai atsilikęs. Todėl ir 
nepriklausomybės metu, nors ir visos trys valstybės 
darė sparčiai ūkinę ir kultūrinę pažangą, tačiau 
Lietuvai sunku buvo visose srityse prisivyti Latviją 
ir Estiją, nes Lietuvai teko pradėti lenktynes nuo 
tolokai atsilikusios pradmės vietos. Tuo, tenka aiš
kinti, kad Lietuva, nors ir darydama labai didelę 
pažangą švietimo srityje, nebuvo pasiekusi tokių 
rekordų, kokius pasiekė Estija ir Latvija. Estija, 
pavyzdžiui, nepriklausomybės laikais laikraščių ti
ražu, lyginant su gyventojų skaičiumi, buvo pasie
kusi pirmąją vietą pasaulyje. 1926 metais Tartu uni
versitete studijavo 4651 studentas, ir studijuojančių 
estų procentas tada buvo nepaprastai aukštas — iš 
240 gyventojų vienas (mano šaltinis paduoda iš 
280, bet Estija tada turėjo ne milijoną tris šimtus 
tūkstančių su viršum, bet milijoną šimtą tūkstančių 
su viršum, tad 240), kai Vokietijoje tada studijavo 
vienas iš 610, Švedijoje ir Suomijoje vienas iš 
645 19). Taip pat ir Latvija aukštųjų mokyklų stu
dentų nuošimčiu pagal bendrą gyventojų skaičių 
buvo užėmusi vieną iš pačių pirmųjų vietų. Latvi
joje vienam mokytojui teko tik .24 mokiniai, tad 
mokytojų daugumu pagal mokinių skaičių Latvija 
buvo užėmusi Europoje trečią vietą. Ir spausdina
mųjų knygų skaičiumi pagal gyventojų skaičių Lat
vija užėmė pasaulyje antrąją vietą, tepralenkta tik 
Danijos 20). Užtat, nepaisant didelių šviesuomenės 
nuostolių per Antrąjį Pasaulinį karą ir pokarį, Lat
vija ir Estija išsilavinimo atžvilgiu išliko pirmau
jančiose vietose visoje Sovietų Sąjungoje.

16) H. Turska, O powstaniu polskich obszarow 
jęzikowych na Wilenszczyznie. šis veikalas, prasi
dėjus 1939 m. karui, buvo nebaigtas spausdinti Vil
niuje. Vienas kitas to veikalo egzempliorius pasku
tinio pasaulinio karo metu buvo Lietuvos Mokslų 
Akademijos bibliotekoje. Jį citavo, pavyzdžiui, A. 
Rukša „Tautos Praeities“ I, 3, 1961, 419 psl., Vil
niškis, t. p. II, 1(5), 1964, 49 t.

17) M. Lukšienė, t. p., 140 tt.
18) G. Rauch, t. p., 113 tt.; LE, VI, 54 psl., 

XIV, 217 psl.; M. Bobe ir kiti (red,), The Jews in 
Latvia, 263 psl.

19) G. Rauch, t. p., 114 psl.; LE, VI, 54 psl.
20) G. Rauch, t.p. 116 psl.; LE, XIV, 217 t.

(Bus daugiau)
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DIEVO PRIĖMIMAS — MŪSŲ PAREIGA
Dievo nepriimančių, tai yra į Dievą ne

tikinčių, visada buvo. Vadinamųjų bedie
vių yra visuose luomuose, profesijose ir 
klasėse, tarp senų ir jaunų.

Kaip jie atsiranda? Kaip galima netikėti 
į Dievą?

Apaštalas Jonas aiškiai atsako, kad pa
saulis jo (Dievo) nepažino. Taigi nepažini
mas yra pagrindinė netikėjimo į Dievą 
priežastis. Kai kas galvoja (o seniau Lietu
voje tai gana dažnai pasitaikydavo), kad, 
štai, anas žmogus yra labai mokytas, net 
profesorius, o Dievą netiki. Mokslas, ko
kios rūšies jis bebūtų, ar kokia specialybė 
nieko bendra neturi su tikėjimu ar netikė
jimu į Dievą. Pasaulinio garso mokslinin
kas, garsus savo srities specialistas, tikėji
mo ir Dievo pažinimo dalykuose gali būti 
didžiausias ignorantas. Taigi jis mums čia 
nė pavyzdys. Jei tokia „garsenybė“ nie
kuomet neturėjo progos ar nenorėjo suži
noti apie Dievą, niekuomet neperskaitė jo
kios rimtesnės knygos apie tikėjimo tiesas, 
tai aišku, kad Dievo pažinimas jam yra 
taip tolimas ir svetimas, kaip mums jo 
specialybė.

Kas gi yra Dievo priėmimas?
Tai yra protinis (nesvarbu, kiek t'as pro

tas būtų išlavintas) pripažinimas, kad Die
vas yra, kad mes jo tvariniai ir valdiniai ir 
kad jis yra mūsų žemiškojo gyvenimo tiks
las. Tai sudaro tikėjimo branduolį.

Šitokį Dievo pripažinimą seka daugybė 
klausimų, neaiškumų, paslapčių. Tuos klau
simus aiškina kalnai prirašytų knygų. Ne
įmanoma jų visų perskaityti, o kai ką pa
skaičius, vis tiek nėra aiškiau. Užtenka ži
noti šituos dalykus:

1. Tikėjimas yra žmogaus prigimtyje. 
Taigi kiekvienas žmogus yra tikintis. Jei 
jo tikėjimas į Dievą yra negyvas, neveik
lus. tai arba pats žmogus dėl savo apsilei
dimo kaltas, arba kiti .kalti, kurie tą tikėjir 
mą nuslopino.

2. Tikėjimas yra tikėjimas. Jo negalima 
ištirti jokiose mokslinėse laboratorijose. Jo 
negalima operuoti jokiose medicinos kli
nikose. Jei būtų galima, tada tikėjimas nu
stotų buvęs tikėjimu, o virstų mokslu.

3. Nė viena tikėjimo tiesa neprieštarau
ja sveikam žmogaus protui.

Tad netikėjimas į Dievą yra nusikalti
mas .prieš savo prigimtį, nes neduodama jai 
pilnai išsivystyti ir veikti. Mūsų gi prigim
ties tvėrėjas yra pats Dievas, tad į jį ne
tikėti pats didžiausias Dievo įžeidimas.

**•
— Ilgai galiu būti nevalgęs ir nemiego

jęs, bet nė valandos negaliu praleisti neat
naujinęs savo tikėjimo į Dievą.

(Dr. Schweitzer)
A. J. S.
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LIETUVA
Tvarkydamas savo archyvą, dir. A. Geru

tis jame yra užtikęs 1915 m. gruodžio 25 d., 
šeštadienio, „The Tablet“ ištrauką, kurioje 
yra straipsnelis, pavadintas „Lithuania in 
London“.

Rašyta tai jau prieš daug metų, dėl t'o 
pateikiame savo skaitytojams. Straipsnely
je rašoma:

„Kiekvienas, kas sekmadienį dalyvavo 
Lietuvių klube, sudarančiame integralinę 
Lietuvių kolonijos Hadkney dalį, tuo trum
pu laiku galėjo suprasti, kaip tikrai ir 
nuostabiai Londonas -m-ikrokosmiškai atlie
pia didįjį pasaulį. Lietuviai ne tik žmogaus 
gatvėje, bet ir devynių iš dešimties inteli
gentų suplakami su lenkais, bet iš tikro jie 
savo kilme, siekimais ir idealais daugiau 
tarpusavyje skiriasi, negu elzasietis nuo 
vokiečio. Daugeliui tai tikras atradimas, ir 
politikams bus svarstymo, kai ateis diena 
sprendimams daryti. Bet pats faktas ypa
čiai įdomus katalikams.

„Londone lietuviai susirenka į krūvą iš 
visų sostinės dalių. Jie susitinka bažnyčio
je Hackney Road, ir jie sudaro savą ben
druomenę, lojalią tam kraštui, kuriame gy
vena, tai emigrantai ir pabėgėliai iš savo 
tėvų žemės. Tarp mūsų jie yra reprezenta
cinė rasė, užmirštos tautos nuotrupa, bet 
vistiėk tebekalbanti seniausia viso šio pa
saulio kalba. Kai kiniečiams velnias yra iš
mintingas žmogus, lietuviams velnias yra 
vokietis. Ir jų jausmai lenkams yra pana
šūs į f lamų olandams, kurių jungo jie atsi
kratė 1830 m. Jie sakosi esą jie — lietu
viai. Iš tokių sudaryta ir ši Londono koloni
ja. Nors jie yra pabėgėliai iš Rusijos, ta
čiau šiame kare, kaip ir lenkai, yra lojalūs 
Rusij-ai, ir kai kurie jų yra grįžę kovoti po 
Rusijos vėliava, o daugumas pasisiūlė sto
ti į anglų armiją, tik kalba jiems sudaro 
sunkumų. Praeitų Velykų metu koloniją

MEDŽIO DROŽINIŲ TĖVAS

Vakarų Vokietijoje, gražiame Vechtos 
parke netoli Oldenburgo, yra senelių prie
glauda. Ten apsigyveno 12 lietuvių. Vie
nas iš tų dvylikos apaštalų yra Stasys Mo
tuzas, tikras apaštalas, rūpinąsis tėvynės 
išlaisvinimu ir didelis tėvynės mylėtojas.

Motuzas kilęs Valdomų ik., Gruzdžių vis., 
Šiaulių aps., gimęs pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Jis yra pagarsėjęs po visą pasau
lį savo lietuviškais medžio drožiniais. Jis 
yra išdrožęs lietuviškų kryžių, Gedimino 
pilį, Trijų kryžių kalną, rūpintojėlį ir daug 
įvairių vaizdų, iš viso apie 1.300 drožinių. 
Jų galima užtikti Prancūzijoje, Anglijoje, 
Šveicarijoje. Amerikoje, Kanadoje, N. Ze
landijoje, Italijoje, o 2 drožinėliai yra pa
kliuvę į Lenkiją ir vienas į Vengriją.

Motuzas, užklaustas, kaip ir kodėl pra
dėjo tą darbą, atsako: „Aš myliu savo tė- 
vynę-Lietuvą, todėl norėjau jos vaizdus 
jos meninį darbą visam pasauliui kaip liu
dijimą parodyti, kad lietuvių tautai menas 
yra savas, todėl prieš 15 metų pradėjau 
drožinėti. Drožinėjau tėvynės motyvus, ir 
man pavyko tas darbas. Mano išdrožinėt 
vaikeliai išvyko į visą pasaulį, net pas žy
miausius valstybės vyrus. Mano drožinių 
yra pas buvusį Amerikos prezidentą John- 
soną, generolo de Gaulle‘io ir buvusio V. 
Vokietijos kanclerio Adenauerio palikime, 
pas 7 anglų ir vokiečių vyskupus, o vienas 
kryželis nukeliavo į Baltuosius rūmus, šie 
visi drožiniai kalba, prašo Lietuvos išlais
vinimo“.

Vakarų Vokietijoje Motuzo drožinių rin
kinys yra Nehedm-Huesten, Lietuvos vokie
čių seklyčioje. Tie drožiniai ten labai ver
tinami ir daugeliui lankytojų sudaro gerą 
įspūdį apie Lietuvą.

Nors Stasys Motuzas 1973 m. vasario 4 
d. sulauks 75 metų, bet drožinėti nemano 
paliauti. „Dirbsiu, kol galėsiu, savo tėvynės 
naudai“, sako jis.

Septyniuose Vokietijos miestuose buvo 
surengtos Motuzo drožinių parodos,' Ne- 
heim-Huesten jo darbų parodą aplankė 
apie 2000 žmonių.

Kas Motuzą pažįsta arba turėjo progos 
susipažinti, tas jame matė malonų susi
pratusį lietuvį. Visi lietuviai linki S. Motu
zui geros sveikatos, kad dar ilgai galėtų 
dirbti tėvynei.

A. U.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS, 

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

LONDONE
sudarė 1.562. Būstinė buvo atidaryta 1899 
m. lapkričio 25 d. Oval, Hackney Road, o 
1912 m. buvo pastatyta dabartinė bažnyčia; 
solidus, gražiai įrengtas pastatas, kuris bu
vo pastatytas beveik be pašalinės pagalbos, 
pačių žmonių sudėtais penais. Puikus me
džio drožinys sudaro gražų altorių, o du at
kurti lietuvių meno dalykai, Vilniaus Die
vo Motinos ir šv. Kazimiero paveikslai, pa
žymėtinai rodo patraukimą grožėtis ir atsi
davimą. Bažnyčioje telpa apie tris šimtus 
žmonių, o dar pridėk kleboniją ir klubo 
kambarius, tai ir susidarys -akivaizdus ti
kėjimo ir patriotizmo įrodymas. Pirmasis 
rektorius buvo kun. Szlamas, po kurio atėjo 
kun. Talmont, o po jo savo ruožtu kun. Ma
tulaitis, dabartinis rektorius, tai kunigas, 
kurio širdis yra kartu su savo žmonėmis, 
kuris vadovauja jiems suprasdamas juos, 
užjausdamas ir vaduodamasis didele inteli
gencija.

„Būstinėje vykstanti veikla yra įrody
mas tautinio žmonių pajėgumo ir organi
zuoto bendravimo galios, o tad galėtų būti 
pavyzdžiu daugeliui mūsų neorganizuotų 
parapijinių bendruomenių. Draudimo ligoje 
draugija turi tris skyrius, du vyrams ir vie
ną moterims. Kooperatyvinė draugija valdo 
labai sėkmingai veikiančią kepyklą ir gal
voja dar apie kitas darbo sritis. Literatūri
nė draugija, blaivybės draugija ir klubas 
yra socialiniai kolonijos sambūriai, o šv. 
Vincento -pauli-ečio draugija atstovauja lab
darybei. Kas nori išgirsti šnekamąją lietu
vių kalbą, kaip ji skamba iš tobulo ir švie
saus kunigo lūpų, tą suvilios kunigo Matu
laičio pamokslai. Ne be sunkumų ir iš tik
ro ne be pasipriešinimo buvo įkurta misija, 
nes buvo reikalinga rašyti prašymą Romai 
ir gauti Leono XIII sutikimą jai steigti. Bet 
kardinolas Vaughan sudarė visas galimy
bes, ir štai taip susidarė teisėtai susitvar- 
-krusi klestinti bendruomenė“.

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
Vyskupui palikus salę, vėl suskambėjo lie-Bruchmuehlbach-Miesau

„Lietuvis vyskupas aplankė savo tautie
čius Bruchmuehl-bache-Miesau“. Tokia ant
rašte platų reportažą išspausdino vietos vo
kiečių „Mitteilun-gsblatt“, kuriame papras
tai spausdinami oficialūs savivaldybės pra
nešimai ir trumpos kronikos žinutės bei 
skelbimai. Lietuviams buvo padaryta išim
tis: reportažui su dviem didelėmis nuotrau
komis apie vysk. dr. A. L. Deksnio š. m. 
birželio 18 d. lankymąsi pas Bruchmuehl- 
bach-Miesau lietuvius skirti net du pusla
piai.

Vokiečių laikraštis rašo: „Sutvirtinimo 
sakramento suteikimo 70-čiai Bruchmuehl
bach-Miesau apylinkės lietuvių ir ELschba- 
cho filijos vaikų proga Miesau bendruome
nę aplankė retas svečias — Vakarų Euro
pos lietuvių vyskupas dr. A. L. Deksnys. 
Jis išklausė prašymą Miesau ir artimųjįĮ 
apylinkių lietuvių šeimų, kurios norėjo ta 
proga arčiau savo Ganytoją pažinti ir su 
juo susipažinti.

Sutvirtinimo sakramento suteikimas iš
kilmingų pamaldų metu vyko šventiškai iš
puoštoje Elschbacho bažnyčioje. Šv. mišios 
buvo skaitomos lietuvių ir vokiečių kalbo
mis. Savo trumpame pamoksle vyskupas at
kreipė sutvirtinamųjų ir jų tėvų dėmesį į 
šios dienos reikšmę ir įspėjo neapleisti 
krikščioniškųjų pareigų vykdymo.

Po pamaldų apylinkės lietuviai su savo 
tautiečiais iš Kaiserslautemo .susirinko į 
Elschbacho savivaldybės namus, kad prie 
puoduko kavos su pyragaičiais mažesniame 
būrelyje susipažintų su savo Ganytoju. 
Tarp garbės svečių buvo burmistras Holz 
su ponia, kun. Christ iš Homburgo, iš ku
rio parapijos buvo vienas sutvirtintasis, 
kun. Mueller iš Elschbacho, šios parapijos 
lietuvių kunigas ir Vokietijos LB Valdybos 
vicepirmininkas Br. Liubinas bei Vasario 
16 gimnazijos kur at'orijos valdybos vicepir
mininkas ir VLB reikalų vedėjas J. Luko
šius.

Pradedant jaukų pobūvį Elschbacho sa
vivaldybės namuose, visi jo dalyviai pager
bė sovietinių trėmimų 1941 m. birželio mėn. 
ir šių dienų neramumų Lietuvoje aukas. Po 
to šventės ruošėjas ir lietuvių parapijos 
tarybos pirmininkas J. Nevulis painforma
vo vyskupą ir kitus svečius apie Miesau 
lietuvių rūpesčius, vargus ir džiaugsmus. 
Trumpoje kalboje vyskupas pasidžiaugė 
kvietimu ir gausiais sutvirtintaisiais vokie
čiais (tik 9 buvo iš lietuvių šeimų). Didelį 
įspūdį j-am padaręs ir šios bendruomenės 
nuoširdumas, kuriuo jis buvo sutiktas.

Sveikindamas sutvirtintuosius, J. Luko
šius pabrėžė, jog faktas, kad vaikai yra iš 
lietuviškų šeimų, įpareigoja juos ir lietu
vių tautai, nors pareigos gyvenamajam 
kraštui taip pat neturėtų būti užmirštos. 
Miesau valsčiaus ryšį su čia gyvenančiais 
pabaltiečiais pabrėžė burmistras Holz. Jį 
ypatingai džiuginą tai, kad lietuviai šioje 
vietoje gerai jaučiasi.

Po tb vėl žodį tarė J. Nevulis, dėkoda
mas vysk. Deksniui už tai, kad jis, nepai
sydamas gausių darbų, neaplenkė ir šios 
mažos dalies savo didelės kaimenės ir sa
vo apsilankymu ją pagerbė. Reiškė padėką 
ir kitiems svečiams, prisidėjusiems prie šios 
šventės pasisekimo. Padėka priklausanti ir 
Bruchmuehlbach-Miesau savivaldybei, su
teikusiai salę, bei darbščioms moterims, 
pasirūpinusioms susirinkusiųjų pasotinimu.

LAUREATAS H. BOELLIS

Švedijos karalius Gustavas Adolfas gruo
džio 10 d. Stockholme įteiks čekį, vertą 
41.740 svarų, diplomą ir -aukso medalį vo
kiečių rašytojui Heinrichui Boelliui.

Ta ar kitom progom, aišku, panašiomis 
ceremonijomis bus apdovanoti ir moksli
ninkai, gavę Nobelio premijas už mediciną, 
chemiją, fiziką. Bet į literatūrą kreipiamas 
didžiausias dėmesys, nes apie ją yra ką 
kalbėti plačiai visuomenei, kuriai visada 
prieinamos knygos, o ne mokslininkų išra
dimas (mokslininkų išradimai būna priei
nami kitu būdu).

Nobelio komisija, skirdama literatūros 
premiją Boelliui, turėjo galvoje, kad jis 
plačiąją savo laiko perspektyvą suderinęs 
su pajėgumu pavaizduoti žmones ir atnau
jinęs vokiečių literatūrą.

Švedų akademijos sekretorius dr. K. R. 
Gierowas, be kita ko, -apie Boellio darbus 
pasakė:

„Atnaujinimas vokiečių literatūros, ku
rioje Heinricho Boellio pasiekimai yna aki
vaizdus liudijimas ir kurioje jo dambai yra 
reikšminga dalis, yra atgaminamas iš su
nykimo, prisikėlimas, kultūra, kuri, nunio
kota šaltų naktų ir pasmerkta dingti, 
sprogsta naujais pumpurais, sužysta ir, mū
sų visų džiaugsmui ir gerui, darosi suaugu
si“.

„Tokios rūšies pasaulį Alfredas Nobelis 
ir norėjo apdovanoti“.

H. Enellis yra 54 -m. amžiaus. Pirmasis jo 
-romanas „Traukinys buvo laiku“ išėjo 1949 
m. Kadangi 1939-1945 m. tarnavo kariuo
menėje, tai nemaža jo romanų ir apsakymų 
yra parašyta karo temomis.

Taip pat jis yna vertęs į vokiečių kalbą 
Brend-aną Behaną, G. B. Shaw, J. D. Salin- 
gerį.

UTENA JAU PASIEKIA VILNIŲ
Utenoje jau pradėję veikti automatiniai 

telefonai, kuriais galima susijungti su Vil
nium.

tuviškos dainos, suteikusios šventei šeimy
nišką bruožą“.

Pažymėtina, kad, be reportaže suminėtų 
svečių, Bruchmuehlbach-Miesau lietuvių 
religinėje-tautinėje šventėje dalyvavo ir 
tėv. Alf. Bernatonis, Vasario 16 gimnazijos 
kapelionas kun. J. Dėdinas, VLB Miesau ir 
Kaiserslautemo apylinkių pirmininkai K. 
Zalkds ir J. Poškaitis su poniomis, dr. St. 
Sereika ir kiti. Vienas šventės organizato
rių buvo tos vietovės lietuvių klebonas kun. 
Br. Liubinas. Vaišių metu jis pasakė sąmo
jum -išpintą kalbą. Salė buvo papuošta gė
lėmis, Lietuvos, Vokietijos, Vatikano ir 
Miesau vėliavomis.

Hagen
VLB atstovybė Nordrheinwest'falijoje 

rugsėjo 16 d. Hageno mieste suruošė įspū
dingą Tautos šventės minėjimą. Šv. Elzbie
tos bažnyčioje vysk. dr. A. L. Deksnys kon- 
celebravo šv. mišias su tos srities lietuvių 
kapelionu tėv. dr. Konst. Gulbinu, kun. dr. 
P. Celiešium ir kun. V. Šarka. Pamoksle 
vysk. Deksnys pabrėžė, kad išlikti lietuviais 
yra ne vien tautinė, -bet ir žmogiška išeivių 
pareiga. „Westfalenpost“ dienraštis, rugsė
jo 18 -d. aprašydamas šį minėjimą, nurodė, 
jog pagrindinė vysk. Deksnio pamokslo 
mintis buvusi: Gyvename ir mirštame ne 
sau. Su kiekvienu iš mūsų miršta ir dalis 
tėviškės.

Pamaldų metu visos bažnyčios giedamas 
giesmes vargonais palydėjo bocholtiškis 
Alf. Bučinskas.

18,00 vai. Wartburgo salėje minėjimą 
atidarė Hageno LB apylinkės pirmininkas 
Luc. Vilčinskas, vokiškai ir lietuviškai pa
sveikindamas svečius. Po trumpą sveikini
mo žodį dar tarė tėv. dr. Konst. Gulbinas 
ir vysk. Deksnys. Tada -minėjimo vadova
vimą perėmusi Belgijos Valdybos pirminin
kė St. Baltusienė pakvietė Vokietijos LB 
Valdybos vicepirmininką kun. Br. Liubiną 
įkaityti paskaitą.

Prelegentas savo paskaitos istorinės da
lies centran -pastatė Pilėnų kunigaikštį Mar
girį, kuris 1336 m. vasario 25 d„ matyda
mas, kad nepajėgs Pilėnų apginti nuo kry
žiuočių, -susidegino su kariais ir pilyje esan
čiomis šeimomis. Lietuviai anuomet noriau 
pasirinko -mirtį, kaip vergiją. Toji laikyse
na -amžių bėgyje įkvėpė rašytojus, ir a-pie 
Pilėnus yra sukurta įvairaus žanro veika
lų. Pilėnų įvykis vaidino didelį vaidmenį 
Lietuvos -atgimime ir jaunos nepriklauso
mos Lietuvos atkūrime, ypač savanorių ko
vų laikais. Marcelino šikšnio drama „Pilė
nų kunigaikštis“ taip įelektrindavo žiūro
vus, kad iš teatro išėję jauni kariai pulda
vo vokiečius. Už tai vaidinimas vyriausy
bės įsakymu buvo iš repertuaro išimtas.

Paskaitininkas -kunigaikščio Margirio 
dvasios matė Lietuvos partizanų kovose po 
II pasaulinio karo, o taip pat ir dabartinė
je Lietuvos jaunimo laikysenoje, ypač tuo
se, kurie savanoriškai pasirinko Margirio 
kelią į ugnį, -kaip Romas Kalanta, Stonys 
ir kt.

Perėjus į laisvojo pasaulio lietuvių rei
kalų svarstymą, paskaitoje buvo nusiskųs
ta. kad lietuviuose laiko tėkmėje ima iš
blėsti energija, menkėja -idealų ryškumas, 
atsiduodama nerūpestingo ir patogaus gy
venimo vilionėm. Ypač apgailestauta vis 
akivaizdžiau -besireiškiančios savitarpio ko
vos visų prieš visus, kiekvieno prieš kiek-

LIETUVOJE
IŠ KLAIPĖDOS Į NORMANDIJĄ

Kas mėnuo iš Sov. Sąjungos į Prancūzi
ją dabar atgabenama daugiau kaip po 1.000 
arklių, kurie ten plaunami mėsai.

Arkliai superkami ne tik pačioje Sov. 
Sąjungoje, -bet ir Čekoslovakijoje, Lenkijo
je ir Jugoslavijoje ir iš Klaipėdos uosto 
gabenami į Prancūziją.

KIŠKIAI Į GRUZIJĄ IR ARMĖNIJĄ
Lėktuvais į Gruziją buvo išgabenti Jo

niškio ir Pasvalio rajonuose ir Suvalkijoje 
sugauti 105 kiškiai. Jie ten paleisti ganytis.

Kiškiai būsią siunčiami ir į Armėnijos 
Ararato slėnį.

PAVĖŽUPIO ŽUVYS
Pavėžupio žuvininkystės ūkio tvenki

niuose buvę sugauta -po 1,4 tonos karpių iš 
kiekvieno hektaro.

NOREIKIŠKIŲ ŠILTADARŽIAI
Noreikiškėse, Kauno rajone, yra 6,5 ha 

šiltadaržių, kuriuose nuimami per metus 
du-trys derliai.

-'Šiltadaržiai aprūpina Kauną agurkais, 
pa-midorais, ridikėliais, salotomis ir svogū
nais.

CHEMIJOS MOKSLŲ DAKTARAI
Kauno politechnikos instituto organinės 

chemijos katedros vedėjui doc. Juozui De
gučiui ir tos katedros dėstytojui doc. Sta
siui Kutkevičiui suteikti mokslų daktaro 
laipsniai.

Tame institute yra 18 mokslo daktarų.

B. VALANTINAITĖS-JOKŪBONIENĖS 
DARBŲ PARODA

Vilniaus dailės parodų rūmuose suruoš
ta dail. B. Valantinaitės-Jokūbonienės dai
liosios tekstilės dirbinių paroda.

TADŽIKAI ALYTUJE
Alytuje viešėjo Tadžikijos meno meist

rai.

LITUANISTAI PANEVĖŽYJE
Panevėžyje suruoštos mokslo dienos, ir 

jas pravedė Mokslų akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto bendradar
biai.

Pagrindinis mokslininkų susitikimas su 
liaudimi -suruoštas miesto kultūros namuo
se. Kalbėjo K. Korsakas, A. Jonynas, K. 
Ulvydas, J. Lankutis. Suruošta akademijos 
leidinių paroda. Be kita ko, akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas esąs 
jau išleidęs apie 150 leidinių 600 tūkst. 
egzempliorių tiražu.

Mokslininkai dar aplankė Smilgius, Nau
jamiestį, Miežiškius, Raguvą, Ramygalą.

Skciitytc ju Cai&kai
MINTYS DĖL TARYBOS PIRMININKO 

KALBOS
Lengva pasakyti: nebūsiu lietuviu, taip 

pat lengva pasakyti negrui: nebūsiu juo
das. Tačiau, praėjus jauduliui, jauti, kad 
-buvai, esi ir būsi lietuviu. Graži, logiška ir 
konstruktyvi DBLS Tarybos pirmininko 

vieną, neaplenkiančios ir LB viršūnių.
Aktualiojoje -paskaitos dalyje nebuvo ap

siribota Skundų rietenomis, o buvo mestas 
žvilgsnis į viltį žadančias lietuvių jaunimo 
apraiškas. Prisimindamas II Pas. lietuvių 
jaunimo kongresą, prelegentas kalbėjo: 
„Būtų skriauda lietuviškajai idėjai, jei 
dalyvavusieji „didžiajame lietuvių jaunimo 
susitikime -savo patirtį ir išgyvenimus už
sklęstų savyje, jei jų neperduotų toliau, jei 
nepasisit'engtų tapti lietuviškumo šaukliais 
savojoje kartoje“.

Pabaigoje buvo perskaityti Jaunimo kon
greso nutarimai šeimos -ir tautos reikalais, 
skatinant visus -su jais gerai susipažinti ir 
reiškiant viltį, kad jie taps ateities lietuviš
kosios veiklos kelrodžiais. Trumpą savo 
minčių santrauką kun. Liubinas pateikė ir 
vokiškai.

Meninė programa buvo pradėta B. Braz
džionio eilėraščiu „Lietuvos vardas“, kurį 
su dideliu įsijautimu -padeklamavo hageniš- 
kė Živilė Vilčinsk-aitė. Vėliau j-i dar pertei
kė L. švalka-us „Mano tautai“. Stasė Baltu
sienė, palydima muzikos, energingai pa
deklamavo vėl B. Brazdžionio „Tremtinio 
maldą“. Dainomis minėjimo dalyvius džiu
gino hamburgiečiai Izabelė ir Herbertas 
Schroederiai ir -bocholtiškė Bučinsk-ienė. 
Dainininkus pianinu palydėjo Alf. Bučins
kas.

Meninės programos gale buvo atlikti mi
nėjimams neįprasti dalykai — bocholtietė 
Utė Šimkevičiūtė su savo drauge Hildega-r- 
da Opla-den parodė keletą akrobatinių nu
merių, čiuoždamos ratukinėmis pačiūžomis 
Į j-as ypatingą dėmesį atkreipė vokiečių 
laikraščio korespondentas ir savo reportažą 
„apie lietuvių tautos šventę Wartburge“ 
pailiustravo čiuožėjų fotografija, priminda
mas, kad 14-metė Utė šioje sporto šakoje 
net du kartus yra laimėjusi Nordrheinwest- 
falijos čempionės vardą.

Minėjimas, į kurį -buvo susirinkę per 350 
lietuvių, baigtas visų sugiedotu tautos him
nu. Vėliau, gerai muzikai grojant, vyko 
smagūs šokiai.

(VKV Informacijos)

MASINA GRIOVIAMS VALYTI
Žemės ūkio akademijos mokslininkai su

kūrė Lietuvoje kombainą magistraliniams 
melioracijos grioviams valyti ir griovių 
šlaitams šienauti.

Nors dar reikia naująją mašiną bandyti, 
-kol ji bus pradėta masiškai -gaminti, bet 
jau paskaičiuota, kad viena per metus pa
jėgtų sutvarkyti apie 420 kilometrų grio
vių, o 100 aptarnautų visą Lietuvos drena
žo sistemą.

KITŲ KRAŠTŲ ŽURNALUOSE
Armėnų literatūrinis žurnalas „Soveta- 

kan Grakanūtiun“ Nr. 8 išsispausdino A. 
Venclovos, E. Mieželaičio, Just. Marcinke
vičiaus, J. Vaičiūnaitės, J. Degutytės ir S. 
Gedos eilėraščių, J. Avyžiaus, A. Pociaus 
ir J. Grušo apsakymus ir E. Ignatavičiaus 
apybraižą.

Lenkų žurnalas „Kultūra i ty“ Nr. 9 pa
teikė keturiolika lietuvių grafikų darbų 
reprodukcijų, tarp jų V. Jurkūno, S. Ro- 
zino, E. Katiliaus, A. Kučo ir A. Švažo.

Rusiškasis „Voprosy literatury“ išsiver
tė A. Venclovos eilėraščių apie poetinį me
ną.

Rytų Vokietijoje leidžiamasis esperanti
ninkų žurnalas „Paco“ Nr. 4 išsispausdino 
B. Ja-umiškio novelę.

Maskvos „Iskusstvo“ leidykla išleido Sov. 
Sąjungos respublikų poetų eilėraščių rin
kinį „Echo epochi“, kuriame išspausdinta 
S. Nėries, E. Mieželaičio. Just. Marcinkevi
čiaus, J. Degutytės. A. Drilingos. A. Balta
kio ir E. Matuzevičiaus eilėraščių.

Leningrado „Zvezda“ žurnalas Nr. 8 
spausdinasi A. Žukausko. E. Mieželaičio, 
A. Maldonio ir V. Šimkaus eilėraščių, o 
tame pat mieste leidžiamasis „Neva" Nr. 9 
— V. Reimerio, V. Palčinskaitės ir E. Skers- 
tono.

Baltarusių „Polymia“ išsispausdino Just. 
Marcinkevičiaus eilėraštį.

SIDABRO MEDALIS LĖLIŲ TEATRUI
Kauno lėlių teatras parsivežė iš Bulga

rijos sidabro medalį.
Jis dalyvavo Varnos mieste suruoštame 

lėlių teatrų festivalyje, ir medalis buvo 
laimėtas už P. Mančevo „Zuikių mokyklos“ 
pastatymą.

PADIDĖJO KIAUŠINIŲ
Lietuvoje -per šių metų 9 mėnesius gau

ta 30 mil. kiaušinių daugiau negu praeitais 
metais per tokį pat laikotarpį.

Buvę pertvarkyti paukštynai, juose sutal
pinama dabar daugiau vištų, ir dėl to pa
daugėjo kiaušinių. Visiškai baigus pertvar
kymą, būsią gaunama dar daugiau.

V. DAUNORAS TULCZOJE
Solistas Vaclovas Daunoras dainavo Tu- 

lūzos operos sezono atidaryme.
Dainavo jis -prancūzų kalba Mejerberio 

operoje „Hugenotuose“ Marselio partiją.

kalba, išspausdinta „E. L.“ Nr. 43, padėjo 
man ir vėl iš naujo pradėti galvoti. Iš tik
rųjų kiek daug teisybės yra žodžiuose, kad, 
kartą į metus suvažiavę, skyrių atstovai la
bai trumpu laiku, neturėdami progos išlie
ti savo raudų, turi balsuoti, sutikti ir va
žiuoti -namo. Aiškus dalykas, mes turime 
išsiaiškinti, nusistatyti, paruošti schemas 
veikimui, supažindinti su jomis narius ir 
po to jau siųsti atstovus į seimą, kada vi
sos sritys prieš tai jau apibendrintos.

Suruoškime -metuose keturis skyrių pir
mininkų suvažiavimus, atseit, kabinetų po
sėdžius. Paskirkime daugiau laiko pilniau 
išsiaiškinti. Pirmininkams nebūna kada su
eiti ir išsikalbėti apie skyrių -bėdas ir prie
mones joms pašalinti. Suskridę kas trys 
mėnesiai į Bradfordą, Nottinghamą, Man
chester), Coventrį ar kurią kitą vietą, ga
lėtume ir daugiau pažinti' vienas kitą ir 
suvienodinti siunčiamųjų į seimą-suvažia- 
vimą atstovų laikyseną.

Iš tokių rekolekcijų daug naudos pasiek
tume, jei Centro Valdybos ir Tarybos pir
mininkai pateiktų tinkamą dienotvarkę.

Dienotvarkės reiktų tik pirmam posė
džiui. Sekančiam posėdžiui būtų galima 
dienotvarkę sudaryti remiantis pirmojo po
sėdžio rezultatais.

Labai teisingai -buvo pasakyta, kad eise
nos ir plakatai nebeturi reikšmės, įtakos ir 
įspūdžio. Ši taktika blunka, ir priešas prie 
jos priprato. Ieškokime kitų būdų, šiemet 
Rusijoje numatomas badas. Nekalti rusų 
žmonės kentės badą, lygiai kaip mes ken
čiame tremtį. Praverkime propagandą pa
dėti badaujantiems Rusijoje. Jei nepavyk
tų užpirkti britų spaudoje (nespausdins) 
vietos, tai nors išplatinkime kelis tūkstan
čius atsišaukimų, kviečiančių aukoti badą 
kenčiantiems Rusijoje. Gal ir daugiau ką 
nors galima būtų sugalvoti, kai skyrių vir
šininkai suvažiavę, -susipažinę ir, laiko tu
rėdami, daugiau padiskutavę, pradėtų pla
nuoti Sąjungos veiklą.

Man rodos, J. Alkis ir A. Pranskūnas dėl 
to ir pritarė Tarybos suvažiavimui, kad 
jautė sodresnį rezultatą aktyviam veiklu
mui sukelti. Eūtų džiugu, jei kalėdinių 
švenčių ir atostogų protarpiu pirmas toks 
vadų posėdis įvyktų. Turint galvoje dabar
tinius susisiekimo patogumus, nemanyčiau, 
kad verta būtų šaukti tik dalinius suvažia
vimus, atseit, rajoninius. Tik visų skyrių 
pirmininkams suėjus būtų našesnis ir pro
duktyvesnis posėdis.

V. Andruškevičius
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Europos Lietuvių Kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI

B. Kmieliauskas — 5 sv., P. Senvaitis — 
1 sv.

ĮGALIOTINIS BRADFORDE
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu

bo įgaliotinis Bradfordui ir apylinkėms yra 
Viktoras Ignaitis.

Kam patogiau, per jį galima užsisakyti 
„Europos Lietuvį" ar NKK leidinius ir su
simokėti prenumeratą.

Jo adresas: 2 Russell St., Bradford 5.

LONDONAS
SPANISH FIESTA

Londono šeštadieninė Mokykla lapkričio 
18 d., šeštadienį, rengia

TIPIŠKAI ISPANIŠKĄ VAKARĄ
Londono Lietuvių Sporto ir Socialiniame 
Klube, 345a Victoria Park Rd., London,
E. 9.

Ispaniškas kabaretas, ispaniškas mais
tas ir vynas.

Programą atliks ispanai.
Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai.
Gros kontinentalinė muzika.
Įėjimas £1.50, įskaitant maistą. Bilietai 

pardavinėjami tik iš anksto, visos vietos 
rezervuotos.

Bilietus galima įsigyti per V. Jurienę ir
F. Senkuvienę, telef. 739 8734.

VISI Į PABALTIEČIŲ KALĖDINĮ 
BAZARĄ!

Gruodžio 1-2-3 dienomis, nuo 4 iki 9 vai. 
vakaro, Latvių Namuose, 79 Queensborough 
Terrace, Bayswater, W.2, vyksta pabaltie- 
čių bazaras.

Įsigykite kalėdinių dovanų pas mus. Įvai
rūs audiniai, mezginiai, kalėdiniai papuo
šalai, žvakės, gintarai, keramika, kalėdinės 
kortelės, kalėdiniai biskvitai ir t. t.

Daug juoko ir linksmumo bandant laimę 
turtingose loterijose.

Ištisai servuojama kava su skaniais na
muose 'keptais pyragais. ,

Kviečiame visus su šeimomis, draugais ir 
pažįstamais.

Jauki, linksma kalėdinė nuotaika.
L. L. M. S. Dainava

NE TIK GERTI, BET IR VALGYTI
Lietuvių Namų bare dabar galima gauti 

ne tik gerti, bet ir valgyti.
Baro vedėjas K. Makūnas įsitaisė bare 

šaldytuvą ir jame laiko svečiams silkių, 
svogūnų, agurkų, dešrų, kumpio ir kitokių 
gėrybių.

A.A. JONAS PRANIAUSKAS
Staiga mirė Jonas Praniatiskas, 54 me

tų amžiaus.
Jis nepalaikė ryšių su lietuviška Londo

no bendruomene, tad ir apie jo mirtį suži
nota iš miesto savivaldybės tik tada, kai jis 
jau buvo palaidotas Šv. Patriko kapinių sa
vivaldybės duobėje. Palaidotas lapkričio 3 
d.

A.A. JONAS RIMAVIMUS
Spalio 30 d. po ilgos ligos mirė Jonas Ri- 

mavičius, 64 metų amžiaus.
Palaidotas iš Lietuvių bažnyčios lapkri

čio 9 d. Šv. Patriko kapinių lietuviškame 
skyriuje.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė 
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
tei, puikus vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių £45.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

Komplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė
lėtų arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp
lene medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai 
vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga 
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio 
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00, 
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės
0.75
(Į musų kainas muitas yra įskaitytas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti ir pinii gus. 
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymasgarantuotas.

APLANKYTI IR PAGERBTI MIRUSIEJI
Sekmadienį, lapkričio 5 d., pagal dienos 

nuotaiką ir oras buvo liūdnas — pilka, 
drėgna, miglota. Bet plačiojo Londono lie
tuviai rinkosi į Šv. Patriko kapines Ley- 
tonstone aplankyti ir pagerbti savo miru
siųjų. Jų susirinko net' toks gausus būrys
— apie 300!

Prasidėjo procesija nuo kapinių koply
čios. Su atitinkamomis maldomis per visas 
kapines eita iki lietuviškojo skyriaus. Čia 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, tarė žodį, pri
mindamas, kad meldžiamės ir gerbiame sa
vo mirusius čia, lietuviškame skyriuje, ir 
visose Šv. Patriko kapinėse ir kartu prisi
mename savo kankinius plačiojo ’ Sibiro 
tundrose, Lietuvos laisvės kovotojus ir vi
sus lietuvius, kur tik jie būtų palaidoti.

Nuskambėjus „Viešpaties angelui“, visi 
pasklido prie savo artimųjų kapų, padėda
mi degančias žvakes, kurias nešė procesi
joje, ir gėlių puokštes. Sušvito vakaro prie
blandoje lietuviškasis skyrius. Euvo net to
kių kapų, kur žvakių degė po keliolika, bet 
neliko nė vieno, ant kurio nebūtų žvaku
tės. Ant buvusio Lietuvos Ministerio B. K. 
Balučio kapo buvo uždegta vienintelė žva
kė ir padėta tarp ant kapo augančios rūtos 
ir mažos gėlių puokštės, padėtos K. P. Ur
bonų šeimos, kuri buvo pasiėmusi, pade
dant M. Balčiūnui, papuošti kapus šiai ypa
tingai dienai.

Daug žvakių degė ant lietuvių kapų ir 
kitose kapinių vietose, nes tų kapų yra aps
čiai.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coven trio Skyriaus Valdyba lap
kričio 25 d., šeštadienį, 6 vai., lenkų atsar
gos karių klubo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Tai dienai programoje numatoma paskai

ta, šokiai, loterija ir kt. šokiams iki 1 vai. 
ryto gros E. Dragūno vadovaujamas „Avon“ 
orkestras. Baras su įvairiais gėrimais ir 
užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. nakties.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti, ir praleisite links
mai laiką savųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

DERBY
JUBILIEJINĖ SKAUTŲ SUKAKTIS 

DERBYJE
25 metų lietuvių skautijos Didž. Britani

joj sukakties proga lapkričio 4 d. Derbyje 
buvo suruoštas pobūvis, šiame pobūvy bu
vo viskas, kas turėjo tokiais atvejais būti
— svečiai (apie 100), valgiai, gėrimai, kal
bos, muzika ir šokiai; tų, kurie nuoširdžiai 
apgailestavo negalėję atvykti, buvo skaito
mi sveikinimai. Svečių eilėse negalima bu
vo nepastebėti ir tokių, kurie būtinai turė
jo būti, bet nebuvo ir net raštiškai savų ap
gailestavimų neprisiuntė. O buvo ir dar 
viena, labai reta svečių rūšis, kuri buvo 
kviesta, specialiai pasiruošusi sveikinti ir 
kalbėti, bet jų surašytos kalbos taip ir liko 
kišenėse, nes nebuvo suteikta proga joms 
pasakyti. Mano smalsumas dar ir šiandien 
tebedilgina man nosį: kodėl taip atsitiko 
ir kas tose „nebylių“ kalbose buvo parašy
ta?

Šiaip jau kalbų buvo pakankamai — kal
bėjo lietuviai, anglai ir ukrainiečiai. Visų 

zacijos pakvietimą jis buvo gavęs jau 1965 
m. (netrukus po laimėtos II premijos Lje- 
že styginių kvartetų konkurse).

Vakarų Vokietijos koncertinė publika 
Lietuvos kvartetą priėmė labai palankiai. 
Salėse klausytojų buvo gausu, o plojimų 
dar daugiau. Sakysim, nors spalio 14 d. 
greta Lietuvos kvarteto Muenchene gastro
liavo garsios Leningrado Filharmonijos or
kestras, tačiau tą pačią valandą karališkos 
rezidencijos Herkulio salė su 2000 vietų 
buvo beveik pilna klausytojų, kurie nuo
širdžiai plojo lietuvių stygininkams iš Vil
niaus. Ir Muencheno muzikologai savo re
cenzijose palankiau palydėjo Lietuvos Fil
harmonijos kvartetą negu Leningrado Fil
harmonijos orkestrą. Todėl Vokietijos lie
tuviams buvo malonu patirti, kad vokiečių 
visuomenė, pagarsėjusi savo muzikine kul
tūra, taip gražiai sutiko Letuvos muzikus- 
stygininkus, atvykusius į pirmąją viešna
gę Vakarų Vokietijoj. O kvarteto iškvie- 
tėjas G. u. E. Hoertnagel (Muenchener 
Konzert'direktion) už dviejų metų pakvie
tė vėl stygininkus koncertams Vokietijoje.

Alina Grinienė

LIETUVIAI SENELIAI VECHTOJE
Lietuviai seneliai Vokietijoje yra išsi

sklaidę po įvairias vokiečių prieglaudas. 
Tik Vechtoje yra susidaręs didesnis į savo 
amžiaus vakarą žengiančių mūsų tautie
čių telkinys, kurį sudaro 10 asmenų.

Prieglaudos vedėjos parama buvo suor
ganizuota iškyla autobusu į „Grandinėlės“ 
koncertą Hamburge. Dalyvavo 22 asmenys. 
Kelione, sutikimu, kun. V. šarkos suruoš
tomis nuoširdžiomis vaišėmis, o ypač 
„Grandinėlės“ šokiais visi buvo labai pa
tenkinti. Iškylos įspūdžių aprašymas pasi
rodė net dviejuose Vechtos dienraščiuose: 
Nordwest-Zeitung ir Oldenburgische Volks- 
zeitung. Abu laikraščiai pabrėžė „Grandi
nėlės“ sugebėjimus liaudies šokio interpre
tacijos srityje.

Lietuvius senelius Vechtoje nuoširdžiai 
globoja ne tik savi kunigai P. Gorčius ir V. 
Šarka, bet taip pat ir vietos klebonas Bern. 
Nieberding’as. Jis gerai žino ir padėtį mū
sų tėvynėje ir įvairiomis progomis viešai 
apie ją kalba. Rugpjūčio 20 d. prieglaudos 
lietuviai pasveikino kleboną vardadienio 
proga ir, atsidėkodami už jo prielankumą, 
įteikė St. Motuzo medžio drožinį su jame 
išpjaustytais atitinkamais įrašais. Ir šis lie
tuvių mastas buvo pastebėtas „Oldenbur
gische Zeitung“ laikraščio.

Anksčiau Vechtos senelių prieglaudos lie
tuviai! buvo susitelkę į vietos LB apylinkę, 
bet vėliau telkinys iširo. Reikėtų pasisteng
ti vėl atgaivinti LB apylinkę Vechtoje. Juo 
labiau, kad keletas prieglaudos gyventojų 
ir dabar yra pilnateisiai Vokietijos lietuvių 
bendruomenės nariai, įsirašę į VLB Valdy
bos vedamus sąrašus. VLB statutas (pa- 
ragr. 12) sako, kad apylinkę sudaryti gali 
bent 5 tautiečiai.

MOTERYS NENULEIDŽIA RANKŲ
Lietuvių moterų klubų federacijos Vo

kietijos regioninė valdyba rugpjūčio mėne
sį paskelbė bendralaiškį Nr. 5. Jame E. Ru- 
gienienė pateikia lietuvių moterų veiklos 
Vakarų Vokietijoje nuo 1946 m. iki šių die
nų apžvalgą. Apie Lietuvių moterų klubų 
federacijos 25-rių įmetu sukąiktinį suvažia
vimą New Yorke informuoja LMKF Vokie
tijos regioninės valdybos pirmininkė E. 
Lui'z-Lucienė. Alina Grinienė cituoja į mag
netofono juostelę įrašytus ir jos iš JAV-bių 
parvežtus LMK Federacijas vadovybės 
sveikinimus Vokietijos lietuvių moterų klu
bams. Yra žinių iš atskirų Vokietijos lietu
vių moterų klubų veiklos.

PAMALDOS, SUSIRINKIMAS, 
IŠLEISTUVĖS

Stuttgarte lietuviai tautiečiai, kaip kop
lyčioje per pamaldas, taip ir salėje turėjo 
progos išgirsti ir pasvarstyti krikščioniškai 
bendruomeniškų minčių, ypač apie krikš
čionių Bažnyčios pradžią ir jos vienybę.

Ta pačia proga įvyko L. Moterų Klubo 
susirinkimas. Jame kalbėjo pirm. E. Lucie- 
nė. S. Lucienė paskaitė laišką Weber, Tarpt. 
Moterų Klubų Federacijos ryšininkės, ku
ri neseniai buvo Stuttgarte apsilankiusi. 
Svarstyta einamieji reikalai, tartasi dėl ka
pų puošimo ir dar kita. Alkstantieji buvo 
pasotinti, o ištroškę — pagirdyti. Tai įvy
ko spalio 3 d., o spalio 7 d. buvo suruoštas 
išleistuvinis baliukas su gausiais stalais. Jo 
metu atsisveikinta su gail. sesele Joana 
Krasnauskiene, kuri, ištekėjusi už B. Ka- 
veckio, persikėlė į JAV. Taip pat oficialiai 
atsisveikinta su Sabų šeima, kuri, darbo su
tarčiai pasibaigus, šiomis dienomis grįžta 
atgal į JAV. Jai ruoštis išvykti nemaloniai 
sutrukdė liga. Mamai reikėjo atsigulti ope
racijai į ligoninę, o po to dukrelei Lydijai 
teko sveikatą stiprinti.

MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMAS
Rastatt spalio 8 d. Rugulių bute vietos 

L. Moterų Klubas, vadovaujant Stasei Ru- 
gulienei, suruošė suėjimą-susirinkimą. Ja
me dalyvavo apie 30 asmenų. Elzė Andri
jauskienė ir Marta Kuršienė svečius vai
šino tortais ir kavute. Stasė Rugulienė ga
lėjo su visais kartu pasidžiaugti, sugrįžusi 

' iš laimingos kelionės į Vilnių; tenai ji po ei
lės metų vėl pasimatė su giminėmis.

A.A. JUOZAS ŽUKAUSKAS
Gimęs 1922 m. lapkričio 20 d. Pabarškė, 

Ukmergės apskrityje, staiga mirė Muen
chene spalio 25 d. Karo invalidas, labai ne

kalbų bendras bruožas: trumpumas ir nuo-1 
širdumas. Visos įkalbos buvo susijusios ar
ba su veikla, arba su veiklos sunkumais, 
arba su linkėjimais ateičiai — veiklą su
stiprinti. Trūko gal tik vienos kalbos iš 
jauno, šviesaus, dvasiniais polėkiais dina
miško dabartinės skautybės reprezentanto 
lūpų. Visas pobūvis tuomet būtų suradęs 
savą prasmę ir išgyvenęs savą paskirtį.

Aplamai suvažiavusiųjų .Svečių amžiaus 
vidurkis buvo 50. Atseit, pobūvio organiza
torių tikslas buvo sukviesti vyresnius, už
sitarnavusius skautiško judėjimo ir bend
ros visuomeniškos veiklos atstovus, šiuo at
žvilgiu pobūvis buvo gerai pasisekęs. Ir 
vis dėlto kažkaip buvo noro matyti ir skau
tų jaunimą — vyresniems būtų buvę kaž
kaip maloniau pabendrauti su ateitimi, kad 
ir šia proga.

Iš visa ko galima buvo spręsti, kad lie
tuvių skautijos praeitis tremtyje nebuvo 
lengva ir žymiai sunkesnė bus jos ateitis. 
Ne pinigų, bet lietuviško dvasinio deguo
nies stoka, atrodo, bus tų sunkumų prie
žastis. Kiekvienas, manau, tai gerai supran
tame; kiekvienas, manau, todėl liekame 
nuoširdžiai ir giliai dėkingi tiems, kurie 
ėmėsi visus sunkumus nugalėti, lietuvišką 
skautiją organizuoti ir jai vadovauti; kiek
vienas, manau, remsime lietuviškos skauti- 
jos ateitį, nes skautijos dvasioje sužydės 
nauja graži Lietuva.

NOTTINQHAMAS
AŠTUONDIENIS IR AUŠROS VARTAI
Gedulingi Mišparai už mirusius yra bai

giami Židinyje lapkričio 9 d., 8 vai. vakare. 
Kitos gedulingos maldos ir pamaldos tęsia
mos per visą mėnesį.

Vilniaus Aušros Vartų Marijos metinė 
šventė bus Židinyje paminėta lapkričio 19 
d., 11.15 vai. per lietuviškas pamaldas.

PADĖKA
Ryšium su mūsų šeimos pergyvenimu, 

netikėtai mirus mūsų dukrelei Olgai, mes 
norime padėkoti visiems, kurie užjautė ir 
aplankė mus skaudžiose valandose, taip 
pat kun. S. Matuliui ir kun. A. Gerybai už 
atliktas bažnytines apeigas, visiems prisi
dėjusioms prie laidotuvių ir dalyvavusiems 
laidotuvėse ir už gausius vainikus ir gėles 
ir spaudoje pareikštąsias užuojautas.

Visiems tariame brolišką draugišką ačiū.
N. J. Stankevičiai

ITALIJA
NORIMA STEIGTI MENO MUZIEJŲ
Romoje gyvenanti dailininkė Irena Ba

cevičiūtė, kuri ten dirba kartu su motina 
Sofija Pacevičiene, prašo paskelbti, kad jos 
abi norinčios įkurti meno muziejų ir jame 
parodyti visuomenei savo ilgų metų darbo 
vaisius.

Tam sumanymui vykdyti reikalingos lė
šos, dėl to jos prašo visuomenę prisidėti au
komis.

Aukoms ir laiškams siųsti adresas yra 
toks:

Dail. Irena Pacevičiūtė 
Via Dei Torriani 23 
00165 Roma 
It'alia

VOKIETIJA
V. VOKIETIJOS LIET. JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
ruošiamas lapkričio 24-26 dienomis Huet- 

tenfelde. Suvažiavimą ruošia VL Bendruo
menės Jaunimo Sekcija. Kviečiami daly
vauti 16-30 m. amžiaus liet', kilmės jaunuo
liai lir jaunuolės. Valgis ir nakvynės bus 
duodami veltui, o kelionės išlaidos bus 
bent dalinai sugrąžintos.

LIETUVOS FILHARMONIJOS 
KVARTETAS VOKIETIJOJE

Lietuvos styginis kvartetas, kurį sudaro 
Vilniaus Konservatorijos dėstytojai E. Pau
lauskas, K. Kalianuškaitė, J. Fledžinskas 
ir R. Kulikauskas, spalio 14-24 dienomis 
koncertavo astuoniuose Vakarų Vokietijos 
miestuose, kai kur, kaip Muenchene ir 
Stuttgarte, pradėdami tų miestų kameri
nės muzikos sezoną. Kadangi Lietuvos 
kvartetas turi gausų repertuarą (iš 83 
kvartetų vien lietuvių kompozitorių 19), 
tai kiekviename Vokietijos mieste buvo 
grojami beveik vis kitokie kūriniai (pa
gal organizatorių agentūros norą). Iš lie
tuvių kompozitorių dažniausiai buvo atlie
kami M. K. Čiurlionio ir J. Juzeliūno kvar
tetai. Vokiečių publikai trijų kūrinių, pa
skelbtų vakaro programoj, dažnai neužtek
davo. Plojimais ji dažnai svečius paskatin
davo duoti „bisui“ priedo, šiais atvejais 
kvartetas visada atlikdavo kokio nors lie
tuvių kūrėjo styginę kompoziciją, dažniau
siai J. Naujalio „Svajonę“, šitaip, kai kvie
tėjai kur nėbuvo į programą įtraukę jokio 
lietuviško kvarteto, vistiek lietuvių kompo
zitoriaus kūrinys suskambėdavo koncerto 
pabaigoje.

Nors Lietuvos Filharmonijos kvartetas 
lig šiol yra davęs daugiau negu 1.000 kon
certų, tačiau jam dažniausiai tekdavo gro
ti įvairiuose Sovietų Rusijos valdomuose 
miestuose. Vakarų Europoje, šalia, konkur
sinių koncertų Vengrijos Budapešte (1959) 
ir Belgijos Briusely (1964), kvartetas buvo 
gastroliavęs dar Bulgarijoj, Lenkijoj, Suo
mijoj, Švedijoj, Rytų Vokietijoj. Gastro
lių į Vakarų Vokietiją Maskvos viešpačiai 
Lietuvos kvartetą teišleido tiik šį rudenį, 
nors vienos Vokietijos koncertinės organi-

stiprios sveikatos, velionis stengėsi uoliai 
dalyvauti lietuviškame gyvenime. Aukojo 
ir palaikė spaudą, jaunimą. Paliko liūdin
čią našlę Eriką Žurauskienę.

HAMBURGO LIETUVIAI PAMINĖJO 
TAUTOS ŠVENTĘ

Šv. Teresės bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos, ir parapijos salėje įvyko iškil
mingas posėdis, kurį atidarė pirmininkas. 
Programoje buvo trys referatai-pranešimai, 
kuriuos paruošė Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Chicagoje dalyviai: Marina 
Normantaitė skaitė — „Lietuvių Tautinių 
Šokių Festivalis Chicagoje“, Dalia Zarikai- 
tė-Sarach — „Pasaulio Lietuviškojo Jauni
mo Kongresas 1972 metais“, Manfredas 
šiušelis — „Lietuvių Jaunimo Stovykla To
ronte, Kanadoje 1972 m.“ Visi trys buvo 
gerai pasiruošę pranešimams. Viskas buvo 
perteikta gražia įdomia forma. Klausytojai 
buvo patenkinti naujomis jaunimo minti
mis bei idėjomis. Apie vasaros vaikų sto
vyklą Vokietijoje referavo tos stovyklos ve
dėjas Leonas Narkus. Tėvai ir vaikai, da
lyvavę Vasario 16 Gimnazijos parke paren
gimuose, buvo labai patenkinti. Jie tenai 
išmoko daug dainų, žaidimų, eilėraščių ir 
net tautinių šokių. Regina Norkutė gražiai 
padeklamavo, ir visi dalyviai nuoširdžiai 
padainavo. Išgėrę kavutę-arbatą ir nuošir
džiai pabendravę, dalyviai išsiskirstė į na
mus ir grįžo prie kasdieninių rūpesčių.

' (Aušros Vartai)

HAMBURGE LANKĖSI JUSTAS 
PALECKIS

Jis vadovavo delegacijai, kuri dalyvavo 
tradiciniame komunistų sąskrydyje „Tai
kos dienos prie Baltijos“ Kielyje. Čia buvo 
žymių komunistų iš visos Tarybų Sąjun
gos. 50 asmenų delegacijoje buvo 7 lietu
viai. Visą delegaciją iškvietė Vakarų Vo
kietijos komunistai. Jie visus ir uoliai glo
bojo, rodė komunistų centrus, Vokietijos 
profesines sąjungas ir ten, kur manė, kad 
yra reikalingi morališkos paramos Tarybų 
Sąjungos žymiųjų atstovų.

Hamburgo lietuviai mėgino su jais kal
bėtis, bet Lietuvos komunistai bijojo pasi
sakyti savo pavardes. Hamburge jie gyve
no liuksusinėse patalpose „Hotel Continen
tal“, bet maitinosi 4 rūšies valgykloje: Po- 
lizei-Sportheim, kur puikų maist'ą paruošė 
Valtrauda Doerflerienė. Jie ir šiai šeimi
ninkei nesisakė pavardžių. Viešbutyje irgi 
nebuvo jie sužymėti svečių sąrašuose. Kai 
kas spėlioja, kad ši komunistų delegacija 
bijojo, kad jie negautų į kailį nuo emigran
tų, kurie nuo bolševikų skaudžiai yra nu
kentėję.

Lietuviai buvo iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių. Tai buvo vadovaujantieji 
žmonės. Buvo čia latvių, estų atstovai. 
Paskutinę dieną visi stengėsi būti labai 
mandagūs ir nesigailėjo įvairių suvenyrų. 
Kun. V. Šarka davė jiems saldumynų ir 
įteikė po keletą olimpinių pašto ženklų su 
olimpiniais antspaudais. (Aušros Vartai)

DAKTARĖ J. RIDICKAITĖ
Sesuo J. Ridicikaitė Chicagos universitete 

apgynė disertaciją apie psichinius veiks
mus anksti pasitraukiant iš moterų vienuo
liškojo pašaukimo ir gavo daktaro laipsnį.

Ji pakviesta dėstyti į Gregorianumo uni
versitetą Romoje.

PAIEŠKOJIMAS
Kilius Vladas, gimęs 1924 m., pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

1973 METAIS „EUROPOS LIETUVIS“, 
KAIP JAU YRA PRANEŠĘ LEIDĖJAI, 
KAINUOS VIENU SVARU DAUGIAU NE
GU ŠIAIS METAIS.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — lapkričio 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — lapkričio 26 d., 1 v.

St. Joseph’s bažn.
DERBYJE — lapkr. 19 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — lapkr. 19 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — lapkričio 26 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
ROCHDALE — lapkričio 19 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vai.

„IŠ VISO SVIETO — Į VIENĄ VIETĄ“...
Ne visi išsigalime užsisakyti viso pasau

lio lietuvių spaudą, tačiau visiems yra pri
einamas PASAULIO LIETUVIS, leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos. Jo metinė kaina tik 85 penai. Gausiai 
iliustruotas, pasirodąs kas mėnesį.

PASAULIO LIETUVIS suteikia skaityto
jui žinių apie lietuvius, gyvenančius visuo
se kontinentuose. 85 penai net ir vargin
giausiam pensininkui metams nėra didelė 
suma, o nauda tikrai didelė.

PASAULIO LIETUVĮ, kaip ir visą kitą 
spaudą, galima užsakyti pas DAINORĄ, 14, 
Priory Rd., Kew, Surrey.
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