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Mieliems skaitytojams
Besibaigiant metams, vėl esame privers

ti kreiptis į laikraščio skaitytojus visiems 
nemaloniu prenumeratos reikalu.

Nors ir labai nenorėdami, turime prenu
meratos kainą vėl didinti. Norint tą vie
nintelį Europoje savaitraštį išlaikyti, ki
tos išeities nėra. Ir štai kodėl.

Per šiuos besibaigiančius metus pinigo 
vertė smarkiai nukrito. Dėl to beveik dvi
gubai pakilo popieriaus, mašinų atsargi
nių dalių, remonto ir visų kitų spausdini
mo reikmenų kainos. Pašto išlaidos spaus- 
diniams taip pat padidėjo. Atlyginimai, 
nors jie, toli gražu, nesiekia kitų panašių 
įmonių atlyginimo, bet taip pat turės 
įstatymų ribose padidėti. Labai atidžiai 
apskaičiavus visus kainų pakilimus ir no
rint išvengti per didelio nuostolio, prenu
meratos kainą esame priversti padidinti 1 
sv. per metus. Tokiu būdu „Europos Lie
tuvis“ ateinančiais metais kaštuos 5,50 
svarų. (Dėl valiutos vertės pasikeitimų, 
Vokietijoj gyvenantiems skaitytojams pa
liekama senoji kaina, o kituose kraštuose 
apskaičiuojama pagal svaro kursą). Ne
malonus tai pranešimas, bet turint galvoj 
minėtas sąlygas ir mažą skaitytojų skai
čių, jis yra neišvengiamas. Kaimynai lat
viai, kurie spausdina panašų laikraštį mū
sų spaustuvėje, jau dabar ima 7,20 sv.).

Kai kas paklaus, kodėl JAV ir Kanados 
lietuviškieji laikrašdiaii yra pigesni? At
sakymas paprastas: jie turi žymiai dau
giau skaitytojų ir gana daug gerai apmo
kamų skelbimų. Ir nežiūrint tai, jie taip 
pat skundžiasi dėl laikraščių likimo ir 
ruošiasi didinti kainas (žiūr. sk. „Kiti ra
šo“).

Tur būt nebebūtų tikslu šioje vietoje 
dar kartą apeliuoti į skaitytojų jausmus 
ir aiškinti lietuviškos spaudos, kaip vie
nintelės tautinės gyvybės apraiškos, svar
bumo. Kas laikraštį skaitė iki šiol, tas, tur 
būt, jo neatsisakys ir dėl padidėjusios pre
numeratos kainos (skaitytojų uždarbiai 
taip pat didėja). O kam lietuviškas žodis 
neberūpi, tam ir visokie įrodinėjimai nie
ko nebepadės.

Mes tikimės, kad skaitytojai supras mū
sų, kaip leidėjų, ir tų, kurie laikraštį pa
ruošia ir atspausdina pastangas ir todėl 
„Europos Lietuvį“ ateinančiais metais 
Skaitys ir rems.

Leidėjai — L. Namų ir DBLS 
Centro Valdyba

Teismas eina
P. ir A. Bražinskų laiškas iš Turkijos
Širdingai dėkojame už reguliarų „EL“ 

laikraščio siuntinėjimą, o taip pat už ver
tingą, kupiną lietuviškos literatūros bei 
poezijos deimančiukų „EL“ 1974 m. kalen
dorių, kuris mus pasiekė šiandien. Linki
me Jūsų laikraščiui ir visiems Anglijoje 
esantiems tautiečiams visokeriopos sėkmės 
ir naujų laimėjimų Lietuvos laisvės kovo
je.

Šiandieną įvyko dvyliktoji mūsų nesi
baigiančio teismo sesija, kurios metu mes 
iškėlėme Lietuvos bei Turkijos valstybines 
vėliavas ir stambų užrašą „LIETUVA“. 
Rusų pusę atstovaujantis advokatas net 
pažaliavo iš pykčio ir ėmė baisiausiai rėk
ti, reikalaudamas, kad Lietuvos vėliava ir 
užrašas „LIETUVA“ būtų tučtuojau nuim
ti. Teismas tą reikalavimą nenoriai išpil
dė. Tačiau tas dramatiškas susirėmimas 
rado platų atgarsį turkų spaudoje, jį apra
šė ir paskelbė teismo sesijoje dalyvavę at- 
stovai-korespondentai net dviejų oficialių 
turkų žinių agentūrų A. A. ir THA bei as
tuonių didžiųjų dienraščių. Tik gaila, kad 
šito teismo sesijose nesimato laisvo pasau
lio lietuvių atstovų.

Dėl neužbaigtų vertimų ir ginklų tyri
mų, teismas atidėjo tolimesnį bylos svars
tymą vėlesnei datai — 1973 m. gruodžio 
25 d.

Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

Į PIETUS NUO AMŪRO
Žinomas sovietų disidentas Vladimiras 

Maximovas, kurio raštai draudžiami Sov. 
Sąjungoje, apkaltino Vakarų kairiuosius, 
kad jie dvejopai vertina politinius įvykius 
pasaulyje.

„Nuostabiai greitai jie reaguoja į teisių 
pažeidimą Mozambike, P. Afrikoje ar Ro- 
dezijoje, bet kaip nenoriai kalba apie tų 
teisių piktnaudojimą į rytus nuo Elbės ar 
į pietus nuo Amūro“.

Savo laiške prof. Muzaforovui jis rašo:
„Kodėl kariška diktatūra yra gera Ira

ke, bet bloga Graikijoje; kodėl Smitho ra
sinis persekiojimas yra biaurus, o Amino 
hitleriškas elgesys pateisinamas. Kodėl 
Vorsterio rasinė diskriminacija ir negrų 
atskyrimas skaitomas prasikaltimu, o 
Krymo totorių perkėlimas prie Amūro 

kultūrinis žygis“.

ERZINA MASKVĄ
Dabartinės žydų-arabų karo paliaubos 

yra dr. Kissingerlo planas, laikinai priim
tas abiejų kariaujančių šalių. Sovietai, 
tiek daug padėję arabams, pasijuto stovį 
šalia. Ir tas, žinoma, erzina" juos. „Prav- 
da“ jau keletą kartų dėl to plano pasisakė: 
„Pažiūrėsim — kai dugną dėsim“.

Paliauboms prasidėjus, vis labiau pra
deda aiškėti Egipto politika, kurios pagrin
dinis kalvis yra „Al Ahram“ dienraščio 
redaktorius Mohamed Heikal.

Sovietai jau seniai arabams yra davę 
suprasti, kad dviejų kelių nėra: arba su 
mumis, arba su Amerika. Heikal vienas 
iš pirmųjų pamatė, kad artima draugystė 
su Sov. Sąjunga veda į ekonominį išnau
dojimą ir galutinį Sovietų įsigalėjimą Art. 
Rytuose. Tačiau be Sovietų pagalbos, be 
jų ginklų, karas su žydais neįmanomas. 
Sovietai buvo jau per toli nuėję, kad ga
lėtų sustoti pusiaukelėje — jie turėjo 
tiekti ir tiekė arabams ginklus, kad šie ga
lėtų sėkmingai priešintis žydams.

JAV-arabų santykiai remiasi visai kitu 
pagrindu — pinigais. JAV nereiškia pre
tenzijų į įsigalėjimą arabų pasauly.Ameri
kai reikia tik dviejų dalykų: naftos ir ga
rantijų. kad toji nafta nesustos tekėjusi. 
Šiuos reikalavimus arabai daug labiau yra 
linkę patenkinti, negu perleisti savo vie
nintelį turtą — naftą sovietams už kainą, 
kurią jie teiksis pasiūlyti.

Štai kodėl toks didelis ir nelauktas dr. 
Kissingerio pasisekimas. Arabai pamatė, 
kad jiems atėjo proga nusikratyti Sovietų 
viešpatavimu jų pasaulyje. Ir jie pasiryžę 
tą progą išnaudoti.

Bet Sov. Sąjunga atidžiai seka šį arabų 
manevrą ir nesiduos taip lengvai apeina
ma. Šiais netikėtumų pilnais laikais nie
kas perdaug nenustebtų, jei Sovietai pa
keistų savo Art. Rytų taktiką ir imtų ar
timai bendrauti su žydais, tuo būdu pa
spausdami arabus.

O visas šitas politinis žaidimas dar kar
tą įrodo, kad mažieji yra tik žaislas di
džiųjų ir galingųjų rankose.

SOLŽENITSYNO PAŽADAS
Vakarus pasiekė Sovietų rašytojo Sol- 

ženitsyno pareiškimas, kad neseniai Mas
kvoje bandytas Sacharovo užpuolimas bu
vęs KGB surežisuotas. Kaltinami buvo 
arabų teroristai.

Solženitsynas esąs davęs dr. Sacharovui 
tokį pasižadėjimą: „Jeigu tave nužudys, o 
aš dar būsiu gyvas, tai pasižadu visą sa
vo likusį gyvenimą ir plunksną naudoti 
tik vienam tikslui, — kad žudikai nebūtų 
pripažinti laimėtojais“.

VOKIŠKIEJI LIETUVOS ŽYDAI
Šiais metais į Vakarų Berlyną iš Sov. 

Sąjungos atvyko daugiau kaip 100 žydų. 
Dauguma jų yra iš Lietuvos ar kitų Pa
baltijo valstybių.

Pasirodo, kad Pabaltijo žydai, kaip ra
šo „Finanical Times“, sugebėjo pasinau

Važiuoja i Vakarus
Baltimorės „The Sun“ paskelbė eilę 

straipsnių apie sovietų okupuotas Baltijos 
valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ge
gužės 16 d. straipsnį, pavadintą „Baltics 
Dance to Different Tune“, autorius Mi
chael Parks pradeda taip:

,,Kai rusai keliauja į Lietuvą ar kitas 
dvi Baltijos respublikas, Latviją ar Esti
ją, jie dažnai juokauja, kad važiuoja į Va
karus“.

„Nors tai nėra tikri Vakarai“, pasakė 
vienas elektronikos inžinierius, lankęsis 
Vilniuje, „bet mums tai yra arčiausia, prie 
jų. Viskas čia yra taip skirtinga, kad turi 
būti taip kaip Vakaruose“.

Iš tikrųjų, gyvenimas Baltijos valstybė
se skiriasi nuo Rusijos. Net jos didžiosios 
metropolijos — Maskva ir Leningradas — 
daugeliu atžvilgių dažnai atrodančios atsi
likusios, lyginant jas su Vilnium ar kito
mis Baltijos sostinėmis. Ir Amerikos tu
ristas, atvažiavęs iš Rusijos, jaučiasi atsi
dūręs erdvėje tarp Rytų ir Vakarų. Tos 
pačios sovietų vėliavos, Lenino portretai, 
Raudonoji armija, kad žmogus nepamirš
tum, jog esi Sovietų Sąjungoje. Bet jau
čiamas didelis, nors sunkiai apčiuopiamas, 
skirtumas. Vilniaus žmonės neskuba, mo
terys atrodančios geriau ir madingiau ap

doti vokiečiams teikiama privilegija, ku
ri susidarė pasirašius Bonnos-Maskvos su
tartį. Kadangi jie tarp savęs kalba tar
miška vokiečių kalba, tai jiems nesunku 
buvo patekti į ,.etninę vokiečių grupę“. 
Tokiu būdu jie buvo laikomi vokiečiais ir, 
pareiškus norą emigruoti, jiems nebuvo 
taikomi įprastiniai suvaržymai, kuriuos 
patyrė Sov. Sąjungos žydai. Iš Lietuvos 
jie emigravo kaip vokiečių kilmės pilie
čiai ir pasinaudojo vokiečiams teikiama 
repatriantams parama.

Atvykę į Berlyną, jie pasisakė esą žy
dai, bet nenorį vykti į Izraelį. Vienas iš 
Vilniaus atvykęs žydas pareiškė, kad jis 
jaučiasi lygiai taip pat išskiriamas Berly
ne, kaip jautėsi Vilniuje. „Mes, vokiškai 
kalbantieji žydai, esame lost generation 
(prarastoji karta)“.

IMIGRANTAI KALTI
Ne taip seniai, kai Anglijos bedarbių 

skaičius jau viršijo milijoną, buvo kalba
ma, kad dėl to kalti imigrantai. Jų esama 
perdaug.

Paskutiniuoju metu prasidėjo nesibai
giantis aimanavimas, kad Londono trans
portas yra chaotiškoje padėty, ligoninės ir 
viešbučiai dėl darbininkų stokos negali 
aptarnauti klientų, daugelis savivaldybių 
nebepajėgia atlikti būtiniausių viešųjų 
patarnavimų. Ir dėl visa to — vėl imi
grantai kalti, nes jų skaičius sumažėjęs. 
Daugelis anglų bevelija gyventi iš bedar
bio pašalpų, negu eiti šluoti vagonų ar li
goninių.

SIR ALEC APKALTINTAS
Goldą Meįr, kalbėdama žydų vadų su

sirinkime Amerikoje pareiškė, kad D. Bri
tanijos užs. reikalų ministeris nieko nepa
simokęs iš Muencheno konferencijos, ku
rioje jis kartu su Chamberlainu dalyvavo 
prieš 35 metus. „Sir Alec Douglas Home 
nesužinojo, kad paaukojant mažas tautas, 
negalima laimėti taikos“.

Muencheno konferencijoj, kaip žinoma, 
buvo sudraskyta Čekoslovakija, ir už bri
tų nesipriešinimą Hitleris buvo pažadėjęs 
Chamberlainui taiką pasaulyje.

BRANDTO PLANAS
V. Vokietijos kancleris Brandt paskelbė 

savo naujosios Europos planą. Pagal jį iki 
1980 metų turi būti sudaryta „Europos 
valstybė", susidedanti iš devynių E. E. 
Bendruomenės kraštų.

Toji Europos valstybė privalo turėti Eu
ropos vyriausybę ir visų piliečių renkamą 
Europos seimą. Naujai sudarytai Europos 
vyriausybei turės priklausyti ekonominiai, 
finansiniai, socialinės apsaugos, užsienio 
politikos ir gynybos reikalai. Vidaus rei
kalų tvarkymą pasilieka kiekvienas kraš
tas savo valdžioje.

Pagal W. Brandtą, tik tokia Europa gali 
pasireikšti kaip efektyvus partneris tarp 
didžiųjų pasaulio pajėgų. Tik nežinia, kaip 
į tai pažiūrės kiti kraštai, o ypačiai D. 
Britanija.

sirengusios negu Rusijoje. Estai rengiasi 
panašiai kaip jų giminaičiai suomiai, sker
sai įlanką. Latviai ir lietuviai — tarytum 
būtų atkelti iš centrinės Europos.

Ryškų skirtumą tarp Vilniaus ir didelių 
miestų sudarąs nuostabus skaičius kavi
nių, kavinėlių, barų ir įvairios rūšies ma
žų restoranėlių. Rusijos restoranai esą 
dažniausiai atrodo kaip niūrios darbinin
kų valgyklos. Vilniuje gi dedama daug pa
stangų, kad ir mažiausias restoranėlis tu
rėtų savo specifinį charakterį. Panašiai 
yra Rygoje ir Taline. Visose trijose res
publikose, kai žmonės sako „mūsų kraš
tas“, jie turi galvoje ne Sovietų Sąjungą, 
o Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vilniaus, Ta
lino ir Rygos miestų siluetai su jų aukš
tais bažnyčių bokštais, skiriasi nuo Rusi
jos miestų siluetų su iškilusiomis provo- 
slavų cerkvėmis.

Lietuviai, estai ir latviai visi labai nori 
išgirsti turisto nuomonę apie jų kraštus ir 
laiko komplimentu, kai jiems pasakoma, 
jog jie skiriasi nuo Rusijos. Rygos moky
tojas paaiškino: „Mes ir patys manome, 
kad pas mus visikas geriau, kaip ir visuo
met buvo. Bet malonu sužinoti, kad ir kiti 
taip apie mus galvoja“. (ELTA)

PLB vadovybė
(Vokietijos L. B. Valdybos Informacijos 

Biuletenio Nr. 8/9 vedamasis)

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimai 
yra kilometriniai stulpai prie mūsų ben
druomeninio kelio. Jis nėra ilgas, todėl ir 
tų stulpų vos 4.

PLB lopšys stovėjo mūsų gyvenamame 
krašte — Vokietijoje. Tačiau vos iš lopšio 
išlipęs kūdikis kartu su savo gimdytojais 
iškeliavo į Šiaurės Ameriką. Ten jis turėjo 
daug vargo, kol buvo pripažintas teisėtu 
vaiku, o vėliau buvo apsuptas įvairių auk
lių. Kiekviena jų stengėsi auklėti nauja
gimi pagal savo supratimą ir pažiūras. Ir 
auklėtiniui net pilnametystės amžių pasie
kus, vis dar tebesiginčijama, kas jis yra 
ir kuo jis turi būti lietuviškos išeivijos 
šeimoje. Bet tai vis daugiau ar mažiau 
teoriniai klausimai. Lietuvių Bendruome
nė kiekviename krašte vaidina tokį vaid
menį, kurio savo darbu užsitarnauja. De
klaracijos ir rezoliucijos čia mažai ką te
padeda.

Tą tiesą suprato ir IV PLB Seimo ren
gėjai. Tų kraštų, kur dar nėra įsteigtos 
LB-nės, lietuviams atstovauti jie leido di
džiųjų organizacijų atstovams (Argenti
na). Iš ten, kur šalia LB veikia kita stipri 
bendrinė lietuvių organizacija, pakvietė ir 
tos organizacijos atstovą (Didž. Britani
ja). Kitų šalių lietuviams atstovavo LB 
delegatai. Vienur jie buvo tiesioginiu bal
savimu visų tautiečių rinkti (JAV), kitur 
LB parlamentų (tarybų ar pan.) išrinkti 
(Vokietija ir kt.), dar kitur tiesiog vado
vybių paskirti.

Ne visi kraštai vienodai pasinaudojo 
jiems suteikta atstovavimo teise. Vieni at
siuntė pilną jiems skirtų atstovų skaičių, 
kiti tik dalį, o dar kiti neįstengė nė vieno 
nusiųsti.

Kai kas teigia, kad ataskirų kraštų LB 
barometru yra jų pasiųstų atstovų į PLB 

— Nuo paliaubų pradžios į Egiptą jau 
atvyko apie 3.000 sovietų karinių patarėjų 
— daugiausia ginklų ekspertų ir mechani
kų.

— Izraelio kariuomenės vadas gen. A. 
Saron gali būti papeiktas ir paleistas į at
sargą už spaudai suteiktas kritiškas žinias 
karo metu.

— Dėl kuro trūkumo Belgijoj ir Olandi
joj uždrausta naudoti automobilius sek
madieniais.

— Brežnevas labai šiltai sutiko prezi
dentą Tito, kuris praėjusią savaitę lankėsi 
Kijeve.

— Čang Kai-šek pareiškė, kad JAV nuo
laidų politika stumianti pasaulį ne į taiką, 
bet į karą.

— Pietų Afrikoje negrai iki šiol už pra
sikaltimus nuplakami viešai rykštėmis.

— D. Britanija paskelbė ekonominio pa
vojaus stovį. Bankų nuošimčiai padidinti 
iki 13%, o trumpalaikės paskolos kaštuos 
iki 18%. Londone išleisti kuro taupymo 
potvarkiai.

— British Leylands firma atšaukė savo 
pažadėtą Čilės vadams dovaną — 4 auto
mobilius.

— Dr. Kissingeris pareiškė, kad JAV ir 
Kinijos draugystė pastovi, nes to reikalau
janti dabartinė pasaulio padėtis.

— Mao Tse-tung įspėjo dr. Kissingerį, 
kad Sovietai pradėjo flirtą su' Formozos 
premjeru Čiang Čing-ikuo, kuris studijavo 
Sov. Sąjungoje ir vedė rusę.

— Sov. Sąjungai priklauso 33% natūra
lių dujų, esančių visame pasaulyje. Dalis 
jų jau pradėjo pasiekti V. Europą.

— Dr. Medvedevas, kuriam rusai atėmė 
pilietybę, pareiškė, kad Sovietų rezisten
tai, išskyrus žydus, nenori palikti savojo 
krašto. Jie ne tiek siekia dabartinę siste
mą pakeisti, kiek ją pagerinti.

— Oficialiai nepatvirtintomis žiniomis, 
Sovietų rezistentams-intelektualams Dziu- 
bai ir Amalrikui dovanotos kalėjimų baus
mės.

— Brežnevo kalba, pasakyta pasaulio 
taikos kongrese Maskvoje, įtraukta į sovie
tinių mokyklų programą ir turės būti dės
toma kaip marksizmo-leninizmo klasinė 
doktrina.

— IRA žada pagrobti Anglijoj 10 nekal
tų įkaitų už sunkias bausmes jos nariams, 
kurie kovo mėnesį buvo padėję bombas 
Londone.

— Anglijos bankai garantuoja savo pi
liečių čekius (iki 30 sv.) E. E. Bendruome
nės kraštuose. Ta garantija jau „kaštavo“ 
jiems pusę milijono svarų.

— Scotland Yard'as pranešė, kad į kara
liškąsias vestuves Londone buvo atvyku
sios kelios kišenvagių grupės iš Italijos. 
Keletas iš jų atsidūrė teisme.

— Sovietų Sąjunga įspėjo Palestinos pa
bėgėlius, kad nutrauks ginklų tiekimą, jei

Seimą skaičius. Tai kokį Vokietijos LB 
veiklos vaizdą matome pažvelgę į šį baro
metrą? Vokietijos lietuviams PLB IV Sei
me atstovauti VLB Taryba išrinko 5 at
stovus: Tarybos pirmininką inž J. K. Va
liūną, Garbės teismo pirmininką dr. J. 
Grinių, Valdybos pirmininką kun. Br. Liu- 
biną, Valdybos reikalų vedėją J. Lukošių 
ir Tarybos narį mokyt. R. Baliulį. Seime 
asmeniškai dalyvavo tik 2 atstovai: J. K. 
Valiūnas ir J. Lukošius. Kiti 3 atstovai, dėl 
įvairių priežasčių negalėję Seime dalyvau
ti, paskyrė savo antrininkais, Vašingtone 
gyvenančius LB veikėjus. Jie, kartu su iš 
Vokietijos atvykusiais, uoliai dalyvavo 
Seimo darbuose. Išvada — Vokietijos lie
tui vams PLB IV Seime buvo atstovauja
ma palyginti gerai.

Vienas svarbiausių Seimo uždavinių yra 
išrinkti naują vadovybę. Iki šiol PLB 
priešaky stovėjo vienintelis organas — 
Valdyba, kuris pats sudarydavo kitus or
ganus. šiemet šalia Valdybos įkurti dar 
du kiti vyr. organai — PLB Garbės teis
mas ir Kontrolės komisija. Jų uždaviniai 
panašūs kaip ir atskirų kraštų tos rūšies 
organų.

Ir šios PLB Valdybos būstine parinktos 
JAV-bės, bet jau nebe Clevelandas, o Či
kaga. Stasys Barzdukas, oficialiai vadova
vęs PLB paskutiniuosius ketverius metus, 
o ir anksčiau tvarkęs jos reikalus būda
mas PLB Valdyboje, išėjo poilsin su laurų 
vainiku — buvo išrinktas PLB garbės pir
mininku. Jis sutiko ir toliau redaguoti 
„Pasaulio Lietuvį“.

Per rinkimus į PLB Valdybą kandida
tavo per 20 asmenų, visi daugiau ar ma
žiau žinomi LB darbuotojai. Išrinkta 7 as
menų valdyba, kurią sudarė vali čikagiš- 
kiai. Pirmininko pareigas sutik* prisiimti 
inž. Br. Nainys.

Naujajai PLB Valdybai linkime sėkmės, 
sprendžiant pasaulines ir atskirų kraštų 
lietuvių problemas, o taip pat stengiantis 
suaktyvinti PLB veiklą.

DIENOS
šie ir toliau trukdys taikos derybas.

— Britų vyriausybė pareiškė, kad Con
corde lėktuvų kaina nebus viešai skelbia
ma.

— Anglams pralaimėjus futbolo rungty
nes su italais, „The Times“ įsidėjo straips
nį antrašte „Dabar pasaulis moko Angliją, 
kaip žaisti futbolą“.

— Kai kurie Londono dienraščiai dėl li
tografijos darbininkų streiko negalėjo įsi
dėti karališkųjų vedybų nuotraukų.

— 180 galonų sriubos ir 20 galonų arba
tos buvo išdalinta žmonėms, kurie per vi
są naktį budėjo prie Buckinghamo rūmų, 
laukdami karališkųjų vestuvių procesijos.

— Žydų taryba Londone praneša, kad 
Sovietų Sąjungoje, įskaitant Baltijos vals
tybes, žydams keliamos įvairios bylos, kad 
sutrukdytų jų emigraciją.

— Britų prof, sąjungos pradėjo savo ka
pitalus pervesti į užsienį, kad teismas ne
galėtų jų konfiskuoti už įstatymų'nepai
symą.

— Prahos laikraštis „Vecerni Praha“ pa
skelbė, kad 1968 m. susideginusio studen
to Palacho palaikai dabar krematoriume 
sudeginti.

— Royal College of Psychiatrists viešai 
pasmerkė Sovietų gydytojus, kurie pikt- 
naudoja psichiatriją politiniams kaliniams 
„gydyti“.

— Lapkričio 17 d. pasirašytas tunelio 
paktas. Anglų-prancūzų derybos dėl to tu
nelio tęsėsi 178 metus.

— Tito pasižadėjo dalyvauti tarptauti
nėje komunistų konferencijoj ateinančiais 
metais. Nuo 1948 m. jis tas konferencijas 
boikotavo.

— Prasidėjus belaisvių apsikeitinąui, pa
aiškėjo, kad Egiptas už vieną žydų belais
vį gauna 30 savo kareivių.
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Saliamono Antanaičio
netekus

Saliamonas Antanaitis, žinomas gimna
zijos mokytojas, švietėjas, visuomeninin
kas, š. m. spalio 15 d., vakare, netikėtai 
buvo užmuštas automobilio, netoli savo gy
venvietės, Huettenfelde, vadinamoje Ro
muvoje. Čia jis gyveno nuošalioje ir tam
sioje gatvelėje, kur vakarais ir naktimis 
pavojinga vaikščioti, nes neatsargūs auto
mobilistai nesiskaito su žmonių gyvybė
mis. Maždaug prieš 10 m. Huettenfelde 
buvo automobilisto sužalota dr. J. Bevei
kė, kuri ilgokai gydėsi nuo katastrofos pa
sėkų. šiuo atžvilgiu Huettenfeldas nėra 
lietuviams laimingas.

Atsimenu, prieš penketą metų, buvau S. 
Antanaiti prašęs smulkesnių biografinių 
žinių, nes norėjau apie jį parašyti 75 m. 
amžiaus proga. Deja, iš kuklumo ar dėl ki
tų kurių priežasčių jis man savo autobio
grafijos neparuošė, sakydamas, kad dar ne 
laikas apie jj rašyti. Tikėjausi apie jį pla
čiau parašyti 1974 m. sausio mėn., kada 
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jis būtų šventęs 80 m. amžiaus sukakti. 
Deja, jis tos laimingos dienos nebesulau
kė. Todėl šis mano straipsnis apie S. An
tanaitį bus ne tiek bnografinis, o labiau 
etiudinis.

Saliamonas Antanaitis, gimęs 1894 m. 
sausio 12 d., Suodžių kaime, Šakių apskr., 
išaugo ir subrendo tautinio atgimimo lai
kotarpyje, išgyveno nepriklausomybės lai
kų renesans',, II pasaulinio karo ir okupa
cijų tragediją ir tremties vargus. Jis, su
valkietiškai atsparios lietuviškos šeimos 
Talkas, romantiškai veržėsi į mokslą, švie
są ir tiesą. Baigęs Vilniaus gimnaziją 1915 
m., jis nepasitenkino vidutinio inteligento 
duona, bet išvyko į Vakarus studijuoti 
matematikos ir fizikos mokslų. Su lietu
višku atkaklumu ir darbštumu jis studija
vo Karaliaučiuje, Leipcige ir Friburge 
(Šveicarijoje). Savo studijas apvainikavęs 
universiteto diplomu, jis tęsė toliau savo 
mėgstamą mokytojo darbą.

Labai jaunas, vos 22 m. pradėjęs peda
goginį darbą 19-16 m. Kauno „Saulės“ gim
nazijoje, velionis 55 metus paaukojo lietu
viškajai gimnazijai, savajam mokslui. Jis 
buvo kurį laiką Jurbarko gimnazijos di
rektorius, vėliau Panevėžio ir Šiaulių mo
kytojų seminarijų, Alytaus ir Ukmergės 
gimnązijų mokytojas nuo 1924 iki 1944 m. 
Tremtyje jis taip pat visą savo energiją 
paskyrė švietimui. Jis čia buvo Ansbacho 
ir Eichstaetto—Redhofo gimnazijų mokyto
jas, Muencheno lietuvių gimnazijos direh 
torius ir nuo 1951 m. Vasario 16 gim
nazijos mokytojas. Jei neklystu, jis ku
rį laiką ėjo Vasario 16 gimnazijos di
rektoriaus pareigas. Per 55 metus jis pa
ruošė gyvenimui apie 1.000 abiturientų, 
išleido į gyvenimą apie pora tūkstančių, 
gal ir daugiau mokinių. Tai buvo patva
riausias, našiausias pedagogas ir mokyto
jas mūsų švietimo istorijoje. Jis nusipelnė 
pirmūno mokytojo vietą.

Kaip pedagogas, S. Antanaitis ypatingai 
mylėjo savo profesiją. Jis buvo pasišven
tęs jaunimui. Jis ne tik mokė, bet ir ruošė 
gyvenimui jaunimą. Jis dažnai savo auk
lėjamąją klasę veždavo į Mannheimo teat-,

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Tininis, Laiškai Andromachai. 

Romanas laiškais. Prozos ir poezijos ver
timai. Pomirtinis tragiškai prieš dvejus 
metus mirusio rašytojo leidinys. Redagavo 
ir „Žodį skaitytojui“ parašė Bern. Braz
džionis. Viršelį piešė ir grafiškai iliustra
vo dail. Alt Docius. Albumo formato, 100 
psl. Išleido „Lietuvių Dienų“ leidykla. 
4364 Sunset Blvd.. Hollywood, Calif. 90029. 
Kaina $4. Gaunama leidykloje ir pas pla
tintojus.

rą, į knygų parodas savo lėšomis. Ne tik 
per pamokas, bet ir po pamokų jis sėdėda
vo fizikos kabinete ir aiškindavo atsiliku- 
siems mokiniams fizikos dėsnius. Jis ska
tino mokinius studijuoti ne tik jo specia
lybę, bet ir kiekvieną moksleivio mėgsta
mą sritį. Kaip jis kovojo dėl fizikos kabi
neto lėšų ir jo nuolatinės pažangos! Fizi
kos kabinetas buvo jo antroji žmona.

Nežinau, kaip jis koncentruodavo moki
nių dėmesį klasėje, bet mačiau jo kelias 
pamokas gimnazijos parke, pavasarį ar 
vasarą. Viena jo pamoka paliks mano at
mintyje iki mirties. Neklausiau, ką jis ten 
dėstė, bet užgirdau jo smarkų riksmą: „Ru
daiti, lauk iš klasės! Lauk! Lauk!“ O mo
kinys Rudaitis ramiu balsu klausia Anta
naitį: „Kur čia klasė? Juk čia pieva!“ An
tanaitis pašoksta, pabėga kelis žingsnius, 
su koja pabrėžia liniją ir sako Rudaičiui: 
„Čia klasės riba“. Žinoma, Rudaitis išeina 
už ribos, pasitraukia iš „klasės“...

S. Antanaitį man teko pažinti nepriklau
somos Lietuvos laikais, bene 1928 m. Jis 
tada man padarė keistą įspūdį. Jis man 
atrodė vienišas, kažkoks keistuolis. Bet 
kai jį pažinau iš arti, bedirbdamas Vasa
rio 16 gimnazijoje, jis mano pirmąjį gau
tąjį įspūdį pakeitė. Tiesa, jis buvo savo
tiškas, nesuprastas, bet atviras ir tiesus 
žmogus. Jis gynė savo asmeninę laisvę ir 
savo tiesą su didžiausiu atkaklumu. Jis nie
kam nepataikavo, o drožė tiesą į akis. Tai 
Antano Strazdelio tipas. Ypatingai jis bu
vo savarankus mokytojų posėdžiuose. Daž
nai jis čia pralaimėdavo prieš direktorius 
ir daugumą, bet jis gyveno Ibseno dėsniu; 
dauguma turi galią, bet mažuma turi tie
są. Jis ir buvo Ibseno „žmonių priešas“, 
nes savo tięsumu sukeldavo savo priešų 
piktą toną ir nemandagias reakcijas. Bet 
jis gynė mokinių teises ir jų pozicijas. Jis 
norėjo, kad kiekvienas mokinys galėtų pa
siekti savo tikslą: gimnazijos mokslo bai
gimą.

Velionis buvo ir aktyvus visuomeninin
kas, bendruomenininkas. Jis išlaikė savo 
-aukose, kaip nuolat perrenkamas pirmi
ninkas. Huettenfeldo apylinkę apie 20 me
tų. Jis ne tik šiai apylinkei vadovavo, bet 
ją ir išugdė kaip vieną iš veikliausių ir pa
vyzdingiausių apylinkių.

Jis mėgo ir spaudą, ir literatūrą. Jis ra
šė gausybėje laikraščių ne tik savo sričių, 
bet ir kitomis temomis. Jis yra parašęs 
veikalą apie Archimedą ir net literatūri
ni scenos vaizdeli: „Per kovą į laisvę“.

S. Antanaičio asmenyje netekome pla 
etos, gilios ir įdomios asmenybės, aktyvam 
veikėjo bendruomenininko. Ilgai dar jau 
Sime Jo stiglių!

PASAULYJE
REIKALINGA AUKA

Rašytojų, vertėjų ir amerikiečių litera
tūros kritikų padedamas, paruošiau di
džiulę knygą anglų kalba, pavadintą „Fif
ty Years of Lithuanian Literature“. Tai 
rinkinys pačių stipriausių ir būdingiausių 
mūsų grožinės literatūros pavyzdžių, su
kurtų per paskutiniuosius 50 metų tėvy
nėje ir už jos ribų.

Veikalas jau šiandien galėtų keliauti į 
spaustuvę ir ateinančių metų pradžioje 
pasiekti angliškai skaitančio pasaulio 
miestų, mokyklų ir universitetų bibliote
kas ir pavienes šeimas. Vienas kitas auto
rius patektų į tarptautinę milijoninio tira
žo antologiją ar mokyklinį vadovėlį, kaip 
jau atsitiko su Jono Biliūno, Juozo Grušo 
ir kt. kūriniais, paimtais iš mūsų anksty
vesnių leidinių. Pasaulis jau pradėjo do
mėtis mūsų rašytojų laimėjimais, tik juos 
reikia pateikti pasauliui suprantama kal
ba.

Kad visa tai taptų realybe, mums skubiai 
reikalingas mecenatas su dvylikos tūks
tančių dolerių ($12.000) auka. Senosios ar 
jaunosios kartos ateivi, ateive! Ateik 
mums į talką. Padėdamas parodyti pasau- 
iui mūsų tautos kūrybą, drauge įamžinsi 

ir savo vardą tokiame granite, kurio nei 
audros nei lietūs nesunaikins. Didelėmis 
raidėmis bus pareikštas Tau rašytojų dė
kingumas pačiame veikale ir visoje lais
vojo pasaulio lietuvių spaudoje.

Laukiu linksmos žinios.
Stepas Zobarskas, Manyland Books, Inc. 

84-39 90th Street, Woodhaven, N. Y. 11421, 
USA.

PASIKALBĖJIMAS SU J. PETRĖNU

„Naujienos“ (Nr. 238) įsidėjo pasikal
bėjimą su buv. „Nepr. Lietuvos“ redakto
rium J. Petrėnu. Čia jis paaiškina, kodėl 
metęs redaktoriaus darbą ir pasisako dėl 
po to sekusių rašytojo H. Nagio ir kitų pa
sisakymų. Šiuo metu J. Kardelio išugdy
toji „N. Lietuva“ nebesilaikanti „liberali
nės demokratinės krypties“.

Anicetas Bučys

PEIZAŽAS

Siūbuoja drobėje peizažas,
O drobė — plotai debesų. 
Žemai teptuko brūkšnis mažas. 
Tai tas brūkšniukas — aš esu.

Šedevro autorius įliejo 
Gyvybės ir marias spalvų, 
Nereikalinga to Kūrėjo 
Nei parašo čia ant kalvų...

Siūbuoja drobėje peizažas,
O drobė — plotai debesų, 
Žemai teptuko brūkšnis mažas, — 
Tai čia ir Tu ir aš esu...

E. CINZAS SU JAUNIMU

Čikagos lietuvių jaunimo centro kavinė
je surengtoje penktadienio vakaronėje da
lyvavo Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
mijos laureatas Eduardas Cinzas. Svečias 
iš Belgijos kalbėjo apie prancūzų rašytojų 
Chesbron. Bazin. Sagan kūrybą, paliesda
mas ir okupuotoje Lietuvoje kuriančius 
rašytojus — Joną Avyžių, Vytautą Bubnį, 
Kazį Sają, Vytautą Sirijos Girą. Jis taipgi 
kalbėjo apie premijos susilaukusią savo 
knygą „Brolio Mykolo gatvė“ ir baigiamą 
rašyti romaną „Raudonojo arklio vasara“, 
kurio užbaigai dar reikia apie 40 pusla
pių.

„MINDAUGAS“ ANGLIŠKAI
O. Spirdell — Čerškutė išvertė į anglų 

kalbą Lietuvoj išleistą J. Marcinkevičiaus 
dramą - poemą „Mindaugas". Hamiltono 
(Kanadoje) mėgėjų teatras tą veikalą su
vaidino lapkričio 12 d. Tai bus bene pir
mas iš Lietuvos atkeliavęs teatrinis dar
bas, išverstas j anglų kalbą ir patekęs į 
sceną.

J. Marcinkevičius yra talentingas rašy
tojas, ir jo „Mindaugas" visur buvo gerai 
įvertintas.

ŽUVO J. KILMONIS
Grįždamas iš medžioklės Kanadoje, au

tomobilio katastrofoje žuvo Los Angeles 
gyventojas Juozas Kilmonis. Gimęs buv; 
Lietuvoje, Dauguose, 1902 m. Sukūręs lie
tuvišką šeimą, išaugino pavyzdingą lietu
vaitę, filmų artistę, pagarsėjusią Rūtos 
Lee vardu. Nepriklausomoje Lietuvoje J. 
K.lmonis tarnavo kariuomenėje, ulonų 
pulke. Palaidotas Holy Cross kapinėse, 
Los Angeles.
SKULPTORIUS SAMOGIT — RAUDYS
„Europos Lietuvyje“ jau buvo minėta 

(korespondencijoje iš Šveicarijos), kad tū
las skulptorius Samogit (Raudys) Berne 
suruošė savo kūriniu paroda.

„Draugas“ (Nr. 235) savo kultūriniame 
nriede pateikia kiek daugiau žinių apie 
skulptorių ir jo darbus. Pasirodo, jis yra 
gimęs Vilmiškės kaime, Kretingos apskr.. 
>936 m. Vadinasi, žemaitis —- samogitas 
Toliau apie jį taip sakoma:

„Skulptorius gyvenime turėjo progos 
meno akademijas lankyti Vilniuje, Mask
voje. Leningrade, vėliau Vakarų pasauly
je galėjo sueiti į artimą kontaktą su taipgi 
Lietuvoj! (Druskininkuose) gimusiu gan- 
sluoju skulptorium Lipchitzu ir padirbėti 
io aplinkoje. Visa eilė Samogit parodu 
įvairiuose Europos meno centruose iškėlė 
jį į pirmaeilius šių dienų skulptorius. Jo 
skulptūrų jau yra įsigiję žymūs meno ko
lekcionieriai šiuose kraštuose: Prancūzi
joje, JAV, Šveicarijoje. Belgijoje, Olandi
joje, Italijoje, Rusijoje. Vokietijoje, Len
kijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir Skandina
vijoje. Jo darbai randami šiuose muzie
juose: Ville de Paris — Centre National de 
1‘art Contemporain. Musee du Havre.'

KANKINIO BIOGRAFIJA
Bolševikų Vilniuje 1947 metais nužudy

to vysk. Vinco Borisevičiaus biografiją 
ruošia spaudai kun. dr. A. Baltinis. Kny
gą planuoja išleisti Krikščionis Gyvenime. 
Veikalas, gal būt, išeis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Negęstančių žiburių 
serijoje.

LIETUVAITĖ „MISS CANADA“ 
RINKIMUOSE

Margarita Vaičiulėnaitė šiais metais at
stovavo Brunswick© provincijai Kanados 
gražuolių rinkimuose. Praėjusiais metais 
ji buvo išrinkta „Miss St. John“.

Margarita yra muzikė, baigusi piano ir 
kompozicijos klases. Yra sukūrusi keletą 
muzikos dalykėlių. Dabar gyvena Toron
te ir gilina muzikos žinias universitete.

ATIDARYTAS ANAPILIS

Lapkričio 4 d. Toronte buvo atidaryta 
Anapilio sodyba. Anapilis — Kanados lie
tuvių kultūrinis centras, kuriame bus su
telkta parapija, kapinės, bažnyčia, spau
da ir visokeriopa lietuviškoji veikla.

Anapilio atidarymo iškilmėse dalyvavo 
vysk. V. Brizgys ir apie 1.000 lietuvių. 
Šiuo savo užsimojimu Toronto lietuviai 
įamžino savo vardą Kanadoje dr sudarė 
palankias sąlygas lietuviškai kultūrai ga
limai ilgiau išsilaikyti.

ITALAI APIE LIETUVIŲ LITERATŪRĄ

Pastaruoju laiku Italijos knygynuose pa
sirodė nauja knyga „Le letterature dei 
paesi Baltici“, kuri bus įdomi ir naudinga 
suprantantiems italų kalbą ir norintiems 
susipažinti su Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos literatūra.

Pasaulinės literatūros serijoje knygą iš
leido Sansoni Accademia leidykla. Knygo
je yra 570 puslapiu, iš jų 110 pusi, paskirta 
lietuvių literatūrai, šį skyrių paruošė buv. 
V. D. Universiteto prof. Alfred Senn, pu 
karo persikėlęs dirbti į Pensilvanijos ir Fi
ladelfijos universitetą JAV-bėse.

Lietuvių skyrius pradedamas Lietuvos 
istorijos apžvalga, pradedant Mindaugo 
viešpatavimu ir baigiant antruoju pasauli
niu karu kada daug rašytojų apleido tėv>. 
nę ir persikėlė į Vakarus. Autorius pažymi, 
.tad literatūra lietuvių kalba pradėjo atsi
rasti XVI šimtmečio pradžoje, bet pirmas 
valstybinis dokumentas lietuvių kalba bu
vo pasirašytas tik 1918 m. vasario 16 dieną. 
Tas dokumentas, kaip žinome, yra Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo aktas. 
Ligi to laiko valstybiniai raštai buvo rašo
mi svetimomis kalbomis.

Plačiai aprašęs ankstyvąją liet, literatū
rą, autorius perena prie liet, tautosakos, 
priežodžių ir dainų. Kristijonui Donelaičiui 
autorius paskiria net 6 puslapius. Atskirai 
aprašoma devynioliktojo šimtmečio litera
tūra, pradedant Dionizu Poška ir baigiant 
atgimimo laikotarpiu.

Moderniosios liet, literatūros skyriun pa
tenka Jonas Biliūnas, Žemaitė, Maironis 
ir visi kiti, kurie rašė po jų. Kai kurie liet, 
rašytojai šioje knygoje gavo itališkus var
dus, todėl čia randame Giuseppe Paukšte
lis, Fabiano Neveravičius, Giovanni Aistis 
ir t. t. Aprašyti tiek rašytojų išeivijoje 
darbai, tiek ir tėvynėje.

P. MILAŠIUS

Įsėdo Lukošius į vežimą, Petronė 
nedrąsiai pasisėdo šalia jo ir abu išva
žiavo iš kiemo. Per laidarą pamažu 
trak-trak-trak eržilas sprandu pamosi
kuodamas, o kai išvažiavo i kelią, Lu
košius paleido eržilą pilna risčia. 
Sprandą išrietęs nešasi jis pirmyn, Lu
košius patenkintas šypsosi, seniai jis 
taip bevažiavo. O čia eržilas ne bet 
koks, malonu tokią jėgą savo ranko
mis valdyti. Pagaliau atsiminė moterį 
šalia jo sėdinčią ir sako jai:

— Tai ką vyras veikia, kad pats ne
važiavo?

— Aš neturiu vyro.
Vilties kibirkštėlės sužibėjo Luko

šiaus akyse, pasižiūrėjo jis į Petronę ir 
klausia:

— Našlė?
— Ne.
— Tai viena ir ūkininkauji?
— Aš prie brolio, — sako Petronė 

ir nebesugalvoja, kaip užbaigti: dirba 
ji, tarnauja, ar gyvena prie brolio.

— Aha, — sako Lukošius. Dabar 
jis kalba lėtai, kiekvieną žodį apsvars
tydamas. — Vadinasi, abudu su bro
liu valdote ūkį?

— Ne, ūkį jis valdo vienas, aš prie 
jo... už mergą tarnauju.

Lukošiaus akyse vilties kbirkštė- 
lės pritemo.

— Agi, vadinasi, jeigu brolis ir se
suo, vadinasi, ūkis turi pusiau būti, 
pusė broliui, pusė seseriai.

— Yra dar viena sesuo, ištekėjusi. 
O ūkis broliui vienam priklauso, 
mums tik dalys užrašytos. Kai brolis 
apsivedė, popieriai buvo padaryti.

Petronė nutilo, viską išpasakojusi. 
Dabar tas nepažįstamas žmogus tikrai 
daugiau neklausinės. O ir klausinėti 
nebėra ko, visi klausimai jau išklausi
nėti, ir atsakymai atsakinėti.

Klausimų . Lukošius dar turėtų. 
„Kiek tos dalies tau užrašyta?“, pa
klaustų jis. Arba „Kodėl tu pati sen- 
mergiauji?“ Bet juk negali žmogų taip 
kamantinėti, pirmą kartą sutikus. Žiū
ri jis iš padilbų į Petronę ir spėlioja, 
kodėl ji netekėjusi: vyro negavo, ar 
nenorėjo? Stipri, sveika moteriškė, 
apie keturiasdešimt metų, maždaug jo 
amžiaus, tikrai būtų vyrą gavusi, jei 
būtų norėjusi.

Privažiavo juodu beržyną, pasiuko) 
keliu į kairę, ir Lukošius klausia Pet
ronę:

— Tai katras jūsų ūkis?
— Nuo čia dar nematyti, reikia va

žiuoti tiesiai, privažiuosime upelį, per 
tiltą pervažiavus, kelias šakojasi, rei
kia pasukti į kairę, ir valandikę pava
žiavus, jau bus mūsų sodyba matyti.

Petronė tyčia pasakoja tokiu būdu, 
kad kelias jam atrodytų kuo ilgesnis, 
gal jis pagalvos apie grįžimą pėsčias 
ir paliks ją vieną. Kažkaip nejauku 
jai šalia nepažįstamo vyro. Toliau pa
kelės priaugusios krūmokšnių, gali 
visko atsitikti, kai kelyje nė gyvos 
dvasios nesimato. Parvažiuotų ji na
mo viena, kas jai tas eržilas, kiek kar
tų ji su juo yra važiavusi, nereikia 
jai jokios vyriškos pagalbos. Ir šian
dien jai jokios pagalbos nereikėjo, tik 
ta kvaila Petraitienė pristojo, pef ją 
dabar Petronė vargsta su svetimu, ne
pažįstamu vyru.

— Petraitienė sakė, kad netoli, — 
lyg priekaištaudamas sako Lukošius.

— Grįžk, ponas, dabar atgal, nuo 
mūsų bus tamstai toli pareiti, aš viena 
parvažiuosiu, — sako Petronė ir tiesia 
rankas į atvarslus.

— Ak, ne, r*:, kur jau čia dabar 
tamsta viena važiuosi. Būtų labai ne
mandagu leisti panelytę su tokiu... to
kiu... kaip sakė Petraitienė?

— Britvonas.
- Taigi, viena su lokiu britvonu. 

(J ir tamstos brolis labai negeras 
tamstai, ar negalėjo jis pats važiuoti?

— Brolis dobilieną trimis akėja, tai, 
sakau, geriau sėmenų važiuoti, negu 
paskui akėčias vaikščioti. O su dveigiu 
blogiau, negu su eržilu, tas kartais vi
sai sukvailioja, skersas pradeda eiti...

Pervažiavo juodu tiltą, ant kalniu
ko pasuko į kairę, Lukošius vis kalbi
na Petronę: „gražus vakarėlis, pane
le, saulutė jau visai leidžiasi, pane
le“. Petronė nesumoja, ką jam atsa
kyti, jos žemaitiška kalba skamba 
grubiai, palyginus su Lukošiumi. Taip 
juodu tą gražų vakarėlį, saulutei visai 
besileidžiant, įvažiavo į Petronės kie
melį.

Petronės brolis, kieme laukęs jos su
grįžtant, žiūri dabar į svetimą žmogų, 
jo eržilu važiuojantį.

— Eržilas pradėjo šėlti, dūkti, kai 
reikėjo grįžti namo, tai šis ponas — 
jis pas Petraičius gyvena — sutramdė 
jį ir parvažiavo iki namų, — skuba 
papasakoti Petronė, lipdama iš) veži
mo.

— Bobos! — sako brolis. Jo balse 
gali jausti panieką viso pasaulio mo
terims.

— Ponas mielas, nesakyk taip! — 
šokosi ginti Petronę Lukošius. — 
Tamstos sesutė labai puiki mergaitė, 
bet čia eržilas, suprask, ponas mielas, 
ne šiaip koks eržiliukas, bet toks erži
las, kurs parodoje pirmą premiją gau
tų. Ar vedei jį kada į parodą? Ne? 
Na, matai, tamstyte. Nuvesk jį į paro
dą, aš tamstai, ponas, užtikrinu, gausi 
pirmą premiją. Tikėk, tamsta, manim, 
aš žinau apie arklius. Paimk, tamsta, 

ardėnus, ar keliu pavažiuosi su <*rdė- 
nu? Kaip su karve, ponas, kaip zu 
karve. Paimk, tamsta, trakėnus. Ke
liu jie gražiai bėga, bet ar trauks tra
kėnas prikrautą vežimą per klampią 
dirvą? Užsispyrę jie visi, ponas mie
las. Tikėk, tamsta, manimi, aš žinau 
apie arklius, čia tai eržilas! — Tapš
noja Lukošius plaštaka eržilui per 
sprandą, eržilas muistosi galva apie 
Lukošių, lyg dėkodamas už pagyrimą.
— Čia tai eržilas, pirmą premiją gau
tų bet kokioje parodoje!

Žiūri šeimininkas į savo eržilą, žiū 
ri į nepažįstamąjį, — žmogus protin
gai nukalba, o ir eržilas nesimuistytų 
apie nepažįstamą žmogų, jei koks įtar
imas būtų.

Lukošius pradėjo graibytis po kiše
nes, išgraibė, išieškojo vieną po kitos,
— nerado, ko ieškojo.

— Užmiršau tabaką beskubėda 
mas. Na, tiek io. grįžęs namo užsirū
kysiu.

— Palauk, aš tau išnešiu tabako,
— sako šeimininkas.

Iškinkė juodu eržilą. Lukošius nu
vedė jį prie lovio pagirdyti, šeiminin
kas nuėjo į trobą tabako išsinešti.

— Petronės kavalierius užmiršęs 
tabaką, reikia duoti žmogui užrūkyti,
— sako jis troboie.

— Pradek jau tu niekus pliurpti, 
pradėk, — pyksta Petronė.

— Tikėk tu manim, jis žmogus pro
tingas, doras. Aš pažįstu žmones, ši
tas iš karto matyti, kad juo galima pa
sitikėti, — lyg atsilygindamas už jo 
eržilo pagyrimą, giria dabar svečią.

— Tai įsivesk jį į vidų, reikia duoti 

ko nors užvalgyti, negi išleisi žmogų 
nevalgiusį, — sako brolienė.

Virtuvėje prieblanda, — negi degsi 
vasarą žiburį. Du vyru prie stalo su
sėdę kalba, dvi moterys atokiau kam
pe susėdusios klausosi. Dabar jau ir 
brolienė besiklausydama įsitikino, kad 
svečias tikrai doras ir protingas. Už
sidirbąs pinigų prie geležinkelio, atsi
ims iš brolio dalį, nusipirks kur nors 
žemės sklypelį ir gyvens. Iki šiol ne
vedęs, nerado dar sau tinkamos, ko
kie jaunikliai skubinasi, o rimti vyrai 
ieško, kol savęs vertą randa.

— Reikia jau eiti, — sako pagaliau 
Lukošius. — Kol pareisiu, ir aušti 
pradės.

Susisuko rūkyti, brolis dar liepė 
antrą susisukti kelionei.

Duok tu jam savo dviratį, —sa
ko brolienė, — kur čia dabar žmogus 
eis toKj Kelią pėsčias. Atveš kitą sek
madienį.

Galvojo brolis sakyti, kad dviratis 
netvarkoje, bet greit nesumojo pasa
kyti, kas sugedę. Nuėjo į klėtį ir iš
vežė dviratį. Nepabėgs gal su tuo dvi
račiu, žino, kur gyvena, žino, kur dir- 
oa, jei kaip atsitiktų. O ir pats tik dar 
neseniai sakė, kad žmogus ištikimas.

Išsivedė Lukošius dviratį per laida
rą, o kai atsisuko užkelti laidaro kark
les, žybterėjusi jo papiroso liepsnelė 
atsimušė į Petronę ir nuėjo pagaugais 
visu jos kūnu.

(Bus daugiau)
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Kalakutų diena
Ketvirtąjį lapkričio ketvirtadienį JAV 

gyventojai švenčia tradicinę padėkos die
ną ir visi valgo kalakutus. Toji tradicija 
yra įkilusi iš tu. laikų, kai piligrimai tėvai 
1620 m. atplaukė Mayflower laivu iš Ang
lijos ir įkūrė čia Plymouth miestą ir pir
mąją ateivių koloniją. Tie piligrimai buvo 
Anglijos protestantai, kurie nenorėjo pri
pažinti karalienės Elzbietos I bažnytinio 
autoriteto. Vengdami jos persekiojimo, kai 
kurie piligrimai pabėgo į Olandiją, o iš čia 
atplaukė į Ameriką.

G. Zimanas „Literatūroje ir mene“ (Nr. 
17, 1973) piligrimų įsikūrimą ir jo pasėkas 
taip aprašo:

„Amerikoje yra labai populiari vadina
moji Padėkos dienos šventė. Atvykėliui 
sunku susigaudyti, kokia šios šventės pras
mė. Kam dėkojama ir už ką? Kaip iš savo 
patyrimo žinau, paklausti amerikiečiai ma
ža ką tegali paaiškinti. Jie težino, kad rei
kia šios šventės metu nedirbti, linksmintis, 
kad ant šventinio stalo turi būti kalakutas. 
Norint sužinoti šios šventės esmę, reikia 
raustis knygose. Pasirodo, jos šaknys sie
kia tolimus laikus. 1620 metais iš Anglijos 
į Ameriką atvyko pirmieji kolonistai. Jie 
labai skurdo, badavo, kentė nuo šalčio. Li
gos ir badas buvo bebaigiančios juos išnai
kinti. Ir štai 1621 metų pavasarį atėjo į ko
lonistų stovyklą indėnai. Jie atnešė mais
to, šiltų antklodžių, išmokė kolonistus me
džioti, žuvauti, sėti kukurūzus. Kolonistai 
atkuto. Rudenį jie gavo gausų derlių, ir jų 
gubernatorius Viljamas Bradfordas pasky
rė trijų dienų šventę. Į tą šventę atėjo in
dėnai ir atsinešė laukinių kalakutų (štai

Ir sumainė aukso žiedus,
bus mergelė man, man...

Londoniečiams gerai pažįstamas Petras 
Parulis sukūrė šeimos židinį su anglų tau
tos dukra Miss Pamela Hunt. Jungtuvės 
vyko Corpus Christi R. K. bažnyčioje, 
Romforde. Jaunavedžius, žengiančius į šei
myninį gyvenimą, lydėjo jaunučių pora 
(berniukas ir mergytė) , pasipuošę lietu
viškais tautiniais drabužiais. Jaunučiai ne
šė maldų knygas, kurios buvo papuoštos 
gėlėmis ir apjuostos ilgais mūsų tautinių 
spalvų raiščiais.

Gražios mūsų tautinių drabužių spal- 

vos, tur būt, pirmą kartą taip ryškiai su
blizgėjo toje bažnyčioje. Tas džiugino ir 
jaunavedžius, nes ir jiems tai buvo malo
ni staigmena. Jaunoji turėjo progą pažinti 
mūsų tautinių drabužių grožį ir jų meniš
ką paruošimą. O jaunajam priminė gar
bingą lietuvių kilmę ir tėvų įkvėptą tėvy
nės meilę. Jis pajuto, kad lietuviai jam yra 
dėkingi už jo veiklą, o tas žadino jo ryžtą 
ateities darbams.

Išėjus iš bažnyčios, prasidėjo vedybiniai 
sveikinimai. Blykčiojo fotografų aparatų 
šviesos, ir kiekvienas stengėsi įamžinti 
įdomesnius momentus. Dėmesio centre bu
vo abidvi poros: jaunavedžiai ir jaunučiai.

Vestuvinis pokylis buvo suruoštas Co- 
ombe Lodge Kotelyje, Brentwood. Tai ka
daise buvusi Mr. Ind privati rezidencija, 
įsteigta 1868 m. į tuos buvusius garsiuo
sius rūmus, apstatytus įvairiomis senieno
mis, gal pirmą kartą įžengė nemažas bū
rys lietuvių. Pirmas susitikimas vyksta 
svečių priėmimo kambaryje, kur dalyviai 
pavaišinami skaniu vynu. Po to visi pa
kviečiami į salę, kurioje buvo paruošti 
bendri pietūs. Valgių stalą palaimino Lon
dono lietuvių parapijos klebonas kun. J. 
Sakevičius. Pietų programą sumaniai pra
vedė jaunojo brolis Jonas Parulis. Po ska
nių pietų prasidėjo linksmoji vestuvių da
lis: jaunesnieji miklino kojas, o senesnieji 
susispietė arčiau baro. Visus svečius vai
šino jaunojo tėvai, J. ir M. Paruliai. Apie 
vidurnaktį būrelis lietuvių dar nuvyko į 
Paruliu namus. Čia vėl visi buvo pavai
šinti skaniai pagamintais užkandžiais, ir 
lietuviškomis dainomis užbaigė vestuvinę 
puotą.

Jaunasis Petras Povilas yra Jono ir Mi- 
kalinos (Kaladauškaitės) Paruliu antrasis 
sūnus, gimęs 1946 m. Londone. Baigė II-

iš kur kalakuto tradicija!). Kolonistai buvo 
labai dėkingi indėnams, bet atsimokėjo sa
votiškai — pasiūlė indėnų vadui Samose- 
tui parduoti jiems žemę. Samosetas juokėsi 
— parduoti žemę? Kaip tai galima? Juk 
žemė yra visų! Bet kolonistai labai prašė, 
ir Samosetas sutiko. Žemė buvo parduota 
su ganyklomis, medžioklės plotais, miškais. 
Kiek? Dokumente buvo parašyta — kiek 
akis užmato. Samosetas pasirašyti nemo
kėjo. Todėl jo nykštį ištepė smala, pridėjo 
prie sutarties. Geraširdis Samosetas neži
nojo, jog jis įeis į istoriją, nes tuo aktu pa
sirašė mirties nuosprendį visai savo gen
čiai ir jos palikuonims.“

Kai kuriose istorijose rašoma, kad indė
nai į pirmąją Padėkos šventę buvę atsine
šę tik keturis keptus laukinius kalakutus. 
Ir tiems keturiems laukiniams vargšams 
prisiminti, šiandien JAV nusirita galvos 
milijonams gražiai išaugintų, pasipūtusių 
kalakutų. Ar švenčia šią dieną indėnai — 
neteko sužinoti.

J. Bitm.

ŠERNŲ VIZITAS

Vieną vakarą centrinėje Vištyčio gatvė
je pasirodė neįprasti svečiai — didelis 
šernų būrys. Pabėgėja, įremia nosis į gy
ventojų gėlių darželius, ir vėl pirmyn.

Gatvės asfaltą nutvieskė autobuso švie
sos. Šernai leidosi bėgti. Įsibrovę į vieno 
gyventojo kiemą, prapuolė tamsoje, dar
žuose.

Kas atvijo šernus į Vištytį? Sunku pa
sakyti, nes į miestelį nelengva papulti: iš 
vienos pusės ežeras, iš kitos — upė...

„T.“

fordo High School ir lavinosi mokslo kur
suose. Dabar dirba administratoriumi 
alaus bravore. Iš pat mažens jau patar
naudavo Londono lietuvių bažnyčioje. 
Apie 4 metus grojo akordeonu lietuvių 
tautinių šokių grupėje. Suorganizavo gita
rų muzikos jaunimo grupę, kuri grojo 
anglų viešbučiuose ir lietuvių parengimuo
se. Jo pasirinkta gyvenimo palydovė Pa
mela, dabar dirba Welfare Centre admi
nistratore. Specializuojasi maisto gamybos 
srityje.

Visi gerai atsimename Paruliu šeimos 
muzikos grupę. Ją sudarė Paruliu sūnūs 
ir tėvas, kurie grojo įvairiais muzikos 
instrumentais. O motinai tekdavo dainavi
mo partijos. Visa Paruliu šeima yra mu
zikos ir dainų mėgėjai. Jie su savo sukur
ta programa dažnai pasirodydavo Londo
no ir kitose lietuvių kolonijose. Todėl ir 
Paruliu šeimą pažįsta beveik visi Anglijos 
lietuviai, ją myli ir yra dėkingi už jų ne
nuilstamą muzikinę veiklą. Bo to, Jonas 
Parulis (sen.) anksčiau dalyvavo lietuvių 
jaunimo sporto klubuose, kurie rungtynia
vo su anglų ir svetimšalių sporto koman
domis. Su Anglijos lietuviais sportininkais 
dalyvavo Lietuvos Tautinėje Olimpiadoje. 
Anglijos lietuviai sportininkai buvo pa
kviesti j Valstybės Radiofoną, kur atliko 
visą eilę lietuviškų dainų. Tą pasirodymų 
valandėlę pravedė ir dirigavo Jonas Paru
lis. Dabar irgi aktyviai dalyvauja įvairio
se lietuvių organizacijose. O ponia M. Pa- 
rulienė dalyvauja Londono chore, moterų 
ir kitose organizacijose, talkininkauja pa
rengimuose ir minėjimuose.

Dar tenka priminti, kad Paruliu jau tre
čioji karta Londone žengia į savistovų gy
venimą. Jų seneliai buvo kilę iš Suvalki
jos. kurie dar prieš Pirmąjį karą atvyko į 
Londoną. Jie yra iš tų pirmųjų lietuvių, 
kurie Londone pastatė bažnyčią, steigė or
ganizacijas, klubus, knygynus ir žadino 
lietuvių išeivių tautinę dvasią. Senelis ge
rai mokėjo siuvėjo amatą, tai Londone 
atidarė drabužių siuvyklą, kurioje dirbo 
apie 20 lietuvių. Po tėvo mirties siuvyklą 
paveldėjo sūnus Jonas (sen.), siuvėjo 
amatu besiverčiąs ir šiandien.

Vedybų proga visai Paruliu šeimai nuo
širdžiausi sveikinimai ir linkėjimai.

V.Vytenietis

LIETUVOJE
A. ŠANČIŲ KARIŲ KAPAI

Aukštieji Šančiai yra šiaurrytinė Kauno 
miesto dalis. Apie 1887 m. Šančiuose pra
dėtos statyti kareivinės, kuriose buvo ap
gyvendinta daug rusų kariuomenės. Apie 
tą laiką A. Šančiuose buvo įsteigtos ir ka
rių kapinės. Tai keleto hektarų žemės plo
tas, kuriame laidojo rusų karius. Atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, ten buvo pradė
ti laidoti ir mūsų kariai. 1930 m. jau ten 
buvo palaidota apie 200 Lietuvos karių. 
Vienas kapinių sklypas jau buvo prilaido- 
tas, sutvarkyti kapai ir pastatyti cementi
niai kryžiukai.

1930 m. pabaigoje jau buvo pradėta ka
riai laidoti kitame kapinių plote. Šio skly
po planą paruošė ats. kpt. Lapuchinas. Ta
me sklype jau iš anksto buvo pravesti ta
kai ir apsodinti dekoratyviniais medeliais. 
O kapų eilės sudarė Gedimino stulpų pavi
dalą. Kapinėse gyveno 2 nuolatiniai sargai 
ir jas prižiūrėjo.

A. Šančių kapinėse yra palaidoti ir mū
sų didžiųjų lakūnų kpt. S. Dariaus ir lak. 
S. Girėno palaikai.

Dabar šiose kapinėse yra laidojami So
vietų Sąjungos kariai. Ypatingai čia yra 
daug palaidota rusų, kurie žuvo „išlaisvi
nant“ Lietuvą iš vokiečių okupacijos, čia 
yra palaidoti ir žymesnieji komunistų vei
kėjai. Pastatytas kritusioms raudonarmie
čiams 'bendrinis paminklas ir padaryti ce
mentiniai antkapiai su įvairaus dydžio pa
aukštinimais. Sukurti įvairūs cementiniai 
pagražinimai, pravesti platūs takai su pie
vutėmis ir gėlių darželiais.

V. Vytenietis

STRAIPSNIS APIE JĖZUITUS
„Valstiečių laikraštis“ Nr. 132 paskelbė 

straipsnį apie... jėzuitus. Jame labai smul
kiai aprašyta jėzuitų ordino struktūra, na
rių Skaičius, atliekamas darbas ir kt. Apie 
jėzuitų veiklą ten taip rašoma:

„Jie kasmet leidžia tūkstančius knygų, 
skelbia žurnaluose tūkstančius straipsnių 
įvairiomis kalbomis. Spaudos, radijo, tele
vizijos organuose, per kuriuos Romos ku
rija stengiasi stiprinti savo įtaką tikintie
siems, dirba 600 jėzuitų. Jų vadovaujama 
Vatikano radijo stotis kasdien po 20 valan
dų transliuoja laidas 31 pasaulio kalba. 
Be to, ordinas turi dar 23 radijo stotis.

Užsienio spaudoje buvo pranešta, jog iš 
viso jėzuitai išleidžia 1000 periodinių lei
dinių, spausdinamų 50 kalbų. Jėzuitų or
dinui priklauso 59 universitetai, 500 ko
ledžų, 8500 mokyklų įvairiose pasaulio ša
lyse.“

Straipsnis baigiamas išvada, kad jėzui
tai esą įtakingiausi iš visų išlikusių religi
nių ordinų.

MODERNIŠKOS „VĖLINĖS“
Apie jas „Valstiečių laikraštis“ taip ra

šo:
„Mirusiųjų pagerbimo diena — graži 

liaudies tradicija. Ji nuo seno švenčiama

Kili,
„Draugas“ (spalio 5 d.) su dideliu susi

rūpinimu rašo apie spaudą ir jos išlaikymo 
sunkenybes.

„Brangsta ne vien popierius, bet ir kiti 
spaudos reikmenys bei tarnautojų atlygini
mai. Todėl ir lietuviškiems laikraščiams 
susidaro naujų išlaidų ir naujų išsilaikymo 
problemų. Tai privalo turėti minty ir skai
tytojai. Greitesnis savo prenumeratos su
mokėjimas, supratimas įvykstančio prenu
meratos kėlimo, labiau pasiturinčiųjų au
kos — tai vis iš to spaudos kainu kilimo 
išplaukiančios išvados, kurias visi turime 
suprasti. Lietuviškas laikraštis šiandien, 
kada vyksta kaskart didesnis mūsiškių iš
sisklaidymas iš didmiesčių centrų, yra pa
grindinė jungtis. Tai pirmaeilis mūsų lie
tuviškojo gyvenimo informacijos šaltinis, 
veiklos akstinas, 'kultūrinio gyvenimo veid
rodis. Bet kokie iškylantieji sunkumai turi 
būti ryžtingai nugalimi. Tą spaudos išlaidų 
kilimą jaučia net ir didžioji JAV sapuda ir 
imasi atitinkamų persitvarkymų.“

*
Autorius (J. Pr.) nurodęs, kad kitų tau

tybių laikraščiai yra žymiai brangesni už 
lietuviškuosius, rašo apie spaudos vertę ir 
reikalą ją paremti.

„Spaudos kainų kilimą jaučia ne tik laik
raščiai, bet ir leidyklos. Taigi ir čia reika
lingas didesnis dėmesys mūsiškių, mylin
čių savąją spaudą. Mes galime įsivaizduoti, 
kaip brangintų Lietuvos žmonės, galėdami 
gauti laisvą spausdintą žodį. Mes ta laisve 
naudojamės, taigi tenka ryžtis ir iškylan
čius sunkumus pakelti savo įsijungimu j 
lietuviško spausdinto žodžio atsiradimą ir 
augimą jį paremti.“

*
Čia pat sumini ir lietuviškąsias leidyk

las bei knygų klubus. Išvardinęs porą kny
gos klubų JAV, autorius sustoja ir prie 
mūsiškės Nidos.

„Gražios iniciatyvos parodo ir Londone 
esantis Nidos knygų klubas, duodąs dau
giau dailiosios literatūros.

vėlyvą rudenį, kada pati gamta tarytum 
simboliškai nuteikia susimąstymui, prisi
minimams.

Praėjusi savaitė Kaišiadorių rajone bu
vo paskelbta kapinių tvarkymo savaite. 
Mokyklos, įstaigos, kiti kolektyvai, apy
linkių vykdomųjų komitetų vadovaujami, 
dalyvavo talkose, tvarkant kapinių aplin
ką, mirusių artimųjų poilsio vietas, apleis
tus kapus. O ketvirtadienio vakare įvyko 
mirusiųjų pagerbimo šventė. Po darbo 
žmonės su gėlėmis patraukė į kapines. 
Centrinėje miesto kapinių alėjoje su de
gančiais fakelais išsirikiavo moksleiviai, 
aidėjo gedulinga muzika, kultūros namų 
saviveiklininkai atliko specialiai šiai pro
gai paruoštą muzikinį poezijos montažą.

Kretingos rajono gyventojai šią dieną 
paminėjo, padėdami rudeninių gėlių vai
nikus ant Didžiajame Tėvynės kare žuvu
siųjų kapų, moksleivių paruoštos gedulin
gos programos buvo atliktos Darbėnų, Sa
lantų ir kitų apylinkių kapinėse.

Mirusiųjų pagerbimo dieną kritusius 
kare ir pokario metų klasių kovoje, tary
binių karių, artimųjų amžino poilsio vie
tas gražiai pagerbė Panevėžio, Anykščių 
ir kitų rajonų gyventojai.“

LANKĖSI ANGLIJOS MEDIKAI

Vilniuje lankėsi Anglijos mokslinių- 
techninių ir administracijos darbuotojų 
draugijos delegacija, vadovaujama Jack 
Wiliams'o. Delegaciją priėmė sveikatos 
ministras V. Kleiza. Jos tikslas — susipa
žinti su gydymo ir profilaktikos priemo
nėmis ir gyventojų sveikatos apsaugos or
ganizavimu.

APDOVANOTAS MILTINIS

Panevėžio teatro režisieriui J. Miltiniui 
suteiktas TSRS liaudies artisto vardas. 
Įteikimo iškilmėse dalyvavo kultūros mi- 
nisteris L. Šepetys, o sveikinimo telegra
mą atsiuntė Sbv. Sąjungos kultūros minis- 
terė Furceva.

SUNKU PARDUOTI IR NUKIRPTI AVIS
Mažeikių rajono „Jaunosios gvardijos" 

kolūkio zootechnikas K. Gricius „Valstie
čių laikraštyje“ džiaugiasi, kad kolūkis 
perėjęs prie avių auginimo. Bet čia pat 
nusiskundžia:

„Imkime avių realizavimą. Klaipėdos ir 
Šiaulių mėsos kombinatai iš ūkių avių ne
priima. Jas tenka vežti net į Joniškio pri
ėmimo punktą. Bet čia priima tik po 25 — 
30 avių kas 7 —8 dienas. Jokiais pristaty
mo grafikais nepasirūpinta. Dėl to neretai 
nežinome, ar punktas teiksis mūsų pro
dukciją priimti.

Sunkiai sekasi taip pat sparčiau mecha
nizuoti avių kirpimą. Šiemet gavome pa
skyrą tik vienam agregatui, o mums jų 
reikia bent dešimties. Juk ateinančiais me
tais jau teks nukirpti 800 avių.“

Pažymima stambesnė nuolaida nariams 
kiekviename leidiny. Visų tų klubų vado
vybėje stovintieji žmonės parodo daug mei
lės lietuviškai knygai, daug pasišventimo 
lietuviškų knygų leidimą organizuojant ir 
jie tikrai nusipelno didesnio mūsų dėmesio 
šiais nelengvais laikais.“

„Lietuviai Amerikos Vakaruose“ Nr. 9 
straipsnyje „Mūsų spaudos rūpesčiai“ apie 
lietuvišką spaudą taip pasisako:

„Mūsų periodinė spauda yra išlaikoma 
arba vienuolynų, arba organizacijų bei pa
vienių asmenų.

Keletas amerikiečių laikraščių ir žurna
lų, net su milijoniniais tiražais, kaip Life, 
Look, Saturday Review, bankrutavo, nes 
TV stotys nunešė jų didžiuosius skelbimų 
davėjus, o leidimo išlaidos padvigubėjo 
(spausdinimo popierius, persiuntimo paš
to mokestis, atlyginimai, honorarai...).

Lietuvių spauda turi tuos pačius sunku
mus, tik daug mažesniame maštabe. Ir ji 
išsilaiko tik dėka pasiaukojusių organiza
cijų veikėjų bei kitų spaudai pasišventu
sių asmenų, kaip bendradarbių, redakto
rių, leidėjų, rėmėjų ir skaitytojų, kurie be 
prenumeratos savo spaudą dar remia pini
ginėmis aukomis.

Bet padėtis regimai sunkėja. O ateityje 
lietuviškai spaudai bus dar sunkiau, nes 
senieji skaitytojai jau sunkiai bemato ir 
greit jų akys visai užges; o priaugančio 
jaunimo didelė dalis nuitrupa — užsidaro 
savo mišriose šeimose arba visą laiką ati
duoda tik savo profesijai. Daug mūsų jau
nimo neįstengia išmokti net lietuviškai 
skaityti.

Kaip, tokiai padėčiai esant, padėti mūsų 
lietuviškajai spaudai? Kuo prisidėti prie 
jos išlaikymo? Štai keletas pasiūlymų: 1. 
paraginti dar neskaitančius užsisakyti lie
tuvišką laikraštį ar žurnalą; 2. užprenu
meruoti lietuvišką spaudą bent keletad me
tų savo vaikams, išeinantiems atskirai gy
venti; 3. paremti pinigiškai savo spaudą; 
4. pirkti liet, leidyklų išleistas knygas; 5. 
paremti lietuviškąją spaudą, dalyvaujant 
vajuose, parengimuose, loterijose ir pan.“

SVEČIAS IŠ ITALIJOS
„G. K.“ rašo apie Italijos katalikų sa

vaitraščio redaktoriaus R. Orfejaus (sa
vaitraščio vardas nepasakytas) vizitą Lie
tuvoje. Apie katalikų padėtį Lietuvoje jis 
taip pareiškęs:

„Mane labai domino katalikų padėtis so
cializmo sąlygomis. Buvau Petro ir Povilo, 
o taip pat Onos bažnyčiose pamaldų metu.

Savo akimis pamatęs religines apeigas, 
įsitikinau, kad katalikai nepersekiojami, 
laisvai atlieka savo pareigas. Šį mano 
įspūdį patvirtino ilgas ir atviras pokalbis 
su Vilniaus arkivyskupijos valdytoju mon
sinjoru Č. Krivaičiu. Aukštasis dvasinin
kas man objektyviai papasakojo apie Ro
mos katalikų bažnyčios veiklą Lietuvoje, 
apie dvasininkų ir tikinčiųjų padėtį. Pa
teikti konkretūs faktai mane įtikino, kad 
katalikų bažnyčia Tarybų Lietuvoje funk
cionuoja normaliai. Italijoje, deja, daug 
kas teikia klaidingą informaciją, kurios 
tikslas — iškraipyti ir apjuodinti socializ
mo šalies tikrovę.

Grįžęs j tėvynę, aš plačiai papasakosiu 
apie savo įspūdžius iš gražių laimėjimų 
pasiekusios Lietuvos.“

POEZIJA IR ORDINAI

Spalio revoliucijos proga Lietuvoj daug 
darbininkų apdovanota Lenino ordinais. 
Spaudoje apdovanotųjų vardai iškelti spe
cialiais eilėraščiais. Čia pakeikiame bent 
trejetą iš jų.

Biržų rajono kolūkio „Lenino keliu“ 
veršelių augintojai Gigai Kutrienei sukur
tas toks ketureilis:

Dailūs ir linksmi veršeliai —
Tikras lobis mūsų šaliai,
Už jų priežiūrą, už triūsą,
Olga, tau plojimai mūsų.

Staniūnų eksperimentinio ūkio paiukšti- 
ninkė Emilija Žilinskaitė šitaip paliaup- 
sinta:

Už vištieną mes, Emile,
Padėką tau reiškiam gilią.
Linkim laimės ir sėkmės,
Ir linksmos gaidžių giesmės!

Salamiestyje melžėja Elena Indriliūnie- 
nė laimėjo „Žigulį“ ir tokį eilėraštį:

Ar anksčiau kada melžėjos 
Limuzinais važinėjos?
Ar prezidiuman kas kvietė
Mūsų moterį kaimietę?

LATVIŲ KONCERTAS
Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 

proga lapkričio 18 d. Latvijos charge d‘af- 
faires M. T. V. Ozolinš surengė koncertą 
ir priėmimą Westminsterio katedros salėje 
Londone. Dalyvavo apie 500 žmonių.

Po įžanginės M. T. V. Ozilinš kalbos, pa
sirodė Londono latvių choras, vadovauja
mas žinomo kompozitoriaus ir dirigento A. 
Jerumo. Choras padainavo 18 latviškų dai
nų. Jų tarpe dvi paties dirigento A. Jeru
mo sukomponuotas.

Latvių dainos, ypač liaudies sukurtosios, 
gerokai primena mūsiškes. Tik jose gal 
kiek daugiau nostalgiško lyrizmo. (Gal 
šiam vakarui specialiai tokios buvo pa
rinktos). Ypačiai lietuviškąsias liaudies 
dainas priminė Tek saulite tecedama ir 
Tumsa, tumsa. Šilčiausiai publikos buvo 
priimta A. Keninso komponuota daina 
„Vandens lelijų vainikas“.

Labai maloni naujovė buvo iškilmių 
pradėjimas ne kokia mūsiškiuose prade
dančia prigyti „invokacija“, bet A. Juri- 
jano labai lyriška „Tėve mūsų“ malda.

Laimingi latviai, turėdami tokį stiprų 
chorą ir dirigentą A. Jerumą. Šis choras, 
sustiprinus šiek tiek vyrų, ypač tenorų, 
balsus, drąsiai galėtų konkuruoti su ge
riausiais išeivių chorais.

Ta proga paminėtina, kad Londono lat
vių choras tą vakarą atšventė ir savo 25 
metų gyvavimo jubiliejų.

Po koncerto visi svečiai buvo pavaišin
ti vyno stiklu ir sūrio bei sausainių užkan
džiais.

ji

GALVOSŪKIS

Gulsčiai: L Kiekinis skaitvardis. 6. Me
talas. 7. Dantų rūšis. 9. Žmona. 10. Čeko
slovakijos miestas. 11. Paskutinysis.

Statmenai: 2. Skilantis ledas. 3. Grūdinis 
produktas. 4. Bolševikų vadas. 5. Apskri
ties miestas. 8. Balotas, giliau amžinai 
įšalęs atšiaurio plotas. 10. Kriaušė (ang
liškai). •

GALOSŪKIO NR. 15 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Dirvožemis. 6. Pasta. 7. Eti

ka. 9. Kalė. 10. Ikona. 11. Matulaitis.
Statmenai: 2. Olga. 3. Indija. 4. šlavė

jas. 5. Spiečius. 8. įlanka. 10. Ieva.
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Europos _
Lietuvių Kronika
SKAITYTOJAMS EUROPOJE

Iš gautųjų atsakymų paaiškėjo, kad mū
sų bandymas pagreitinti laikraščio prista
tymą i Vokietiją ir kitus Europos kraštus 
nepasisekė. Tik vienas kitas skaitytojas su 
primokėjimu siųstą laikraštį gavo greičiau. 
Bet ir tai ne kiekvieną kartą.

Vienintelis būdas gavimą pagreitinti li
ko laikraščio persiuntimas uždarame voke. 
Tačiau Sis būdas pabrangintų laikraštį 12 
DM metams. Kas pageidautų tokiu būdu 
laikraštį gauti, maloniai prašomi apie tai 
mums pranešti. (Prenumeratos kaina bū
tų 35 DM plius 12 DM, viso 47 DM). Ne
gavę pranešimų, siuntinėsime laikraštį 
įprasta tvarka.

Dėkojame visiems skaitytojams, kurie 
atsiliepė į mūsų prašymą.

Administracija

LANKĖSI INŽ. NASVYTIS
Grįždamas iš Europos, į Londoną buvo 

užsukęs inž. J. P. Nasvytis. Aplankė ligo
ninėje guliptį T. Vidugirį ir susitiko su pa
žįstamais Lietuvių Namuose.

Inž. Nasvytis yra ilgesnį laiką pagyve
nęs Anglijoje, kai prieš keletą metų dirbo 
prie Concorde projekto.

Atsisveikindamas paaukojo 5 svarus „E. 
Lietuviui“ paremti.

PADĖKA
Lady Birdwood dėkoja Manchesterio 

lietuviams už 26.50 sv. auką, kurią jie su
rinko. per kariuomenės šventės minėjimą 
ir pasiuntė British League for European 
Freedom veiklai paremti.

PASISEKĘS KLUBO POBŪVIS
Londono Lietuvių Namų klubo pobūvy

je lapkripio 24 d. dalyvavo gana daug žmo
nių. Džiugu, kad jų tarpe matėsi nemaža 
lietuviškojo jaunimo. Teko girdėti, kad tą 
patį vakarą įvykęs L. Sodybos klubo narių 
balius taip pat buvęs sėkmingas.

PRANEŠIMAS
DBLS Taryba, susitarus su S-gos Vado

vybe, šaukia Tarybos narių, į ją įeinančių 
organizacijų ir S-gos skyrių atstovų pasi
tarimą — SUVAŽIAVIMĄ gruodžio mėn. 
8 d., šeštadienį Vyties klubo namuose, 5, 
Oak Villas, Manningham, Bradford 8. Pra
džia 3 vai. p. p.

Numatoma aktualūs pranešimai, bus ke
liami ir svarstomi mums visiems rūpimi 
klausimai.

Pasitąrime dalyvaus mūsų organizacijų 
centro vadovybės ir kviečiami visi atstovai.

DBLS Taryba

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ šiais metais ruošia Lietuvių 
Namuose Naujųjų Metų sutikimą.

Smulkiau apie tai bus pranešta vėliau.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū ligos metu mane ligoni

nėje lankiusiems, už jų dovanas, gėles ir 
ypąč linkėjimus, kurie lengvino mano 
skausmo valandas: A. ir D. Briedžiams, P. 
Vee, T. Gili, A. Baltrūnui, H. Cooper. Taip 
pat nuoširdus ačiū mano darbovietės ve
dėjui Mr. Tillman ir visoms bendradar
bėms, kurios siuntė linkėjimus laiškais.

Ypatinga padėka mano mielai dukraitei
R. Baltrūnaitei, Silvestrui Krasauskui ir 
W. Spriggs. Pastarieji mane lankė kiek
vieną vakarą, o sekmadieniais po du kar
tus.

Nuoširdžiausias ačiū.
P. Ramaitis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEIGH — gruodžio 2 d., 5 vai.
STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 2 d.,

11.30 vai., Sacred Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — gruodžio 2 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEICESTERYJE — gruodžio 9 d., 12 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — gruodžio 8 d., Švč. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė,
8.30 vai. ryte, Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 9 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 12 d., 8 vai. 
vakare, Maldos Žygio už Lietuvą pa
maldos, Liet. Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 16 d., 11 vai., Brid
ge Gate.

NOTTINGHAME — gruodžio 16 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORDE — gruodžio 2 d.. 12.30 v.
BRADFORDE — gruodžio 16 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — gruodžio 23 d., 1 v.

P- P-
BRADFORDE — gruodžio 25 d., 12.30 v.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS RUDENS 
VAKARAS

Lapkričio mėn. 10 d. Sporto ir Socialinio 
klubo salėje įvyko parapijos rudens vaka
ras, kurio pelnas skiriamas dabartiniu me
tu vykstančioms statyboms ir pagerini
mams paremti. Šio vakaro publiką daugu
moje sudarė senosios išeivijos žmonės ir 
jų jaunimas. Buvo ir svečių. Atsilankė 
Tower Hamlets miesto tarybos nariai H. 
T. E. Brazier su ponia Brazier J. P. Jie 
abu yra tarybos nariai, o ponia yra kartu 
Permitter's gimnazijos kuratorijos narė.

Vakaras praėjo puikioje nuotaikoje. Prie 
jos ypatingai daug prisidėjo Adelė Kriau
čiūnienė, puikiai papuošdama salę. Ska
nius užkandžius paruošė J. Dirvonskis, M. 
Knabikienė, M. Velioniškaitė, A. Putinie- 
nė. Loteriją parėmė: J. B. Snabaičiai, Ka
zys Makūnas. Sporto ir Socialinis klubas 
ir visa eilė kitų aukotojų.

Parapijos klebonas ir taryba yra dėkin
gi visiems atsilankiusiems ir parėmusiems 
šį vakarą, nes lietuviška parapija yra 
kiekvieno lietuvio kataliko centras.

VISI I BAZARĄ
Pabaltiečių Kalėdinis Bazaras įvyks 

Latvių Namuose 72, Queensborough Ter
race, E,ayswatgą, London, W.2, gruodžio 
mėn. 1 d. 11-8 vai. ir gruodžio mėn. 2 d. 
3-8 vai.

Sekmadiėn;, gruodžio 2 d., 5 vai., pasiro
dys Londono šeštadieninės Mokyklos vai
kučių tautinių šokių grupė, kuri visada la
bai gražiai pašoka ir susilaukia daug ova
cijų. Lietuvišką skyrių atstovauja Londo
no Lietuvių Moterų Sambūris „DAINA
VA“.

Veiks turtinga loterija ir bufetas. Be to, 
galėsite nusipirkti gražių kalėdinių dova
nėlių, kurių krautuvėse nerasite.

Visus kviečiame atsilankyti ir atsivesti 
anglus ir kitus draugus.

Dainavietės

COVENTRY
NIKODEMAS MOCKUS
(Mirties metinių proga)

Šiais metais gruodžio mėn. 16 d. seina 
metai, kai N. Mockus iškeliavo į amžinas- 
tį, sulaukęs 78 m. amžiaus. Tą metinę su
kaktį tenka paminėti mums, buvusiems 
velionies draugams ir pažįstamiems.

N. Mockus buvo gimęs 1894 m. Panevė
žio apskr., Šeduvos valse., Baltosios km. 
1918 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę, o iš jos pasiliuosavęs, dirbo karo 
valdininku. Už tai gavo žemės sklypą Dot
nuvoje. Jis buvo didelis patriotas, susipra
tęs lietuvis.

Išėjęs iš kariuomenės, dirbo Kauno uni
versiteto raštinėje. Atliekamu laiku tarne 
pačiame universitete studijavo teisę. Bai
gęs teisės mokslus, pradėjo dirbti teismo 
raštinėje, o po keletos metų buvo paskir
tas Apygardos teismo teisėju. Čia dirbo 
iki 1940 m.

Bolševikams okupavus Lietuvą, buvo 
perkeltas į Vilnių. Čia begyvendamas, su
sipažino su vienu vokiečių tautybės pasto
rium. Jam nusiskundė, kad gali būti iš
tremtas į Sibirą. Pastorius jam pasakė, 
kad turįs kapinėse palaidotą žmogų Moc
kaus pavarde. Esąs ir paminklas su užra
šu. „Bandyk įrodyti vokiečių repatriacinei 
komisijai, kad jis buvo tavo prosenelis".

Atlikęs visus formalumus, nuėjo į komi
siją Vilniuje. Nepraleido, trūksta įrodymų. 
Po to vėl iš naujo pradėjo viską daryti. 
Nufotografavo tą kapinių paminklą ir pri
dėjo prie dokumentų. Šį kartą nuvyko į 
Kauną. Kaune vokiečių repatriaoinė ko
misija praleido.

Atvykęs į Vokietiją, pradėjo ieškoti dar
bo, nes nebuvo iš ko gyventi. Mokėdamas 
rusų kalbą, gavo darbą vokiečių radiofo
ne, kuriame buvo ir lietuviška valandėlė. 
Jo pareiga buvo klausyti rusiškųjų trans
liacijų.

Karui pasibaigus, N. Mockaus šeima — 
sūnus ir dvi dukterys — išemigravo į Ar
gentiną. Jis pasiliko Vokietijoje. Vėliau jo 
šeima atvyko į Chicagą, kur ir dabar tebe
gyvena. N. Mockus kartu su kitais lietu
viais atvyko į Angliją. Aš jį susitikau 
Coventry. Čia ilgiau dirbome tame pačia
me Courtauld's fabrike ir kartu gyvenome 
8 metus.

Kaip žinoma. N. Mockus buvo įsitraukęs 
į lietuviškąją veiklą, keletą metų buvo L. 
Namų bendrovės direktorium ir dalyvavo 
vietos lietuvių organizacijose.

S. K-čius

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 1 d. 6.30 vai. (šeštadienį) uk
rainiečių klubo patalpose ruošiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programa: kun. A. Gerybos paskaita, 

įdomi vietinių pajėgų atliekama meninė 
dalis, loterija, šokiai. Veiks baras.

Kviečiami visi vietos ir apylinkės lietu
viai su draugais minėjime dalyvauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

DERBY
PASISEKUSI ŠVENTĖ

Lapkričio mėn. 17 d. DBLS Derby Sky
rius surengė šaunų kariuomenės šventės 
minėjimą, į kurį atsilankė daugiau kaip 
80 tautiečių bei svečių.

Minėjimą atidarė sk. pirm. J. Levinskas, 
kuris trumpai supažindino svečius su die
nos reikšme lietuvių ir anglų kalbomis. 
Paskaitą skaitė kun. A. Geryba.

Paskaitininkas aipibūdino Lietuvos lai
kus ir mūsų buvusią kariuomenę, nuodug
niais ir išsamiais išvedžiojimais bei paro
dymais. Jis visų buvo gerai suprastas ir 
mielai išklausytas. Tai tikrai graži ir išsa
mi paskaita, už kurią sk. pirm, jam visų 
susirinkusių vardu nuoširdžiai padėkojo.

Oficialioji dalis užbaigiama Tautos him
nu, vargonėliais palydint jaunajai Z. Po- 
pikaitei.

Toliau sekė meninė programa, kurią 
pravedė sk. meninių pajėgų vadovas P. 
Popika, o anglų kalba pranešinėjo Z. Po
pikaitė.

Visų pirmiausiai programoje pasirodė 
mūsų senas talkininkas p. F. Ramonis, ku
ris akordeonu išpildė lietuviškų kariškų 
dainų pynę.

Toliau sekė eilėraštis, kurį parašė ir pa
ti padeklamavo K. Straškienė. muzika pa
lydint Z. Popikaitei-

Z. Popikaitė vargonėliais pagrojo kele
tą lietuviškų dainų. Pažymėtina, kad ši ga
bi jaunuolė yra tvirtai pažengusi muzikos 
srityje ir savo gražia muzika visus nuste
bino.

Tada ir vėl savo kūrinį — eilėraštį apie 
Lietuvą padeklamuoja K. Straškienė.

Lietuvos kaimą gražiais armonikos gar
sais priminė A. Valantinas. Tai buvo jo 
pirmutinis viešas pasirodymas, todėl da
lyviai jam šiltai atsidėkojo katutėmis.

Vėliau sekė pačių jauniausiųjų mergai
čių duetas, kurį atliko Danutė ir Janina 
Žėkaitės, palydint Z. Popikaitei. Kaip gra
žu ir malonu matyti tokias jaunas mergai
tes, tautiniais drabužiais apsirengusias ir 
taip gražiai, drąsiai ir aiškiai dainuojan
čias lietuviškai.

Užbaigai Z. Popikaitė vargonėliais pa
grojo keletą tarptautinių dalykėlių.

Sk. pirm, lietuviškai ir angliškai padė
kojo programos dalyviams už jų lietuviš
ką darbą ir sk. vardu įteikė Z. Popikaitei 
gėlių puokštę. Taip pat padėkojo visiems 
gausiai atsilankiusiems į šį puikiai pasise
kusį minėjimą.

Šokių metu veikė graži ir turtinga lote
rija.

Kitas parengimas čia bus Vasario 16-tos 
minėjimas, kuris bus didesnio masto. Jis 
įvyks 1974 m. vasario mėn. 9 d. Todėl vi
sas lietuviškas kolonijas prašome tą dieną 
vėl atvykti į Derby.

J. Levinskas

VOKIETIJA

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA VOKIETIJOJE

Plečiantis Lietuvių Moterų Klubų orga
nizacijai, daugėja darbai. Per LMKF su
važiavimą Stuttgarte buvo padidintas Val
dybos sąstatas iki 7. Trejiems metams iš
rinktoji valdyba pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkė — E. Lutz-Lutzienė, I vice
pirmininkė — D. Malinauskienė, II vice
pirmininkė — G. Repšienė, sekretorė — P. 
Ivinskienė, iždininkė — Z. Glemžienė, 
kandidatės — M. Berentienė ir St. Rugu- 
lienė. Revizijos komisija: E. Baliulienė ir
T. Lipšienė.

Naujai valdybai linkime daug pasiseki
mo ir energijos tolimesniame darbe.

E. Lutz, 744 Nuertingen, Enzenhartplatz 
3, W. Germany.

TAUTOS ŠVENTĖ IR VILNIAUS 
SUKAKTIS

BAD ZWISCHENAHNE š. m. lapkričio 
mėn. 10 d. svetainėje „Zur weissen Taube“ 
buvo suruoštas lietuvių vakaras. Paminė
ta Tautos ir kariuomenės šventė, o taip pat 
Vilniaus miesto įkūrimo 650 metų sukak
tis. Subuvimą organizavo apylinkės valdy
ba. kuriai energingai pirmininkauja Po
vilas Kazirskis. Jis, atidaręs pobūvį, pa
kvietė jam vadovauti Bremeno apyl. pirm. 
K. Dikšaitį. Tos dvi apylinkės, ruošdamos 
minėjimus, tarp savęs sklandžiai bendra
darbiauja jau eilę metų. Per minėjimą bu
vo sugiedotas Tautos himnas ir atsistojimu 
pagerbti laisvės kovose žuvusieji kariai ir 
savanoriai. Paskaitą tema „Vilnius amžių 
tėkmėje“ skaitė kun. P. Girčius, kuris su
minėjo svarbesnius Vilniaus miesto isto
rijos įvykius. Dek. V. šarka kalbėjo apie 
laisvės reikalingumą mūsų tautai; jis, kaip 
Vilniaus krašto uolus patriotas, minėjimui 
parūpino labai gražius tautinius kaspinė-

SKAUTIŠKUOJU KELIU
IŠKILMINGA SUEIGA

Šių metų gruodžio 1 dieną Anglijos Ra
jono Vadija ruošia Lietuvos Skautybės 55- 
jų Jubiliejinių Metų užbaigimo Sueigą ir 
Rajono Vadovų posėdį Londone.

Posėdis įvyks Londono Lietuvių Sociali
nio ir Sporto Klubo salėje, Victoria Park 
Rd. 1 vai. po pietų.

Iškilmingos sueigos pradžia 6 vai. po pie
tų toje pačioje salėje. Visų organizacijų at
stovai, skautų vadovai ir lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atsilankyti ir bendrai 
atžymėti šį svarbų įvykį.

Rajono Vadovybė i 

liūs su Gedimino stulpais, kurie buvo pri
segti dalyviams prie krūtinės. Girininkas 
A. Požėla savo žodyje pabrėžė, kad mūsų 
atsiradimas užsienyje yra antrojo pasau
linio karo išdava, ir kad mūsų tarpe yra 
reikalinga vienybė ir susiklausymas. Gai
la, kad su menine programa nepasirodė 
mūsų jaunimas, kurio čia yra užtenkamai. 
Į tai turėtų dėmesį atkreipti Jaunimo sek
cija — Krašto Valdybos padalinys. Minėji
me dalyvavo tautiečiai iš Oldenburgo, Bre
meno. Hamburgo, Osnabruecko ir kitur. 
Prie minėjimo suruošimo daug pasidarba
vo apyl. pirm. P. Kazirskis ir valdybos na
riai V. Dambrauskas ir S. Mockevičius. Iš 
Osnabruecko bendrą dalyvių ekskursiją į 
minėjimą suorganizavo V. Žaliukas ir au
tobusą pasamdė V. Zelionka, kuris apmo
kėjo visas kelionės išlaidas.

Kitą dieną, sekmadienį, apylinkės val
dyba užprašė atlaikyti mišias žuvusiems 
prisiminti. Pamaldos įvyko vokiečių kata
likų parapijos bažnyčioje. Jas atlaikė kun. 
P. Girčius. pasakydamas pritaikintą pa
mokslą. Per pamaldas visi sutartinai gie
dojo įvairias giesmes, kurioms vadovavo 
gražų balsą turinti V. Kazirskienė.

Pažymėtina, kad Bad Zwischenahno 
apylinkė yra veikli lietuviškumo palaiky
toja. Čia tautiečiai taikingai tarp savęs su
gyvena. Šiais metais tos apylinkės gyven
tojas Vaitiekus Fedaravičius su žmona su
laukė 50 metų vedybinio jubiliejaus, kuris 
iškilmingai buvo paminėtas Amerikoje ir 
Kanadoje, jiems ten besilankant. V. Feda- 
ravičius yra ėjęs Bad Zwischenahno liet, 
apyl. pirm, pareigas, o dabar yra revizo
rius. Visi tautiečiai jubilijatus nuoširdžiai 
sveikina ir linki gražių senatvės dienelių.

VAŠINGTONO PLAUKAS
Bostone varžytinėse buvo parduota ge

dulo sagutė, kurios viduje buvo pirmojo 
JAV prezidento Wasingtono plaukas. Už 
sagutę sumokėta 1.000 dolerių.

...NEB'SULAIKYSI UPĖS BĖGIMO'..
Nors beveik jau nebeįmanoma įpiršti 

lietuviškos knygos išeivijos tautiečiui, bet 
jos vis stebuklingu būdu pasirodo ir vis 
puikesnės, vis geresnės, nepaisydamos nu
sisukusių nuo jų akių, štai naujai gautos 
vertingos knygos:

Stasys Yla — VARDAI IR VEIDAI 
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE, 340 psl. 
Kaina £2.70

A. Maceina — DIDIEJI DABARTIES 
KLAUSIMAI, 320 psl. £2.70
M. Raišupis — DABARTIES KANKI
NIAI, 430 psl. £4.35
Kun. J. Gutauskas — DIEVAS ŠIAN
DIEN, 280 psl. £2.70
P. Čepėnas — LIETUVOS UNIVERSITE
TAS 1579-1803-1922 m., 896 psl., didelio 
formato, drobėje įrišta £8.55

Šios ir kitos lietuviškos knygos ir pe
riodiniai leidiniai gaunami:

DAINORA, 14, Priory Rd., KEW, Sur
rey TW 3DF.

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 £15.00
1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos £2.25
1 jardas crimplene medžiagos suknelėms £2.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui £11.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui £18.00
Vilnonė medžiaga žieminiam paltui £12.00
Vilnonė gėlėta skarelė £2.75
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių £3.25
Perukai, įvairių spalvų £10.00
Nailoniniai marškiniai £3.25
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai £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.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,

1948 m. lapkričio 25 d.
— Londone W. ChurchiU'is atidarė tarp

tautinę parodą, kurioje išstatyti ir lietuvių 
tautodailės dirbiniai. Prieš parodos rūmus 
plevėsuoja Lietuvos vėliava.

— Straipsnyje apie Lietuvos kariuome
nę karčiai priekaištaujama, kad ginkluo
tos pajėgos negavo įsakymo ginti Lietuvos 
laisvės 1940 metais.

— Mancheseterio Lietuvių Klubas pra
neša, kad turi nemažą biblioteką, kuria ga
li naudotis visi lietuviai.

— Spausdinama ištrauka iš „Tiesos“, 
kurioje pranešama, kad garsusis „Pupų 
Dėdė“ pakliuvo į nemalonę už komunali
nio ūkio šmeižimą. Jam nebūsią leista dau
giau pasirodyti.

Pabiros
ROBERT DOUGALL

BBC televizijos žiūrovai gerai pažįsta 
Robert Dougall‘ą, kuris 16 metų praneši
nėja žinias.

Savo neseniai išleistoje biografijoje jis 
papasakoja daug įdomių dalykų sąryšy su 
TV darbu. Pvz., viena pagyvenusi ponia 
jam atsiuntė tokį laišką:

„Aš truputį neprigirdžiu ir, klausydama 
žinių, prisitraukiu kėdę prie mašinos. Bet 
jei tuo būdu aš sutrukdau tavo skaitymą, 
prašau pranešti, ir aš taip arti nebesėdė
siu“...

R. Dougall nuo 1974 m. pradžios išeina 
į pensiją.

JIE PASAKĖ...
JAV žemės ūkio ministeris E. Blutz 

spaudos konferencijoj Londone:
„Jūsų vyriausybės krizės yra įdomes

nės, nes visada yra iškeltas seksas. Pas 
mus draskomasi dėl pavogtų politinių do
kumentų“.

Prezidentas Nixonas pokalby su Goldą 
Meir:

„Mudviejų abiejų užsienių reikalų mi
nisterial yra žydai“.

G. Meir jam atsako:
„Bet manasis kalba geriau angliškai ne

gu jūsiškis“...

Dr. Kissingeris: ,,Ateinančią savaitę ne
bus jokios tarptautinės krizės, nes mano 
dienotvarkėje jau visas laikas užimtas“.

NEIŠMOKĖTA ALGA
Kai Waterloo mūšio dalyvis seržantas 

John Stubbings 1816 m. išėjo į atsargą, 
valdžia paliko jam skolinga neišmokėtos 
algos 19 svarų, 4 šilingus ir 4 pensus. Ka
ro ministerija apskaičiavo, kad toji suma 
investuota į biznį ir padidinama per me
tus po 10%, šiandien būtų 69.108.000 sva
rų ir 34 p.

Stubbingo vaikaičių vaikaitis E. Shead 
bando tą sumą atgauti.
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