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Kur jie dingo ?
Šiais metais Sovietų Sąjungos gyventojų 

skaičius pasiekė ketvirtį milijardo (250 
milijonų). Ta proga ir lietuvių spaudoje 
paduodama žinių apie tų gyventojų pasi
skirstymą, prieauglį ir kt.

Plote, kurį dabar užima Sovietų Sąjun
ga, gyventojų skaičius nuo 1913 metų pa
didėjo 56,2%. Ne visose respublikose gy
ventojų padidėjimas vienodas. Daugiausiai 
padidėjo Azijos respublikų gyventojai: Ta
džikijoje — 288,9%, Kirgizijoje — 264,0%, 
Uzbekijoje — 197,7%, Armėnijoje — 
167,2%. Rusijos gyventojų prieauglis per 
tą patį laiką buvo 47%.

Tragiškiausia padėtis yra Pabaltijo 
kraštuose, ypačiai Latvijoje ir Lietuvoje. 
Estijos gyventojų prieauglis maždaug toks 
pat, kaip rusų (47,3%), bet Lietuvoje per 
60 metų priaugo tik 406.000 arba 14,4%. 
Neturint po ranka tikrų davinių, negalima 
pasakyti, koks plotas turėta galvoj, skai
čiuojant 1913 metų gyventojus. Tačiau šis 
14,4% prieauglis per daugiau kaip pusę 
šimtmečio yra pasibaisėtinai mažas. Per 
vienerius metus Lietuvoje priaugo ma
žiau, kaip 7.000 gyventojų. Skaičiuojant 
dabartiniais Lietuvos gyventojų metiniais 
prieauglio procentais (17,6 — 23,0), jos 
gyventojų skaičius turėtų būti apie 7 mi
lijonai (dabar 3,234 mil.).

Dar tragiškesnė padėtis yra Latvijoje. 
Čia gyventojų skaičius per 60 metų suma
žėjo 2,5%. Vadinasi, 1973 m. Latvijos gy
ventojų skaičius netgi nesiekė 1913 metų 
lygio.

Doc. A. Stanaitis analizuodamas gyven
tojų prieauglius žurnale „Mokslas ir gyve
nimas“ (Nr. 11) paduoda tokias Latvijos 
gyventojų sumažėjimo priežastis: „Taip at
sitiko dėl didelių Latvijos gyventojų nuos
tolių karų metais ir gyventojų pasitrauki
mo pirmojo pasaulinio karo metu“. Ir tiek. 
O dėl Lietuvos gyventojų tokio mažo prie
auglio net ir to nepasakyta.

Kokios buvo ir yra tikros Pabaltijo tau
tų nykimo priežastys, vargu ar reikia dar 
kam nors aiškinti. Užtenka priminti, kad 
vien tik nacinis ir sovietinis genocidas bus 
pareikalavęs apie vieną milijoną aukų.

Turint galvoj, kad neužilgo pusė Pabal
tijo gyventojų gali būti ateiviai, tai tikrų
jų lietuvių, latvių ir estų skaičius greitai 
pasidarys toks nereikšmingas, kad į juos 
visiškai nebereikės atsižvelgti, planuojant 
Sovietų Sąjungos ekonominę, politinę ir 
kultūrinę struktūrą. Lygiai, kaip nebuvo 
atsižvelgta į Krymo totorius ar Pavolgio 
vokiečius. Tautinio išnykimo pavojus yra 
didelis. Mes išeiviai jo negalime sumažin
ti. Nuo tų, kurie gyvena ir dirba tėvynėje, 
priklausys lietuvių ir kitų Pabaltijo tautų 
likimas.

J. Vikis

Laurence Harvey
Švystelėjo kaip meteoras filmų žvaigž

dyne ir pranyko vos 45 metų tesulaukęs. 
Iškeliavo į aną pasaulį vėžio pakirstas lap
kričio 25 d.

Laurynas Skinkys (toks jo buvo lietu
viškasis vardas) paliko savo gimtąjį Jo
niškį būdamas vos penkių metų amžiaus. 
Stebėdamas Fred Astaire, Shirley Temple 
ir Ginger Rogers, pramoko angliškai. Ir 
dar nesulaukęs 20 metų, jau pats pastatė 
savo pirmąjį filmą. Nuo to laiko Londone 
ir Holywoode jis kasmet dalyvavo ma
žiausia trijuose filmuose. Geriausias iš jų 
skaitomas „Room at the top“.

L. Harvey mėgo prabangą ir meną. Jis 
statėsi prabangius namus, kuriuos puošė 
retais meno kūriniais. Jo automobiliai taip 
pat buvo papuošti auksu (graviruotomis 
rankenomis ir aprūpinti moderniškiausiais 
muzikos įrengimais.

Per trumpą savo gyvenimo laikotarpį 
vedė tris žmonas. Jos visos pragyveno sa
vo buvusį herojų ir vyrą.

L. Harvey palaikai sudeginti Golders 
Green (Londone) krematoriume. Kartu su 
jais išnyko ir lietuviškasis aktoriaus mi
tas, kurį jis taip sėkmingai ir ištikimai 
skleidė apie save.

Mielam Prieteliui Mironui, 
jo žmonai

A. A. ONAI MATCZAK mirus, 

reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Emilija & Juozas Lūžos

(lotadais
Wpasaulyje-

SUVIENYTA EUROPA
Iki šiol nesimato nei mažiausio ženklo, 

kad Europos kraštai žengtų į politinę vie
nybę. Kanclerio Willy Brandto reikalavi
mas pradėti kurti Jungtines Europos Vals
tybes pasiliko tyruose šaukiantis balsas. 
Olandų prašymas išsigelbėti nuo arabų 
naftos blokados, tyliai užvetuotas anglų- 
prancūzų išsisukinėjimais. Į gen. Walker 
šauksmą dėl Nato gynybos trūkumų, atsa
kyta pasiūlymais sumažinti JAV kariuo
menę Europoje.

Viso šito akivaizdoje, britų įžvalgus žur
nalistas Bernard Levin „The Times“ (lap
kričio 20 d.) dienrašty siūlo „vienybės“ 
komediją užbaigti tokiu būdu:

„Vakarų Vokietija panaikina visus ka
rinius įrengimus, esančius prie Rytų Vo
kietijos sienos, kur viešpatauja sovietinė 
kariuomenė. Tas labai sustiprintų saugu
mo jausmą gyvenantiems į vakarus nuo 
Reino! Tuo pačiu metu Belgija uždaro vi
sas E. Europos bendruomenės įstaigas 
Briuselyje. Danai nuskandina laivus, blo
kuojančius Kielio kanalą. Italija, nieko ne
atsiklaususi, pakelia liros kursą, o Airija 
padeda IRA daliniams organizuoti teroro 
veiksmus visoje Vakarų Europoje Liuk
semburgas daug negali padaryti, bet vis- 
tiek pasitarnaus, jei uždarys visus per jo 
teritoriją einančius kelius j Belgiją, Vo
kietiją ir Prancūziją.“

Tada jau bus sukurtos Jungtinės Euro
pos Valstybės...

SUNAIKINTA KNYGA
1971 m. Jugoslavijoje buvo išspausdin

tas kroatų kalbos vadovėlis „Hrvatski 
Pravopis“. Pasikeitus vidaus politikai, šis 
vadovėlis buvo uždraustas ir visi 40.000 
egzempliorių sunaikinti.

Iš vienos išsaugotos knygos Londone yra 
padarytas vadovėlio atspaudas.

Jugoslavijoj oficialiai vartojama serbų 
kalba.

JONO XXIII KANONIZACIJA
Romoje paskelbta, kad jau surinkta rei

kalinga medžiaga buvusiam popiežiui Jo
nui XXIII paskelbti šventuoju.

Kadangi popiežius Jonas XXIII daugelį 
metų yra buvęs Vatikano diplomatinėje 
tarnyboje, tai ir liudijimai surinkti iš 
įvairių valstybių oficialių įstaigų ir as
menų. Jų tarpe yra gen. de Gaule, buv. 
Vokietijos ambasadorius Turkijoje Franz 
von Papen, buv. Koelno arkivyskupas, 
kardinolas Fringe ir buv. Bulgarijos ka
ralienė princesė Giovanna of Savoy.

Kartu daromi žygiai paskelbti šventuo
ju ir prieš tai buvusį popiežių Pijų XII.

PAKVIETIMAS VYRUI
Anglė M. Trifonova keturis metus ko

vojo su sovietine biurokratija, kol galų ga
le atsigabeno savo vyrą į Angliją. Jie su
sipažino ekskursijos metu 1969 m. ir ap
sivedė.

Pagyvenus tik dvi dienas po vestuvių, 
ji. turėjo išvažiuoti į Angliją, ir tik po 
pusantrų metų buvo leista sugrįžti pas vy
rą.

Maskvoje Trifonovai gyveno bendrame 
bute su kitom dviem šeimynom. Gyveni
mas buvęs nepakenčiamas — bendra vir
tuvė, vonia ir išvietė. Ypačiai sunku buvę 
palaikyti švarą.

Po nuolatinių prašymų pagaliau jiems 
buvę leista važiuoti į Angliją. Vyro viza 
kaštavusi 250 svarų. Jai taip pat reikėję 
gauti vizą išvykti į Angliją.

Keisčiausia, kad Trifonova, gyvendama 
Maskvoje, turėjo savo vyrui gauti specia
lų kvietimą ig britų vidaus reik, ministe
rijos, lyg jie važiuotų pas vienas kitą į 
svečius.

DBLS Derby Skyriaus narei,
ONAI MATCZAK

mirus, skaudžiausioje valandoje 
jos vyrą Mironą giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
Sk. Valdyba ir nariai

KGB
Žurnalistas John Barron'as po keturių 

metų intensyvaus tyrimo parašė knygą 
apie Sovietų saugumo įstaiga, trumpai va
dinamą KGB vardu. Tuo tarpu toji knyga 
dar nesanti atspausdinta, ir jos rinkinys 
stipriai saugomas nuo pasamdytų agentų, 
norinčių, kad ji niekada neišvystų dienos 
šviesos.

Šitoje knygoje esą suminėta apie tūks
tantis KGB vardų ir nuotraukų, kurių nie
kas dar nėra Vakaruose girdėjęs ir matęs. 
Nors ten aprašyti tikri faktai, bet skaityti 
esą įdomiau, negu kokį romaną. KGB šni
pinėjimo ir sabotažo darbas esąs pavaiz
duotas iki mažiausių smulkmenų. Knygoje 
atpasakota KGB veiklos istorija ir meto
dai turėsią nustebinti ne vieną valstybės 
vyrą ar diplomatą, kuris nė motais nenu
jautė, į kokias pinkles jis buvo ar yra įvel
tas.

Kokiaias keliais J. Barron surinko savo 
medžiagą, be abejo, pasiliks paslaptis. 
Kaip, pvz., jis sužinojo, kad KGB planavo 
užteršti radioaktyviomis medžiagomis 
Škotijos pakraštį, kur stovi Polaris povan
deniniai laivai, arba kas jam pasakė apie 
specialius miltelius, padedančius atskirti 
užsieniečių rašytus laiškus — niekas nesu
žinos.

Rašydamas apie šią knygą Noel Barber 
sako, kad jos autorius negalėjęs atsakyti 
tkitai į vieną klausimą. Tas klausimas 
esąs — kaip galima civilizuotai bendradar
biauti su kraštu, kurio vadai liguistai pri
klauso nuo KGB veiklos. Kaip esą galima 
sakyti rusams „Būkime draugai“, jei jie 
ruošia planus išsprogdinti Londono pože
minius traukinius.

KOMUNISTAI DARBIEČIŲ PARTIJOJ
Britų komunistų partijos pramonės sky

riaus organizatorius Bert Ramelsonas per 
ITV pareiškė, kad „politišaki sąmoningi 
komunistai vaidina dominuojantį vaidme
nį, nustatant Darbo partijos politinę pro
gramą“. Jis taip pat pareiškė, kad komu
nistai aktyviai dalyvauja organizuojant 
streikus ir darbininkų neramumus. „Ka
pitalistinėje sistemoje taika yra nenorma
lus dalykas. Čia visada vyksta nesuderi
namas konfliktas tarp darbdavių ir darbi
ninkų“.

KNYGA APIE ESTIJĄ
Švedijoj gimęs estų žurnalistas Andres 

Kueng parašė vokiečių kalba knygą „Est- 
land zum Beispiel“ (Pavyzdžiui, Estija). 
Joje aprašyta dabartinė Estijos padėtis, 
jos santykiai su Sov. Sąjunga ir Estijos iš
eivijos gyvenimas. Knygoje, šalia faktų, 
sudėta ne maža linksmesnio pobūdžio po
litinio folkloro. Pvz., estas klausia, kas yra 
komunizmas. Kitas jam atsako: „Tai yra 
visuomeninė sistema, kurios klasinis pasi
skirstymas paimtas iš vergijos laikų, hie
rarchija — iš feodalizmo gadynės, darbi
ninkų išnaudojimas — iš kapitalizmo ir 
vardas — iš socializmo.

Be kita ko, knygoje pateikiama medžia
gos, iš kurios matyti, kad Europos valsty
bės Pabaltijį laiko Europos dalimi ir atei
ty jis turi priklausyti Europos sąjungai.

PRISIMINTAS KENNEDY
Pasirodo, kad ir po dešimties metų pre

zidento Kennedy prisiminimas tebėra toks 
pat gyvas ir jaudinantis, kaip aną lapkri
čio 22-ją, 1963 metais.

Robert Mac Neil, britų žurnalistas, ma
tęs prezidento nužudymo scenas, labai gy
vai jas atkūrė TV programoje. Gal labiau
siai įsidėmėtini buvo jaunų žmonių pareiš. 
kimai, kurie sakėsi, kad anuo metu jie tu
rėję idealą, į kurį tikėję, dabar jie jaučią 
tuštumą savo politinėje galvosenoje.

Prof. A. Buchan per radiją pareiškė: 
„Visas pasaulis jo gedėjo, kaip nebuvo ge
dėjęs jokio kito pareigas einančio vado 
nuo Periklio laikų“.

Daugiau kaip 100 milijonų jau aplankė 
Vašingtone Kennedžio kapą, prie kurio te
bedega laidotuvių metu įžiebta aukuro 
liepsna.

TRŪKSTA DARBININKŲ
Dėl darbininkų ir tarnautojų trūkumo 

Londono gyventojų normalus aptarnavi
mas labai dažnai susitrukdo. šiuo metu 
darbo jėgos trūkumas procentais yra toks: 

pašto įstaigos — 12.9; mokytojai — 1.5; 
metropolinė policija — 19.4; miesto polici
ja — 21.3; gaisrininkai — 9.1; slaugės — 
16.0.

Dešimtis metų po Ivano Denisovičiaus
Kaip žinoma, 1962 m. rusų rašytojas Sol- 

ženitsynas parašė audrą ir entuziazmą su
kėlusią knygą „Viena diena Ivano Deniso
vičiaus gyvenime". Joje buvo aprašyta tik 
viena diena sovietinėje darbo stovykloje. 
Chruščiovas leido jai pasirodyti Sov. Są
jungoj ir milijonas egzempliorių buvo iš
pirktas per kelias dienas.

Vėliau laikai pasikeitė. Knyga buvo' už
drausta. Jos autorius pažemintas ir iki 
šiai dienai persekiojamas.

Dabar Londone gyvenąs Sovietų moks
lininkas Z. Medvedevas parašė knygą, pa-

VESTUVIŲ DOVANOS

St. James rūmuose atidaryta princesės 
Annes ir kapt. Mark Phillips vestuvinių 
dovanų paroda. Iš viso ten galima pama
tyti 1.400 įvairiausių dovanų, pradedant 
vienu saldainiu, baigiant deimantine tiara.

Dauguma dovanų yra praktiški namų 
reikmenys: baldai, virtuvės įrankiai, kili
mai ir kt. Pačios brangiausios dovanos 
gautos iš karalienės ir princo Pilypo.

Kai kurios karališkos dovanos buvo ga
na paprastos. Pvz., Švedijos princesė Mar. 
garetha padovanojo 8 tuzinus drabužių pa- 
kabintuvų, o Kento princas Michaelis — 
hamaką. Dvi mergytės atsiuntė į paauk
suotą popierių suvyniotą saldainį...

Dovanų sąrašas dar nėra galutinai baig
tas, nes dar vis ateina naujų.

Įėjimas į parodą kaštuoja 25 p. Lankyto
jai prašomi visus krepšius palikti prieš
kambaryje. .. 

Segios DIENOS
— JAV spauda rašo, kad Egiptas grei

čiausiai yra gavęs iš Sov. Sąjungos atomi
nių ginklų. Ginklų pristatymas tęsiamas ir 
karo paliaubas paskelbus.

— Muenchene nacių grupė padėjo vaini
ką Hitlerio 1923 metų pučui paminėti.

— Sukvailėjęs mokslininkas V. Vokieti
joje grasina užkrėsti politikus pavojingais 
mikrobais, jei jam nebus sumokėta 21 mil. 
DM.

— Libijos prezidentas Gaddafi pasižadė
jo aprūpinti Jugoslaviją nafta.

— Armėnijoj (Sov. Sąjunga) teisiamas 
direktorius, kuris savo kabineto sienas iš
klojo marmuru ir įsitaisė fontaną salione.

— Kinijoje graikų filosofo Platono raš
tai, kaip ir Konfucijaus, pripažinti reak
cionieriškais ir draudžiami skaityti.

— Kuro taupymo sumetimais princas 
Pilypas savo Rolls-Royce pasikeitė į pa
prastą Vauxhall Victor.

— Maskvos burmistro ir dviejų padė
jėjų vienos savaitės vizitas Londono mies
to tarybai kaštavo 3.371.99 svarų.

— Jugoslavija šiais metais laimėjo Eu
ropos krepšinio meisterio vardą.

— Graikijoj kariuomenė nuvertė prezi
dentą Papadopoulos. Jo vietoj paskirtas 
gen. Gizikis.

— Iki šiol Lenkijoj išsislapstę, Varšuvo
je teisiami už žydų šaudymą trys lietuviai 
— Vladas Butkums, Juozas Miakišius ir 
Jonas Barkauskas.

— Rusų rašytojas ir literatūros kritikas 
Andrei Siniajevskis, už savo raštus sėdė
jęs 7 metus darbo stovykloje, Abraomo 
Terzo vardu išleido knygą, pavadintą „A 
voice from chorus“.

— KGB grasina dr. Sacharovo žmoną 
uždaryti į psichiatrinę ligoninę už tai, kad 
ji nesutinka pasirašyti tardymo protoko
lų.

— Iš Prancūzijos ištremta 10 rusų pre
kybos patarėjų, įtartu šnipinėjimu.

— Ispanijos valdžia neleido vyskupui 
aplankyti kalėjimo, kuriame kalinami po
litiškai neištikimi kunigai.

— Indijos vyriausybė suteikė transpor
to priemones darbininkams į Brežnevo su
tikimą atgabenti.

— Po ilgų derybų Šiaur. Airijoj sudary
ta provizorinė koalicinė vyriausybė. Pirmą 
kartą po 50 metų į ją įėjo katalikai.

— Nato patiekė Varšuvos bloko vadovy
bei projektą, pagal kurį kariuomenė abe
jose pusėse turi būti sumažinta iki 700.000.

— Du rusų rašytojai Maximovas ir Ga- 
ličas, kurie norėjo atvykti į Pen klubo iš
kilmes Paryžiuje, negavo savo valdžios 
leidimo. Jie pareiškė pasipiktinimą Vaka
rų politikais, kurie „perka ramybę už žmo
gaus teisių pažeidinėjimą“.

— Izraelio gynybos ministeris Mošė 
Dyarias pareiškė, kad karas su arabais 
nepasibaigė, bet tiktai prasidėjo.

— Brežnevo kelionės tikslas į Indiją yra

vadintą „Dešimtis metų po Ivano Deniso
vičiaus“. Joje įrodinėjama, kaip pamažu 
vėl grįžta stalininė sistema. Autorius klau
sia, kodėl galingiausia pasauly valstybė, 
Sov. Sąjunga, taip bijo vieno žmogaus, 
ginkluoto tiktai rašomąja plunksna. Ir at
sako: — Todėl, kad Sovietų vadai žino, 
kad Solženitsynas pasako tai. ką milijonai 
žmonių ir šimtai rašytojų nori pasakyti, 
bet bijo.

A. Solženitsynas

sudaryti Azijos saugumo paktą, prieš kurį 
yra nusistačiusi Kinija.

— Kai kuriuose Anglijos rajonuose yra 
daugiau darbo pasiūlų, negu darbininkų.

— Pasaulio gražuole išrinktos amerikie
tės Marjorie Wallace motina laimėjo 500 
svarų, nes ji buvo lažybose uždėjusi pini
gus už savo dukterį.

— Golf bendrovė surado didelius naftos 
šaltinius prie vakarinės Afrikos krantų, 
Cabindos provincijoje, portugalų valdomo
je Angoloje. Vietos sukilėliai, aprūpinti 
sovietų ginklais, bando portugalus iš tos 
provincijos išstumti.

— Tito leido sovietiniam KGB vėl pra
dėti veikti Jugoslavijoje.

— Armitage muziejus Leningrade pasi
žadėjo paskolinti 100 paveikslų Manches- 
terio universiteto meno galerijos parodai 
ateinančiais metais.

— šešios Londono žydės buvo prisiraki- 
nusios prie Cavendish viešbučio, kuriame 
vyksta Sovietų dailės paroda. Jos reikala
vo laisvės Sov. Sąjungos žydams.

— Rumunija pasisiūlė tarpininkauti žy- 
dų-arabų taikos derybose.

— Kinijos valdininkai įspėti, kad neban
dytų padėti savo vaikams išsisukti nuo 
privalomo darbo žemės ūkyje.

— Po Vietnamo „karo paliaubų“ abiejo
se pusėse jau žuvo 50.000 karių.

— Imperinė Istorijos Biblioteka išleis 
visus Churchillio raštus, kurie sudarys 34 
tomus ir kaštuos 945 svarus.

— Londone išleistas pilnas vertimas če
kų rašytojo J. Hašeko knygos „Šaunusis 
kareivis Šveikas".

— Jėzuitas dr. J. Lang katalikų bažny
čioje sutuokė neseniai iš Čekoslovakijos 
atbėgusią porą V. ir A. Mirgas. Rusų kil
mės Anna Mirga iki šiol buvo nekrikštyta.
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 1.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

1



z

Lietuviai Vokietijos scenoje
Kas seka Vokietijos televiziją, pavarto 

laikraščių puslapius ar pasižiūri filmų bei 
koncertų programas, pastebėjo, kad, paly
ginus, dažnokai minimas lietuvių vardas.

Televizijoj dažni svečiai yra Muencheno 
operos solistė Lilija Šukytė ir lengvosios 
muzikos artistė Anelė Valaitytė, šukytę 
matėme ir girdėjome operos arijų koncer
tuose, kur ji dainavo su pasaulinio garso 
dainininkais. Operetėje „Liuksemburgo 
Grafas“ ji atliko pagrindinį vaidmenį, ku
riame, šalia puikaus balso, ji stebino ir 
puikia vaidyba.

Valaitytė — dažniausias svečias mūsų 
namuose. Nepraeina nei mėnuo, ir ją vėl 
regime ir girdime su naujom dainom. Ji 
yra dainavusi visose lengvosios muzikos 
laidose, o neseniai girdėjome ją vokiečių 
lengvosios muzikos konkurse. Ji yra jau 
įdainavusi apie 10 plokštelių, kurias daž
nai girdime per radiją. Labai girtinas da
lykas, kad ji be jokio honoraro įdainavo 
plokštelę, kurios pelnas skiriamas „Rau
donajam Kryžiui“.

Abi dainininkės pokalbiuose vis pabrė
žia savo lietuvišką kilmę, kas jau ne taip 
įprastas dalykas Vokietijos lietuviuose.

Tikriausiai daugelis dar atsimena Olim
pinių žaidynių pradžioje Muenchene pa
statytąją korejietiškąją operą. Jos pagrin
dinį vaidmenį tada atliko Lilija Šukytė. 
Kritikai spaudoje išgyrė jos vaidmenį. Bet 
pati opera, deja, nesusilaukė didelio kriti
kų palankumo.

Anelės Valaitytės vardas labai dažnai 
pasirodo Hamburgo laikraščiuose. Redak
toriai, susižavėję jos grožiu, vis įdeda jos 
fotografijas. Pasirodo, ją labai mėgsta 
Hamburgo laikraštininkai ir primena jos 
lietuvišką kilmę. Prisimenu, kai Anelė 
pirmą kartą pasirodė „Drehscheibe“ lai
doje, moderatorė suklupo prie jos pavar
dės. Dabar to nepasitaiko, o lengvosios 
muzikos mėgėjai jos vardą gana gerai ži
no.

Prieš kokį mėnesį Hamburge buvo rodo
mas Rytų Vokietijos gamybos filmas 
„Goya“. Dailininko vaidmenį atliko Milti
nio teatro artistas Donatas Banionis. 
Premjeros proga ir pats Banionis apsilan
kė Hamburge. Visi laikraščiai tai atžymė
jo, įsidėdami jo fotografiją. Hamburgo 
sienos ir stulpai buvo apklijuoti plakatais 
su Banionio atvaizdu, rodančiu jį su tep
tukų burnoje ir žvake ant cilinderio. Fil
mas, deja, dėl žiūrovų stokos, buvo rodo
mas tik dvi savaites. Bet po keletos savai
čių jį matėme televizijos ekrane. Su fil
mu atsitiko panašiai, kaip ir su šukytės 
korejietiška opera. Banionio vaidmuo bu
vo iškeltas, bet pats filmas sukritikuotas. 
Gaila, kad Banioniui čia Vakaruose nesi
seka, bet tai ne jo kaltė. Anksčiau matyta
me filme „Raudona palapinė“ jis dingo pa
saulinio masto aktorių tarpe, jo vaidmuo 
negalėjo iškilti, o „Goyos“ filme, kad ir 
galėjo savo vaidybinį talentą parodyti, bet 
šalutinių vaidmenų įbrukta tendencija pa
darė visą kūrinį neįtikinantį. Tikiuos, kad 
Banionį dar dažniau filmuose teks pama
tyti. Bet Banionis pasidarė kitaip popu
liarus. Jo plakatas su žvake ant cilinderio 
tapo energijos krizės simboliu. „Stern“ 
žurnalas įsidėjo tą fotografiją ir apačioj 
užrašė — Prakeiktoji energijos krizė.

Kitam lietuvių kilmės aktoriui sekasi 
geriau. Tai Charles Bronson. Hamburge jo 
filmai eina net tris mėnesius ir net po ke
lis iš eilės. Gal skaitytojams nepatiks, kad 

aš jį lietuviu pavadinau, bet tai ne mano 
išmislas. Vokietijos laikraščiai, pristaty
dami jo filmus, vis pamini, kad jis esąs 
lietuviškos Pensilvanijos angliakasių kilr 
mės. Tikriausiai jie to nedaro saujelei čia 
gyvenančių lietuvių pritraukti, bet tai yra 
tikriausias paties Bronsono noras. Tatai 
nėra kokia naujiena. Jei Čikagoje užsuk
tum į lietuvių muziejų ir pasikalbėtum su 
jo darbuotojais, tai išgirstum, kad dau
giausia lankytojų ir sudaro tie trečios-ket- 
virtos kartos lietuvių kilmės žmonės, ieš
kodami savo protėvių kilmės ženklų.

Neseniai „Europos Lietuvyje“ skaitėme 
apie Jono Meko „Kelionės prisiminimų“ 
filmą. Lapkričio 12 d. Vokietijos televizija 
jau antrą kartą jį parodė. Tikriausiai ir 
ne paskutinį. Vokiečių savaitraštyje „Die 
Zeit“ Benjaminas Heinrichsas iškelia Me
ką ir jo filmą į menines aukštybes. Jis nė
ra vienintelis. „Der Stern“ žurnalo kultū
ros redaktorius Alfredas Nemčekas pada
rė tą patį. Mes čia Vakaruose dažnai gy
vename iliuzijomis, o filmas parodo nuogą 
tikrovę. Šulinys su svirtim, virtuvė po at
viru dangum, armonikos garsai, pagalys į 
dubenį vietoj būgno, lietuviškos dainos. 
Filmas taip greitai praėjo, kad mažai kas 
liko atmintyje. Jį reikėtų keletą kartų ge
rai įsižiūrėti. Benjaminas Heinrichsas mi
ni kelis Meko komentarus, pvz„ „Aš esu 
dar vis pakeliui į tėvynę", „Pasauli, mes 
tave taip mylėjome, o tu su mumis pasiel
gei taip skudriai“.

Ir daugiau Lietuvos menininkų pasirodo 
vokiečių publikai. Štai prieš keletą savai
čių Triero mieste koncertavo įžymus var
gonininkas Digrys. Jis jau prieš tai kon
certavo Bremene ir Dortmunde. Praėjusį 
rudenį Lietuvos styginis kvartetas apke
liavo Vokietiją. Abu susilaukė labai geros 
kritikos. Neužilgo Hamburgo operoje dai
nuos Virgilijus Noreika. Rytų Berlyno fes
tivalio metu sėkmingai koncertavo jauna
sis Vilniaus styginis kvartetas, kuris kovo 
pradžioj koncertuos Olandijoj. Į Vokietiją 
atvyksta „Lietuvos“ ansamblis, kuris kon
certavo Belgijoj. Tai bus ateinantį pavasa
rį Sovietų Sąjungos dienų proga Vakarų 
Berlyne.

Romas Šileris

DONATAS BANIONIS
„Die Raute“ redaktorius Albert Unger 

prisiuntė iš Vokietijos filmo „Goya“ re
cenziją. kurios laisvą vertimą čia patei
kiame.

Tarptautiniame filmų festivalyje Mask
voje 1971 m. žinomas Rytų Vokietijos re
žisierius Konrad Wolf pastatė pagal Lion 
Feuchtwangerio romaną filmą, pavadintą 
„Goya“. Jame dalyvauja menininkai iš R. 
Vokietijos, Lietuvos ir kitų kraštų.

Lapkričio 2 d. tas filmas buvo rodomas 
per Vokietijos televiziją ir susilaukė pa
lankaus atgarsio. Niekada iki šiol socialis
tiniuose kraštuose nebuvo bandoma mate
rialinę ir meninę medžiagą sutelkti į vie
ną filmą. Rytų Vokietijos filmų studija 
Babelsberge, Lenfilm ir Sofijos studija 
dirbo kartu. Aktoriai buvo sutelkti iš sep
tynių kraštų. Pagrindinį Goya'os vaidme
nį atliko lietuvis artistas Donatas Banio
nis. Ispanijos meno genijaus vaidmenyje 
jis sugebėjo perduoti žmogaus natūralią 
prigimtį, jos blogybes, pavydą ir aistrą. 
Jo dėka „Goya“ yra vertingas įnašas į fil
mų pasaulį.

EUROPOS LIETUVIS_________ 1973 m. gruodžio 4 d. Nr. 49 (1188)

VIZITAS VALST. DEPARTAMENTE

Šių metų lapkričio 8 d., Lietuvos atstovo 
Vašingtone J. Kajecko lydimas, Vliko pir
mininkas dr. Kęstutis Valiūnas turėjo pa
sikalbėjimą su Valstybės Departamento 
Rytų Europos ir Pabaltijo skyriaus parei
gūnu Edward Hurwitz.

Pasikalbėjimas, užtrukęs pusantros va
landos, buvo atviras ir nuoširdus. Jame 
buvo paliesti įvarus Lietuvos bylą liečią 
klausimai dabartinėje Europos politinių 
įvykių raidoje. (ELTA)

„SKAUTŲ AIDUI“ 50 METŲ
Pirmasis „Skautų Aido“ numeris pasi

rodė 1923 m. kovo mėnesį Šiauliuose, skau
tininkų Igno Tomašausko ir Vacio Baniu
lio redaguojamas. Antrinė antraštė: „mė
nesinis skautų literatūros laikraštis“, ne
didelio formato, kuklios išvaizdos.

Kiek vėliau „Skautų Aidas“ buvo per
keltas Kaunan, kur jį redagavo skautinin
kai — V. čečeta, Merkys ir, pagaliau, An
tanas Saulaitis. Per visą nepriklausomo 
gyvenimo metą buvo išleista 252 numeriai.

Algirdas Baltas

PRIESAIKA

prie H. Manto kapo

Šimtas metų?..
O gal jau septyni
Šimtai metų praėjo kraupių.
Jūros vandenys sūrūs pavirto
Nuo mūs upių,
Dažytų krauju...

Liejos ašaros, prakaitas, kraujas,
Kaip vanduo...
Dar pigiau nei vanduo!
Vyko krikštas...
Beprasmis, bevaisis,
Kaip šalmuo... kaip akmuo...

Išėjai...
negalėjai patverti.
Sukilai...
ir liepsnojo šalis.
Rausvas ižas Nemunu plaukė...
O nuo Vyslos dundėjo mirtis...

Aš žinau.
Man nereikia aiškint.
Paskutinis gentin atėjau.
Tavo priesaiką tęst
Ir ją saugot...
Gal tik vienas likau.

SA ilgainiui išaugo į storoką dvisavaitinį 
žurnalą, sutelkė visą eilę plunksnos, foto
grafijos talkininkų, menininkų, skautybės 
darbuotojų. Tai buvo skautų-čių or-jos 
kelrodis, pasididžiavimas.

Vokietijoje „Skautų Aidas“ atkurtas 
1946 m. A. Krauso ir R. Spalio pastango
mis. Jo čia išėjo 31 numeris.

1950 m. pradėtas leisti Kanadoje, o nuo 
1964 m. perkeltas į JAV.

Dabartinis jo redaktorius yra Juozas To
liušis.

„Skautų Aido“ auksinis jubiliejus pami
nėtas Čikagoje lapkričio 10 d.

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
PASKIRSTYMAS

Nuo fondo įsikūrimo iki 1973 m. spalio 
1 d. gautas pelnas iš neliečiamo pagrindi
nio kapitalo yra paskirstytas: knygoms 
leisti $50,100.00, aukštajam lituanistikos 
mokslui $47,967.00, kultūrinei veiklai rem
ti $13,615.00, mokyklinei spaudai ir jauni
mo literatūrai $13,650.00, lituanistikos mo
kykloms remti $21,885.00, jaunimo veiklai 
skatinti $16,150.00, literatūros premijoms 
$9,150.00, meno premijoms $1,000.00, lie
tuvių spaudai remti $6,000.00, lietuvių or
ganizacijoms remti $13,163.00, stipendi
joms lituanistikos studijoms universite
tuose $5,375.00, Mykolo Konstantino Čiur
lionio filmui $2,500. Iš viso $244, 505,00.

ADOMO GALDIKIO MUZIEJUS

Putnamo seserų vienuolyne (JAV) ati
darytas Adomo Galdiko pomirtinis muzie
jus. Be paveikslų čia yra smulkiojo meno 
kolekcijos, A. Galdiko knygynas, tapybos 
stovas, darbo įrankiai ir kt.

MIRUSIEJI

— Baltimorėje mirė naujosios kartos 
lietuvis Vladas Pečaitis.

— Čikagoje mirė aktorė Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė.

— Kalifornijoje (Los Angeles) mirė 86 
metų sulaukęs lietuvių veikėjas Baltrus 
Barniškis.

— Melbourne mirė buvęs Lietuvos ka
riuomenės savanoris-kūrėjas Pranas Au
gantis.

— Čikagoje mirė Laima Čepaitytė-Pau- 
lienė, 26 m. amžiaus.

RELIGINĖ KŪRYBA

Prof. Stasys Yla baigia ruošti antrą to
mą veikalo „Šiluva Žemaičių istorijoje“. 
Kun. A. Grauslys, paskatintas pasisekimo 
knygos „Ieškau Tavo veido“, kuri jau iš
pirkta. dabar ruošia naują religinį veika
lą — „Didžioje šviesoje“. Kun. J. Burkus 
dirba prie knygos „Dvasių pasaulis“. Vi
sus šius veikalus planuoja leisti Krikščio
nis Gyvenime.

Ir vėl prieš mūsų akis švinta kalėdinė 
aušra. Ir vėl didžiausia metų šventė — Ka
lėdos. Joms pasiruošimas jau prasideda: 
pirkimas dovanų, rašymas sveikinimų, 
dairymasis į vyno butelius, galvojimas 
apie skanius tradicinius valgius...

Ai' tai prasminga? Ar tai pagirtina? 
Taip. Gražios tradicijos visuomet palaiky
tinos ir tęstinos. Tik išviršiniai ir pašali
niai dalykai neturi nustelbti ir išstumti es. 
minių ir pagrindinių dalykų.

Teko nugirsti, kad Hindu religijos atsto
vas. kalbėdamas su krikščionimis, štai ką 
pasakė: „Jūs krikščionys savo religiją pa
žįstate labai paviršutiniškai“. Tuose žo
džiuose yra daug tiesos.

Bendrai imant, visi krikščionys tiki, kad 
Kristus yra Dievas, bet nedaugelis įsisą
monina, kad kiekvienas pakrikštytasis yra 
antras Kristus, esąs pilnoje vienybėje su 
Kristumi Dievu per tikėjimą, viltį ir mei
le-

Be to, belaukiant Kalėdų švenčių ir joms 
besiruošiant, didžiausias dėmesys turėtų 
būti sukoncentruotas ne į paviršutinius 
reikalus, bet į atsinaujinimą Kristuje. Pa
didinti savo tikėjimą, kad mumyse gyvena 
Kristus, ir mes jame. Kristaus atėjimo 
tikslas buvo žmonijos išganymas. Ir kiek
vieno žmogaus tikslas yra išganyti ne tik 
savo sielą, bet mintimi, žodžiu ir darbu 
prisidėti prie kitų išganymo.

Nors toks darbas atrodytų kartais ir 
sunkus ir net neįmanomas, j pagalbą atei- 
na viltis. Tad antrasis Kalėdoms pasiruo
šimo žingsnis yra sustiprinti savo viltį, 
kad, gyvenant vienybėje su Kristumi, vis
kas yra galima. Kas galėjo tikėti, kad 
Kristaus gėdinga mirtis ant kryžiaus bus 
pradžia naujos dvasios ir naujo gyvenimo? 
Gal daug kas netiki ir į tavo geras pastan
gas? Pavesk jas Kristui ir vilties nepra
rask. Kai kurie vaisiai noksta labai ilgai.

Ugnis, kuri degina gero darbo kliūtis, 
šviesa, kuri atveria aklųjų akis, balsas, 
kuris atidaro kurčias ausis, jėga, kuri pa
judina paralyžuotas kojas eiti tiesiais ke
liais, stebuklas, kuris prikelia mirusius 
naujam gyvenimui — yra meilė. Meilė ne 
ko kito, kaip Dievo ir artimo.

Tad pakilkime aukščiau mažmožių. Pri
siminkime savo didybę. Ir pirmoje eilėje 
pasirūpinkime tikėjimo, vilties ir meilės 
dovanomis.

Gruodžio 8 d. švęsdami Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę, tarkime su Marija: 
Štai aš Viešpaties tarnas ir tarnaitė... pa
dedantys Kristui ir toliau tobulinti pasau
li.

Mes. kurie pirmieji turėjome viltį Kris
tuje, esame skirti būti jo garbės skleidė
jais.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.

P. MILAŠIUS

O

Kitą sekmadienį Petronė išleido 
brolį su broliene ir vaikus į bažnyčią 
ir pasiliko viena namie. Buvo pietų 
metas, Petronė, atkalbėjusi rožančių, 
rengėsi eiti perkilnoti karves, kai dvi
račiu įvažiavo Lukošius. Išėjo į kiemą 
jo pasitikti. Lukošius dviratį prie sie
nos pastatęs, kalba su Petrone lyg se
nas pažįstamas, visai nesirengia grįžti, 
iš kur atvykęs. Laikas bėga, Petronei 
rūpi karvės, ištroškusios tokią karštą 
dieną, bet ką daryti su svečiu? Negi 
sakysi eiti namo, o palikti jį vieną kie
me irgi nedrąsu: žmogus nežinomas, 
gali apsižiūrėti po trobą, po klėtį. Pa
galiau įsidrąsinusi Petronė sako:

— Laikas man eiti karvių girdyti. 
Aš išvesiu tamstą, nereikės keliu su 
vingiu eiti.

— Kur tos jūsų karvės? Eisiu aš 
kartu su tamsta, padėsiu pagirdyti.

Nėra kaip pavaryti, tai nuėjo abu
du, pagirdė ir perkilnojo karves, Lu
košius nuvedė pagirdyti dveigį, ap- 
liuobė tvarte eržilą; Petronė pašėrė 
kiaules — ir susėdo abudu kieme ant 
suolo. Paskui Petronė nuėjo pietų vir
ti — parvažiuos greit jau iš bažnyčios. 
Lukošius paliko kieme vienas. Stebi jį 
Petronė pro langą, mato, kaip jis 
vaikšto po sodą, apžiūri kiekvieną 

medį, nė nesirengia grįžti atgal, išvi
rusi pietus, išėjo į kiemą, Lukošius vėl 
prisėdo ant suolo, kviečia ir ją sėstis 
šalia. Sėstis ar ne? Pagaliau atsisė
do, ką oarysi, matyt, svečias lauks, 
kol parvažiuos brolis.

Parvažiavus namiškiams iš bažny
čios, Lukošius nuėjo padėti broliui 
arklius nukinkyti, pagirdyti. Abu kar
tu nuvedė arklius pririšti ir grįžo kal
bėdami apie gyvulius, apie žemę. Sve
čias toks išmintingas, žino viską apie 
ūkininkystę, įdomu su juo kalbėti, ir 
pasiklausyti jo verta. Pietūs garuoja 
ant stalo, moterys laukia šeimininko 
įeinant, o tas vis nebaigia kalbos su 
svečiu. Pagaliau brolienė, duris pra
dariusi, šaukia:

— Ar tu užmiršai pietus?
O kai vyras atsisukęs į ją pažiūrėjo, 

dar pridūrė:
— Kviesk ir svečią.
Papietavę vyrai užsirūkė, kalbos 

lyg ir pritrūko, viskas iškalbėta, Lu
košius tada prisiminė sėmenis.

— O linus ar jau pasėjote?
— Tiesa, sėmenys! Būčiau ir užmir

šęs. Rytoj sėsiu, o dar daigumo nepa
tikrinau.

Šeimininkas nuėmė nuo krosnies 
dvi velėnas, vieną ant kitos sudėtas. 
Nuėmė viršutinę, pasirodė lininio au
deklo skiautė, kurioje sudygusių sė
menų pablyškę daigeliai stengėsi per 
viršutinę velėną į saulę prasimušti. 
„Dygęs — dygęs — dygęs — dygęs“, 
sklaido jis pirštu sėmenis, kol atranda 

nedygusį. Tada vėl iš naujo: „Dygęs 
— dygęs“...

— Labai puikiai, beveik visi sudy
gę, kokie keturi ar penki nedygę, — 
džiaugiasi šeimininkas.

— Keturi ar penki iš kiek, — klau
sia Lukošius, lyg mokytojas mokinį.

— Kas juos čia dabar suskaitys, 
žiupsnį įdėjau ir tiek.

— A, matai, ponas, reikia lygiai 
šimtą įdėti. Tada gali žinoti, koks 
nuošimtis nedygęs. Sakysim, penki iš 
šimto nedygę bus penki nuošimčiai, 
dešimt nedygusių — dešimt nuošim
čių.

Je, geras patarimas, ir kodėl jis 
anksčiau apie tai nepagalvojo. Visada 
jis, kaip ir jo tėvas, įmesdavo žiupsnį 
sėmenų ir tik apytikriai nedygusių 
nuošimtį apskaičiuodavo. Svečias sėdi 
užstalėj ir šypsosi, savo išmintimi pa
tenkintas.

— Pažiūrėk, motin, ten spintos 
kampe gal dar kokio skystimo yra i- 
kę, — sako šeimininkas žmonai.

Ant stalo atsirado bonka, vyrai iš
geria stikliuką, susiraukia, užkanda 
dešros, vėl išgeria. Butelis su valstybi
nės popieriuku, a degtinė olandiška, 
Lukošius žino skonį, jo neapgausi.

Vyrams prie stalo besėdint, jau ir 
vakaras atėjo — gyvuliai jau apžiūrė
ti, apšerti, reikia dar tik pieną per se
paratorių išleisti, ir jau bus šiandien 
viskas baigta.

— Aš sutvarkysiu pieną, — sako 
brolienė Petronei. — Tu palydėk sve

čią, parodyk jam taką.
Lukošius tai girdi, supranta, kad 

jam jau laikas eiti, keliasi iš užstalės 
ir atsisveikina.

— Takas prasideda už ano karkly
no, — rodo pirštu Petronė. — Tiesiai 
juo ir pareisi, nereikės tokių vingiu 
lankstyti, kaip keliu važiuojant.

— Galėtum iki to karklyno mane 
palydėti, anksti juk dar gulti.

Petronė nesako, kad eis, nesako, 
kad neis — stovi šalia jo, akis į žemę 
nuleidusi. Palydėtų ji, bet jei pamatys 
kas, tai bus kaime kalbų.

— Eime, Petrusia, palydėk dar ma
ne, pupuliuk! — maldaujančiai prašo 
Lukošius.

Pirmą kartą jis ją vardu pavadino, 
iki šiol vis sakydavo „panelė“. Ir dar 
tokiu maloniu vardu, ir dar „pupu
liuk“ pridėjo.

Takas eina pelkės pakraščiu, užli- 
jus, čia būtų klampynė, bet dabar vi
sur sausa, gali skersai pelkės sausas 
pereiti. Pelkė priaugusi karklų, lengva 
tarp jų nuo žmonių akių pasislėpti.

— Tai dabar užteks lydėti, ponas, 
— sako Petronė.

— Nevadink manęs ponu. Mano 
vardas Antanas.

Petronė šyptelėjo ir dar paaiškino 
apie taką:

— Eik tiesiai tuo taku, prieisi upe
lį, per upelį rąstas permestas, pereisi 
rąstu per upelį, paskui per kūlių tvo
rą...

— Kūlių tvorą?

— Akmenys. Akmenų siena iškrau
ta maždaug tiek, va, nuo žemės iki 
viršaus, — Petronė ranka rodo, kokio 
aukščio akmeninė tvora.

— Aha. Na ir kas toliau?
— Paeisi tuo patvoriu, jau ir Pet

raičių sodyba bus matyti. Tai sudiev, 
Antanai, laimingos kelionės, — Petro
nė duoda ranką atsisveikinti.

— Sudiev, Petrusia! — Lukošius 
laiko Petronės ranką savo saujoj, žiū
ri jai į akis.

— Aš galvoju, Petrusia, kad tavo 
brolis tave išnaudoja. Kad nors berną 
nusamdytų. Argi moteriai visi tie dar
bai? Galėtum atsiimti savo dalį ir gy
venti be darbo.

— Turėjome berną, netikęs toks 
buvo, brolis pavarė. Nusidirbsime vie
ni. Vasarą prie smarkiųjų darbų die
nai kitai pasisamdysime.

Petronė gali apsibarti su broliu, bet 
svetimam neleis žodžio prieš brolį pa
sakyti.

— Vargšele tu mano! — Lukošius 
glosto Petronės ranką. — Rankelės 
kokios kietos nuo sunkaus darbo.

Lukošius priglaudžia ją prie savęs, 
Petronei salsta širdis nuo jo prisiglau
dimo, nuo švelnių žodžių.

— Sakyk, Petrusia, ar tu nieko 
prieš, jei aš dažniau, pas tave apsilan
kysiu?

— Aš nežinau, Antanai, aš nieko 
prieš, bet bijau, kad žmonės pradės 
kalbėti.

(Bus daugiau)

2
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Vilniaus vysk. J. Matulaitis
Šiemet yra Vilniaus sukaktuviniai me

tai. Tai ta proga dar noriu žvilgterėti į 
tuos praeities laikus, kuomet Vilniaus vys
kupijos valdytoju buvo paskirtas vysku
pas J. Matulaitis.

Jurgis Matulaitis yra lygiųjų Suvalkijos 
laukų sūnus, gimęs 1871 m. balandžio 13 
d. Vilniaus vyskupijos valdytoju paskir
tas 1918 m. spalio 23 d., o vyskupu kon
sekruotas tų metų gruodžio 1 d. Konsek
ravo vysk. P. Karevičius Kauno katedro
je. Pažymėtina, kad tą pat dieną Lomžoje 
buvo konsekruotas ir lietuvių persekioto
jas R. Jlalbrzykowskis. Tad konsekruojant 
J. Matulaitį, nebuvo nė vieno vyskupo 
asistento. Dalyvavo tik dvasinių įstaigų 
žemesnieji kunigai — pareigūnai. Lietuvos 
vyriausybei atstovavo kun. J. Staugaitis, 
dek. L. Mironas, K. Bizauskas ir K. Vizba
ras. Neskaitant dvasinės ir politinės vy
riausybės delegatų oficialių kalbų, naują
jį vyskupą dar sveikino apie 20 organiza
cijų atstovų. Taip pat sveikino Mažosios 
Lietuvos atstovai, gudai ir lenkų „Opieki 
Matki Boskiej“ organizacija.

Gruodžio 8 d. naujasis vyskupas įžengė 
į Vilniaus katedrą, čia jį pasitiko buvęs 
vyskupijos valdytojas prel. Michalkevi
čius ir pasveikino lenkų kalba, o prel. 
Anusevičius lotynų, lenkų ir lietuvių kal
bomis perskaitė Popiežiaus raštą, kuriuo 
pavedama vyskupui Jurgiui valdyti Vil
niaus vyskupiją. Vyskupas pirmiausia ta
rė žodį lenkiškai, ir tik paskiau tą patį 
pakartojo lietuviškai. Bet ir tuo lenkai bu
vo nepatenkinti. Kai tik vyskupas pradėjo 
lietuviškai sakyti pamokslą, tuoj lenkai 
ėmė kelti triukšmą. Tik kun. Maciejevičiui 
pagrasinus, lenkai nurimo. Vilniaus lenkai 
taip buvo savo kunigų išdresiruoti, kad 
pagal duodamus ženklus žinojo, kada rei
kia kelti triukšmą, ir kada nurimti.

Už grotelių į paruoštus suolus susėdo 
„Lenkų komiteto“ ir įvairių lenkiškų or
ganizacijų atstovai. Tik čia nesimatė lie
tuvių atstovų. O kodėl tų lietuvių atstovų 
čia nebuvo? Atsakymą duoda mūsų švie
susis rašytojas Vaižgantas, straipsnyje 
„Vilniaus vyskupo Jurgio ingresas“. Šitas 
straipsnis buvo išspausdintas tų metų 
„Lietuvos Aido“ 153 numeryje. O pakar
totinai atspausdintas „Vaižganto Raštų“ 
pirmame tome, 1922 m.

„...Šv. Mikalojaus klebonas kun. Jazu- 
kevičius, ruošęs daugybę deputacijų nuo 
visų lietuvių prieglaudų, mokyklų, kat. 
draugijų; visą vakarą prabėgiojęs, taisy
damas jom vietos, dabar buvo nemažiau 
nustebęs. Girdi, Katedros administracija 
griežtai atrėžė — niekam neskirsianti vie
tų presbiterijoje; o kaip reikia, lenkų, štai, 
pilna ir visiems jiems parodoma, kur sės
tis, lietuvių gi deputacija minioje stum
dosi“.

„Valstybės Tarybos ir Laikinosios Vy
riausybės atstovų nebuvimas ten, kur ra
do sau paskirtą vietą „Komitet Polski“ ir

Veikli lietuvaitė
REGINA-RŪTA ŽYMANTAITĖ 1944 m. 

su tėveliais atvyko į Vakarus ir gyveno 
Hanau stovykloje. Pradžios mokslus pra
dėjo Toronte, Kanadoje. Nuo pat mokyk
linio amžiaus aktyvi lietuvių visuomeni
niame gyvenime: buvo sportininkė, šoko 
tautinių šokių grupėje, ir buvo išrinkta

Regina-ltūta Žymantaitė

MISS FREEDOM (Laisvės gražuolė). 
Aukštuosius mokslus baigė New Yorke, ir 
šiais metais pasiekė Master Degree politi
nių mokslų srityje.

Reikia pasidžiaugti, kad ši jauna mer
gaitė, studijuodama svetimose mokyklose, 
neatitolo nuo lietuvių. Ji mielai padeda 
lietuviams, dalyvauja lietuviškuose paren
gimuose. Ne kartą gražiai talkininkavo 
LMKF anglų ir lietuvių kalbomis praves- 
dama programą, šių metų kovo mėn. Re
gina buvo išrinkta PABALTIJO MOTERŲ 
TARYBOS pirmininke.

Pabaltijo Moterų Tarybos tikslas yra 
apjungti trijų Pabaltijo tautybių moteris 
išeivijoje, siekiant Pabaltijo kraštams 

! laisvės, primenant laisvajam pasauliui, 
kad Pabaltijo kraštai irgi nori būti laisvi 
ir savistoviai tvarkytis. Jei šiame laikotar- 

Į Pyje Afrikos ir Azijos tautoms duodama 
I nepriklausomybė, tai kodėl Pabaltijo kraš

tai tebėra pavergti? Teisė ir teisėtumas tu- 
I ri būti taikomi lygiai visoms tautoms.

Regina Žymantaitė labai domisi Lietu
vos pavergimo byla. Ji jau kelis kartus yra 

I aplankiusi Amerikos senatorius, norėdama 

kiti lenkai, be abejo, įdomus ir sukels eilę 
klausimų. Todėl „L. Aidas“ tuojau pasiun
tė savo korespondentą į Minister! Pirmi
ninką paklausti, kodėl taip atsitiko“.

Toliau aprašomas „Lietuvos Aido“ ko
respondento pasikalbėjimas su min. pirm. 
A. Voldemaru. Iš tų pasikalbėjimų aiškėja, 
kad Lietuvos vyriausybė buvo pasiruošu
si sutikti vysk. J. Matulaitį. Pirmiausia 
savo atstovus nusiuntė į Kauną, kurie vys
kupą pasveikino vyriausybės vardu. Tuo
met Lietuvos vyriausybė gyveno Vilniuje 
ir ten -buvo pasiruošusi iškilmingai vysku
pą sutikti. Ir kai A. Voldemaras sužinojo, 
kad vyskupas katedroje pirmiausia svei
kins lenkiškai, tai prašė, kad pirmiausia 
sveikintų lietuvių, o paskui lenkų kalba. 
Be to, dar prašė, kad sveikintų ir gudų 
kalba. Tam klausimui išsiaiškinti Lietu
vos vyriausybė delegavo į Kauną kun. Za
jančkauską. Bet vyskupas nedavė jokio 
atsakymo nė pasiuntiniui, nė vyriausybei. 
Gruodžio 7 d. Lietuvos vyriausybė jau tik
rai žinojo, kad vyskupas yra nusistatęs 
pirmiausia kalbėti lenkų, o tik paskiau lie
tuvių kalba. O gudiškai visai nekalbėti. A. 
Voldemaras vėl parašė laišką, prašyda
mas, kad nors Lietuvos vyriausybei leistų 
iškilmių dieną pirmiausia pasveikinti vys
kupą. Šį laišką vyriausybės atstovas įteikė 
vyskupui, jį sutikdamas geležinkelio sto
tyje. Bet ir į šį antrąjį laišką vyskupas 
nieko neatsakė.

O kodėl Lietuvos vyriausybė iškilmių 
dieną nedalyvavo katedroje? Atsakymui ir 
vėl tenka pasinaudoti to straipsnio ištrau
komis:

„...Ateinant vyskupo ingreso dienai, L. 
Vyriausybė kreipėsi į vyskupijos valdyto
ją, kad duotų jai tinkamų vietų bažnyčio
je. Į tą raštą vyskupijos sekretorius atsa
kė, jokių numeruotų vietų nebusią ir at
siuntė Laikinai Vyriausybei ir Tarybai 12 
paprastų įėjimo į Katedrą bilietų. L. Vy
riausybė rado, jog ji, kaipo tokia, negali 
dalyvauti tenai, kur jai neužtikrinta tin
kama vieta“.

„Todėl tą pačią dieną antru raštu krei
pėsi į vyskupijos valdytoją, kad jai pa
skirtų vietos pirmos eilės sėdynėse, paaiš
kindama, jog nepaskyrimą tokių vietų L. 
Vyriausybė turės suprasti, kaipo katedros 
kunigų norą, kad Lietuvos Vyriausybė 
vyskupo ingrese nedalyvautų. Rytą ingre
so dieną į tą raštą atvežė kunigas griežtą 
atsaką: L. Vyriausybės reikalavimas ne
busiąs išpildytas“.

Taip nemandagiai pasielgė lenkai. Gai
la, kad pradžioj jie suklaidino ir vysk. J. 
Matulaitį, kuris jais taip pasitikėjo. Bet 
tas pasitikėjimas buvo labai trumpas, nes 
lenkai pradėjo šūkalioti: „Svięty, ale prze- 
klęty Litvin" ir rašyti Vatikanui laiškus, 
kad kuo greičiau atšauktų iš Vilniaus „ne
tikusį vyskupą“. Ir 1925 m. lenkai priver
tė vysk. J. Matulaitį iš Vilniaus pasitrauk
ti.

V. Vytenietis

patirti jų nuotaikas Pabaltijo kraštų at
žvilgiu. Amerikos politikieriai domisi pa- 
baltiečių organizacijomis ir jų tikslais. Kai 
Kongrese buvo svarstomas Laisvosios Eu
ropos radijo transliacijų klausimas, Regi
nai Žymantaitei buvo pranešta, kad pabal- 
tiečių organizacijos rašytų laiškus senato
riams ir kongresmanams, prašant patvir
tinti jų biudžetą. Pabaltiečių organizacijos 
tuojau ėmė veikti ir klausimas buvo iš
spręstas pabaltiečių naudai.

Kiekviena proga Regina stengiasi efek
tingai atstovauti moterims pabaltietėms. 
Šiais metais ji pabaltietėms atstovavo me
tiniame General Federation Women's 
Clubs suvažiavime Baltimorėje, Amerikos 
Valstybės departamento ruoštame repor
terių suvažiavime ir Vokietijos Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos suvažiavime 
Stuttgarte.

«
Savo jaunatviška energija ji daug pasi

tarnauja pavergtų Pabaltijo kraštų laisvi
nimo reikalui. Ji pati vis ieško naujų prak
tiškų priemonių veikti laisvojo pasaulio 
opiniją Pabaltijo kraštų išlaisvinimo nau
dai.

1968 m. Regina buvo išrinkta New Yor- 
ko valstijos gražuole — „MISS NEW 
YORK“ ir buvo pristatyta kandidate į 
Miss Amerika. Tačiau jos kandidatūra ne
buvo priimta, nes ji tik neseniai buvo at
vykusi iš Kanados ir dar neišgyvenusi 
New Yorke reikalaujamų vienerių metų.

Mūsų simpatiškai ir energingai Reginai 
Rūtai Žymantaitei linkime geriausios sėk
mės moterų organizacijų veikloje.

E. Lutz

ROSE MARY WOODS

Vienintelė moteris pasauly, kuri žino vi
sas prezidento Nixono ir Watergate pa
slaptis, yra jo sekretorė Rose Mary Wo
ods. Nuo 1951 m. ji dirba su Nixonu, pra
leisdama jo įstaigoje kasdien po 12 valan
dų. Tragiškai žuvus jos pirmajai meilei 
1943 m., ji nutarė dauigau netekėti ir ati
davė visą savo energiją prezidentui Nixo- 
nui. Ji yra vienintelė, kuri žino visas mag
netofono juostas, bet apie jas nekalba.

JAV moterų žurnalisčių klubas jai davė 
vienuolės trapistės vardą, o pats preziden- j 
tas ją pavadino diskretiškiausia moterimi 
pasaulyje.

rašo
„Vienybė“ išspausdino E. Šulaičio įspū

džius iš kelionių po Europą. Be kita ko, ten 
gražiai aprašytas Vasario 16 gimnazijoje 
pastatytas kryžius ir įdėta net jo nuotrau
ka. Aprašyme sakoma:

„Šiandien gimnazijos kieme stovi lietu
viškas kryžius, kurį mūsų tautiečiai, be
rods, Augsburgo stovykloje statė, tur būt 
prieš 25 metus. Tai vilties ir stiprybės sim
bolis, kuris po pasaulį išsiblaškiusiems lie
tuviams turėtų priminti tarpusavio mei
lės, susiklausymo ir darnumo svarbą. Tai 
lyg kelrodis į tėvynę, kuri anksčiau ar vė
liau priglaus nevieną išeivį klajūną, pasi
ilgusi gimtojo krašto dangaus mėlynės.“

Paskutinysis sakinys kelia šiek tiek abe
jonių. Vargu tėvynė šiandien noriai pri
glaustų tokius klajūnus, kurie kelrodžiu 
pasirinktų kryžių.

JAV lietuvių spauda pradeda skųstis per 
dažnai ruošiamais baliais. Štai „Lietuviai 
Amerikos Vakaruose“ (Nr. 10) rašo:

„O, kur dingot jūs, tos laimingos dienos, 
kada mūsų salės „lūždavo“ nuo publikos 
gausumo!

Šiandien į parengimus jau niekas nesu
vilioja, nei parengimo tikslas, nei skani 
vakarienė, nei graži programa. Žinoma, ne
tenka stebėtis, nes per du mėsius kiekvie
ną šeštadienį vykstą parengimai išsemia ir 
sveikatą ir piniginę. Vyresniojo amžiaus 
žmonės jau pavargo „bebaliavodami“, o 
jaunesnioji karta užsiėmus savais intere
sais ir šeimyninio pobūdžio pabendravi
mais.“

Nurodomos ir balių nelankymo priežas
tys:

„Tam priežasčių yra keletas: jų yra per
daug, aktingesnis veikloj žmogus turėtų 
beveik kas šeštadienį eiti į balių, o dar 
daug pasitaiko šeimos švenčių, jų irgi ne
galima praleisti. Antrąja mažiau balių lan
kymo priežastimi yra lietuvių praturtėji

Naujieji britai
Anglija yra kraštas, į kurį viso pasau

lio pabėgėliai plūsta, bet jame nepasilie
ka... Tatai ypačiai charakteringa su Rytų 
Europos arba iš anapus Geležinės uždan
gos atvykstančiais pabėgėliais. Kiekvienas 
didesnis sukrėtimas — pasaulinis karas, 
Vengrijos sukilimas, Čekoslovakijos inva
zija atnešė naujas pabėgėlių bangas.

Tuoj po karo D. Britanijoje buvo pri- 
skaitoma ne mažiau pusės milijono lenkų. 
Šiandien jų skaičius yra sumažėjęs maž
daug iki 130.000.

Antroji skaitlingiausia grupė yra veng
rai, daugumoje atsiradę po 1956 metų su
kilimo. Jų esama iki 15.000.

Dauguma pabėgėlių Anglijoje, ir bendrai 
Europoje, nepasilieka. Jie keliauja į JAV, 
Kanadą, Australiją, Pietų Ameriką. Iš Eu
ropos valstybių labiausiai viliojanti jiems 
atrodo ekonomiškai ekspansyvi V. Vokie
tija.

Po Sovietų invazijos 1968 m. iš Čekoslo
vakijos buvo pabėgę apie 100.000 žmonių. 
Iš jų apie 20.000 sugrįžo atgal. Didžiąją 
Britaniją pasiekė keturi tūkstančiai. Šian
dien iš jų yra likę tik apie 400 šeimynų.

Daug esama priežasčių, dėl kurių atei
viai nepasilieka šitame krašte. Apie tai 
tuoj po karo buvo net ištisos knygos pri
rašytos. Mums nebėra reikalo jų aiškintis, 
nes tai jau šimtus kartų kalbėtas ir per
kalbėtas dalykas, žurnalistas Geoffrey 
Bocca „The Telegraph" savaitiniame ma
gazine pusiau juokais, pusiau rimtai tas 
priežastis bando šitaip nusakyti:

„Elektrikas ar vandentiekio specialistas 
(plumber'is), kuris pasirenka Angliją, o 
ne Ameriką, turi būti arba didelis ekscent
rikas, arba negalįs gyventi be futbolo, ar
ba iš viso blogas amatininkas. Sakysim, 
čekas advokatas nesijaus New Yorke pa
žemintas, jei pradžioje, kol susiras geresnį 
darbą, pasidarys taksi šoferiu. Ten tebe
galioja dėsnis — nors ir elgeta, kad tik 
turtingas. Tuo tarpu Anglijoje jam grei
čiausia iš viso nebūtų leista pradėti šofe- 
riauti...“

Tas pats žurnalistas pripažįsta, kad iš 
visų tautinių mažumų Rytų europiečiai, 
kurių iš viso esama apie 160.000, esanti 
pati įdomiausia ir mažiausia rūpesčio ke
lianti grupė. Politiškai jie esą kiek pakry
pę į karę, bet nei E. Heath, nei H. Wilso- 
nas jų lengvai neapgausią. Jų vardai retai 
pasirodo nusikaltėlių sąrašuose, nors pasi
taiką ir tokių, kaip lenkas Rachmanas, 
nuomininkų išnaudotojas. (Iš šios pavar
dės anglai nusikalę naują žodį — rachma- 
nizmas).

Kaipo darbininkai jie esą sąžiningi, pa
klusnūs įstatymams, meniškai nusiteikę, 
ne cinikai. Per daug nesirūpiną laikytis 
savose grupėse, bet kartais esą galima už
tikti estų ar lietuvių būrelius Londono 
Notting Hill Gate baruose, paįvairinančius 
jau ir taip spalvingą to rajono gyvenimą. 
Esą juos nesunku atpažinti iš slaviškų vei
do bruožų ir savaip apkirptų galvų. (Čia 
autorius, atrodo, bus kiek nusišnekėjęs).

Rytų europiečiai savitarpy esą susiskirs
tę į partijas, bet tas susiskirstymas nieka
da neiškeliamas viešumon. Ir jie niekada 
tarp savęs nesivaidija, nesimuša. Esą net 
ir bulgarai nesinešioja kišenėse bombų,

mas. Jie dabar savo prabangiuose namuo
se surengia šaunesnes vaišes už balius sa
lėse. Be to, jau daugelis iš naujosios emi
gracijos lietuvių pradeda išeiti į pensiją ir 
sumažina baliavojimų skaičių. Daugeliui 
jau ir sveikata neleidžia nei ko nori val
gyti, nei ko nori gerti — tai kam dar į ba
lių eiti?"

Šventa teisybė, kad sunkiausia patiems 
save pamatyti. Ypač sunku pamatyti kaip 
atrodo tas kiemas, kuriame pats visą laiką 
sukaliojiesi, nei kojos iš jo neiškeldamas.

Rašytojas K. Barėnas, išėjęs į pensiją, 
turi progos į Anglijos lietuvių kiemą pasi
žiūrėti iš antrosios tvoros pusės, atsistojęs 
kiek nuošaliau. Ir ką jis pamato — papa
sakoja „Akiračių“ žurnale (Nr. 7).

Dailiais lengvais sakiniais, su mažyčiu 
ironišku šypsnellu jis nusako visa, kas iki 
šiol Anglijos lietuvių daryta ir daroma. O 
to darymo jis neranda labai daug. Todėl 
artėdamas į pasakojimo galą, jis daro to
kią išvadą:

„Esame prigyvenę telkšnojimo padėtį, 
taip, esame, štai kad ir tos paskaitos. Di
desnių švenčių ir minėjimų progomis kaip 
gi išsiversi be paskaitos — tai jau maž
daug geležinė tradicija, kurios, šiukštu, 
niekas nedrįstų sulaužyti. Kad ir be pa
skaitos, tiesą sakant, nėra kuo pasirodyti 
— vaikučiai padainuoja dainelę, vaikučiai 
padeklamuoja. Kartais ir suaugęs kurios 
nors valdybos pirmininkas ar narys išėjęs 
dar pasako eilutę. Tai ir viskas. O paskai
tas jau pradėjo skaityti tokie mieli tautie
čiai, kurie iki šiol, tur būt, nėra net sap
navę, net ir išdrįsę susapnuoti, kad jiems 
teks kada nors tokia dalia. Taigi vargas 
vien tebėr, anot poeto. Ir vargas vien te
bus. Net ir tautinių šokių grupės, kurios 
po poros repeticijų dar šen ir ten išeidavo 
į sceną, dabar, atrodo, galutinai susilikvi- 
davo. Amen, baigta ir su jomis.“

kaip dažnai pasakojama vaikams mokyk
lose...

Labai nedidelis skaičius Rytų europie
čių esą atvykę laimės ieškodami. Daugu
ma Anglijoje atsiradimo priežastimi laiko 
rusus. Bet išgyvenę tiek daug metų, jie 
save jau laiko naujaisiais britais, vaikai 
nenoriai kalba gimtąja kalba. Angliškosios 
tradicijos jau esančios įsigėrusios į jų 
kaulus ir gimtuosiuose kraštuose esantie
ji suvaržymai jiems atrodo nebepakelia
mi. Jie visi nevengia pakritikuoti nešva
rias Anglijos gatves ir anglų uždarą gy
venimą, bet nebenori to gyvenimo keisti.

Rytų Europos „naujieji britai“ (ne visi, 
Bltm.) didžiuojasi, kad dabar gali laisvai 
lankytis savuose kraštuose ir pirktis savo 
krašto gaminių anglų krautuvėse. Be kita 
ko, tam tikras jų skaičius esą gerai įsikū
rę ir pasidarę■ britiškesni net už pačius 
britus.

Ar šitoks anglo žurnalisto apibūdinimas 
tinka visiems ateiviams, įskaitant ir lietu
vius, nebūtų galima lengvai atsakyti. Bet 
esama nemaža davinių, rodančių, kad bent 
jaunoji karta neišvengiamai pereina j 
„naujųjų britų“ kategoriją.

Bltm.

Medus
Medus ne tiktai skanėstas. Jis gydo.
Žymus tadžikų mokslininkas Avicena 

(XI amžius) patardavo: „Jei nori ilgai būti 
jaunas, būtinai valgyk medų“. Jis siūlė pri
dėti prie žaizdų medaus paplotėlius, valgy
ti medų esant nemigai. Mokslinės medici
nas tėvas Hipokratas savo veikale „Apie 
žaizdas“ taip pat rekomendavo paruošti iš 
medaus trauklapį ir uždėti jį ant žaizdos.

Meduje yra vynuogių ir vaisių cukraus 
(gliukozės, fruktozės), baltymų, organinių 
rūgščių, mineralinių medžiagų, fermentų.

Ypač naudingas medus vaikams, nes ja
me yra medžiagų, padedančių normaliam 
organizmo vystymuisi, padedančių priešin
tis infekciniams susirgimams.

Medus naudingas nušalus ir karščiuojant 
skrandžio ir žarnyno, odos, akių, nervų li
gomis, plaučių tuberkulioze, taip pat skle
roze, ateroskleroze, hipertonine ir (kitomis 
ligomis.

Medų geriau gerti su pienu, vandeniu, 
sultimis, tai yra ištirpintą: taip jis leng
viau įsisavinamas. Mažiems vaikams duo
dama po arbatinį šaukštelį medaus per die
ną, įmaišius į košę, varškę, pieną, kompo
tą, kisielių.

Tačiau medus netinka sergant diabetu. 
Yra žmonių, kurie visai negali valgyti me
daus, — jiems pradeda skaudėti galvą, at
siranda sloga, niežulys, išbėrimas, žinoma, 
tokiais atvejais medus nenaudingas.

„T. Moteris“

VENECUELOS LIETUVIAI
Inž. Venckaus pranešimu Venecueloje 

gyvena 710 lietuvių. Maracay, Caracas ir 
Valencijos miestuose veikia šeštadieninės 
mokyklos. Pasigendama informacinės lite- 
tarūros ispanų kalba.

LIETUVOJE
KUR ĮSIGYTI RAGĄ?

Lietuvoje atgaivinamos senoviškos me
džiotojų tradicijos. „Valstiečių laikraštis“ 
ta proga rašo:

„Norime atgaivinti senas medžioklių 
tradicijas. Vyrai nutarė įsigyti skrybėles, 
kurias senu papročiu papuošime povų, fa
zanų ar kitokiomis plunksnomis. O gal ir 
žalią eglės šakelę užsikišime.

Labai norėtume, kad 'kiekvienos me
džioklės pradžią ir pabaigą skelbtų ragas. 
Gerą darbą padarė žurnalas „Mūsų gam
ta“, paskelbęs būdingiausias medžioklės 
melodijas. Bet kur įsigyti patį ragą? Ne
svarbu kokį — žalvarinį ar iš buivolo ra
go."

NUGRIAUTAS PAMINKLAS
Palangos kapinėse per prievartą nu

griautas Astrauskų paminklas, kuriame 
buvo įrašyti žodžiai „Gelbėk mus, Viešpa
tie!"

Taip pat esą sunaikinta parke buvusi 
žalvarinė Kristaus statula ir dvi Marijos 
statulos ant Birutės kalno.

B. BUČUI 70 M.
Žinomam Lietuvos skulptoriui Bernar

dui Bučui šiemet suėjo 70 metų.
Jubiliatas gimė Naurašiiių kaime (Pane

vėžio aps.). Rašytojos G. Petkevičaitės glo
bojamas. 1926 m. baigė Panevėžio gimna
ziją, kurioje tuomet mokytojavo skulpto
rius J. Zikaras. B. Bučas studijavo Romos 
ir Briuselio meno akademijose, Paryžiuje. 
Sugrįžęs Lietuvon, kuria antkapinius pa
minklus, dekoratyvines mozaikas, biustus, 
bareljefus. Iš to laikotarpio jubiliato kūri
nių minėtini dekoratyviniai bareljefai ir 
skulptūra „Sėjėjas“, skirta Kauno žemės 
banko rūmams (antrasis „Sėjėjo“ varian
tas 1939 m. buvo pastatytas Kauno mu
ziejaus sodelyje), reljefas Maironio antka
piui, keli Vaižganto biustai, antkapinis 
paminklas L. Didžiulienei-žmonai.

Pokario metais B. Bučas sukūrė nemaža 
paminklų karių kapinėms, kartu su skulp
toriumi P. Vaivada — Skulptūrinę grupę 
„Pramonė ir žemės ūkis“ tiltui per Nerį 
Vilniuje, žmonos — poetės Salomėjos Nė
ries antkapinę statulą, „Partizano“, „Sta
tybininko“ skulptūras ir kt.

KRUVINOS PĖDOS
Tokiu vardu išspausdintas „Tiesoje“ 

Antano Augiaus straipsnis apie partizanų 
veiklą Lietuvoje. Jame nurodoma, kad 
partizanai karui besibaigiant ir tuoj po 
karo išžudę tryliką tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Nieko nepasakyta, kiek buvo 
nužudyta partizanų. Straipsnis parašytas 
piktu propagandiniu tonu, su įspėjančia 
priegaide.

PARODA ZALCBURGE
Zalcburge (Austrijoje) buvo suruošta 

Lietuvos gintaro paroda. Palangos gintaro 
miziejus buvo išstatęs 600 eksponatų.

Keletą gintaro radinių parodai paskoli
no Keltų muziejus Haleine. To muziejaus 
iniciatyva taip pat buvo atgabenta ginta
rinė Maria Immaculata figūra, esanti vie
niečių privatinėje nuosavybėje. Austrų 
spauda parodą įvertino teigiamai.

RAŠYTOJAI LONDONE
Lietuvos spauda praneša, kad Anglijos 

kultūrinių ryšių su Sov. Sąjunga draugi
jos kvietimu į Londoną buvo atvykusi so
vietinių rašytojų ir žurnalistų delegacija. 
Ji pakeliavo po kraštą ir susitiko su Ang
lijos rašytojais ir menininkais.

Iš Lietuvos toje delegacijoje dalyvavo 
„Gimtojo Krašto“ redaktoriaus pavaduo
tojas J. Lukoševičius ir V. Puidokienė. Ta
čiau Anglijos lietuvių spaudos reikalais jie 
perdaug nesidomėjo.

Šiuo metu į Londono mokslo įstaigas 
taip pat yra atvykę iš Lietuvos profesoriai 
A. Buračas ir Barauskienė.

GALVOSŪKIS
Nr. 17

Gulsčiai: 1. Lietuvos poetas. 6. Pluoštinis 
augalas. 7. Ilgas gaisrininkų įrankis. 9. Su
pinti plaukai. 10. Kūlimo liekanos. 11. Dir
ba mėsos pramonėje.

Statmenai: 2. Valiutos pavadinimas. 3. 
Išvyka. 4. Dirba bravore. 5. Maitinimo vie
ta. 8. Europos gyventoja. 10. Akyta — iš
kerėjusi.

GALVOSŪKIO NR. 16 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Penkiolika. 6. Metalas. 7. Il

tis. 9. Pati. 10. Praha. 11. Pastarasis.
Statmenai: 2. Ižas. 3. Kruopa. 4. Stali

nas. 5. Rokiškis. 8. Tundra. 10. Pear.
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Europos _
Lietuvių Kronika
VIENAS NUMERIS DAUGIAU

Taip atsitiko, kad praėjusią vasarą „Eu
ropos Lietuvis“ atostogavo tiktai vieną sa
vaitę. Tokiu būdu šiais metais bus išleista 
ne 50, bet 51 numeris.

Kas dar norėtų atsiųsti į paskutinį kalė
dinį numerį sveikinimus ar skelbimus, 
prašoma tai padaryti iki gruodžio 10 d. Vė
liau atsiųstieji sveikinimai gali nebepatek
ti į kalėdinį laikraštį.

Paskutinis šiais metais kalėdinis nume
ris bus pasiųstas skaitytojams gruodžio 17 
d.

Redakcija

ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Žmogaus Teisių Diena.
Pirmadienis, gruodžio dešimtoji yra
The British League for European Free

dom tą dieną, 7 vai. vak., ruošia bendras 
visų tikybų pamaldas už visus tuos, kurie 
yra žuvę dėl savo tikėjimo arba kalinami 
komunistų kalėjimuose.

Pamaldos bus St. Peter's bažnyčioje, Vė
rė Street (New Bond ir Oxford St. sankry
žoje), London, W.l.

Kalbės rašytojas ir mokytojas Bernard 
Smith.

Kas gali, kviečiami pamaldose dalyauti.

PRANEŠIMAS
DBLS Taryba, susitarus su S-gos Vado

vybe, šaukia Tarybos narių, j 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.

Pasitarime dalyvaus mūsų organizacijų 
centro vadovybės ir kviečiami visi atstovai.

DBLS Taryba

PIETŲ KRYŽIUS

Kai kurie Skaitytojai teiraujasi dėl A vos 
Saudargienės iš Australijos rašinių, pava
dintų „Po pietų kryžiumi“. Jie norėtų ži
noti, kodėl toks vardas.

Pietų Kryžius yra populiarus žvaigždy
nas, matomas Australijoje ir kituose kraš
tuose į pietus nuo dešimtosios šiaurės pus
rutulio lygiagretės. Tai yra nedidelis, bet 
labai ryškus šviesiomis žvaigždėmis kry
žiaus formos žvaigždynas (Crux). Anuose 
kraštuose jis yra labai populiarus, taip 
kaip pas mus Grigo Ratai. Todėl dauge
lis rašydami apie anuos kraštus, kur tas 
žvaigždynas matomas, pasirenka Pietų 
Kryžiaus vardą.

DERBY
MIRĖ ONA MATCZAK

Gauta žinia, kad Derbyje visai nelauk
tai pasimirė lietuvė Ona Matczak. Laido
tuvės pirmadienį, gruodžio 3 d.

Smulkiau apie velionę kitą savaitę.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKA RAJONUI

Lietuvių Sąskrydžio metu Bradforde 
įvykusios loterijos pajamos, £44.00 buvo 
paaukotos Rajono veiklai paremti.

Vadija dėkoja Irenai ir A. Gerdžiūnams 
ir jų šeimai už visas pastangas ir darbą.

s. J. Alkis, Ra j. Vadas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

P- P-
BRADFORDE — gruodžio 25 d., 12.30 v.
ECCLES — gruodžio 9 d., 12.15 vai. Išpa

žintis prieš pamaldas.
ROCHDALE — gruodžio 16 d., 11.30 vai. 

Išpažintis prieš pamaldas. (Pallottine 
Convent, Beechwood, Manchester Rd.)

MANCHESTER — gruodžio 25 d., 11 vai.

BELGIJA
„ČIURLIONIS“ BELGIJOJE IR 

OLANDIJOJE

Spalio 25 d. Antwerpene klausėmės Vil
niaus Čiurlionio vardo vidurinės mokyklos 
styginio orkestro koncerto. Programoje: 
Vivaldi, Mozartas, Paganini ir lietuviai 
klasikai.

Nebe naujiena, kad iš Lietuvos vis dau
giau atvyksta ansamblių. Praėjusiais me
tais Limburge pasirodė „Rasa“ ir „Gal
vė“. Šių metų rugsėjo mėn. galėjome pa
sidžiaugti ansambliu „Lietuva“ Briuselyje 
ir kituose Belgijos miestuose. Tai puikūs 
liaudies muzikos ir taut, šokių ansambliai, 
iškviesti vienos ar kitos draugijos. Čiurlio
nio meno mokyklos orkestras į Vakarus 
buvo pakviestas visai privačia iniciatyva. 
Organizatorius-iniciatorius buvo olandas 
prof, muzikologas Pierre van Hauwe iš 
Delft'o.

1969 m. Salzburgo Mozarteume mokėsi 
pedagogė Vida Krakauskaitė. Tuo laiku 
užsimezgė olando profesoriaus ryšiai su

NOTTINCJHAMAS

Kanklės
Nottinghame

Nepaprastai apsidžiaugė Nottinghame 
gyvenanti E. Vainorienė, kai jos duktė Ja
nina, prieš keletą metų grįždama iš Lietu
vos, atgabeno jos ten paliktą mėgiamiau
sią muzikos instrumentą — kankles. Grei
čiausia tai bus pirmosios lietuviškos kank
lės, pasiekusios šį kraštą. Ir jau ne vienas 
turėjo progos pasiklausyti jų žavingo 
skambesio.

Elena Bursevičiūtė-Vainorienė nuo pat 
savo vaikystės mėgo dainą ir muziką. Dar 
tebesėdint gimnazijos suole gimtajame 
Kaune, ji turėjo progos susipažinti su 
kanklėmis. Kanklininkui Pr. Puskunigiui 
vadovaujant, gimnazijoje buvo sudarytas 
kanklininkų būrelis, kuriame Elena akty
viai dalyvavo.

Su kanklių koncertais šis būrelis aplan
kė daugelį Lietuvos miestų, skambino ra
diofone, akomponavo Kipro Petrausko dai
noms ir net apsilankė prezidentūroje.

Gavusi kankles, savo dukters Nijolės 
padedama, E. Vainorienė jau pradėjo pa
sirodyti ir Anglijos lietuvių parengimuo
se. Jos svajonė — sudaryti kanklininkų 
būrelį. Jau turi ir porą nottinghamiečio 
Permino padarytų naujų instrumentų, tik 
iki šiol dar vis nepasisekė gauti stygų.

Visa Vainorių gausi šeima — abu tėvai 
ir penki vaikai —- yra apdovanoti muziki
niais gabumais. Duktė Vida (Gasparienė) 
yra dainininkė-solistė, Janina — baleto šo
kėja, Nijolė (Cousins) — muzikė, studi
juoja meną ir fotografiją, Dalia — meno 
mokyklos studentė. Rimantas — fotografi
jos menininkas filmose ir televizijoje.

O pati Elena Vainorienė, atvykusi Ang- 
lijon, niekada nuo dainos ir muzikos ne- 
nutolo. Dalyvauja chore, gieda bažnyčioje, 
o nuo 1962 m. nuolatos dirba su lietuviš
kuoju jaunimu, mokydama dainų, taut, 
šokių, vaidinimų. Retas Nottinghamo ir 
apylinkės lietuvių parengimas apsieina be 
jos pagalbos.

Šia proga linkėtina E. Vainorienei įsigyti 
galimai daugiau jos mėgiamų lietuviškųjų 
kanklių ir suorganizuoti Anglijoje pirmąjį 
kanklininkų būrelį.

J. Bltm.

Lietuvos muzikais. 1972 metais Vida Kra- 
kauskaitė iškvietė Pierre van Hauwe į Vil
nių, į Čiurlionio meno mokyklos 25 metų 
jubiliejų. Per dvi savaites profesorius įsi
tikino, kaip intensyviai jaunimas Lietuvo
je imasi muzikos. Mažųjų muzikalumas 
profesorių tiesiog sužavėjo.

1973 m. vasario mėn. P. van Hauwe vėl 
Lietuvoje. Ten lankėsi įvairiose muzikos 
institucijose, pats davė pamokas — de
monstravo savo naują solfedžiavimo meto
dą, stebėjo Lietuvos jaunimą, lygino jį su
savo mokiniais Delft'e. Ir, va, 1973 m. spa
lio 20 d. Čiurlionio styginis orkestras P. 
van Hauwe pastangomis atvyko į Olandi
ją. Orkestro dalyviai tarp 15-kos ir 19-kos 
metų amžiaus. Viso 36 žmonės. Pierre van 
Hauwe ir jo šeima rūpinosi visais organi
zaciniais reikalais. Tikrai didelė jo meilė 
gabiam Lietuvos muzikų prieaugliui. Jau. 
nieji muzikai visur pristatyti kaip nepa
prastai aukšto lygio mokiniai.

Spalio 25 d. lietuviai koncertavo Belgi
joje — Antwerpene, Kultūros centro rū
muose, Cantilene instituto 10-ties metų ju
biliejaus proga. Orkestre penki solistai. Iš 
jų ryškiausiai išsiskiria Raimundas But
vilą — gabus, savo vertę žinąs smuikinin
kas.

Programoje Čiurlionis, Dvarionas, Bajo
ras, Čaikovskis. Bajoro Toccata iššaukia 
žaismingus šypsnius veiduose. Čaikovskio 
Elegija giliai jaudina klausytojus. Klausai
si, žmogus, ir netiki, kad atlikėjai dar tik 
mokiniai. Negalima atsistebėti pasiekta 
technika.

Saulius Sondeckis, dirigentas, šypsosi, 
patenkintas mokinių darbu ir auditorijos 
entuziazmu.

Po Antwerpeno sekė koncertai Olandijo
je — Amsterdame, Scheweninigene, Vlis- 
singene ir kitur. Viso dvylika koncertų. 
Olandijos radijas greitai susidomėjo dar 
negirdėtais virtuozais. Padarė koncertų 
įrašus.

Lapkričio 1 d. jaunieji lietuviukai davė 
specialų koncertą Delfto meno mokyklų 
jaunimui. Po koncerto prof. Pierre van 
Hauwe suruošė priėmimą mūsų jauniems 
muzikams. Lietuviai mokiniai susitiko su 
Olandijos mokiniais. Įdomus buvo dviejų 
orkestrų improvizuotas koncertas — žai
dimas. Prof, van Hauwe mokinių birbynių 
orkestras kartu su mūsų styginių orkestru 
atliko Pretoriaus suitą ir paties prof, van 
Hauwe — vengrišką suitą.

Be pasiruošimo, tiesiai iš lapo, lietuviu
kai grojo, bandė savo jėgas prieš olandus. 
Pakaitomis tai birbynės, tai smuikai, tai 
vėl tuto. Profesoriui diriguojant, visa tai 
išėjo nuostabi muzikalinė improvizacija. 
Anot Pierre van Hauwe, šitaip grodavo 
žmonės Pretoriaus laikais. Taip laisvai 
įvairiais instrumentais improvizuojant, 
anais laikais susikurdavo nepaprasti mu
zikos šedevrai.

Įsimintini prof, van Hauwe užbaigos žo
džiai: „Tokio susiklausymo ir darnumo 
kaip dabar čia muzikoje, mes turime ieš
koti kasdieniniame gyvenime. Susipažinki
te, Jūs, lietuviai, su Olandijos jaunimu ir 
pamatysite, kad, nepaisant tolių bei politi
nių skirtumų, jūs rasite vieni kituose daug 
ką bendra. Passtebėsite taip pat, kad mū
sų jaunimas ir jūs nesate tokie skirtingi 
kaip politiniai laikraščiai rašo. Ne politi
ka, o muzika ir kultūra padės mums vieni 
kitus geriau suprasti.“

Br. Spies

ITALIJA
VIRGILIJUS NOREIKA GRIŽO

Milano Skaloje dainavęs Vilniaus operos 
solistas Virgilijus Noreika lapkričio 19
dieną grįžo į Vilnių.

Prieš grįždamas į tėvynę, V. Noreika, 
kartu su Maskvos operos solistais, pasiro
dė viešame koncerte Milano konservatori
jos salėje. Čia V. Noreika meistriškai pa
dainavo kelias italų operų arijas, prie ku
rių (pagal jo paties žodžius) jo romantiška 
lietuvio širdis yra linkusi. Nemažiau ro
mantiški milaniečiai lietuvio solisto dai
navimą palydėjo ilgais plojimais ir šauks
mais: bravo, bis, valio!

Nors italų žurnalistai V. Noreiką pava
dino milžinišku lietuviu, bet scenoje jis 
neatrodo didesnis už Kiprą Petrauską. 
Balsas — tenoras, kaip Kipro.

...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.

Atsisveikino su Italija ir Maskvos ope
ros solistas Vladimiras Valaitis, kuris Mi
lane buvo jau antrą kartą. Tačiau du iš 
400 maskviečių nusprendė pasilikti Vaka
ruose. Politinio prieglobsčio Italijoje pa
prašė tik ką iš lėktuvo išlipęs vienas ba- 
letininkas, o gastrolėms įpusėjus — operos 
solistė Renata Babak.

RAUDUVĖ ITALIŠKAI

Gimęs Lietuvoje, bet dabar gyvenąs 
Vak. Vokietijoje Kostas Rauduvė parašė 
knygą „Balsai iš anapus“, kurią dabar iš
leido italų knygų leidykla Tedeschi.

K. Rauduvė, baigęs psichologijos ir filo- 
sifijos mokslus, per pastaruosius aštuonis 
metus užrašė 7.200 mirusiųjų balsų, ku
riuos jis girdėjęs įvairiomis kalbomis. 
Tarp šių buvo daug žinomų asmenų. Kaip 
reikėjo ir tikėtis, lietuvis autorius girdėjo 
ir Stalino šauksmą iš pragaro: „Baisiai 

• karšta, ugnis“...

ATOSTOGOS ROMOJE

Nuo karo pabaigos Monzoje gyvenąs 
dail. Adomas Kondratas praleido dviejų 
savaičių atostogas Romoje ir liet, kolegijos 
ūkyje Frascati. Būdamas Italijos sostinėje, 
A. Kondratas aplankė Kolegiją ir Lietuvos 
Pasiuntinybę prie Šv. Sosto.

ŠVEICARIJA
PASIRODĖ LIETUVIAI

Lapkričio 22 d. Schaffhauseno mieste 
gastroliavo J. Stasiulienės lietuvių tauti
nių šokių grupė, ir prof. J. Eretas skaitė 
paskaitą šio miesto gyventojams. Profeso
rius labai gerai susiderino su šokėjais, sa
vo paskaitą padalydamas į tris dalis: jam 

.kalbant, šokėjai galėjo ilsėtis. Prof. Eretas 
charakterizavo tautinius šokius, apibūdino 
lietuvių kalbą, iškeldamas jos senumą bei 
archajiškumą ir nušvietė dabartinę nelem
tą padėtį Lietuvoje. Profesoriaus kalba ir 
šokėjų pasirodymas buvo publikos entu
ziastiškai sutikti katutėmis. Reikia paste
bėti, kad didelė publikos dalis buvo vidu
rinių mokyklų moksleiviai ir, galimas 
daiktas, apie Lietuvą girdėjo pirmą kartą. 
Gruodžio mėnesį J. Stasiulienės tautinių 
šokių grupė gastroliuos Vokietijoje Bad 
Woerishofen mieste. Gaila, kad pati J. Sta- 
siulienė ten negalės pasirodyti, nes rimtai 
susirgo.

J. J.

„Alio! Malūnas? Sujunkite mane su 
svarstyklėmis...“

(Pokalbis telefonu)
»♦*

„Jis išpuolė iš kambario tik po triusikais. 
sužalojo kaimyną ir pakėlė visą laiptinę“.

(Iš parodymų draugiškame teisme)

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.

Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas 
kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973.

3% 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% 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.

Pabiros
„Valstiečių laikraštis“ rašo:
Jungtinėse Valstijose už gyvą kiškį mo

ka 16-19 dolerių. Maždaug tiek pat kainuo
ja 60 kg. lašinių.

Lenkijoje sugautas gyvas kiškis kainuo
ja tiek, kiek tona akmens anglies.

Prancūzijoje už 120 sugautų kurapkų 
galima įsigyti mažalitražinį automobilį.

Danijoje veislinė karvė keičiama į 39 
kurapkas.

„TAUTINIS“ KOSTIUMAS

Britų spauda pastebėjo, kad keisčiausią 
„tautinį“ drabužį per pasaulinės gražuolės 
rinkimus vilkėjusi Miss Australija (lietu
vaitė V. Radinaitė). Tai buvusi balta suk
nelė, skelta nuo apačios per visą pilvą. 
(Lietuviai entuziastai aiškina, kad ji būtų 
tikrai laimėjusi pirmąją vietą, jei būtų pa
sirodžiusi liet, tautiniuose drabužiuose).

TIK PER KALĖDAS...

Kaip žinoma, Kodak firmoje dėl užsitę
susio streiko susirinko daugybė neišaiškin
tų spalvotų filmų. Vienas skaitytojas „The 
Times“ dienrašty kreipėsi į tos firmos dar
bininkus, kad jie padarytų filmų savinin
kams kalėdinę dovaną, išaiškindami jų 
prisiųstas filmas. Po Kalėdų, girdi, vėl ga
lite streikuoti.

LIETUVIŠKAS SKRIPKORIUS

Tokiu pavadinimu „Išeivių Draugas“ 
Nr. 9 1914 m. įsidėjo skelbimą. Toliau ja
me sakoma: „Vedu orkestrą, grajus atlie
ku tikrai artistiškai. Orkestras susideda iš 
5 žmonių, gerai išsilavinusių. Už atlošimą 
per vakarėlius, vestuves ir t. t. imu pigiau 
negu kiti, pav. žydai. Kreipties ypatiškai 
ar per laišką. A. Rupeika“

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,

1948 m. gruodžio 2 d.
— Gorainiškis straipsnyje apie mūsų vi

suomenę, tą visuomenę suskirsto į tris 
grupes: gerieji ir veiklūs, geri, bet reika
lingi paramos ir paskatinimo ir išversta- 
skūriai, pabėgę dėl savo netikusių darbų 
ir vaidiną kankinius.

— Nusiskundžiama, kad JAV leidžiamas 
„Keleivis“ smarkiai užsipuolęs „Britanijos 
Lietuvį“ ir DBLS.

.— Namų Fondo įnašuose jau atsiranda 
vardų, aukojusių net po 5 svarus. Gaila, 
jų nei vieno šiuo metu nebėra Anglijoje.

— „Rūtos“ draugijos vaidintojai Londo
ne pastatė „Kuprotą Oželį“.
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