1

Londonas, 1973 m. lapkričio 13 d.

Kr. 46 (1185)

Latvijos diena
Šių metų lapkričio 18-toji (Latvijos ne
priklausomybės paskelbimo šventė) lais
viesiems latviams ypačiai yra minėtina.
Šią vasarą suėjo šimtas metų nuo pirmo
sios latvių tautinės Dainų švetnės ir tiek
pat nuo Karlio Baumanio sukurtosios
giesmės ,,Dievs, sveti Latviju“, kuri tapo
oficialiu tautos himnu. O jeigu Baltijos
kraštai būtų išlikę laisvi, tai šiandien lat
viai švęstų tos laisvės 55-tas metines.
Gal nei vienas išsilaisvinęs kraštas
dviejų pasaulinių karų laikotarpy taip ne
galėjo didžiuotis savo gerbūvio ir kultū
ros kilimu, kaip Latvija. Turėdama kiek
didesnį žemės plotą negu Lietuva, ir at
gavusi iš buvusios carų imperijos savo di
delius miestus su gerai išvystyta pramo-

Prarasta draugystė

NEPRIIMA NOBELIO PREMIJOS

Šiaurės Vietnamo komunistų partijos
sekretorius Le Due Tho atsisakė priimti
Nobelio premiją, kuri jam ir dr. Kissingeriui buvo pasirta už karo baigimą Vietna
me. Atsisakymo priežastis: JAV ir Pietų
Vietnamas nesilaiko Paryžiaus taikos sąly
gų.
TASSAS PANEIGIA

Karlis Baumanis,
rius, 1835-1905.

Latvijos Himno auto

ne (vien Rygoje gyveno ketvirtadalis Lat
vijos gyventojų), Latvija greičiau atsisto
jo ant tvirto ūkiško pagrindo ir ekono
miškai sustiprėjo. Laimingu būdu ji netu
rėjo nei su vienu kaimynu ginčytinų sie
nų, iš karto galėjo pradėti naudotis gerais
jūros uostais ir kurti savo laivyną. Todėl
nenuostabu, kad kai kuriose srityse Lat
vija prieš antrąjį pasaulinį karą užėmė
pirmąją vietą Europoje. Taip, pvz., Lat
vijoje dešimčiai tūkstančių gyventojų te
ko daugiau studentų (30,1), negu visoje
Europoje. Latvijos gyventojas per metus
daugiausiai suvartojo pieno (566 Itr.) ir
mėsos (85 kg). Vienam Latvijos ūkinin
kui teko daugiau ariamos žemės, negu ki
tuose Europos kraštuose (Latvijos dailių
moterų prieauglis, palyginus su vyrais,
taip pat buvo pralenkęs visus kaimy
nus...). Tuo tarpu Lietuva gal tik dviem
atvejais turėjo Europoje pirmaujančią
vietą!: tūkstančliui gyventojų daugiausiai
teko arklių ir mažiausiai buvo prasiskoli
nusi.
Dabartinės latvių tautos ateitis, kaip
lietuvių ir estų, nėra labai šviesi. Tiesa,
gyventojai duonos, tur būt, nebetrūksta.
Pramonė taip pat organizuojama, nes
,,kas antras tarybinis telefono aparatas :r
kas penktas tramvajus pagamintas Latvi
joje“. Bet ne vien ūkiškasis gerbūvis iš
laiko tautos gyvybę. Iš anapus ateina
liūdnos žinios apie latvių (ir jos kaimy
nų) tautos merdėjimą ir nykimą. Rygoje
(785.000 gyventojų) latvių likę tik 40 pro
centų. Į Rygos Politechnikos institutą
šiais metais daugiau kaip pusę priimta
rusų. Latvių prieauglis per dešimtį metų
buvo 44.000, o rusų per tą laiką privažia
vo 150.000. Latvija jau atvirai vadinama
„daugiataute žeme“, kurioje esą galima
rasti apie 70 įvairiausių tautybių. Skaito
me garsiajame „Gimtojo Krašto“ kalen
doriuje, kad „Rygos turguje lietuviškai
kalbant gali išgirsti taip pat dažnai, kaip
ir latviškai“. Ar tai nepasako, kad latviai
savo krašto sostinėje pasidarė tokia pat
mažuma, kokia yra lietuviai.
Laisvėje gyveną latviai neišpasakytai
myli savo kraštą ir kenčia dėl jo nelai
mių. Jie nepamiršta savosios kalbos ir
papročių, kuria naujus rašto ir meno vei
kalus, skverbiasi į mokslo pasaulį ir kur
galėdami skelbia apie vykstančią jų gim
tajame krašte tragediją.
Šios nelinksmos sukakties proga lietu
viai nuoširdžiai tiesia rankas savo kraujo
ir likimo broliams, linkėdami jiems ryžto
ir ištvermės.
J. Vikis

KAS NUSPRENDŽIA?
LNA agentūros žiniomis, britų užsienio
reikalų ministerija yra išleidusi savo di
plomatams instrukcijas neerzinti rusų ir
garantuoti pabėgėliams azilio teises tik
išimtinai svarbiais atvejais.
Tik nepasakyta, kaip nustatyti tą „iš
imtinį atvejį“. Kiekvienas Sovietų pilie
tis, išvykęs be leidimo į užsienį, bus nu
baustas, jei jis sugrįš atgal. Tad kaekviePo pabėgėlio atvejis atrodytų išimtinis.
Kaip pavyzdys nurodomas Simas Kudir
ka.

XXVII metai

JAV-SSR krizei atslūgus, spauda pradė
jo aiškinti aplinkybes, privedusias prie
JAV kariuomenės užaliarmavimo. Aiškėja,
kad JAV karinė vadovybė satelitinių
instrumentų pagalba jau buvo susekusi
sovietų pasiruošimą siųsti parašiutininkų
komandas į Egiptą. Rusai tikėjo, kad pre
zidentas Nixonas, Watergate skandalo iš
vargintas, nenorės imtis žygių, kokių ėmė
si J. Kennedy Kubos krizės metu. Jei pa
tikėti spaudos žiniomis, sovietu spėjimai
buvo teisingi: visą krizės laiką prezidentas
Nixonas buvo lovoje. Už jį dirbo keturi vy
rai: dr. Kissingeris, žvalgybos viršininkas
William Colby, jungtinio štabo viršininkas
admirolas William Moorer ir gynybos mi
nisteris Šlesinger.
Prasidėjus JAV kariuomenės pasiruoši
mo judėjimui, Sovietai tais pačiais keliais
apie tai sužinojo daug anksčiau, negu pus
ryčių atvykęs D. Britanijos užsienių rei
kalų ministeris sir Alec Douglas-Home.
Dar vėliau apie visa tai sužinojo Nato ka
rinis štabas Briuselyje...
Sovietų Tasso agentūra šią plačiai spau
doje skelbiamą žinią apie pasiruošimą iš
sikelti Egipte griežtai paneigia.
Kai kurie diplomatiniai stebėtojai taip
pat abejoja, kad Sovietai lengva širdimi
būtų norėję iškeisti toli pažengusį gerų
santykių su JAV vystymąsi į abejotinos
vertės draugystę su arabais. Tuo labiau,
kad arabai ir taip jau seniai sėdi jų kiše
nėje.
O KAIP SU KRIKŠČIONIMIS?

Britų darbiečių partijos narys Peter
Archer ir 20 kitų intelektualų paskelbė
„The Times“ (lapkričio 1 d.) atvirą laišką
Sovietų vyriausybei, kuriame prašo at
kreipti dėmesį į persekiojamą „didžiausią
S. Sąjungos mažumą — krikščionis“.
P. Archer rašo, kad į žydų mažumą pa
saulis atkreipė pakankamai dėmesio ir So
vietų vyriausybė leidžia jiems emigruoti.
Tuo tarpu krikščionys, nors konstitucijo
je yna Įrašyta sąžinės laisvė, yra atvirai
persekiojami. Specialūs įstatymai padeda
konstituciją apeiti.
Kaip konkretūs pavyzdžiai nurodomi
baptistai ir Lietuvos katalikai. Pabrėžia
ma, kad Lietuvoje ypačiai varžomas vai
kų religinis auklėjimas.
„Sovietų rašytojai skelbia, kad religija
esanti vienintelė ,,ideologija“, toleruoja
ma S. Sąjungoje išalia marksizmo. Bet ta
tolerancija, iš tikrųjų, yra labai menka“,
sako laiško autoriai.
KINAI KALTINA

Kinijos „Peoples Daily“ paskelbė davi
nius, rodančius, kaip S. Sąjunga kišasi į
neutraliųjų kraštų ekonominius reikalus.

Iki Artimųjų Rytų krizės JAV ir D. Bri
tanijos draugystė atrodė nesuardoma.
Prezidentas de Gaule, kuris buvo savisto
vios Europos šalininkas, vien dėl to neno
rėjo įsileisti D. Britanijos į E. Europos
Bendruomenę, kad ji atsineš JAV neat
skiriamą draugystę ir įtaką. De Gaule su
prato, kad iki tol, kol Europoj dominuos
JAV karinė ir politinė įtaka, tol ji nega
lės pasireikšti kaip trečioji balansuojanti
Pvz., Indijoje Rusija dabar kontroliuo pajėga tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Iš čia
janti 80% mašinų gamybos, 60% elektros kilo antiamerikonizmas, persimetęs ir į
kitas E. Bendruomenės valstybes.
reikmenų, 38% plieno ir 35% naftos.
S. Sąjunga siūlanti paskolas Azijos, Af
Didysis europietis ir JAV draugas W.
rikos ir P. Amerikos kraštams, kurias jie Churchilis galvojo priešingai: D. Britani
turės grąžinti savo pagamintais produk ja turi ateiti į E. Bendruomenę, kad joje
tais, bet rusų nustatytomis kainomis.
galėtų išlaikyti JAV draugystę, be kurios
Artim. Rytų kraštai už gautas paskolas Europos saugumas jam neatrodė užtikrin
ir ginklus taip pat moka nafta, bet jos tas.
kaina Rusijai yra mažiausia 20% žemiau
žydų-arabų karas parodė, kad abu ši
pasaulinės naftos .kainos. Toks pigios naf tie vyrai klydo. D. Britanija, atėjusi į E.
tos tiekimas tęsis iki 1980 metų. O per tą Bendruomenę, užsikrėtė jos antiamerikilaiką arabai ir vėl prasiskolins...
ne dvasia greičiau, negu buvo galima ti
kėti. Ji griežtai atsisakė remti JAV Arti
BALTAI J. TAUTOSE
mųjų Rytų politiką ir padėti Izraelio vals
J. Tautų 28-je generalinėje sesijoje da tybei. Lygiai tą patį padarė ir kitos E.
lyvauja ir trys baltai — estas, lietuvis ir Bendruomenės valstybės, bandydamos iš
latvė.
laikyti lygsvarą, sėdėdamos ant dviejų kė
Estas Valdik Aleksandrovdč Enger yra džių.
Sovietų delegacijos narys. Sąrašuose jis
Įstodama į E. Bendruomenę, D. Britani
vadinamas tarybinės Estijos užs. reikalų ja JAV draugystės dvasią paliko ‘šioje pu
ministerijos antruoju sekretorium.
sėje kanalo. Prancūzijos būkštavimai ne
Jau iš seniau žinomas Viktoras Michai- tik nepasitvirtino, bet ji dar įsigijo naują
lovič Zenkevičius taip part, yra Sovietų de savo politikos rėmėją. D. Britanija, nepa
legacijoj. Jo oficialus titulas — Lietuvos laikydama JAV politikos dabartinėje kri
TSR užsienio reikalų ministerio padėjė zėje, prarado jos draugystę ir, atrodo, su
jas. (Sakoma, kad jis kartais pristatomas sidegino tiltus kelionei atgal.
ir kaip Latvijos atstovas).
Kodėl taip atsitiko? Kodėl ne tik išgar
Latvė Ilze Svenne yra ne Sovietų, o sėjusi Nato sąjunga, bet ir ištikimiausias
Australijos delegacijos narė, ši jauna draugas — D. Britanija, atsuko savo nu
mergina jau yra dirbusi pirmosios sekre garą? Gal būt, čia daug lėmė Watergate
torės pareigose Australijos ambasadoje, skandalas. Gal būt, europiečiams nepati
Belgrade ir Londone. Jos tėvas yra muzi ko JAV-Sov. Sąjungos taip vadinama de
kas, chorų dirigentas ir gyvena Adelaidė tente, kai šie du didieji pradėjo tvarkyti
je. Nors mokslus baigusi Australijoje, Ilze pasaulį, visiškai neatsiklausę draugų Eu
Svenne gražiai kalba latviškai.
ropoje. Gal būt! Bet svarbiausia priežas
(UBĄ)
tis, kaip pastebi daugelis patyrusių stebė-

Viskas būtų gerai, jei Europa jau būtų
toji trečioji jėga, apie kurią svajojo de
Gaule. Deja, ji nėra. Europa dar neturi ne
tik karinės, bet ir politinės vieningos
sistemos. Ji dar tebesilaiko pačioje pir
mojoje ekonominėje savo draugystės sta
dijoje. Blaiviai galvojantieji jos vadovai
mato, kad ji pati viena nei savaitės neat
silaikys prieš karinę Varšuvos pakto jėgą.
Pamažu apsigalvota ir pradedama iš
laužtas spragas užkaišioti. Bet ar ne per
vėlai? JAV Kongrese vis daugiau pasi
girsta balsų už Europos palikimą ir „bro
lišką“ atsilyginimą neištikimiems drau
gams. Tuo tarpu Europos Bendruomenės
kraštų vienintelė viltis, kaip išsireiškė
vienas vokiečių diplomatas, kad prarasta
sis draugas negali jos palikti, nes JAV tu
rinti ginti Europoje ne tik europiečius, bet
ir savo reikalus.
Prarastos draugystės sąvoka tinka ir
mums, tik gal ne ta pačia prasme. Prieš
Art. Rytų krizę žymiai daugiau buvo kal
bama ir rašoma apie Europos Saugumo ir
bendradarbiavimo konferenciją.
Atrodė,
kad vakariečiai vieningai laikėsi jeigu
jau ir ne visiškai laisvo apsisprendimo,
tai bent pilnutinio žmogaus teisių visiems
pripažinimo principo. Dabar toji laikyse
na aiškiai keičiasi. Net D. Britanijos užs.
reikalų ministerija išleido savo diploma
tams instrukcijas dėl „menkų niekų“ ne
erzinti Sovietų. O pats ministeris sir
Douglas Home neseniai viešai pareiškė,
kad anglai nemano kištis į kitų valstybių
reikalus, įeigu tik jos palieka ramybėje
Angliją. Panašiu keliu suka ir kiti E. Ben
druomenės nariai. Ir jeigu nauji netikėti
vėjai nepapūs, Rytų Europos tautos viso
je toje politinėje maišatyje taip pat bus
praradusios draugus.
Lucanus

SAM 6 Į AMERIKĄ

Žydai leido amerikiečiams išsigabenti
naujausias Sovietų Sam 6 raketas, pirmą
kartą pavartotas Art. Rytų kare. Izraelio
kariuomenei pavyko jas paimti pilnoje
tvarkoje. Dėl Sam 6 nepaprasto taiklumo,
žydai neteko labai daug savo naikintuvų.
Dabar ne tik JAV ekspertai, bet ir žydai
— Anglijoj gimęs kun. Patrick Fell nu
pasiryžę surasti priemones nuo šitų elek
baustas 12 metų kalėjimo už dalyvavimą
troninių ginklų apsisaugoti.
teroristinėse grupėse, siekiančiose politi
ANGLIJOS UŽDARBIAI
nių tikslų.
—■ Sovietai paleido į erdvę 605-tą sate
Vidutinis vyro uždarbis, įskaitant virš
litą. Šį kartą jame esama ne maža gyvu
valandžius, balandžio mėnesį Anglijoje
lių.
buvo 40.90 svarų. Šiuo metu jis yra kiek
— Atidengiant Parlamento aikštėje W.
pakilęs.
Churchiliui pastatytą paminklą, karalienė
Skaitant grupėmis, vidutinis darbinin
pranešė, kad ji buvo pasiūliusi jam kuni
ko atlyginimas buvo 38,10 sv. ir tarnauto
gaikščio titulą, bet Churchilis atsisakęs.
jo — 48,10 sv.
— Sovietai yra atgabenę į Egiptą 20 kil
Be viršvalandžių darbininkas vidut.
nojamų raketų bazių, kurių sviediniai le
per savaitę uždirbo 31,90 sv. ir tarnauto
kia iki 200 mylių, darydami 3.000 mylių
jas — 46.70 sv. Tokiu būdu vidutinis už
per valandą.
darbis be viršvalandžių buvo 37,50 sv.
— Midlande jau parduodamos cigaretės
Moterų vidutinis savaitinis uždarbis,
„Planet“, padarytos iš celulozės. Jos bū
įskaitant viršvalandžius, buvo 23,10 sv.
siančios nepavojingos, ir kaštuos 30 p. už
(19,70 sv. darbininkės ir 24,70 sv. — tar
20.
nautojos).
— Londono žydai demonstravo prie
Egipto ambasados, reikalaudami žinių
NAPOLEONO PAVEIKSLAS
apie karo belaisvius.
Britų Royal Marines karininkai nutarė
—■ Sovietai atsisakė lošti futbolą Sant
parduoti paveikslą, kurį prieš 160 metų, iago sporto aikštėje, kur naujoji Čilės val
buvo užsakęs nupiešti Napoleonas. Pa džia laikė suimtus AUandes šalininkus.
veikslas vaizduoja Napoleono ir Rusijos
— Žydų emigracija per Austriją, nežiū
caro Aleksandro I susitikimą ant kelto rint visų sunkumų, tebevyksta.
Nemune prie Tilžės 1807 metais.
— Londone už vieną rusų ikoną, vaiz
Paveikslą piešė prancūzų dailininkas duojančią evangelistą Morkų ir pieštą
Gautherot.
apie 1500 m., sumokėta 5.800 guineas. Iš
viso už ikonas per vienas varžytines su
rinkta 70.000 svarų.
— Londono 15.000 taksi šoferių, reika
laudami padidinti algas, skelbia vienos
dienos streiką. Jie pasirinko lapkričio 143. Žydų noras turėti savo valstybę yra tą — princesės Annes vestuvių dieną.
perdėtas. Didesnioji pasaulio žydų dalis
— Prezidento Nixono šeimyna nepa
(apie 4 mil.) niekada nėra tokio noro pa kviesta į princesės Annes vestuves. Prin
reiškę. Jiems gera gyventi ten, kur pato cesė Anne dalyvavo Nixono dukters Trigios ekonominės sąlygos. Tik prasidėjus cios vestuvėse.
žydų persekiojimams, atsimenamas Izra
— L. Vaculik, žinomas čekų liberalas,
gavo pasiūlymą emigruoti, jeigu nori iš
elis.
vengti teismo už propagandą prieš esamą
4. žydai sudaro tik apie 2% Vidurinių santvarką.
Rytų gyventojų. Tad valstybės plotas ga
— Iki spalio mėnesio galo Šiaur. Airijo
lėtų būti proporcingas gyventojų skaičiui. je buvo nužudyti 198 anglų kareiviai.
5. Žydai yra labai susirūpinę Izraelio
— Du Japonijos alpinistai spalio mėne
valstybės saugumu. Istorija rbdo, kad ara sio gale užkopė į Everestą.
bai turi ne mažiau juo rūpintis. Per visus
— Brežnevas pranešė, kad šiais metais
keturis žydų-arabų konfliktus žydai išėjo S. Sąjungoje gautas rekordinis javų der
laimėtojais. Saugumo klausimas abiem lius — 215 mil. tonų.
pusėm opus.
— Praėjusią savaitę Sovietai išsprogdi
Tokie tai yra pagrindiniai arabų pusės no Arktikoje 4 atomines bombas.
argumentai. Jų skaičių galima didinti, o
— Spalio 27 d. mirė 90 metų sulaukęs
jų patikimumą kritikuoti. Iš kitos pusės, S. Sąjungos maršalas Budionas.
jei pažvelgsi į žydų argumentus, jie taip
— JAV spaudoj pasirodė žinių, kad ir
pat bus svarūs ir gausūs. Nešališkam ste naujasis viceprezidentas G. Ford'as esąs
bėtojui yra įdomu išgirsti abi puses. Toks įsivėlęs į neaiškias pinigines operacijas.
stebėtojas yra laimingoj padėty, nes jam
— Belgė C. Rolin tarptaut. taikos kon
niekada nereikės tarti sprendžiamojo žo grese Maskvoje pasiūlė paleisti visus po
litinius kalinius.
džio.

Antroji medalio pusė
Sekant vakariečių spaudą, susidaro
įspūdis, kad Art. Rytų konflikte dauguma
palaiko žydų pusę. Net ir neutraliesiems
kartais prikišama, kad jie dėl naftos biz
nio išsižadą moralinių principų ir politi
nių įsipareigojimų. Tačiau paskutiniuoju
metu vis daugiau atsiranda balsų, pata
riančių pažvelgti ir į antrąją medalio pu
sę. Suvedus daugelio autorių pareiškimus,
žvelgiančius į esamą padėtį iš antrosios
kalno pusės, galima padaryti tokias išva
das:
1. Žydų „pažadėtoji žemė“ per tūkstan
tį metų priklausė arabams. Jeigu pasau
lis būtų tvarkomas pagal patriarchalinę
paveldėjimo teisę, tai Australija turėtų
priklausyti aborigenams, Amerika indė
nams, Argentina ispanams, Ispanija ara
bams ir t. t.
2. Įkuriant Izraelio valstybę, apie mili
jonas Palestinos gyventojų pasidarė be
namiais. Tokiais jie tebėra ir šiandien.
Stebuklingos lazdelės mostelėjimu jie ne
pranyks. Izraelis privalo suteikti tiems
žmonėms sąlygas, kad jie galėtų žmoniš
kai gyventi ir ugdyti savo kultūrą.

tojų, buvo paprastas antiamerikonizmas.
Neatsakingų elementų nuolatos kartojami
šūkiai „Yankee go home“, atrodo, šį kar
tą persimetė ir į Europos politiką.

SeįiitųnioS

DIENOS
— Nato jūros laivyno sluoksniuose kal
bama apie rusų naujus elektronikos prie
taisus jūros žvalgyboje.
— Švedijoje siūloma sumažinti alaus
alkoholio kiekį nuo 3,6% iki 3%.
— „Pravda“ paskelbė straipsnį, kuria
me netiesioginiai kaltina prezidentą Nixoną ir jo Watergate skandalą dėl JAV ka
riuomenės užaliarmavimo.
— Turkija iškilmingai atšventė respub
likos 50 metų sukaktį.
— British Leyland automobilių firma
padovanojo Čilės generolams 4 automobi
lius 10.800 svarų vertės.
— Prezidentas Amin uždraudė įvežti į
Ugandą angliškus laikraščius.
— Dėl benzino trūkumo, Olandijoje už
drausta važinėti sekmadieniais, išskyrus
sunkvežimius ir svetimšalių automobilius.
— Abisinijoje iki šiol jau mirė nuo ba
do apie 100.000 žmonių.
. — Vienoje prasidėjo Centr. Europos
ginklų ir kariuomenės sumažinimo kon
ferencija, kuri turėsianti užsitęsti iki 1975
metų...
— Romos gyventojai išbuvo beveik vi
są savaitę be vandens, nes remontuojama
vandens tiekimo sistema. Daugelis įstaigų
ir restoranų nebegalėjo tęsti darbo.
— Izraelis prarado beveik visus savo
draugus Afrikoje. Tik Pietinė Afrika ir
Rodezija iki šiol nenutraukė diplomatinių
santykių ir remia žydus.
— Spaudoje pasirodė žinių, kad Sirijos
fronte į žydų rankas pakliuvo septyni uni
formuoti rusų kariai.
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K. BRADUNO POKALBIAI SU
KARALIUM
Vilniui, žiūrėkite, jau 650 metų am
žiaus! Turint galvoje mūsų žmogiškojo
amžiaus trumpumą, Gedimino įkurtasis
miestas, Lietuvos sostinė, yra tikras sene
lis, daug įkartų okupuotas, plėštas ir de
gintas, o vis gyvas, skleidžiąs lietuvišką
šviesą, tarytum atsparios tautinės amži
nybės simbolis.
Kai šiemet minime ir svetur Gedimino
sostinės Vilniaus tą ilgametę sukaktį, ro
dos, ilgiesi, kad ta proga būtų padaryta
kas nors amžinesnio, ilgiau tveriančio,
verto to miesto garbės. Gal nebloga, jei
net ir vien paškaitėle paberiama susirin
kusiems tautiečiams apie sostinės praeitį
ir dabartį su krūva datų ir faktų, nes ir
tai gera priminti ir žinoti, bet, sakau, am
žinasis Lietuvos miestas būtų reikalingas
amžinesnio paminėjimo, o jeigu ne mies
tas, tai jo kūrėjas, kuris, tur būt, vakarų
pasaulyje buvo žinomas geriau ir plačiau
negu bet kuris kitas Lietuvos valdovas.
Ypatingą paminklą Vilniaus miesto kū
rėjui, štai, kaip tik pateikė poetas Kazys
Bradūnas savo dabar pasirodžiusioje kny
goje Pokalbis su karalium ('knygą puoš
niai išleido Čikagoje Mykolas Morkūnas
— geras popierius, V. O. Virkau grafika,
didelis formatas, kietai įrišta; 600 egz.;
72 psl.).
K. Bradūnas visada savo kūryboje do
mėjosi, ką kalba Lietuvos žemė paviršiu
je ir po velėna. Jis mėgo pasiklausyti, ką
kalba miestai, ir pagilinti artojo mintis.
Jis ieškojo istorijoje minčių ir vaizdų, ku
rie, poetiškai jo sušildyti, jaudintų lietu
vį, neatskiriamai susietų jį su savo žeme,
su visa praeitimi, nes jam ir kapelis, ir
velėna, ir sidabrinės kamanos, ir mūšių
vietos sugeba lietuviškai prakalbėti ir vis
giliai, turtingai, mintingai.
Pastaruoju metu poetas pradėjo sustoti
lyg ir ties siauresnėmis sritimis, ieškoda
mas gilumos. Tai, tur būt, natūralu poe
tui, kurs ligšiolinėje savo 'kūryboje jau
yra padėjęs plačius pagrindus lietuvio
santykiui su žeme ir praeitim, sukūręs sa
vo lietuvišką mistiką ir religją ir istoriją.
O toks jo sustojimas jau ties dideliu lie
tuvišku stulpu buvo poezijos rinkinys
„Donelaičio kapas“ — poeto pasikalbėji
mas su šiandien vis labiau garsą pasaulylyje užsikariaujančiu, tur būt, pirmuoju
dėmesio vertu lietuvių poetu, ne tik nepasenstančiu, bet vis stipriau atgyjančiu ir
įvertinamu. K. Bradūnas toje knygoje
kalbėjosi su anuo didžiuoju betarpiškai
ir jau turėdamas prieš akis istorijos per
mainingą tarpsnį iki mūsų dienų ir mū
siškės kasdienybės atlaužas. „Sonetose ir
fugose“ jis kalbasi su M. K. Čiurlioniu,
ne, ne vien su juo, bet su savo tauta, iš
kurios dailininkas išsunkė tautinės misti
kos, o poetas praplėtė jo meniškas ribas.
,,Pokalbiai su karalium“ — dar viena
nauja sritis. Tiek donelaitiškoji, tiek čiur
lioniškoji temos yra kultūrinės srities,

nors K. Bradūnas vien ties jomis nesusto
ja — jo žvilgsnis apima daug plačiau.
Tiek Donelaičio, tiek Čiurlionio tema
rašytuose kūrybiniuose cikluose poetas ne
interpretavo anų lietuviškų genijų kūry
bą, bet pats skynėsi originalų kelią. Jie,
tie mūsų tautos genijai, buvo tarytum
stulpai, kurie laiko parėmę mūsų tautinę
dvasią ir kultūrą, o Bradūnas savo balsu
išgyvena ir jų 'kūrybinį genijų ir prasi
skleidžia platyn už tos kūrybos ribų.
Jo „Pokalbiai su karalium“ yra panašus
jautrus poetiškas pasikalbėjimas su Vil
niaus kūrėju Gediminu. Kaip jau, tur būt.
daugumai skaitytojų žinoma, Lietuvoje
neseniai buvo išleisti į lietuvių kalbą iš
versti Gedimino laiškai popiežiui, vysku
pams, miestams. Tų laiškų ir kai kurių
kitų dokumentu ištraukos poetui duoda
pagrindo šiandien, po daugelio amžių,
pradėti su didžiuoju valdovu pokalbį. To
kių pokalbių yra dvylika.
Poetas ne visada sutinka su karalium,
su jo veiksmais. Be to, tauta jau tiek am
žių išgyveno po Gedimino mirties, ir tų
amžių istorija išryškino, kas anuomet bu
vo klaida, ką gyvenimo įvykiai kitaip pa
tvarkė.
Tie pasikalbėjimai, žinoma, nėra kokia
nors poema tradicine prasme. Tai yra at
skiros giesmės, nuotaikingos ir mintingos.
Su valdovu ir skaitytoju poetas kalbasi
nuoširdžiai ir, sakytume, intymiai, be
šūksnių, kaip ir dera pokalbyje su kara
liais ir kaip, be abejo, tinka K. Bradūnui,
sugebančiam jausmą perduoti santūriai.
To nuoširdaus jautrumo pokalbiuose už
tinkame posme po posmo.

Ir atėjau per nuteriotą Sūduvą,
Žėruojančią Pilėnų pelenais,
Atnešdamas tau negirdėtą gūdą
Dar svylančiais delnais.
(Pirmasis pokalbis)
Stovi tankai prie Gudagojaus —
Po vikšrais sutrinta sutartis,
O šalia, begėdiškai atsilapojus,
Šoka mirtis.
(šeštasis pokalbis)
Tie posmai, be kita ko, rodo, kaip savo
pokalbiuose su karalium K. Bradūnas per
istoriją ateina liudyti ir dabarties. Jis tą
gūdą svylančiais delnais neša nuo Pilėnų
apgulimo laikų iki šios dienos, jis liudija
ir tai, kas karaliui nebuvo girdėta. Jis liu
dija ir tankus prie Gudagojaus su šalia
šokančia mirtim, o kitur vėl skundžiasi:

Bet mano tėviškė
Užgožta nekviestų,
Todėl nesidrovėdamas kaistu
Ir klausiu:
Kokia teise tie iš Rytų
Susėdo prie senolių skobnių,
Ko skerdžia briedžius ir paukščius,
Ko purvina ir kruvina slenksčius?..
(Trečiasis pokalbis)

MADONA DONZERO
Žentąt Maitrina

1966-jų metų balandžio mėnesį mes
keliavome po Tesiną. Pavasaris buvo
pasivėlinęs. Pakelėje iki Gothardo žy
dėjo vien sniegas, bet antroje Got
hardo pusėje skleidė žiedus magnoli
jos ir forsytijos. Mūsų kelionės tikslas
buvo Korona prie Lugano ežero, šis
kaimas tarp San Salvadoro ir Blė kal
nų kadaise buvo menininkų suvažia
vimo vieta. Dabar ten suplaukia turis
tai — milijonieriai ir pusmilijonieriai.
Korona graži. Pilkšvi ir gelsvi na
mai, seni pražilę mūrai, pievų ir laukų
žalume, efėjos ir oleandrai, Porfiro
uolėnų kolonos — viskas taip sude
rinta, kaip užbaigtame paveiksle. Te
sino amatininkai turi įgimtą meninin
kų skonį: jie pagražina savo namų fa
sadus ir priekines duris. Ilgi ir laibi
beržai, tarytum rusų papirosai, siūba
vo savo dideliais, žaliais lapais. Mag
nolijos buvo jau peržydėjusios. Iki
šiol aš pažinojau kamelijas vien tik iš
operos. Čia pirmą kartą pamačiau
gausiai žydinčius kamelijų krūmus. Jų
žali lapai spindėjo saulėje lyg nula
kuoti, kiekviena šaka buvo pilna žie
dų, taip kaip Verdi yra sukūręs savo
nemirtingoje Traviatos operoje. Goju
je žydėjo žibuoklės trumpesniais stie
beliais ir mažesnės negu Švedijoje ar
Latvijoje. Skardžiai vietomis geltona
vo nuo šalpusnių graižų. Gluosniai
svyruonėliai, lyg undinės plaukais,
sveikino keliautoją savo švelniai gel
tonomis šakomis.
šeštadienį prieš Velykas aplankėme
mažąją maldininkų bažnytėlę, pasta
tytą Madonos Ondžero garbei. (Onge-

ro tesiniečių dialektu reiškia angelą).
Kelias per lapuočių mišką, po savaitės
lietaus pylos, buvo visai permirkęs.
Raudono smėlio akmens klintys kyš
čiojo iš miglos. Mus lydėjo upokšniai
ir maži jų kriokliai. Žmonių siluetai,
besiritinėjant miglos kamuoliams, at
rodė sklendą tarp medžių.
Prie bažnyčios laukė geraširdis kai
mo klebonas Don Alessandro. Jo rū
pestingai išplauta sutona yra apdilusi,
bet švari. Graudu matyti, kaip jis dro
viai pridengia ranka tą vietą, kur nu
trūkusi saga. Kaip mielai aš būčiau
prisiuvusi tą nutrūkusią sagą! Jis atra
kina bažnyčią ir pasakoja apie šią
1624-tais metais statytą Dievo namą,
kurio išorė pilka ir paprasta, bet vidus
išpuoštas tikru baroko stiliumi. Didįjį
sienos paveikslą „Jėzus tarp rašto mo
kytojų“ yra nupiešęs žymus Tesino
dailininkas Džuzepe Petrini, kuris dėl
nežinomų priežasčių po savo paveiks
lais pasirašydavo: „Kainas, kuris už
mušė Abelį“. Baroko altorius papuoš
tas daugybe lelijų. Dar labiau išgra
žinta mažoji Madonos Ondžero kop
lyčia. Aš uždegiau žvakę ir sukalbėjau
maldą.
Grįždami pasukome į vieną iš tų
mažųjų parduotuvių, kur galima pirk
ti viską, pradedant duona, sūriu ir siu
vimo adatomis iki dirbtinių koralų.
Mus sudomino maži, margi puodukai,
kiekvienas vis atskiro motyvo ir spal
vos. Aš išsirinkau vieną su arniko ir
varpelių žiedais, bet iškalbinga italė,
krautuvėlės savininkė, manė, kad vie
nas puodukas, toli svetur išvežtas, il
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KITI APIE MUS

,,Dirva“ (Nr. 74) platokai aprašė Lon
done vykusį ABN ir kitų organizacijų
kongresą, kuriame be kanadiškio J. Kaškelio, aktyviai reiškėsi Anglijos lietuvių
atstovai kun. A. Geryba ir A. Pranskūnas.
Tame pačiame numeryje aprašytas ir
Bradforde rugsėjo 22 d. įvykęs Anglijos
lietuvių sąskrydis.
„ŠMEIŽTOLOGIJA“
Lietuvių spaudoje pasirodė žinių, kad iš
Vilniaus gaunami lapukai, kuriuose rašo
ma, kad išeivijos veikėjai esą KGB agentai
ar buvę bendradarbiai.
„Dirva“ (rugsėjo 28 d.) rašo:
„Šmeižto lapukai implikuoja zerox būdu
pagamintus išrašus iš senų archyvų. Štai,
esą, didelis priešokupacinis išeivijos veikė
jas, surištas su sovietine žvalgyba senais
savo pažadais šnipinėti ir išdavinėti „liau
dies priešus“!
Štai dar viena nauja „kaliošų“ pora, kuri,
berods, jau ir Europoj buvo pasirodžiusi.

„Laima Elzbieta Simonavičiūtė gimė
1956 m. gegužės 24 d. Sovietų Sąjungoje,,
Kazakstano respublikoje, Dolinkos kaime
— Sibiro kalinių šeimoje. Laimutės tėve
liai bei seneliai Marshalliai už partizaninę
veiklą buvo komunistų suimti ir nuteisti
kalėti Sibiro taigose.
Kadangi Laimutės senelis kapitonas
Marshallis ir jo šeima buvo JAV piliečiai,
po 12 metų kalėjimo pradėjo rūpintis vi
zos gavimu išvykti į Ameriką. Užtruko

Kazys Bradūnas
ŠEŠTASIS POKALBIS

Štai Lietuvos žemės, kurias liečia ši
taika: Balninkai, Giedraičiai, Nemenčinė.
Toliau Dauguva turi būti laisva kiekvie
nam pirkliui, ar ijs būtų krikščionis ar pa
gonis, aukštyn ir žemyn važiuojant, žiū
rint pagal tai, kaip teka Dauguva; taip
pat laisvi turi būti visi upeliai, kurie įte
ka į ją aukščiau Eviastos. Toliau, keliai
abiejose Dauguvos pusėse, žemiau Evias
tos žiočių, turi būti saugūs kiekvienam
KARATI SPECIALISTĖ
pirkliui tiek toli, kiek jis gali nusviesta
JAV labai plačiai išgarsėjo karati spor ietį.
to specialistė Laima Simonavičiūtė. Kara
(iš Gedimino prekybinės sutarties su
ti yra šiaurinės Korėjos sportas, reiškiąs
Ordinu 1338 m. lapkričio 1 d.)
apsigynimą be ginklo. Tam reikalui nau
Svetimšalis pakelia ietį,
dojama tik kumštis ir koja. Laima savo
Prieš sviesdamas, viršum galvos.
namuose (Maryland) jau turi 51 trofėją,
Ar jis gali mane pasiekti
yra daug kartų aprašyta JAV spaudoje.
šešių šimtų penkiasdešimt metų
Ji yra gavusi moterų klasės meisterės
nuotolyje
vardą ir svarbiausią karati žymenį —
Nuo Dauguvos?
juodą diržą vyrų ir moterų klasėse. Šiuo
metu ji lavinasi antrojo laipsnio diržo ka
Saugokis!
tegorijoje.
Gali!..
Įdomi ir Laimos Simonavičiūtės bio
Ooo!
grafija. E. Vadopolienė ,,Drauge“ ją taip
Ir tą ietį krūtinėj nešu,
aprašo:

Vesdamas pokalbius su karalium, kuris
kvietė į Lietuvą svetimšalius riterius,
ginklanešius, pinklius, gydytojus, kalvius,
račius, kurpius, kailiadirbius, malūninin
kus, krautuvininkus ir žemdirbius, žadė
damas visiems privilegijas ir saugumą,
bet nepramatė tragiškos ateities, K. Bra
dūnas, taigi, prisistato ir kaip poetas pi
lietis. Plakatinę pilietinę poeziją dažniau
siai esame linkę laikyti vienadiene. Bet K.
Bradūno tų ir kitų panašių posmų, tur
būt, niekas nemėgins laikyti plakatiniiais.
Jie skamba kaip beveik poetiniu aforiz
mu patapęs tikras istorijos liudijimas ir
lietuvio skundas, lietuvio, kuris norėtų
savo krašte išlaikyti išmintingą Gedimino
tradiciją ir jausti saugumą, bet istorija
jam atnešė tragiką.
Tie kondensuoti, mintingi, vaizdingi ir
jautrūs poeto 'pokalbiai su karalium, aiš
ku, yra džiugi dovana bent šešiems šim
tams lietuvių (tiek egzempliorių atspaus
ta). Istorijos ilgus amžius perskrodęs poe
to žvilgsnis įgalins ir mus pamedituoti,
kur karaliai klydo, o po šimtmečių poetas
meta jiems tragiškai neatsakomus klausi
mus. Pamedituosime, susimąstysime ir
jaudinsimės.
K. Abr.

gėsis, tai aš paėmiau, dar antrą su ru
giagėlių ir trečią su kamelijų žiedais.
Senoji italė, patenkinta mano pirki
niu, pasakojo:
— Prieš daug, daug metų, Velykų
rytą, tuoj saulei patekėjus, iš kaimo į
mišką nuėjo nebylė mergaitė Roza. Ji
buvo našlaitė ir niekas jos nemylėjo.
Ji bėgo nuo žmonių, kurie jos neken
tė, ir priglaudusi savo skruostą prie
uolos, skundėsi nebyliui akmeniui sa
vo nebylės sielvartu: „Kodėl aš negi
miau uola šiame pasaulyje? Mane pri
klotų minkštos samanos, peteliškės
skrajotų aplink, jos irgi nekalba žmo
nių kalba, bet jos galėtų man papasa
koti apie gėles ir medžius, kurie nie
kad nepyksta, arba apie tamsiaspalves
pinijas — juodai, kaip ir aš, apreng
tas, ir kurių aukštose viršūnėse vaka
rais ilsisi debesys“. Ji atsiklaupė ir il
gai meldėsi: „Dievuliau brangus, pa
imk mane! Angelai supras mane, kad
ir nemoku kalbėti, angelų sparnai pri
glaus mane ir, nors negirdėsiu jų gies
mių, aš būsiu laiminga! Nebenoriu
grįžti į kaimą, nebenoriu valyti ne
švarių grindų“.
Tarp pinijų ir akacijų pasirodė mo
ters siluetas, kuris lėtai atsiskyręs iš
miglos, pratiesė ranką virš mergaitės,
lyg laimindamas, ir dingo. Roza pa
bučiavo žemę, kur buvo atsistojusi
Madona. Ūmai ji galėjo kalbėti ir dai
nuoti. Ji pati nesuprato, kaip tai įvy
ko, ir, grįžusi į kaimą, kiekvienam
gatvėje sutiktam džiaugsmingai pasa
kojo apie įvykusį stebuklą. Senas ir
jaunas glamonėjo ją, jaunuoliai šoko
su ja gatvėje. Korona yra graži todėl,
kad žmonės čia dar tiki stebuklais.
Tą pačią dieną buvo padėtas pama
tinis akmuo maldininkų bažnytėlei

Ateidamas čia, karaliau,
Su perplėštu raštu.
Ir tave jie tyko nudėti —
Krikšto drobe ko išbalai?
Guli laivo dugne jon sudėti
Aukso gryni gabalai.

4įmetų, kol pagaliau po sunkių rūpesčių,
įtempimo ir asmeniško pavojaus jie gavo
vizas ir sėkmingai pasiekė Ameriką 1960
m. gruodžio 10 dieną. Simonavičių ir Marshallių gyvenimo istorija yra tikrai ypa
tinga ir verta dėmesio. Kiekvienas iš jų
buvo kalinami 'keturiuose skirtinguose ka
lėjimuose. Jeigu kas nors apsiimtų jų iš
gyvenimus ir pasakojimus surašyti, mes
turėtume vieną iš įdomiausių knygų apie
lietuvio tremtinio — kalinio išgyvenimus.
Paskutiniu laiku Laimutė smarkiai ruo
šiasi kelionei į Korėją, Honigkongą ir Ja
poniją. Pagrindinis šios kelionės tikslas
sukti filmą, pavadintą „Tae Kwon Do“.
Būdama labai gražios išvaizdos ir turėda
ma didelį talentą šioje sporto srityje, at
rodo, kad Laimutė turės ir daug sėkmės
filmų karjeroje.

KELIONĖ LĖKTUVU
Kanados lietuvis A. J. Vilimas-Wiliams
su žmona Gražina atskrido iš Argentinos
nuosavu keturviečiu lėktuvu į Hamiltoną,
Kanadoje. Juodu padarė 8.000 mylių ir tu
rėjo daug įvairių nuotykių: Čilėje per klai
dą nusileido kariniame aerodrome, Peru
buvo sulaikyti visą savaitę, o JAV palaiky
ti heroino kontrabandininkais,
A. J. Vilimas yra 26 m. amžiaus inžinie
rius, o jo žmona Gražina Beržinskaitė mo
kytoja.

VIZITAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
JAV Lietuvių Bendruomenės delegacija
lankėsi Iždo ir Valstybės departamentuose
ir įteikė memorandumą dėl labai aukštų so
vietinių muitų dovanų ‘siuntiniams. Be to,
jie atkreipė dėmesį į viešnagės sutrumpini
mą Lietuvoje iki 5 dienų.
Valstybės departamente delegacija savo
pasikalbėjime palietė diplomatinių atstok
vybių žemėlapį, iš kurio pranyko Pabaltijo
valstybės. Pažadėta žemėlapį ištaisyti.
Delegacijoje dalyvavo: Algimantas Ge
čys, Aušra Mačiulaitytė-Zerr ir Algimantas
Gureckas.

DAILĖS PARODA

Londoniškiams gerai pažįstama dailinin
Spindi prakeiktoji naugė,
kė Magdalena Stankūnienė, kartu su daili
Gniaužtas į kumštį nagai.
ninke A. Labokiene Toronte suruošė savo
Už tą naugę tau sūnų pasmaugė darbų
parodą. Apie M. Stankūnienę dail.
Krėvos pilyje vergai.
Dagys „T. Žiburiuose“ rašo:
„Dail. M. Stankūnienė savo darbuose lai
Ietį krūtinėj nulaužiu —
kosi arčiau realiojo pasaulio. Jos raižinių
Tai kruvina apeiga.
ciklas „Mėnesiai“ pilni gyvų prisiminimų
Kyla nuo degančio laužo...
iš Lietuvos. Juose juda, kruta daug žmonių
Staiga —
bei gyvulių figūrų, ‘kurios pavaizduotos ga
Stovi tankai prie Gudagojaus — na primityviai, šis sąmoningas atsisakymas
Po vikšrais sutrinta sutartis,
akademinio piešinio davė autorei daug lais
O šalia, begėdiškai atsilapojus.
vės išreikšti juos energingai ir gyvai su
Šoka mirtis.
atitinkamu judesiu. Iš po jos temperamen.
Bėga kaukai slėpt rūpintojėlio... tingai vedžiojamų kaltų tie vaizdai plaukte
Laumės plauna kryžių vakare... plaukia, lyg pasakos. Gana dideli M. Stan
kūnienės tapybos paveikslai iš karto atro
Šviečia saulė, o nėra šešėlio...
do lyg būtų tik dekoratyviniai abstraktai,
Pučia vėjas, neošia giria...
'bet įsižiūrėjęs į juos, surandi bežiūrinčias
Jeigu šito dar tu nežinojai,
žmogaus akis, jo veido dalį ar net visą fi
Tai paklydom tarp niekšų ir gerų. gūrą, judančią erdvėje. Gaila, ji neatvežė
Viską trenki, valdove, ir jojam
savo mozaikų, kurias kartais ji daro plokš,
Prie žaliųjų miško ežerų.
tumoje išdėstydama mažus gabaliukus stik
lo, sulaužiusi juos į atitinkamas formas.“
(Iš „Pokalbio su karalium")

statyti. Tesinietis žino, kad už kiek
vieną stebuklą reikia padėkoti Dievui.
Mažoji bažnytėlė stovi viduryje miško
ir žiūri į snieguotą Monte Roza. Gar
bingiausioj! vieta bažnyčioje, žinoma,
priklauso Madonai Ondžero, kuri
kaip angelas pasirodė Rozai.
Kaimo gyventojai yra neturtingi.
Per ilgus metus jie rinko pinigus, no
rėdami stebuklingą Madoną papuošti
auksiniu vainiku. Daug, labai daug
metų praėjo, ir vis dar trūko aukso
Madonos vainikui. Kunigas tvirtino,
kad misinginis vainikas irgi yra geras,
jeigu jis iš atviros šrdies padarytas.
Dienas ir naktis dirbdamas, vienas
Tesino meistras nukalė vainiką. Buvo
rengiama iškilminga
vainikavimo
šventė.
Kasmet į Tesiną atvyksta žmonės iš
įvairių pasaulio dalių, kad Lugano
ežere pamatytų savo atspindį ir pasi
imtų atminimui tuos mažus, margus,
išgražintus puodukus. Tarp svetimųjų
turistų buvo ir vienas švedų milijonie
rius. Jo silpni plaučiai prie Lugano
ežero pagijo, ir labai dėkingas už ste
buklą, jis nutarė asmeniškai apvaini
kuoti Madoną. Jis turėjo aukso lyg
spalių ir slaptai nupirko tikrą auksinį
vainiką. Kunigas, užrakindamas baž
nyčios duris, nežinojo, kad turtuolis
švedas buvo pasislėpęs už altoriaus.
Švedas, uždėjęs Madonai vainiką, vėl
pasislėpė ir laukė iškilmingų rytinių
pamaldų.
Iš ryto visi parapijos gyventojai ir
priekyje vyskupas, laikantis misinginį
vainiką rankose, susirinko prie bažny
čios durų. Atidarius duris, ant Mado
nos galvos jau, tarytum saulė, švie
tė auksinis vainikas! Nustebimas,
džiaugsmingi šūktelėjimai, bet kartu

ir susijaudinimas, nepasitenkinimas ir
sąmyšis: Kaip tai galima! Be mūsų, be
vyskupo! Ir tas ant Madonos galvos
yra didesnis ir gražesnis už mūsų
meistro padarytą vainiką!“
Tačiau vyskupas buvo sumanus
ūkininko sūnus. Per iškilmingai paki
lų pamokslą jis paskelbė: „Mieli para
pijiečiai, patys savo akimis matėte,
stebuklai įvyksta dar ir šiandien! Tik
neklauskite kaip!“
Ir parapija krito ant kelių, garbin
dama Aukščiausiąjį. Skaičius tų, ku
rie per metines bažnytines procesijas,
atsiklaupę prieš Madoną Ondžero ta
po išgydyti, yra didelis. Ir aš pajutau,
kaip šiaurės žiemos mirtingasis su
stingimas pamažu nutolsta nuo manęs.
(Iš latvių kalbos vertė T.)

„Moteris"

Janis Rainis

NULAUŽTOS PUŠYS
Vėtra nulaužė aukštąsias pušis,
Pajūry suleidusias savo šaknis, —
Drąsiai jos žvelgė aplinkui,
Nei slėpės, nei vėtroje linko.
„Nulaužei mus, vėtra pikta, —
Bet mūsų kova su tavim nebaigta,
Paskutiniam atodūsy — tolių šaukimas,
šakoj kiekvienoj — keršto troškimas!..“

Ir pušys ant jūros bangų
Iškilo stiebais virš laivų.
Vėl stoja kovon žūtbūtinėn.
Vėl stato prieš vėtrą krūtinę.

„Šėlk ir putoki, piktoji jėga, —
Vis vien neužstosi mums kelio banga!
Gali mus daužyti, skelti ir laužti —
Pasieksime tolį, kur saulė aušta!“
K. Korsako vertimas
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LIETUVOJE
PREMIJA — KELEIVINIS AUTOBUSAS

K. JABLONSKIO VEIKALAS

Vilniaus paukštynui parodoje buvo pri
Neseniai knygų rinkoje pasirodė istoriko
pažintas garbės diplomas ir paskirtas ke Konstantino Jablonskio darbų rinkinys, pa
leivinis autobusas. Įmonės direktorius ga vadintas „Lietuvių ‘kultūra ir jos veikėjai“.
Spaudos atgarsiai po nepasisekusių JAV
Užjūrio lietuvių spauda plačiai paminė
vo automobilį „Moskvičių“, o 21 darbinin Daugiausiai rašoma apie 16-17 a. lietuvių
lietuvių krepšininkų gastrolių Europoje bu jo Eltos biuletenio italų kalba 20 metų su kai apdalinti medaliais.
kultūrinį gyvenimą.
vo įvairūs, bet daugiausiai neigiami. Ir ne kaktį. To biuletenio siela ir leidėjas yra
nuostabu, nes iš 15-kos rungtynių tik pen- prel. Vincas Mincevičius. Negalėdami dėl
MEDALIS TAIKOS KONGRESUI
MILTINIO TEATRAS
kalbos sukumų pasinaudoti biuletenio me
kerios laimėtos.
„Dirva“ (spalio 3 d.) apie tą sportininkų džiaga, patiekiame skaitytojams „Darbi
Tarptautiniame taikingųjų jėgų kongre
Panevėžys plačiai garsėja kaip teatro
ninke“ (Nr. 40) VI. Mingėlos spausdintos
išvyką rašo:
se dalyvavo ir gausi Lietuvos delegacija. miestas, o Panevėžio teatras — kaip Milti
medžiagos santraukas apie jo leidėją, prel. Tarp jų — rašytojas Baltušis, kompozito nio teatras.
„Su nepaprastu entuziazmu rinktinė bu V. Mincevičių.
rius E. Balsys, generolas Karvelis, aktorius
„šeštadienių ir sekmadienių popietėmis
vo išlydėta laurams skinti Europoje. To
„Vincas Mincevičius italų spaudoj ėmė Miltinis.
link Panevėžio traukia mašinos nuo Vil
kios reikšmės kelionę stambiomis aukomis reikštis 1940 m. Rašo iki šiol. Davė spaudai
Dailininkas Erikas Varnas sukūrė kon niaus ir Kauno, nuo Kėdainių ir Šakių, au
aprūpino žygio mecenatai ir entuziastai. ne tik daug publicistikos, bet ir grožinės
gresui
paminėti specialų medalį. Jis yra tobusai iš mažų ir didelių miestų, iš kol
Rūpestingai buvo sudarytas gastrolių literatūros. Paskelbė nemažą kiekį vertimų
maršrutas. Patraukli, net įspūdinga unifor — ištraukų iš Kudirkos, Biliūno, Adomo sukūręs medalį ir neseniai mirusiam Pablo ūkių ir fabrikų. Kas savaitgalį prie teatro
stovi mašinos su Minsko, Rygos, Daugpilio,
ma. Ilgas nugalėtinų priešininkų sąrašas. Mickevičiaus, Vaičaičio, Lazdynų Pelėdos, Picasso paminėti.
Leningrado numeriais. Garsas apie Pane
Būsimų aplodismentų griausmas. Skelbimų Krėvės, Maironio, Putino, Vaičiulaičio, B.
vėžio teatrą paėjo toli per mūsų šalį, gar
BORUŽĖS PALANGOJ
tekstai įvairiomis kalbomis. Aukštesniųjų Brazdžionio. Išskirtinai svarbūs ir stambūs
sas apie „Miltinio teatrą“...
pareigūnų dėmesys, rautai. Du specialūs vertimai — A. Maceinos „Socialinis teisin
Lietuvos spauda rašo, kad šiemet Palan
Kas čia ‘traukia žmones, kuo ypatingas
mūsų spaudos korespondentai lydėjo kelio gumas“, arkivysk. j. Matulaičio dienoraš
gą buvo užplūdusios boružės (barbutės, šis teatras? Gal teatrui specialiai neseniai
nę ir special delivery laiškai su tūkstan tis, Šatrijos Raganos „Sename dvare“.
barborytės). Tiesiog lijęs boružių lietus. pastatytas modemus pastatas, kuris aplin
čiais eilučių apie gastroles, skrido per At
♦♦♦
Pasirodo, jas buvo privilioję amarai, kurių ką ir nuotaiką čia sukuria kitokią, negu ki
lantą ir skubiai buvo pristatomi skaityto
„Prel. V. Mincevičiaus skelbtieji straips- dėl palankių klimatinių sąlygų praėjusią tur. Nėra čia reklaminių stendų su plaka
jui specialiose skiltyse. Ir... staiga... pra
nai buvo ir yra svarbi medžiaga Lietuvos vasarą ypačiai daug buvo privisę Lietuvoj. tais ir senomis nuotraukomis, kurios daž
laimėjimas po pralaimėjimo! Magiškas
tragiškojo laikotarpio istorijai. Tačiau jis Kaip žinoma, boružės minta amarais. Išny nai teatre kelia „muziejinę“ nuotaiką. Sko
„amerikonų“ vardas, kuris, be abejo, vilio
neturėjo vietos tai medžiagai pasaugoti, ją kus amarams, išnyko ir boružės.
ningai įrengtuose holuose kabo žymiausių
jo ir, dalinai, klaidino europiečius, nuvaini
suklasifikuojant, sudarant kartoteką. Nega
Lietuvos dailininkų darbų originalai... Bet,
kuojamas, netenka savo aureolės. Gastro
lėjo net svajoti apie sudarymą bent mažo
PANEVĖŽIO SKULPTŪROS
žinoma, ne pastatas, ne skoningas jo įren
lieriai nužemintai ir apmaudžiai krovėsi
archyvo. Tad paskelbtoji medžiaga buvo
gimas ir interjeras traukia žmones... Spek
pralaimėjimų krepšius į savo kelionės ba
surenkama ir atiduodama Šv. Kazimiero
Prieškarinis Panevėžys paprastai buvo takliai — daugiau kaip šimtas naujų prem
lansą.“
kolegijai ir marijonų bei saleziečių biblio charakterizuojamas kaip „žalias miestas“, jerų, pradedant 1941 m., buvo surengta Pa
tekom bei archyvam.“
liepomis, gyventojams priklausančiais žel nevėžyje.
Panagrinėjęs visokias pralaimėjimų prie
diniais apsodintomis gatvėmis. Šią žalumą
žastis ir galimybes, laikraštis daro išvadą:
Trumpame straipsnyje sunku ne tik ap
„Šių metų pradžioje suėjo 20 metų, kai senoji miesto dalis išlaikė iki šiol. Bet tarti, bet ir paminėti visus spektaklius,
„Greta tos nelemtos kelionės į Europą prel. V. Mincevičius Romoj redaguoja italų skulptūriniais paminklais, dekoratyvinėmis kuriuos panevėžiečiai paruošė per 32 me
tus. Skirtingų autorių, skirtingų žanrų,
pralaimėjimų rinkti, savaime kyla ameri kalba leidžiamą Elta-Press biuletenį. Ten skulptūromis jie niekad nepasižymėjo.
skirtingi pagaliau pastatymo jėga — jie
koniškai gaspadoriškas (kaip sakė J. Ba- pat jis atstovauja ir Lietuvių Žurnalistų
Iniciatyva
papuošti
miestą
skulptūromis
čiūnas) klausimas: ar nebuvo galima kaip Sąjungai. Yra Europos lietuvių žurnalistų gimė praėjusiais metais. Ir pirmiausia jos turi vieną bendrą bruožą — veržimąsi
kitaip jaunimo naudai investuoti tuos dvi sambūrio narys; vienu metu buvo to sam ėmėsi Panevėžio miesto vadovai: ją su en prie gyvenimiškos tiesos, nekopijuojant
būrio sekretorium.
jos, o apmąstant, žadinant žiūrovo sąmo
dešimt penkis tūkstančius doleriu?
Tokių „užsieniečių“ veikėjų, publicistų, tuziazmu palaikė LTSR Dailininkų sąjun nę ir fantaziją. Bendra yra ir tai, kad vi
Jaunimo simpoziumai, sąskrydžiai, loka
gos skulptūros sekcija. Tiesa, ši mintis bu
liniai suvažiavimai, pastangos surinkti jau redaktorių turėtume neužmiršti. Reikia vo keliama ir anksčiau kai į Dailės dienų sus šiuos spektaklius pastatė Juozas Mil
įvertinti
tuos,
kurie
rašo
apie
Lietuvą
ki

nimo kolektyvus dėl humanitariškų, prorenginius čia buvo atvykę skulptoriai G. tinis arba jo auklėtiniai, jam betarpiškai
lietuviškų tikslų ir temų — visa tai padėtų tataučių spaudoj. Jie įneša tragiškai skau Jokūbonis, K. Kisielis ir kt. Viename susi patariant ir padedant, kad kiekviename
jauniems bręsti naudingesniais išeivijai in džias Lietuvos problemas į tarptautinį fo tikime su skulptoriais režisierius V. Blėdis spektaklyje, koks veikalas scenoje bebūtų
dividais kaip kad angliškai bešūkaują rumą.“
papasakojo, jog, viešėdamas Jugoslavijoje, rodomas, kokia pūga besiautėtų lauke,
tarptautinėje žaidimų aikštėje žaidikai.“
sužinojęs įdomų dalyką: šios šalies skulp virš žiūrovų salės, nedidelėje kabinoje,
„Vincas Mincevičius gimė 1915 m. spalio toriai įvairiuose miestuose rengia kūrybi lyg stiklinėje karvelidėje, įdėmiai stebi
Gal Anglijos lietuviams ir netenka labai 31 d. Laubano m., Breslavo apskr., Vokie nes stovyklas, o jų sukurti darbai ten bū sceną ir publikos reakciją vėl tas pats
Juozas Miltinis.“
(„Gimtasis Kraštas“)
gailėtis, kad krepšininkai šį kartą anglų sa tijoj. Šį rudenį jam sueina 58 metai am na pastatomi.
J. Miltinis, gimęs 1907 metais, yra se
žiaus.“
lą aplenkė...
Į tokią mūsų respublikoje pirmą kartą nesniosios, nepriklausomos Lietuvos, kar
surengtą stovyklą Panevėžyje praeitais me tos aktorius. Važinėdamas po pasaulį, yra
tais atvyko dirbti septyni skulptoriai — tė buvęs trumpai sustojęs ir Londone. Turi
vas ir sūnus Antiniai, K. Kisielis, E. Pal- ma žinių, kad jis čia padėjo lietuviams
šytė-Jašinskienė, D. Palukaitienė, G. Kara, ruošti vaidinimus. Kas atsimena J. Milti
liūs ir A. Zokaitis. Ir atvyko jau su būsi nį ar yra vaidinęs jo režisuotame teatre?
mų kūrinių eskizais. Per gana trumpą lai
Skaičiuojama, kad Anglijoje esama apie S. Mislimovas, sakėsi esąs 168 metų am kotarpį (stovykla veikė keturiasdešimt die
„LIETUVA“ PALINKSMINO
1.300 žmonių, sulaukusių šimto ir daugiau žiaus. Jeigu jis tiesą sakė, tai, be abejonės, nų) ‘skulptoriai sukūrė vertingų darbų: tai
jis
buvo
seniausias
žmogus
pasaulyje.
metų amžiaus. Apie tūkstantis yra mote
K. Kisielio dviejų figūrų skulptūra, išreiš
Kremliaus suvažiavimų rūmų salėj Pa
rys, o likusieji — vyrai. Taip jau atsitin
Andų ir Kašmiro kalnų gyventojai yra kianti humanistines motinystės idėjas; tos saulinio taikingųjų jėgų kongreso daly
ka, kad moterys pragyvena vyrus.
vegetarai. Jie ‘beveik nevartoja gyvulinių pačios tematikos ir kaunietės skulptorės D. viams koncertavo neseniai Belgijoje gas
Kokia yra ilgo amžiaus paslaptis? Tur riebalų, bet stengiasi gauti pakankamai Palukaitienės „Lopšinė“; Antinių dekora troliavęs ansamblis „Lietuva“.
būt niekas į šį klausimą negali tiksliai at baltyminio maisto ir daržovių. Jų maisto tyvinės skulptūros „Dūdorius“ ir „Legen
Kongresui buvo paruošta speciali pro
sakyti. Greičiausia, kad tų paslapčių iš vi kiekis retai viršija 2.000 kalorijų per die da“, E. Palšytės - Jašinskienės vėjarodė grama — kompozicija, pavadinta „Po tė
so nėra. Pasitaiko, kad „Dievas užmiršta ną. Bet kaukaziečiai maisto nesirenka. Ant „Laumės“, A. Zokaičio „Mūza“, G. Kara viškės dangum“. Ansamblio meno vado
žmogų“ ir šis gyvena, kol šv. Petras ar ku jų stalo visada atsiranda riebios mėsos ir liaus skulptūra „Statybininkai“.
vas yra P. Budrius, o vyr. baletmeisteris
ris kitas dangaus sargas jį iš naujo suran vyno. Šimtamečių tarpe pasitaiko net ir
— J. Lingys.
„Literatūra ir menas“
gerokai aptukusių, suvartojančių beveik
da...
FILMAS APIE M. KARKĄ
Seniausias Anglijos gyventojas F. But dvigubai kalorijų negu Kašmiro gyvento
AR ĮVYKDYTAS PLANAS?
jai.
terfield (109 metų) mano, kad jo amžių
Panevėžyje mėgėjiška kino studija
Viena savybė visiems šimtamečiams yra
prailgina domėjimasis pinigų ir akcijų bir
„Tiesa“ skelbia ilgus sąrašus įmonių,
žomis, nes jis visą laisvą laiką praleidžia gana būdinga — jie visi daug dirba, juda, įvykdžiusių ir neįvykdžiusių produkcijos „Spindulys“ sukūrė filmą apie gerai žino
studijuodamas vertybės popierių kainas. vaikščioja, niekada nesėdi be užsiėmimo. planą. Prie kiekvienos įmonės pavadinimo mą muziką, mokytoją ir Katedros vargo
Iki šiol neįrodyta, kad ilgai gyvenantieji dar paskelbti direktoriaus, partijos sekre nininką Mykolą Karką. Filmas pavadin
Iš profesijos vaistininkas, jis vertėsi savo
amatu iki sulaukė 99 metų amžiaus. Dabar iš prigimties turi skirtingus paveldėjimo toriaus ir prof, sąjungos pirmininko var tais „Mūsų dirigentas“. Jame parodoma
ne tik M. Karkos muzikinė veikla, bet ir
jau visiškai kurčias ir beveik aklas, bet pradus. Tačiau daugumoj atvejų ilgas am dai.
kiti Panevėžio kultūros ir meno veikėjai.
jaučiasi neblogai ir prie progos neatsisako žius vis dėlto persiduoda iš kartos į kartą.
Lytinis gyvenimas nėra ilgo amžiaus
gero cigaro ir stiklo whisky.
A. GALDIKO KŪRYBA
JAV ASTRONOMAS VILNIUJE
Ričardas Sothey, buvęs angliakasys, su stabdis. Daugelis vyrų apsiveda būdami 80
laukęs 108 metų, mano, kad didžiausias metų, o tūlas Miguel Carpio, gyvenąs An
Prieš trejetą metų JAV mirusio vieno
New Yorko universiteto profesorius D.
gyvenimo malonumas ir ilgo amžiaus prie dų kalnų rajone, sulaukęs 123 metų nor produktingiausių dailininkų Adomo Galdi Philip su žmona Kristina, grįždamas iš
maliai
geria,
rūko
ir
flirtuoja
su
jaunomis
žastis yra pypkė. Jis pradėjęs rūkyti būda
ko žymią kūrinių dalį turi Lietuvos muzie tarptautinio astronomijos Kongreso Aus
mas 9 metų amžiaus ir dar vis teberūko. merginomis. Kaukazietis G. Čapnian pa jai. Taip, pvz., M. K. Čiurlionio dailės mu tralijoje, buvo sustojęs Vilniuje. Jis čia
Iki 83 metų dirbo naktinėje pamainoje. La reiškė, kad iki 80 metų amžiaus jis Skaitė ziejus turi 431 Galdiko paveikslą, Dailės praįleido dvi savaites. Profesoriaus žmo
bai domisi arklių lenktynėmis ir kartą esąs save dar ne pilnai subrendusiu jaunuoliu... muziejus apie 70, Teatro ir muzikos muzie na yra lietuvaitė ir gerai kalbanti lietu
laimėjęs 4.000 svarų. Jo šūkis — būk pa Kai kurie senatvę tyrę mokslininkai esą įsi jus — apie 200 dekoracijų, kostiumų, eski viškai.
tikinę, kad normalus vedybinis gyvenimas zų.
tenkintas ir gyvensi ilgai.
turįs įtakos į ilgą amžių.
Šimto ir trijų metų sulaukusi Maude
Šiuo metu M. K. Čiurlionio dailės muzie
SRUOGOS, BINKIO IR KALPOKO
Mokslas iki šiol dar nėra suradęs tikrų
Gregory, dabar jau beveik akla, mano, kad
GIMTINĖS
priemonių žmogaus amžiui prailginti. To juje antrą kartą ruošiama A. Galdiko kū
nuolatinis užsiėmimas padeda sulaukti ilgo
dėl kiekvienas, -kuris nori ilgai gyventi, tu rinių paroda. Malonu, kad žinomojo mūsų
amžiaus. Nuo jaunystės įsitraukusi į lab
Nuo seno biržiečių žemė garsėja rašy
dailininko kūryba bent iš dalies pasiliko
darybės darbą, ji ir dabar dar vis „neturi ri pasirūpinti pats savimi.
tojais, dailininkais, daug nusipelniusiais
ten, kur ji priklauso.
K. Tuja
laiko“.
Šiais metais šimtąjį gimtadienį atšventu
si Leonora Cohen mano, kad už savo ilgą
...NEB'SULAIKYSI UPĖS BĖGIMO!..
amžių turi būti dėkinga vienam prieš 7.000
metų gyvenusiam Egipto astrologui. Ji tiki
Nors beveik jau nebeįmanoma įpiršti
į inkarnaciją, manydama, kad siela perei lietuviškos knygos išeivijos tautiečiui, bet
na iš vienos būtybės į kitą. Palikusi astro jos vis stebuklingu būdu pasirodo ir vis
Lietuvis lakūnas leitenantas Feliksas Vaitkus. Spalio 2 d. Lietuvos karo aviacijos
logą, ji buvusi įsikūnijusi į Tibeto atsisky puikesnės, vis geresnės, nepaisydamos nu Vaitkus gimė 1907 m. Čikagoje. Mokėsi Či lėktuvu Atlanto nugalėtojas iš Anglijos at
rėlį, vienuolynų kūrėją, o po šio per kartų sisukusių nuo jų akių. Štai naujai gautos kagos universitete ir karo aviacijos mo skrido į Kauną.
kartas pasiekusi dabartinį pavidalą. Būda vertingos knygos:
kykloje. 1934 m. pradėjo ruoštis antrajam
Šitas žygis yra mūsų tautos istorinis įvy
ma penkerių metų, ji sirgo džiova, užaugu
Stasys Yla — VARDAI IR VEIDAI transatlantiniam skridimui į Lietuvą. 1935 kis, todėl noriu paminėti ir valdybos žmo
si kovojo sufragečių eilėse, buvo patekusi MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE, 340 psl. m. rugsėjo 21 d. 5 valandą „Lituanika II“ nes, kurie Itn. F. Vaitkų išrinko amžinuo
į kalėjimą ir paskelbusi bado streiką. Be Kaina
£2.70 pakilo iš New Yorko aerodromo ir, esant ju klubo garbės nariu. 1935 m. Šv. Kazi
kita ko, L. Cohen yra abstinente ir vegeta
A. Maceina — DIDIEJI DABARTIES labai nepalankiom oro sąlygom, per 28 va miero sporto klubo valdybą sudarė šie as
rė.
KLAUSIMAI, 320 psl.
£2.70 landas perskrido Atlantą. Pritrūkęs dega menys: garbės pirm. — kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, klubo pirm. K. Valaitis, sekret. —
Aprašytieji pavyzdžiai pakankamai ne M. Raišupis — DABARTIES KANKI lų, nusileido Airijos pakrantėse.
išryškina sąlygų, kurios padeda ilgai gy NIAI, 430 psl.
Rugsėjo 29 d. Itn. F. Vaitkus aplankė J. Liudžius, ižd. J. Barulis. Valdybos na
£4.35
venti ir nepasenti. Imant pasauliniu mas Kun. J. Gutauskas — DIEVAS ŠIAN Londono lietuvius. Lakūną į kleboniją at riai ir sekcijų vadovai: J. Dobrovolskis, J.
tu, atrodo, kad tam tikrose klimato zonose DIEN, 280 psl.
£2.70 lydėjo Lietuvos Pasiuntinybės patarėjas Neiberka, J. Pacevučius, A. Barulis, J. Ru
žmonės išgyvena ilgiau, negu kur nors ki P. Čepėnas — LIETUVOS UNIVERSITE Rabinavičius ir iš čia nuvyko į Lietuvių pius ir Jonas Dobrovolskis. (Panaudota:
tur. Taip pvz., tolimose Andų, Kašmiro ir TAS 1579-1803-1922 m„ 896 psl., didelio Klubą. Garbingą svečią sutikti susirinko kun. dr. K. A. Matulaitis, „Londono Lietu
Kaukazo kalnų ramiose zonose randama formato, drobėje įrišta
£8.55 daug lietuvių, nuoširdžiai jį sveikino ir dė viai“, Marijampolė 1939 m.)
Lakūnas F. Vaitkus mirė 1956 m. liepos
daugiau šimtamečių, negu judriuose ir už
Šios ir kitos lietuviškos knygos ir pe kojo už atliktą drąsųjį žygį. O Šv. Kazi
miero lietuvių sporto klubas drąsųjį lakū 25 d. Wiesbadene, Vokietijoje, ir jau turė
terštuose žemės kampuose. Gruzijos, Azer riodiniai leidiniai gaunami:
ną išrinko amžinuoju klubo garbės nariu jo užsitarnavęs JAV karo aviacijos pulki
baidžano ir Armėnijos respublikose yra
DAINORA, 14, Priory Rd., KEW, Sur ir jam įteikė nario kortelę ir ženklą. Už ninko laipsnį.
žmonių, sulaukusių daugiau, kaip 150 me
sveikinimus ir suteiktą garbę visiems nuo
tų. Visame Kaukazo rajone yra apie 4.500 rey TW 3DF.
V. Vytenietis
širdžiai padėkojo garbingas svečias Itn. F.
šimtamečių, o vienas iš jų, neseniai miręs

Šimtamečiai

F. Vaitkus Londone

lietuvių tautos kultūrai ir mokslui žmo
nėmis. O kaip saugome jų atminimą?
Neseniai teko lankytis daugelio biržie
čių rašytojų gimtinėse. Ne kartą įvairio
mis progomis buvo pareikšta, kad Balio
Sruogos sodyba apleista. Iš tikro, tvarkos
čia nedaug. Pūvančiais lapais ir dumblu
užsinešęs tvenkinys, baigia griūti pirtelė,
nublukusi paminklinė lenta, prikalta prie
raštojo gimtojo namo sienos. Rašytojo at
minimui skirtas kambarys, matyt, dau
giau tarnauja patiems šios sodybos šeimi
ninkams. Kelios knygos, albumas, vienas
kitas išlikęs baldas — štai ir viskas. O
juk tikriausiai ne taip jau sunku įrengti
šiame kambaryje nors nedidelę ekspozici
ją, pasakojančią apie mūsų žemiečio gy
venimą ir kūrybą.
Nelemtis ištiko Kazio Binkio sodybą.
Kiek čia seniai tebeaugo medžiai, ryto
saulę gėrė medžlapiu vadinamas klevas,
po kuriuo, grįžęs iš Kauno tėviškėn, mėgo
sėdėti poetas. Dabar čia švaru. Nei klevo,
nei sodelio. Tik tyvuliuoja žalias linų lau
kas. O senesnieji žmonės ir šiandien pri
simena nenuoramą Kaziuką ir lyg nedrą
siai prataria, kad gimtinės vietoje nors
kokį akmenį reikia pastatyti. Žinoma, rei
kia. Tuo labiau, kad šių metų lapkričio 4
dieną minėsime poeto aštuoniasdešimtą
sias metines. Tik kažin, ar čia tiktų ak
muo — gal į pagalbą galėtų ateiti rajono
architektai, o gal neliktų abejingi ir rajo
no liaudies meistrai?
Kadaise Petro Kalpoko sodyba buvo
gražiausia kaime. „Kiek obuolių būdavo“.
— atsidūsta čia gyvenanti senutė. O šian
dien? Apšepęs, neremontuojamas namas.
Nudžiūvusias šakas iškėlę medžiai. Aplink
fermos; išvažinėta, ištrypta, grumstų ke
teromis pasišiaušusi žemė. Ant namo sie
nos neskoninga paminklinė lenta, mažai
ką tepasakanti lankytojui: nėra dailinin
ko vardo, gimimo ir mirties datų.
(„Literatūra ir menas“)

Pabiros
NEVER ON SUNDAY

Britų Žemės Ūkio Tyrimo Įstaigos la
boratorijos išrado vaistą, kuris padeda
tiksliai nustatyti ir sureguliuoti gyvulių
atsivedimo laiką. Tuo tarpu jis vartoja
mas tik kiaulių ūkyje. Ateity ūkininkams
nebereikės rūpintis gyvulių atsivedimu
sekmadieniais ir per atostogas.
PAGERBTA KALĖ

Dvidešimt metų po mirties kalė Judi su
silaukė savo biografijos, kurią išleido
Eleh leidykla.
Toji kalė, būdama japonų nelaisvėje,
gavo Dickino medalį, vadinamą „gyvulių
Viktorijos kryžiumi“.
Karo metu ji buvo sužeista, pergyveno
laivo skendimą ir ištvėrė badą prie gar
siosios „mirties geležinkelio“ statybos.
Vienas kareivis parašė apie ją eilėraštį,
kuris baigiamas tokiais žodžiais: „Jei toji
kalė gali ištverti, ištversiu ir aš“.
SUVALGĖ SAVO VAIKĄ

Indas kartu su dviem seserim užmušė
keturių metų savo sūnų, jį išvirė ir su
valgė... Jis tai padaręs todėl, kad šeimoje
gimdavo negyvi vaikai. Pagal primityvius
prietarus, užmuštasis berniukas turėjęs iš
naujo gimti šeimoje.
Indas nuteistas iki gyvos galvos.
GALVOSŪKIS

kine drama. 7. Azijos gyventojas. 9. Skan
dinavijos miestas. 10. Vežimas. 11. Nuosa
vybės turėtojas.
Statmenai: 2. žodžio ,,yra“ priešingybė.
3. Augalų kenkėjas. 4. Žinomas Lietuvos
dainius. 5. Pietų Amerikos valstybė. 8.
įgimtas talentas. 10. Maistą nustumti į
skilvį.
GALVOSŪKIO NR. 13 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Partizanas. 6. Ikrai. 7. Va

žis. 9. Ūsai. 10. Banda. 11. Laikraštis.
Statmenai: 2. Irtis. 3. Apynys. 4. Dioni
zas. 5. Siuvėjas. 8. Ženeva. 10. Bėda.
Pastaba. Rašant svetimus vardus ir vie
tovardžius, galvosūkiuose griežtai prisilai
koma tos pačios tvarkos, kaip Lietuvių
Enciklopedijoje. Ten, ‘be keletas jau įsipilietinusių vietovardžių (Berlynas, Londo
nas, Paryžius), visi kiti vardai ir vieto
vardžiai nėlietuvinami. Taip, pvz., rašoma
Eden, Tito, Lenin, Glasgow (ne Edenas,
Titas, Leninas, Glasgovas). Tokia pat tvar
ka rašoma ir šituose galvosūkiuose.
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Lietuvių Kronika
DĖL KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ

„E. Lietuvio“ redakcija yra gavusi iš
vieno kito skaitytojo laiškus, klausian
čius, kodėl reikia mokėti pinigus už vie
šus šventinius draugų pasveikinimus. Esą
tie sveikinimai turėtų būti spausdinami
nemokamai.
Tur būt kiekvienas supranta, kad tokie
sveikinimai yra grynai asmeniškas reika
las, patarnaująs tik tam vienam asme
niui, kuris sveikinimą atsiunčia (sutaupo
atviručių bei pašto išlaidas ir pasiskarde
na savo vardą). Jei jis šitokio patogumo
reikalauja, tai turi bent menką duoklę sa
vam laikraščiui už patarnavimą sumokė
ti.
Įsivaizduokime, kad pora tūkstančių
lietuvių įsigeidžia tokiais nemokamais
sveikinimais pasinaudoti.
Negalėdamas
savo įsipareigojimų atsisakyti, laikraštis
turėtų bent pusmetį spausdinti vien tik
kalėdinius sveikinimus...
AR GAUNATE GREIČIAU?

Į Vokietiją ir kitus Europos kraštus
„E. Lietuvis“ siunčiamas su specialiu primokėjimu. Taip bus daroma ir ateityje,
jei paaiškės, kad laikraštis gaunamas
greičiau. Skaitytojai maloniai prašomi
pranešti administracijai, per kiek laiko
laikraštis gaunamas.
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pakartotinai pranešame, kad „Europos
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo atstovė
ir platintoja Vokietijoje yra Živilė Vilčinskaitė, 58 Hagen/Westf., Luetzowstr.
59.
Ji priima laikraščio ir knygų prenu
meratas ir persiunčia pinigus.

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Lietuvių Namų 'klubas lapkričio 24 d. L.
Namuose rengia
Rudens Balių.

Veiks labai geras bufetas, turtinga lote
rija. Gros Joe Daniel kapela.
Pradžia 8 vai. v. Staliukus iš anksto už
sisakyti Lietuvių Namuose. Tel. 727 2470.
Įėjimas 50 p.
„DAINAVA“ DĖKOJA

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“
Sambūris dėkoja visiems tautiečiams už
suaukotus daiktus šių metų turgeliui, taip
pat visiems kitiems, kurie prisidėjo savo
darbu ir kita pagalba.
Turgelis pavyko vidutiniškai. Gryno
pelno gauta 47 svarai.
Gruodžio 1-2 d. d. įvyks tradicinis Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras Lon
dono Latvių Namuose, kur „Dainava“
ruošia lietuvių skyrių. Prašome mielus
tautiečius talkon, nes šis bazaras yra vie
nas iš svarbiausių ir sunkiausių darbų.
Svarbu gauti gerą pelną, tačiau dar svar
biau gražiai atstovauti lietuviams.
Lietuviškam kampeliui reikalingi įvai
rūs medžio dirbiniai, juostos, tautinės lė
lės, rankdarbiai, gintaras ir kita, o taip
pat ir fantai loterijai.
Kas norėtų tokius dalykus parduoti,
prašome siųsti juos „Dainavai“, pažymint
kainą. Už pardavimą pasiliekame tik 10
procentų nuo sumos. Bazaro loterijai tin
ka įvairios smulkmenos.
Tikime, kad ir čia mums padėsite. Rem
dami mus šiame darbe, prisidėsite garsin
ti Lietuvos vardą kitų tautų tarpe.
Daiktus siųskite iki lapkričio mėn. 25 d.
„Dainava“, 2, Ladbroke Gdns., London,
W.11.
Iš anksto nuoširdžiai, dėkojame.
Daina vietės

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Lapkričio mėn. 4 d., sekmadienį 3.30
vai. po pietų vyko Londono lietuviškosios
bendruomenės
mirusiųjų
pagerbimas
Švento Patriko kapinėse. Čia prie kapinių
koplyčios susirinko gana gausingas būrys
įvairaus amžiaus lietuvių, jų tarpe matėsi
Lietuvos Atstovas Vincas Bailokas su
žmona. Prasidėjo maldingoji procesija per
Švento Patriko kapines, pasibaigusi lietu
viškame skyriuje, kuriame jau palaidota
daugiau kaip šimtinė, o visose kapinėse
■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — lapkričio 18 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — lapkričio 25 d., 1 vai., Pel
ion bažn.
NOTTINGHAME — lapkr. 18 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
ROCHDALE — lapkričio 18 d. pamaldų
nebus.
MANCHESTER — lapkričio 25 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 2 d., 5 vai.

jau rasime ne šimtus, bet gal tūkstantį ar
daugiau priglaustų lietuvių.
Lietuviškame skyriuje procesija buvo
užbaigta bendromis maldomis už visus
mirusius. Klebonas J. Sakevičius, MIC,
pasakė kalbą. Visi kapai buvo papuošti
gėlėmis ir degančiomis žvakėmis. Londoniečiai tą dieną bendravo su savo miru
siais!
S. KASPARO PRANEŠIMAS

šeštadienį, lapkričio mėn. 3 dienos va
kare, Sporto ir Socialinio klubo salėje S.
Kasparas padarė pranešimą iš PLB IV-to
seimo, kuriame jis dalyvavo kaip krašto
valdybos pirmininkas ir D. B. L. B-nės at
stovas. Seime jam, kaip valdybos pirmi
ninkui, teko būti seimo prezidiumo vice
pirmininku.
Pranešimas susidėjo iš dviejų dalių:
PLB seimas ir bendrieji įspūdžiai iš JAV
lietuviškųjų kolonijų gyvenimo.
Pranešimas apie seimą įbuvo ilgesnis,
nes čia smulkiai buvo atpasakota, kas ir
kaip seime vyko. Paaiškėjo, kad D. B. L.
B-nei seime atstovavo du atstovai. Be S.
Kasparo, antrininku buvo paprašytas An
tanas Skrudžiniskas, Bostono Lietuvių
Bendruomenės Apygardos p-kas. Jeigu J.
Sarafinaitė būtų dalyvavusi, tai tuomet
būtų buvę trys Bendruomenės atstovai ir
ketvirtas DBLS atstovas Z. Juras.
Čia jis supažindino su seimo nutarimais,
kurių yra padaryta net 11.
Pranešimas bus spausdinamas atskirai.
Pranešėjas papasakojo apie New Yorko,
Washingtono, Chicagos ir Cleveland© lie
tuviškas kolonijas, kaip jos veikia ir kaip
atrodo.
Pranešimas buvo įdomus, ir nors truko
dvi valandas, bet apie pusšimtis susirin
kusių jo atidžiai klausėsi. Po pranešimo,
kas norėjo, galėjo pasiklausyti „Margu
čio“ Radijo laidos. Kun. dr. K. A. Matu
laitis, MIC, po pranešimo pasiūlė dalyvau
jantiems padėkoti pranešėjui už atliktą
darbą seime, ir pranešimą garsiai paplojant.

D. B. L. B-nės Krašto Valdyba ragina
visus tėvus, kurie turi savo šeimose jau
nimo, kad jiems užsakytų 1974 metams
„Pasaulio Lietuvių Jaunimą“, kurio kai
na metams 1 svaras.
Be to, Algis Rukšėnas parašė anglų kal
ba knygą apie Simo Kudirkos tragediją,
pavadintą „Gėdos Diena“ („Day of Sha
me“). Ją išleido amerikiečių leidykla Da
vid Me'kay, 60.000 egz. Tėvams, kurie
skundžiasi, kad jų vaikai nemoka lietuviš
kai, ši knyga galėtų būti tikrai gera kalė
dinė dovana. „Pasaulio Lietuvių Jauni
mą“ ir knygą galima užsisakyti P. L. J. R.
Centre: 2423 West Marquette Road, Chi
cago, Ill. 60636. USA, arba per D. B. L. Bnės Krašto Valdybą 55 Ringmer Ave.,
London, S.W. 6 5LP. Knygos kaina 8 do
leriai arba 3,50 svarų.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio skyriaus valdyba lap
kričio 17 d. šeštadienį 6 vai. vak. lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia
Kariuomenės šventės minėjimą.

Bus progai pritaikyta paskaita. Po ofi
cialios dalies bus šokiai, kuriems gros E.
Dragūno vadovaujamas orkestras iki 1 vai.
ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir už kan
džiais veiks iki 12 vai.
Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius
su draugais ir pažįstamais prašome gau
siai atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyrius š. m. lapkričio
mėn. 17 d. rengia Kariuomenės šventės
MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks gražioj „Grand Stand“
viešbučio salėje (Nottingham Rd., Derby),
6.30 vai. vakaro.
Programoje oficialioji dalis, po kurios
bus įvairūs meniniai pasirodymai. Jie lai
komi paslaptyje — pamatysite atvykę.
Vėliau bus šokiai ir pasilinksminimas iki
vėlaus vakaro.
Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir
svečius maloniai kviečiame gausiai į mi
nėjimą atsilankyti ir kartu pasisvečiuoti
draugiškų derbiškių tarpe.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KONCERTAS

Lapkričio 18 d. ukrainiečių salėje, 13-15
Claremont, rengiamas koncertas paminėti
Pavergtų Tautų Komiteto Bradforde 10
metų įsisteigimo sukaktį.
Kalbės dr. A. Iliac. Koncertą ruošia Ko
mitete dalyvaujančios tautinės grupės.
Pradžia 5 vai. vak.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
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TRANZISTORIUI 25 METAI

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
Viktoras Jautokas
rius š. m. lapkričio mėn. 17 d. 5.30 vai.
Prieš dvidešimt šešerius metus, 1947 m.
Po kelių metų tranzistoriai labai paplito
Lietuvių klubo patalpose, 121 Middleton
gruodžio mėn., trys Bell laboratorijų moks elektroninėse šakose, pakeisdami elektroni
Road, Crumpsail, Manchester 8 rengia
lininkai pasiekė savo užsibrėžtą tikslą: pa nius vamzdelius radijo aparatuose, kom
Kariuomenės Šventės minėjimą.
Programoje paskaita ir meninė dalis. stiprino elektros srovę, siųsdami ją per spe piuteriuose, skaičiavimo mašinose, o kiek
Baras ir šokiai kaip visuomet klube įpras cialiai paruoštą germanio puslaidininkio vėliau ir televizijų priimtuvuose.
ta. Barmanas pasirengęs visiems skubiai kristalą, šis išradimas buvo paskelbtas vi
Elektroninių vamzdelių laikotarpyje bu
suomenei 1958 m. birželio mėn. 30 dieną. vo pagaminta įvairiausių rūšių vamzdelių
patarnauti.
Kviečiame visus kuo skaitlingiausiai Už išradimą John Bardeen, William Shock- specialioms paskirtims, o šiuo metu turime
ley ir Walter Brattain gavo 1956 metais fi įvairiausių rūšių tranzistorių, kurie atlieka
atvykti į minėjimą.
zikos Nobelio premiją.
Skyriaus Valdyba
tą pačią paskirtį, šis naujas išradimas pa
John Pierce šį naują išradimą pavadino ruošė kelią „integruotiems tinklams“, kur
„transistor“, tuo būdu sudarydamas nauja mažame silicio puslaidininkio kristalo ga
SKAUTIŠKUOJU KELIU
darą iš dviejų žodžių — „transfer“ ir „re baliuke talpinama kelias dešimtis tranzis
IŠKILMINGA SUEIGA
sistor“.
torių ir kitų dalių kaip varžų ir diodų.
Šių metų gruodžio 1 dieną Anglijos Ra
Pagrindinis šių mokslininkų tikslas buvo Abejotina, ar šiandien būtų įmanoma rasti
jono Vadija ruošia Lietuvos Skautybės 55- surasti elektroniniam vamzdeliui naują pa kokį nors elektroninį aparatą, kuriame ne
jų Jubiliejinių Metų užbaigimo Sueigą ir kaitalą, kuris atliktų tas pačias funkcijas, būtų panaudotas tranzistorius ar jo pada
Rajono Vadovų posėdį Londone.
būtent, sustiprintų elektros srovę kelias linys. Galime drąsiai sakyti, kad jie naudo
Posėdis įvyks Londono Lietuvių Sociali dešimtis kartų. Be to, šis naujas pakaita jami, imant nuo mažiausio radijo aparatunio ir Sporto Klubo salėje, Victoria Park las turėjo būti mažesnis už elektroninį ko iki didelio televizijos siųstuvo. Jų papli
Rd. 1 vai. po pietų.
vamzdelį. Iki šio laiko visi stiprintuvo apa timo pagrindinė priežastis, palyginus su
Iškilmingos sueigos pradžia 6 vai. po pie ratai telefonų sistemoje išimtinai naudojo elektroniniais vamzdeliais, buvo mažumas,
tų toje pačioje salėje. Visų organizacijų at vamzdelius, kas sudarė daug nepatogumų lengvumas, patvarumas, ilgas amžius ir il
stovai, skautų vadovai ir lietuviškoji vi telefonų bendrovėms. Todėl ir nenuostabu, gas našumas. Šiandien tranzistorių ir jų
suomenė kviečiama atsilankyti ir bendrai kad šis naujas išradimas buvo pirmiausiai padalinių metinė gamyba siekia net bilijo
atžymėti šį svarbų įvykį.
ir panaudotas telefono reikalams.
ninę dolerių apyvartą.
Rajono Vadovybė
Tranzistoriai ir toliau atlieka kitas svar
bias funkcijas: nebūtų buvę įmanoma ne
MIRĖ II. HAHN
tik pasiekti mėnulį, bet ir pasiųsti televizi.
ŠVEICARIJA
Hermann Hahn mirė š. m. spalio 27 d. jos pagalba vaizdus apie astronautų veiklą
Palaidotas lapkričio 2 d. Hannovery, Seel- tiesioginiai iš mėnulio į žemę. Gi ir kiti
KITŲ METŲ „STUDIJŲ SAVAITĖ“
horster kapinėse. Buvo gimęs 1896 m. spa svarbūs įvykiai taip pat perduodami tie
RENGIAMA ŠVEICARIJOJE
lio 21 d Strupiuose, Šakių apškr. Daugelį siogine sistema, pvz., prezidento Nixono ke
Pirmą kartą „Studijų Savaitė“ vyks ne metų buvo Pabaltiečių draugijos lietuvių lionė į Kiniją, olimpiniai žaidimai Muenbe Vokietijoje, o Šveicarijoje. Jau atlikti sekcijos valdybos narys ir Lietuvos vo chene ir t. t.
pirmieji parengiamieji darbai, parinkta kiečių laikraščio „Heimatstimme“ redak
Kas bus toliau? Niekas nežino .Spėjama,
vietovė ir paskirtas laikas. 1974 m. „Stu torius, nuoširdžiai rūpinęsis abiejų tautų kad vėl bus išrasta kas nors nauja ir pa
sugyvenimu.
dijų Savaitė“ bus rugpiūčio 4-11 d.
naudojus tą naują išradimą televizijos pri
VLBV Informacijos
Kitų metų „Studijų Savaitė“ ruošiama
imtuvui, jo dydis sumažės iki kišeninio ar
tėvų pranciškonų išlaikomame ,,Antoniusba net rankinio laikrodžio dydžio kasdieni
haus“, kuris specialiai pritaikytais kon
niam vartojimui.
gresų ir kitokių panašių renginių reika
„Technikos Žodis“
lams. Moderniškai įrengti rūmai pastaty
ti gana stačioje pakriaušėje, iš kurios at
siveria didingas vaizdas į centrinės Švei
IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Britanijos Lietuvis“,
carijos Alpes Ir į Keturių Kantonų ežerą.
1948 m. lapkričio 11 d.
„Instrukcija
pasimetė, todėl mechaniz
Pati Morschacho vietovė laikoma vasar
— JAV prezidentu išrinktas H. Truma- mą sudėjome iš savo galvos“.
viete, bet ją nustelbė artimas Brunneno
(Iš pasiaiškinimo)
kurortas, prigludęs pačioje ežero pakran nas, o Prancūzijos parlamento rinkimuo
***
se didele persvara laimėjo de Gaule.
tėje.
„Vakar 'buvo atidaryta nauja kirpykla.
Brunneno kurortas įeina į Schwyz kan — Eradfordo DBLS skyrius turi 178 na
toną, o šis davė vardą visai Šveicarijos rius, o į pobūvius susirenka iki 300 lietu Čia moterys galės greitai ir pigiai sudėti
galvas“.
valstybei. Miestelis įsikūręs centralinėje vių.
(Iš skelbimo)
— Londono lietuvių bažnyčią vizitavo
Šveicarijoje ir lengvai pasiekiamas gele
**•
žinkeliais ir automobiliais. Brunneną taip J. E. vyskupas J. L. Craven. Savo pamoks
„Tie paršai, genami sodo sargo, sulipo į
pat galima pasiekti laivais, plaukiojan le lietuviams jis pasakė: „Lietuvių bažny
čiais Keturių Kantonų ežeru. Iš Brunne čia nėra išskirta kaip atskiras vienetas, medžius ir mėtėsi iš ten obuoliais“.
(Iš skundo)
no į Marschachą eina autobusai. Galima bet priklauso Westminsterio arkivyskupi
***
jai ir tuo pačiu viso pasaulio katalikų
privažiuoti ir automobiliu.
„Kviesdami į šeimos šventę tik draugus,
Tautieičai, ketinantieji dalyvauti kitų Bažnyčiai“.
— K. Baronas labai energingai gina turite pasikviesti ir kaimynus“.
metų „Studijų Savaitėje“, prašomi iš
(Iš patarimų)
anksto registruotis šiuo adresu: Frau Ire Lietuvių Namų įsigijimo reikalą dr iškelia
**•
na Kaestli, 3006 Bern. Giacomettistr. 33 a. pirmuosius susipratusius aukotojus. Iki
„Kombainininkai, baigę nuimti grūdines
šiol daugiau tam reikalui (30 sv.) paau
kojęs yra DBLS centro valdybos pirmi kultūras, sėdo ant cukrinių runkelių“.
ninkas P. B. Varkala.
(Iš žinutės laikraštyje)

Prieš 25 metus

VOKIETIJA

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Naujieji mokslo metai pradėti rugsėjo
10 pamaldomis ir direktoriaus V. Natke
vičiaus žodžiu mokiniams gimnazijos sa
lėje. Naujų mokinių įstojo 21, tarp jų 6 iš
JAV-bių ir 1-na iš Venecuelos. Šiuo metu
yra 84 mokiniai.
Iš mokytojo darbo pasitraukė ilgametis
Vasario 16 gimnazijos mokytojas Kazys
Motgabis, mokytojavęs gimnazijoje nuo
pat jos įsisteigimo 1951 Diepholze. Jis iš
ėjo į pensiją, nors, reikalui esant, dar ža
da gimnazijai talkininkauti. Muzikas Mot
gabis puoselėjo muzikinę kultūrą moki
niuose, organizuodamas chorus bei orkest
rėlius.
Muzikos pamokas iš jo perėmė muzikas
Valteris Banaitis, žinomas kompozitorius
ir chorų vedėjas.
Pirmą kartą per 20 šios mokyklos gyva
vimo metų mergaičių skaičius prašoko
berniukų: mergaičių dabar yra 44, o ber
niukų 40.
PAIEŠKOMI LIUDININKAI

Andrius Statkevičius (65 Mainz, FritzKohl-Str. 16) ieško tautiečių, 1941-1944
tarnavusių vokiečių kariuomenės Schutzpolizei 11 batalione prie Kievo, Ukrainoj.
Liudininkai reikalingi pensijos byloje.
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
ENCYCLOPEDIA JUDAICA

„Europos Lietuvio“ Nr. 42 mano straips
nyje „Lietuviškas Paminklas“ yra įsivėlęs
netikslumas. Per neapsižiūrėjimą parašy
ta, kad Encyclopedia Judaica nieko nera
šo apie tuos, kurie rizikavo gyvybes, gel
bėdami žydus.
šiandien po ilgesnės pertraukos vėl bu
vau Bradfordo bibliotekoje ir dar kartą
pasitikrinau. Radau, kad nors ir mažai,
bet vis tik šis tas parašyta. Ten nurodyta,
kad Kaune žydus gelbėjo E. Kutorgienė,
P. Mažylis, Sdfija Čiurlionienė kun.
Paukštys, Ona Brokaitė ir operos solistas
Kipras Petrauskas. Vilniuje gelbėjo Ona
Šimaitė, o Šiauliuose Venslauskas, poetas
Jankus, kun. Lapis ir Saneckis (Sondec
kis? Red.).
Šia proga norėčiau tą nemalonią klaidą
atitaisyti.
Manau, kad kai būsiu kiek tvirtesnis,
tai daugiau apie šią žydišką enciklopediją
parašysiu. Ten yra ir gana įdomių žinu
čių.
Vikt. Ignaitis

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.
Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas
kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.
3’A jardų puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai storos
crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui arba moteriškam paltui,
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas
labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės
skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2
jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų,
1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis £50.00

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą.
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:

3 A jardų labai geros angliškos kostiuminės medžiagos
1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos
1 jardas crimplene medžiagos suknelėms
Nailoninis kailis moteriškam paltui
Dirbtinis mink moteriškam paltui
Vilnonė medžiaga žieminiam paltui
Vilnonė gėlėta skarelė
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių
Perukai, įvairių spalvų
Nailoniniai marškiniai
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai

£15.00
£2.25
£2.00
£11.00
£18.00
£12.00
£2.75
£3.25
£10.00
£3.25
£6.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus už tokias prekes, kurių
negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

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

Sudarome testamentus, admistruojame nuosavybes, persiunčiame paliki
mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

