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Ne visai taip
Labai dažnai tenka girdėti tokį lietuvių
pasisakymą: „Lietuviškų laikraščių ne
skaitau, nes visas žinias randu angliškuose
laikraščiuose“. Gal ne visiškai taip yra.
Skaitytojas, kuris ieško žinių tiktai apie
einamuosius įvykius — žydų-arabų karą,
Belfasto riaušes, Watergate skandalą ar
futbolą — angliškuose laikraščiuose tikrai
ras jų žymiai daugiau ir išsamesnių. Sa
vaime suprantama, kad lietuviškas laikraš
tis negali pasiųsti savo korespondentų į
pasaulio sostines, karo frontus ar futbolo
rungtynes ir tuos visus įvykius aprašinėti.
Lietuviškieji laikraščiai, iš tikrųjų, ne
tam ir skiriami, kad kartotų tas pačias,
iki nuobodumo įkyrėjusias, anglų ar vokie
čių dienraščių žinias. Jeigu tos žinios ir
pateikiamos, tai tiktai trumpos santraukos
formoje arba sąryšyje su lietuviškaisiais
interesais.
Bet kur girdėta, kad svetimieji laikraš
čiai plačiau rašytų apie lietuviškuosius rei
kalus. Kur radome parašyta apie Lietuvių
Enciklopediją, Tautos ar Lietuvių Fondus,
Lietuvių Bendruomenę, Lietuvių operą,
knygų leidyklas ir bendrai apie lietuvišką
ją kultūrą? Kuris laikraštis registruoja
penkiuose kontinentuose išsisklaidžiusią
lietuvių kultūrinę veiklą, suvažiavimus,
mokyklas, koncertus, meno ir literatūros
kūrinius, mirimus ir visus kitus smulkius
įvykius, kurie sudaro lietuviškojo gyveni
mo esmę? Joks — išskiriant lietuviškuo
sius! Todėl atimkite lietuvišką laikraštį —
ir iš karto turėsite mūsų tėvų išgyventąją
spaudos draudimo gadynę, vos nesunaiki
nusią visą lietuvių tautą. Štai, kodėl joks
kitomis kalbomis leidžiamas kad ir pats
geriausias laikraštis negali atstoti lietu
viškojo.
Kai kurie skaitytojai sako, kad mūsiškis
savaitraštis per brangus. Kodėl jis toks,
jau buvo anksčiau rašyta. Iš tikrųjų jis
nedaug brangesnis už angliškuosius. Tiesa,
ten daug puslapių. Bet ar visus juos mes
skaitome. Kiek jų skiriama skelbimams ir
reklamoms, kurios surenka laikraščiui ka
pitalą? Neabejotina, kad ir „Europos Lie
tuvis“ pasididintų, jeigu 'koks nors lietu
viškas biznierius primokėtų po tūkstantį
svarų ar daugiau už puslapį. Vien iš pre
numeratų joks anglų, vokiečių ar ameri
kiečių laikraštis neišsilaiko.
Dar kiti sako, kad esą lietuviškų laik
raščių galima pigiau užsisakyti JAV ar
Kanadoje. Ir dar geresnių. Tas yra tiesa.
Bet tie laikraščiai, kaip ir „Aušra“ iš Prū
sų, pasiekia mus tik per 5-6 savaites, o
kartais ir per 3-4 mėnesius (paprastu paš
tu). Be to, jie daugiau ar mažiau pritai
kyti savajam kiemui. Savojo miesto ir
apylinkės smulkūs įvykiai, kurie mūsų per
daug nedomina, ten dažnai užima gana
daug vietos. Bet, gink Dieve, tegu niekas
neatsisako prenumeruojamo užjūrio lietu
vių laikraščio, nes jiems taip pat skaityto
jai reikalingi, jie taip pat kovoja už išsi
laikymą. Susipratusiam lietuviui ir 2-3 lie
tuviški laikraščiai nebus perdaug. Juk ne
be reikalo nepriklausomoje Lietuvoje lai
mėjo premiją šūkis — Tik laukiniai laik
raščių neskaito!
Lietuviškųjų laikraščių skaitytojų eilės
retėja. Likusieji turi suglaudinti gretas ir
naujų draugų prisitraukti. Laikykimės, kol
galime, nes gali ateiti laikas, kad lietuviš
ko spausdinto žodžio ir su žiburiu nebesu
rasime.
J. Vikis

Ben-Gurion
Paskutinis iš trijų sionizmo ir Izraelio
valstybės šulas Ben-Gurion (Liūto sūnus),
išgyvenęs keturis savo sukurtos jaunos
valstybės karus, mirė gruodžio 1 d., sulau
kęs 87 metų amžiaus. Kiti du buvo — sio
nizmo kūrėjas Teodoras Herzle ir pirma
sis Izraelio prezidentas mokslininkas ir po
litikas Chaim'as Weicmanas. Tik Goldą
Meir, nors ir jaunesnė, dar gali gretintis į
šios trejukės draugystę, bet jos vardas
daugiau siejasi ne su valstybės kūrimu, o
su jos administravimu.
Dovydas Ben-Gurion, kilęs iš Plonsko,
Lenkijoje, yra neginčytinai skaitomas Iz
raelio valstybės tėvas, jos pirmas ministeris pirmininkas ir kariuomenės organiza
torius. Jo nuolatinių pastangų dėka hebra
jų kalba buvo priimta kaip valstybinė Iz
raelio kalba. 1948 metais gegužės 14 d. se
name Tel Avivo kine paskelbęs Izraelio
nepriklausomybę, per 15 metų jis rūpinosi
jos apsauga ir gerove su tokiu pat įkarščiu
ir sugebėjimu, kaip ChurchilTis, Adenauer'is ar de Gaule rūpinosi savaisiais kraš
tais. Į amžiaus galą, pasitraukęs į nuoša
lų kibutzą (kolektyvinis ūkis), žydų tau
tai jis išliko patriarchalinis laisvos valsty
bės simbolis, kaip lietuviams Basanavi
čius.
Gal ne visiems yra žinoma, kad BenGurion nebuvo šovinistas. Jis pakartotinai
bandė tartis su arabais, turėjo jų tarpe
daug draugų, siekė sukurti bendrą žydų-
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DAR NEAIŠKU
Labai nepopuliarus Graikijos preziden
tas Papadopoulos nuverstas ir jo vietoj at
sisėdo kitas kariškis Gizikis. Dėl šitokio
valdžios pasikeitimo politikų nuomonės
įvairuoja. Vieni mano, kad valdžia pasuko
demokratėjimo keliu, o kiti — priešingai,
kad ji grįžo prie pirmykščio „pulkininkų“
režimo.
Valdydamas Graikiją šešis metus, Papa
dopoulos daugiau rūpinosi pats asmeniš
kai įsitvirtinti, negu panaikinti „pulkinin
kų“ režimą. Tačiau šių metų gale vis dėlto
jis bvo numatęs rinkimus į Graikijos par
lamentą nors ir iš vienos partijos kandida
tų. Jam pačiam specialiais rinkimais pre
zidento vieta buvo užtikrinta iki 1981 me
tų.
Naujasis prezidentas Gizikis sudarė ga
na mišrią vyriausybę, kuri iki šiol vis dar
nepasisako, kokiu būdu ji numato kraštą
valdyti. Tuo tarpu aiškėja tik vienas da
lykas, kad jis nesiskubina nei į demokra
tijos, nei į monarchijos pusę. Graikijos ka
riuomenė, išaugusi vakarietiškų tradicijų
įtakoje, iškeitė tas tradicijas į Pietų Ame
rikos karinės diktatūros sistemą. Ar ji grįš
į savo tikrąją vietą, ir į kurią pusę pasuks
iš dabartinės kryžkelės — dar neaišku.

E AS A VL YJE
NAFTA ANAPUS UŽDANGOS
Nors Sov. Sąjunga kasmet išveža apie 50
milijonų tonų naftos, (reikia užsienio va
liutos), bet jau dabar nebepajėgia pilnai
patenkinti vis didėjančios savojo valstybių
bloko reikalavimų.
Iki šiol visą trūkstamą naftą ji gauna iš
arabų kraštų, daugiausia iš Irako. Ir ne
reikia mokėti auksu, nes nafta mainoma į
ginklus. Per paskutinius kelis metus ara
bai gauna ginklų už 250-300 mil. svarų
kasmet. Todėl suprantamas yra Sovietų
noras nepaleisti iš savo kontrolės Artimų
jų Rytų.
Paskutiniuoju laiku vis daugiau prade
dama kalbėti apie Sovietų projektą naftą
internacionalizuoti. Tai yra ją padaryti
priverstinai prieinamą visiems kraštams.
Gal ir gera idėja, jeigu ji apimtų ir Sov.
Sąjungoje esančius naftos šaltinius.

BIJO PAVĖLUOTI
Vakarų karo ekspertai tvirtina, kad jei
gu Sov. Sąjunga per ateinančius 2-3 me
tus nesunaikins Kinijos karinių pajėgų, tai
po to bus per vėlu. Jau dabar Kinija turi

Diplomatinis atodrėkis
D. Britanijos užs. reikalų ministeris sir
Alec Douglas Home pagaliau apsilankė
Maskvoje. Tai reiškia, kad po 105 rusų
diplomatų prieš dvejus metus ištrėmimo,
normalių santykių paviršiuje užsidėjusi le
do pluta, pamažu pradeda tirpti. Praside
da lėtas diplomatinis atodrėkis.
Sąlygos apsilankymui buvo gana palan
kios, nes pirmą kartą per 30 metų D. Bri
tanija ir S. Sąjunga didžiųjų pasaulinių
problemų konflikte atsidūrė toje pačioje
fronto pusėje. Abu kraštai siekia taikos
Vid. Rytuose, abu nori vakarinį Jordano
upės krantą atiduoti palestiniečiams ir,
svarbiausia, abu kraštai, bent oficialiai,
nepritaria JAV ir Olandijos politikai, re
miančiai Izraelį. Jeigu, kaip išvedžioja bri
tų dienraštis „Guardian“, užsienio reikalų
ministerių pasitarimuose būtų tik Vid. Ry
tų klausimas, tai jis būtų labai lengvai iš
spręstas.
Iš tikrųjų D. Britanija žydų-arabų kon
flikte pralenkė net S. Sąjungos lūkesčius.
Karui prasidėjus, ji kartu su kitais E. E.
Bendruomenės kraštais pareiškė, kad ne
norėdama pakenkti taikos reikalui, ji pa
silieka visiškai neutrali. Sovietų Sąjunga
buvo daugiau negu patenkinta, kad D. Bri
tanija kartu su Prancūzija atsisakė siųsti
ginklus Izraeliui.
D. Britanija padarė dar vieną, gal ne

visų pakankamai įvertintą, bet Sovietus
patenkinantį gestą — ji neparodė jokio su
sidomėjimo ar pritarimo kanclerio W.
Brandto pakartotinai siūlytai politiškai
vieningos Europos idėjai.
Kitoje balanso pusėje sir Alec turi įsi
rašęs ir mažiau malonių klausimų. Svar
biausieji jų yra anglams nepalankus pre
kybos balansas, ginkluotų pajėgų Europo
je sureguliavimo klausimas ir saugumo
bei bendradarbiavimo konferencija.
Paskutinieji du klausimai tarp savęs ga
na tampriai rišasi. Kol Sovietai nesuma
žins savo ginkluotų pajėgų Europoje, kol
tos pajėgos nesibalansuos su Nato pajėgo
mis, tol vargu ar būtų galima kalbėti apie
Europos saugumą. Iš kitos pusės, kol S. Są
jungoje bus persekiojami žmonės, nesutin
ką su jos politinėmis idėjomis ir-nebus
leista tiems žmonėms laisvai judėti ir keis
tis kultūrinėmis vertybėmis, tol tikros tai
kos Europoje ir visame pasaulyje negali
ma tikėtis.
D. Britanijos užsienio reikalų ministerio
vizitas buvo pirmieji žingsniai čia paminė
tiems klausimams pajudinti. Jeigu jam bus
pasisekę išplėšti nors vieną naują vagą ši
tame labai sunkiame politiniame dirvone,
tai kelionė nebus buvusi veltui.

Lucanus

Katalikai Lietuvoje
(Iš „The Sun“, Baltimore)

Atsigaunanti Lietuvos Katalikų Bažny
čia, atrodo, privertė sovietų valdžią suda
ryti su ja šiokias tokias paliaubas. Kitokiu
atveju, sako Lietuvos' katalikai, padidėtų
politinė opozicija ir atviras antisovietinis
nacionalizmas, kuris Pabaltijo valstybėse
ir taip jau sudaro Kremliui nemaža rūpes
čio. Nors vieni kitų nekenčia, abi pusės,
atrodo, pasiruošusios daryti mažus kom
promisus. Po trijų metų žiaurių persekio
jimų valdžios pareigūnai, atrodo, atlyžo.
Daromi maži gestai Bažnyčios link: šiek
tiek išleidžiama Šv. Rašto ir maldaknygių.
Katalikų vadovybė, sustiprinta jaunomis
tikinčiųjų jėgomis, mano, kad gal pavyk
sią atsiekti kompromiso „gyvenk ir leisk
kitiems gyventi“, kaip yra kaimyninėje
Lenkijoje.
O komunistų pareigūnai mano, kad pra
ūžus kovingo entuziazmo bangai, kurią su
kėlė pastarųjų laikų persekiojimai, protes
tai, demonstracijos, simpatijos Bažnyčiai
savaime sumažės.
Vienas jaunas katalikas, kuris keletą
metų buvo Bažnyčiai remti komitete, gy
rėsi: „Mes susitikom su jais atviroje kovo
je, ir jie pralaimėjo. Mes manom, kad ko
egzistencija galima, tik už sovietų valdžios
rėmimą jie turi gerbti mums garantuotą
tikėjimo laisvę. Jie supranta, kad pavojin
gesnis jiems yra lietuviškas nacionalizmas,
o ne katalikybė“.
Komunistų pareigūnai į tai žiūri savaip.
„Kova prieš bažnyčią buvo naudinga tik
mūsų priešams... Mes nebematome dauarabų valstybę ir net parašė knygą apie
savo pasikalbėjimus su arabų vadais. Pa
sikalbėjime su spaudos atstovais 1970 m.,
jis nustebino žydų patriotus pareikšdamas,
kad Izraelis turi grąžinti visus iš arabų
užkariautus plotus, išskyrus Golano aukš
tumas ir Jeruzalę, šiandien jau girdime ir
Goldą Meir, kalbančią lygiai ta pačia kal
ba.

giau reikalo bendrai ateizmo akcijai, kuri
dažnai tik apjungė katalikus ir iškėlė baž
nyčią“, pasakė V. Chadzevičius, redakto
rius Lietuvos jaunimo laikraščio „Katali
kybė išnyks pati“. Didžiausia priežastis
nesutarimo tarp Bažnyčios ir sovietų pa
reigūnų buvęs penkis metus trukęs ginčas
dėl kunigų teisės ruošti vaikus pirmajai
komunijai. Yra laikoma, kad Kalantos su
sideginimas ir po to dvi dienas trukusios
demonstracijos buvęs posūkis santykiuose
tarp Bažnyčios ir valdžios.
Lietuvis mokslininkas, aktyviai dalyva
vęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ ruošime, taip padėtį aiškinęs: „Lietu
viai yra ramūs ir konservatyvūs žmonės.
Bet ir jų kantrybė baigės dėl religinių per
sekiojimų. Bažnyčios puolimai — Maskvos
įsakymu daugiau kaip trejus metus žiau
riausiu būdu varomi — nesustabdė nacio
nalizmo, kaip buvo tikėtasi. Priešingai, jį
dar paskatino. Yra daug žmonių pas mus,
kurie sovietų režimą ima kaip realybę
(fact of life). Jie gali jo nemėgti, jie ne
kenčia, kad rusai valdo Lietuvą, tačiau
komunizmas čia yra — bent tuo tarpu. Ta
čiau Bažnyčia yra kas kita. Lietuviai pri
ėmė krikščionybę daugiau kaip 500 metų
atgal ir krikščionimis palieka. Taškas. Nie
kas jų nepakeis. Mes esam per daug užsi
spyrę. kad pasiduotume spaudimui. Prie
vartaudama mus tikybiniuose reikaluose,
Maskva tikrai rizikuoja prarasti turimą
kontrolę“.
(ELTA)

ONAI MURAŠKIENEI mirus,
jos giminėms gilią užuojautą
reiškia ir kartu liūdi

Manchesterio Liet. Soc. Klubo
Valdyba ir nariai

apie 30 tūkstanties mylių atominių raketų
ir apie 50 — septynių šimtų mylių. Per ke
letą metų ji gali atominių ginklų srity pa
sivyti Sov. Sąjungą.
Paskutiniuoju metu Sov. Sąjungoje iš
vystyta ypačiai smarki propaganda prieš
Kiniją. Skelbiama, kad Kinija ruošiasi su
naikinti Rusiją ir kad didesnė biudžeto
dalis einanti ginklų gamybai.
Prahoje buvo susirinkusi Europos ko
munistų (iškaitant D. Britaniją) partijų
konferencija, kuri paskelbė, kad Kinijos
santvarkai nebetinka komunizmo vardas.
To paties bus siekiama pasaulinėje komu
nistų atstovų konferencijoje ateinančių
metų pradžioje.
ŠALIN GINKLUS

reikšmę Turkijai. Dar visai neseniai, no
rint persikelti automobiliu iš vieno kranto
į kitą, Istambulo gyventojams tekdavo ei
lėje laukti 2-3 valandas, nors veikė 17 kel
tų. O sunkvežimiai kartais sugaišdavo parą
ir daugiau. Jų eilės driekdavosi 16-17 ki
lometrų. Statistikos duomenimis, šiemet
keltai pergabeno per Bosforą beveik 6 mi
lijonus mašinų.
Mintis nutiesti tiltą kilo dar žiloje seno
vėje. Beveik prieš 2,5 tūkstančio metų Per
sijos šachas Darijus pastatė per Dardane
lus pirmąjį plaukiojantį tiltą, kuriuo pra
žygiavo jo 80 tūkstančių armija. Bet tiltas
neilgai tarnavo. Didysis Italijos renesanso
epochos veikėjas Leonardas da Vinčis taip
pat kūrė tilto per Bosforą projektą. Ir vė
lesniais metais buvo keletas tilto projektų.
Bet visi jie buvo atidėti, nes stigo lėšų.
Taigi nuo šiol Europą ir Aziją jungia
tiltas. Labai patenkinti jo atidarymą suti
ko Istambulo, taip pat ir visos Turkijos
gyventojai. Ir ne tik todėl, kad tilto bokš
tai, šaunantys į 165 metrų aukštį, puošia
miestą. Svarbiausia — dabar nukeliauti iš
Europos į Aziją nesunku. Tereikia tik ke
leto minučių kelionės automobiliu.
„V. L.“

D. Britanijos darbiečių partija pasiūlė
sumažinti gynybos išlaidas 1.000 milijonų
svarų per metus. Konservatoriai taip pat
numato ateinančiais metais gynybos išlai
das sumažinti 50 mil. svarų. Esą santy
kiams pagerėjus, galima sumažinti ir gy
nybos išlaidas. „The Daily Telegraph“ sa
vo vedamajame (28. 11. 73) klausia: „Jei
gu" karo pavojus yra praėjęs ir santykių
pagerėjimas (detante) gali garantuoti sau
gią ateitį, tai kodėl rusai nemažina apsi
LENKTYNĖS
ginklavimo išlaidų?“
Pagal gen. Walter Walker tame pačia
Jau anksčiau buvo minėta, kad neužilgo
me laikrašty patiektus davinius, Sovietų pasirodys amerikiečio J. Barron knyga,
Sąjunga apsiginklavimo srityje seniai pra pavadinta „KGB“. Tai būsianti Sovietų
lenkė JAV ir visą likusį pasaulį.
agentų istorija, apimanti visame pasauly
veikiantį šnipų tinklą.
TILTAS PER BOSFORĄ
Ta proga FCI žinių agentūra abejoja,.ar
tokį darbą iš viso įmanoma padaryti. Esą
Tiltas per Bosforą — vienas didžiausių prieš penkis metus Sovietų žurnalistas Ry
pasaulyje. Jis pradėtas statyti 1969 metais. tų Berlyne Julius Mader išleido knygą, pa
Jo ilgis viršija pusantro kilometro. 64 vadintą „Who's who in ČIA“. Joje aprašy
metrų aukštyje ant plieninių lynų, kurių tos biografijos trijų tūkstančių JAV slap
storis daugiau kaip pusė metro, kabantis tosios tarnybos agentų, veikiančių 120
tiltas gali praleisti net okeaninius laivus. kraštuose. Knygos dydis — 606 puslapiai.
Jo važiuojamąja 33 su viršum metrų plo
Pasak minėtos agentūros, KGB tarnybo
čio dalimi vyksta trijų eilių eismas abiem je turėtų būti 20-30.000 agentų^ Jų visų
kryptimis. Projektinis tilto pajėgumas — veiklą sutalpinti į vieną knyąą. esą neįma
daugiau kaip 20 tūkstančių automobilių noma. Išsamiam jų aprašymurVeikalas tu
per parą abiem kryptimis.
rėtų būti ne mažesnis kaip 12-kos tomų.
Bosforo tiltas turi didžiulę ekonominę Londono telefono abonentų knyga.,

SejitiįnioS

DIENOS

— Sov. Sąjunga esanti pasiūliusi JAV ir
— Saudi Arabija užminavo savo naftos
V. Europai parduoti naftos, nors oficialiai įrengimus, kad esant reikalui, galėtų juos
ji remia naftos suvaržymus arabų kraš išsprogdinti.
tuose.
— Daugiausiai žydų tankų egiptiečiai
— Leningrade buvo užsidegęs žinomas sunaikino rusų gamybos bombomis — la
viešbutis „Europa“. Jis yra 101 metų se gaminais.
numo. Jame nakvoję apie 120 britų išsi
— Lenkija pradėjo siųsti į Egiptą para
gelbėjo.
šiutininkų dalinius.
— Tel Avive žydai demonstravo prieš
— Bukarešte įvyko švietimo ministerių
min. pirmininkę Goldą Meir ir gen. M. konferencija, kurioj buvo aptariamos ga
Dayan'ą.
limybės studentams mokytis ir gauti dip
— Dr. Sacharovas nutarė išvažiuoti į lomus bet kuriame Europos universitete,
JAV, nes jo žmonos sveikata dėl tardymų įskaitant kraštus anapus gelež. uždangos.
pablogėjo. Nežinia, ar jam bus duotas lei — Sovietų rašytojas Amalrik'as paleis
dimas išvykti.
tas iš darbo stovyklos, bet paliktas ištrėmi
— Arabų vyriausybių konferencija Al me.
žyre pasiūlė Europai atsiriboti nuo JAV,
— E. Ekonom. Bendruomenės kraštai
jei nori gauti naftos.
paruošė bendrą darbo ir atostogų planą.
— Sov. Sąjunga pasižadėjo parduoti In Jame siūloma visuose kraštuose 40 valan
dijai apie 4,5 mil. tonų naftos.
dų darbo savaitė ir 4 savaitės atostogų.
— 2į mil. Naujosios Gvinėjos-Papuos
— Saudi Arabijos naftos ministeris Ah
puslaukinių gyventojų gruodžio 2 d. gavo med Jamani pažadėjo, kad D. Britanija
nepriklausomybę. Tuo tarpu naujoji vals gaus kas mėnesį ne mažiau naftos, kaip
tybė dar nėra pasirinkusi vardo ir bendri gavo rugsėjo mėnesį.
nės kalbos.
— Prezidentas Tito pareiškė, kad nepa
— Lapkričio 30 d. prasidėjo mokslinin sitrauks iš pareigų, kol pajėgs jas atlikti.
kų apsikeitimas tarp Sov. Sąjungos ir
— Būdamas Indijoje, Brežnevas pasiūlė
JAV.
sušaukti Azijos kraštų saugumo konferen
— Jungtinės Tautos iki šiol jau yra pri- ciją.
ėmusios 3.000 rezoliucijų, o Saugumo Ta
— Iki šiol dar vis galutinai nenustatyta,
ryba — 341. Beveik visos jos jau seniai už kaip pranyko 18-kos minučių įrašas- iš
mirštos.
magnetofono juostos, kurioje, spėjama,
— Brežnevas pareiškė Indijos socialis prezidentas Nixonas aptarė su savo štabo
tams, kad valdžioje opozicija yra nereika viršininku Holdermanu Watergate reika
linga, nes ji „nutraukia ryšį tarp valdžios lus.
ir žmonių masių“.
— Viename Londono priemiestyje, dar
— Sovietų tanklaiviai Hamburge perpi prieš pradedant išduoti benzino kuponus,
la naftą į JAV laivus, kurie plaukia į Ame vagys įsilaužė į paštą ir pasivogė 1.320
riką. Arabai esą nepatenkinti.
knygučių.
— Vakarus pasiekė žinios, kad Sov. Są
jungoje vėl smarkiai persekiojami baptis
tai, kurių ten priskaitoma apie pusė mili E V ROPOS LIETUVIS —
jono ir apie 3 mil. jiems prijaučiančių.
LITHUANIAN WEEKLY
— Anglijoje bankrutavo „London &
Printed and Published in Gt. Britain by
County Securities“ bankas, kurio valdybo
je yra liberalų partijos vadas Jeremy the Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
Thorpe.
Registered as a newspaper at the Post
— Libijos vadas Gaddafi, neseniai norė
jęs sujungti Libiją ir Egiptą į vieną vals Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
tybę, dabar susipyko su prezidentu Sadair Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
t‘u ir uždarė savo atstovybę Egipte.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
— Olandų vyriausybė atsisakė paskelbti
antižydišką pareiškimą už teisę gauti naf savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina metams 5,50 sv., do
tos iš arabų.
— Britų ir Sovietų mokslininkai skelbia, lerio kraštuose — 14 dol. metams; Vokieti
kad jie pagauną radio signalus iš kitų sau joje — DM 35.
Pensininkams 3.00 sv. Anglijoje.
lės sistemoje esančių žvaigždynų.
Atskiro numerio kaina — 12 p.
— Pradėjus išduoti benzino taupymo
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
knygutes, 200 privatiškų pardavimo punk
tų jau visiškai užsidarė. Iš viso Anglijoje jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak
cija nešima atsaknmvh*«
yra 30.000 benzino pardavimo stočių.
— Maskvos universiteto profesorius šiVienoj skilty (dėto skelbimo kaina 1.00
chanovič'ius už tarybinės santvarkos šmei sv. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai
žimą pasiųstas į psichiatrinę ligoninę.
brangiau.
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Pasaulio Literatūra
veno JAV. Žymūs ankstyvesnieji kūriniai
yra „Dainavos šalies senų žmonių padavi
Neseniai pasirodžiusi didelė ir stora mai“ (1912), klasiškas liet, tautosakinis
(1200 puslapių) knyga turi atitinkamai il novelių rinkinys „šiaudinė pastogė“
gą pavadinimą: „Modernios Pasaulio Lite (1921) ir kelios dramos. Jo puikiausias
ratūros Vadovas“. Autorius — Martin Sey- darbas, epiškas romanas „Dangaus ir Že
mour-Smith; knyga išleista Wolfe Pub mės Sūnūs“ (1954-63), suplanuotas šio
lishing Co, Londone, kainuoja 10 sv.
šimtmečio pradžioje, bet nebaigtas. Tai yra
Šiltos kritikų recenzijos spaudoje yra vienas iš retų modernių veikalų apie Kris
pilnai užtarnautos: autoriaus erudicija taus gyvenimą, turįs tikrą literatūrinę ver
lengvai susidorojo su plačia informacine tę.
pradalge ir daugybe faktų. Stilius yra toks
Iš Baltijos literatų lietuviai ir suomiai
sklandus, kad knyga skaitosi beveik kaip labiausiai buvo pasidavę ultra-modernių
judėjimų, kaip rusų futurizmas ir vokie
romanas.
čių
ekspresionizmas, įtakai. Estijoj ir Lat
Pasaulio literatūra yra diskutuojama 33se skyriuose, pradedant Afrika ir Albani, vijoj nebuvo tokio avant garde žurnalo,
ja, baigiant Jugoslavija. Skyriuje „Mažiau kaip poeto Kazio Binkio (1893-1942) „Ke
žinoma Vakarų literatūra“ ne maža vietos turi Vėjai“, kurio vardas atiteko vienai
paskirta beletristikai ...„tų Sovietų Sąjun lietuvių rašytojų grupei. Deja, ji nedavė
gos respublikų, kurios turi nuosavas žy nei vieno labai talentingo rašytojo. Atski
mesnes literatūras“. Trumpai paminėjęs rai ir ilgiau išsilaikė kairysis „Trečiojo
gudų, armėnų, gruzinų ir osetų spaudą, au Fronto“ ratelis.
Žymiausi šios grupės rašytojai buvo
torius plačiau sustoja prie Ukrainos ir Pa
baltijo kraštų rašytojų. Jis pabrėžia, kad poetė Salomėja Neris (1904-45) ir novePabaltijo literatūros išsivystymas buvo listas Petras Cvirka (1909-47), atviras sostaigiai sulaikytas rusų okupacijos. Visų cial-realistas su satyrišku prieskoniu. Ki
trijų kraštų rašytojai įdomiai panagrinė- tų ryšiai su tuo rateliu buvo palaidesni.
jami, ypatingai estai. Apie lietuvius štai Bernardas Brazdžionis (1907) tęsė simbo
likų tradiciją, išvystytą mistiko Vydūne
kas parašyta:
„Caro rusifikacijos politika XIX amžiu (Viliaus Storastos, 1868-1953), kurio popu
je, draudusi lietuvišką spaudą (1865- liariausias kūrinys buvo tragiška drama
1905) privedė prie stiprios nacionalistinės „Amžinoji ugnis“ (1928), ir Jurgio Balt
išraiškos tų laikų lietuvių literatūroje. rušaičio (1873-1944), pradėjusio kurti rusų
Kaip Estija ir Latvija, Lietuva buvo trum kalba. Baltrušaičio lietuviškos poemos nuo
pai nepriklausoma tarpkario metu; dabar 1930 m. buvo rašomos įspūdinga techniška
ir ji yra tapusi viena iš TSRS respublikų. forma. Brazdžionis yra dar grynesnis sim
Katalikų dvasiškij a, sekdama vieno savo bolistas, tikrfas kitikščionis, bet pagrinde
vyskupo pavyzdžiu, pradėjo slaptai įvežti platonistas, išsiilgęs turtingo idealų pasau
knygas rusų priespaudos laikotarpyje; tas lio. Jonas Aistis (Kossu-Aleksandravičius,
buvo labai naudinga lietuviškos literatū 1904), dabar gyvenantis JAV, yra origina
ros išsivystymui, nors kunigai veikė gal ne liausias iš moderniųjų lietuvių poetų: jis
tiek dėl pačios laisvės, kiek iš baimės dėl yra pasišventęs asmeninėms temomis. Jo
bandymai parašyti patriotinius eilėraščius
religijos ateities.
Spįausdinta lietuviškoji literatūra atsi prarastos tėvynės temomis nebuvo tokie
rado tik XVIII amžiaus viduryje. Viena iš sėkmingi. Aistis turi savitą stilių ir rašy
pirmųjų svarbių tautinių poemų buvo pa mo būdą. Jo pirmoji knyga pasirodė 1933
rašyta kun. Antano Baranausko (1835- m.; daug jo geriausių eilėraščių yra kny
1902). Tai jo žavingasis „Anykščių šilelis“ goje „Sesuo buitis“ (1951).
Antanas Vaičiulaitis (1906) dabar taip
— (1858-9) — variacijos apie pušų šilą.
Baranauskas beveik metė poeziją, kai pat Amerikoje, yra žymiausias liet, prozos
buvo įšventintas kunigu. Jo kolega — ku autorius iš jo kartos. Jis pagarsėjo savo
nigas Maironis (Jonas Mačiulevičius-Ma- romanu „Valentina“ (1936), jautria studi
čiulis, 1862-1932), vėliau teologijos profe ja mergaitės, kuri yra emocionaliai per
sorius Kauno Universitete, dominavo lie trapi, negalinti apsispręsti tarp vyro, kurį
tuvių poeziją per dvi kartas. Jo technika myli, ir vyro, kuriam jaučiasi skolinga.
(akcentuotos eilės) padėjo pamatą moder Nuo to laiko Vaičiulaitis daugiausiai rašė
niškai liet, poezijai. Maironio temos — švelnias ir beveik eteriškas noveles. Kai
Lietuvos praeitis ir charakteris — turėjo kurios iš jų yra apie gyvulius, kitos yra
didelės įtakos trumpaamžės Nepriklauso fantaziją: geriausios iš jų yra realistiški
mos Lietuvos kūrimosi laikotarpyje. Jis kaimo gyvenimo aprašymai, kuriuose au
rašė ir herojiškas dramas. Galbūt neišven tonomiškas gamtos pasaulis beveik viršija
giamai jo kūriniai dabar atrodo truputį žmonių pasaulį.
pasenę, — bet jų istorinė reikšmė negali
Prigimtas lietuvių genijus, žinoma, ken
būti ginčytina.
tėjo po Sovietų diktatūra — kaip visi ra
Panašus, bet aukštesnės vidinės vertės šytojai kenčia tokiose sąlygose. Bet, gal
rašytojas yra profesorius Vincas Krėvė- būt, jis išliko mažiau sužalotas, negu ki
Mickevičius (1882-1954). Jis pradėjo kaip tose naujai sukurtose TSRS respublikose.
poetas, bet jo geriausi darbai yra drama ir Taip Juozas Grušas (1901) galėjo parašy
beletristika. Krėvė tapo užsienio reikalų ti dramas, artimesnes vakarietiškoms idė
ministeriu 1940 metais, bet pradėjo slaps joms.
tytis tais pačiais metais, kai sužinojo apie
Socialistinis realizmas nesustabdė lietuStalino dviveidiškumą. Vėliau jis apsigy I vių poetų sekti modernisto Vytauto Ma(Mūsų literatūra vakariečių akimis)

P. MILAŠIUS

Žmonės kaime greit sužino, greit
kalbėti pradeda. „Petronė pametė sa
vo davatkystę“. „Aukštaitį tokį susi
gavo nuo geležinkelio“. „Petrusia jis
ją vadina. Petrusia kvietkužia“. „O ii
Antanėliu jį vadina. Antanėli paukš
tužėli.“

Takas tarp dviejų kaimų juodai
nusimynė per vasarą. Už klojimo ve
ja juodai išminta, kur Petronė sudiev
savo Antanėliui sako. Pavasaris pra
bėgo, nuskubėjo ir vasara, nė nepaju
to Petronė, kaip laikas nuskrido.
Kaimyninėje sodyboje pabaigė kū
limo talką. Atvažiavo vyrai vežti ku
liamąją mašiną į kitą sodybą. Talki
ninkai grėbsto apsidraikiusius šiau
dus, šlavinėja kluone išsibarsčiusius
grūdus. „Petrū-ū-sia!“ — surėkia koks
bernas, lauke šiaudus grėbstydamas.
„Antanė-ė-li!“ atsišaukia merga iš
klojimo. Ką tu jauniems padarysi, neužkimši jiems burnų. Jei ne vieną, tai
kitą — turi jie ką nors užsisėsti.
Lauke pradėjo lyti, suėjo vyrai į vi
dų. Klojimas tuščias, kiek čia dabar
erdvės! Apžiūri bernas tuščią kloji
mą, pasižiūri į šalia stovinčią mergą
ir, pagriebęs ją, ima suktis po kloji
mą. Rilia — rilia — rilia — lia... Ei
liuoja, sukasi pora, gaivalingai prasiveržusios energijos nesuvaldydama.
Sustojo keletą kartų apsisukę, stovi
rankomis susikibę, žiūri viens į kitą ir
juokiasi. Bernas nusiima kepurę, nu

:*A.
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silenkia ir iškilmingu balsu, lyg koks
aktorius, ima deklamuoti: ^Petrusia,
mano mergužia, mano kvietkužia, ma
no meilužiai“ Merga apsikabina jo
kaklą ir tokiu pat dramatišku balsu
deklamuoja: „Antanėli, mano paukš
tužėli, mano širdužėli, mano...“ Ji da
bar tyli, nebesugalvodama, ką sakyti.
Iš būrio kita sušunka: „Mano bezdalėli!“ Petronei to jau buvo perdaug.
Gali ji daug pakelti, bet viskam yra
saikas. Išbėgo ji namo.
Visą dieną rengėsi lyti, prieš pietus
jau pradėjo morgloti, o dabar staiga
pila kaip iš kibiro. Taip kaip ir Petro
nės širdyje. Juoda dabar ir apsiniaukę
nuo visų tų užgauliojimų. Bet nušvis
kada Petronės padangė, taip kaip ir
tas lietus, turės kada sustoti. Išsiveš ją
Antanas į savo kraštą, o ten visi žmo
nės malonūs, mandagūs, viens kito jie
neužgaulioja. Ir kokia meili, graži jų
kalba. Visi ten, jauni ir seni, kalba
kaip Antanas. Paliks ji čia juos, nieka
da negrįš į tą tamsų kaimą.
Parėjo Petronė visa dulkina, paiši
na. Prisipylė burnaprausį šilto van
dens, išsitrinks ji gerai, vistiek lauke
nėra ko veikti, kai taip smarkiai lyja.

Pasidėjo burnaprausį priemenėje
ant grindų, nusivilko bliuską. Tik gir
di, kad šuo ėmė smarkiai loti, daužo
grandines. Paskui kažkas bando ati
daryti duris: klebekš, klebekš, spaudo
klebetą. Klebetas senas, per vidurį iš
dilęs, neiškelia, kiek reikia. Norint
duris atidaryti, reikia klebetą pasukti
į dešinę. Kaimynai visi tai žino, čia,
tur būt, koks svetimas žmogus, Petro
nė užsimeta švarkelį, užsisagsto ir ati
daro priemenės duris. Už jų stovi mo

LIETUVIŠKAS ŽODYNAS

Su dotuiHais
PASAULYJE
VYSK. V. BRIZGIUI 70 METŲ

Lapkričio 10 d. vysk. Vincentui Bnzgiui sukako 70 metų. Vyskupas Brizgys
yra labiausiai spaudoje linksniuojamas
Lietuvos vyskupas. Mat, jam teko okupa
cijos ir karo metais vesti derybas su Mas
kvos ir Berlyno atstovais. Sunki ir nedė
kinga tai buvo pareiga, pareikalavusi daug
takto, išminties ir atsakomybės.
Išsamiau sukakties proga apie vyskupą
V. Brizgį yra parašęs prel. L. Tulaba „Kri
vūlėje“ (Nr. 3, 1973).
PABALTIEČIŲ KONKURSAS

Naujosios Anglijos Pabaltiečių draugija
š. m. gegužės 5 d. Bostone, surengė pirmą
jį jaunųjų pabaltiečių instrumentalistų ir
vokalistų koncertą — konkursą. Pirmą vie.
tą laimėjo pianistas Saulius Cibas iš Mass.,
antrą vietą — pianistas Erik Veski ir tre
čią vietą laimėjo Jūratė Veblaitytė iš New
Jersey. Jury komisiją sudarė: prof. Vyt.
Marijošius, dirigavimo ir muzikos meno
klasės vedėjas Hartfordo universitete, Endel Kalam, estas, muzikos profesorius Bos
tono universitete, ir dr. Karina Gutburgs,
latvių pianistė. Visi trys konkurso laimė
tojai yra darbštūs muzikos studijozai, pa
sižymėję įvairiuose muzikiniuose parengi
muose.

P. T.

teriškė, mažutė, sudžiūvusi, lyg visą
laiką būtų pusbadžiu gyvenusi. Iš po
skaros išsidraikę plaukų pluoštai, nusitrinęs, lietaus permerktas paltas —
visa išvaizda daro pasigailėtiną įspū
dį.
— Ar čia Jociai gyvena? — klausia
nepažįstamoji. Jos kalba ne žemaitiš
ka, tokia kaip Lukošiaus.
— Je, čia, — sako Petronė.
— Tai tamstytė, tur būt, būsi ponia
Jocienė?
— Ko tu nori? — stačiokiškai klau
sia Petronė.
— Tai matote, tamstyte, perprašau
labai ponią už trukdymą, matote, po
nia, mano vyras, Lukošius, Antanas
jo vardas, dirba prie geležinkelio. Tai,
tamstyte, man nieko nesiunčia, aš su
vaikais neturiu ko valgyti, kiti parašė
iš to paties kaimo, kurie su juo dirba,
tai, tamstyte, kiti parašė, kad Anta
nas turi čia jauną panelytę, tai aš ir
atvažiavau pas jį. O jis, žinotum, po
nia brangi, jis man sako: „Grįžk na
mo, pinigai banke sudėti“. Sako jis:
„Dabar negaliu iš banko išimti, bai
gęs darbą, visus pinigus kartu parsive
šiu“. Taip sako jis, bet jis meluoja,
ponia mano miela, tikrai meluoja, jis
prageria viską, prakortuoja, o aš ne
turiu ko valgyti, neturiu ko vaikams
duoti. Jis čia girtuokliauja ir jauną
paneliutę turi, tai ponia, dovanokite,
ponia, už trukdymą. Petraitienė, ta,
kur geležinkelio darbininkus maitina,
ponia Petraitienė, mane čia atsiuntė.
Tai, sakau, ponia, jei ta jo panelytė
tamstos duktė, aš esu jo žmona...

SPAUDOS METRAŠTIS

Užsienio Lietuvių Spaudos Bibliografijos
Tarnyba išleido spaudos metraštį, apiman
tį 1969 m. Metraštis susikristytas į tris da
HARDI MIESTO PRIEGLAUDA
lis: knygų bibliografija, periodiniai leidi
Bardi mieste (Italijoje) kard. A. Samo- niai ir periodinių leidinių straipsniai.
Leidėjas ir administratorius — JAV LB
rė rūpesčiu pastatyta nauja mokykla, ku Kultūros Fondas. Tiražas — 500 egz.
rios pašventinimo iškilmėse dalyvavo vysk.
A. Deksnys, mons. V. Mincevičius ir kt. Ta
RAŠYTOJAI IŠ LIETUVOS
proga „Krivūlė“ rašo:
Ateivių eiles Izraelyje papildė du žydų
„Mums lietuviams yra įdomu žinoti, kad kilmės rašytojai iš okupuotos Lietuvos —
lietuvių tautos didžiojo prieteliaus ir užta 1934 m. gimęs Icchokas Meras ir 1908 m.
gimęs Girša Ošerovičius. Pirmasis pagar
rėjo kard. A. Samorė rūpesčiu Bardi mies sėjo autobiografine knyga „Geltonas lo
tas paasipuošė lietuvių tautos kultūros pa pas“, romanais „Lygiosios trunka akimir.
minklais. Prie Mater Gratiae rūmų stovi ką“. „Ant ko laikosi pasaulis“, vaizduojan
lietuviškasis kryžius su užrašu — CROCE čiais žydų problemas nacių okupacijos me
LITUANA, Jaunimo centro didžioji salė iš- tais. Jo lietuviškai parašyti romanai yra
dekoruota lietuviškais motyvais bei di išversti net į keletą kalbų. G. Ošerovičius
džiuliu Lietuvos etnografiniu žemėlapiu — — poetas, rašęs žydų „jidiš“ kalba. Jiedu
Lietuva Vytauto laikais. Naujosios mokyk įtraukti į „Mažosios lietuviškosios tarybi
los frontinė siena papuošta lietuvės meni nės enciklopedijos“ II tomą. Gyvendamas
ninkės Marčiulionienės sukutra — Lietu Izraelyje, I. Meras žada ir toliau rašyti
vių Madona ir š. m. rugsėjo 16 dieną viena lietuviškai.
Bardi miesto gatvė pavadinta — Via Lituania. Be abejo, tiems Lietuviškiems mo
tyvams realizuoti daug prisidėjo kard. A.
Samorė asmeninis sekretorius prel. V.
Mincevičius. Tuo būdu Bardi miestas su
savo lietuviškais žymenimis byloja italų
tautai apie garbingą Lietuvos praeitį ir
dabartinį jos laisvės troškimą.“
PASISEKIMO PASLAPTIS

černio (1926-45) pėdomis, kuriose žymu ir
egzistencializmo bruožai.
Talentingiausias poetas Sovietų Lietuvoj
yra Eduardas Mieželaitis (1919), kurio ko
munistiniai eilėraščiai yra nuoširdūs, geri,
bet nejaukūs.
Du žymūs lietuviai rašytojai, išvykę į
JAV, yra novelistas ir dramaturgas Algir
das Landsbergis (1924) ir poetas Henrikas
Radauskas (1910-1970). Daugelis H. Ra
dauską laiko pačiu geriausiu lietuvių poe
tu. Landsbergis pagarsėjo su savo „Kelio
ne“ (1955), gilia ir satyriška studija lietu
vio išeivio Amerikoje, kuriai panaudojo
daug autobiografinės medžiagos. Savo dra
mose, kurios buvo vaidinamos visoje Ame
rikoje, Landsbergis vaizdavo savo tautie
čių padėtį tėvynėje ir Amerikoje. Radaus
ko pirmoji poezijos knyga išėjo 1935 m.,
bet jo talentas išsivystė išeivijoje. Nors jis
laikomas modernistu, bet jo negalima pri
skirti nei vienai žymesnei modern, poezi
jos pakraipai. Jo kūryboje susipina dailė
ir žmogiškąja kančia persunkta poezija.
Daugelis H. Radausko eilėraščių gali būti
palyginti su tapytais meno paveikslais.
Nenuostabu, kad kai kurios Radausko
eilės sužavėjo Amerikos poetą Randall
Jarrel ir jos buvo išverstos į anglų kalbą.“

Lietuvių kalbos žodynas mokyklai ir na
mams, red. prof. A. Klimo ir St. Barzduko, baigiamas spausdinti Saleziečių spaus
tuvėj Romoj ir išeina šį rudenį. Tai pir
mas iliustruotas lietuvių k. žodynas. Lei
džia JAV LB švietimo taryba.

Aprašinėdamas Anapilio atidarymo iš
kilmes Toronte, „Nepr. Lietuvos“ kores
pondentas V. Penta sako, kad viso šio lie
tuviško centro spiritus movens esąs išv. Jo
no parapijos klebonas, kun. Petras Užubalis. Jį visi parapijiečiai mielai paremią,
nes klebonas nevartojąs spaudimo: „klaup
kis, muškis į krūtinę ir atidaryk piniginę“
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA

šiais metais Čikagos lietuvių opera pa
ruošė keturių veiksmų Bizet operą Car
men. Joje dalyvavo operos solistai Mastienė, Stempužienė, Čapkauskienė, Momkienė, Brazis, Stukas, Liorentas, Nakas, Pra
puolenis, Momkus.
Penkiasdešimties asmenų choras darė
pasigėrėtiną įspūdį. Tai chormeisterių Ge
čo ir Al. Stephens nuopelnai. Vaikų chorą
gerai paruošė Korsakaitė ir Puodžiūnas.
Aleksandras Kučiūnas dirigavo 35 asmenų
orkestrui.
Prof. V. Jakūbėno žodžiais tariant, „Car
men pastatymas parodė, kad mūsų operos
sambūris sklandžiai susitvarko net ir su
komplikuotesnėmis muzikinėmis ir sceni
nėmis problemomis.“
„M. Z.“

jas. Rajinė su Petrone iš miestelio iš
ėjusios nebesėda kojų nusiauti prie
naujojo geležinkelio, eis jiedvi visą
kelią apsiavusios. Naujasis ir senasis
geležinkeliai išbėga iš stoties kartu,
paskui naujasis atsiskiria, pasuka į
dešinę ir nešasi į tolį, pasididžiuoda
mas savo naujais spindinčiais bėgiais.
Petronė pasižiūri į bėgius, ir jie atrodo
kaip kalavijai, verią tiesiai į jos širdį.
Būtų naujojo geležinkelio nepradėję,
būtų ji Antanėlio nesutikusi, dabar
tos širdperšos nebūtų. Rajinė pasižiū
ri į Petronę, supranta, ką ji galvoja —
nuo Rajinės niekas nepasislėps, paslapčiausias mintis ji supranta. Saugo
ji Petronę, kaip paklydusią avelę vėl
į bandą sugrįžusią, neleidžia jai vėl iš
tiesaus kelio iškrypti. Petronės krep
šyje Švento Pranciškaus Varpelis, ša
lia jo maldaknygė, turės ji dabar ką
skaityti, žinos, kaip nuo piktosios dva
sios atsiginti.
Ding — ding — ding skamba dvira
čio skambalas. Kelio vidurys purvi
nas, dviračiu tiktai pakraščiais galima
važiuoti. Moterys pasitraukia prie pat
griovio krašto, kad dviratininkas galė
tų pravažiuoti. Pravažiavo du, berniu
kas ir mergaitė.
— Petrusia, Petrusia! — šaukia
berniukas pravažiuodamas.
— Kam užgaulioji seną žmogų! —
subara jį mergaitė.
Ak, iškentės Petronė visus užgau
liojimus, paaukos visus širdies skaus
mus Dievui. Kiek kartų ji pati Dievą
užgavo. Atleidžia ji berniukui už tai,
kad iš jos pasityčiojo, atleidžia ir
mergaitei už tai, kad ją senu žmogum
Ruduo jau tikrai prasidėjo, morg- pavadino.
loja smulki morgla, pučia žvarbus vė
( Pabaiga)

DUOK, KAD PAJUSTUM...

Rašytojas Carlo Carreto mini šitokį įvy
kį. Neturtinga motina, sunkiai dirbdama,
pajėgė uždirbti lėšų savo sūnui baigti in
žinerijos mokslą. Sūnus, įsigijęs visus dip
lomus, įstoja į vienuolyną. Baigia novicijatą, padaro įžadus. Jo vyresnieji išsiunčia
jį dirbti su traktoriumi į Sacharą. O koks
darbas? Valyti smėliu užpustytus kelius
Motina, sužinojusi, ką jos sūnelis vienuo
lyne veikia, pasipiktinusi bara vyresniuo
sius, kodėl jam, diplomuotam inžinieriui,
tokį menką darbą paskyrė. Ar negalėję jo
išmokslintus smegenis panaudoti kilnes
niems ir naudingesniems darbams?
Vargše motinėle! Daro auką, bet nori di
delio pelno. Ji nori garbės!
Ruošdamiesi Kalėdų šventėms, prisimi
nėme, kad mes esame antrasis Kristus.
Mūsų darbas, kaip ir Kristaus, išganyti
žmoniją, naikinant nuodėmę, Skleidžiant
tikėjimą, viltį ir meilę.
Dievas padarė didelę auką, nusižemin
damas, prisiimdamas žmogaus prigimtį.
Dar daugiau: Kristus save sunaikino, kad
žmogus taptų ne ką mažesnis už angelus.
Kalėdų šventės yra dviejų priešingų polių
susijungimas: džiaugsmo, kad Dievas atėjo
į šį pasaulį, ir Dievo susinaikinimas, pri
siimant žmogaus išvaizdą su žmogaus kan
čiomis ir žiauria mirtimi.
Mes džiaugiamės, kad Dievas mus per
krikštą išaukštino. Bet kur yra antroji mū
sų dieviškumo dalis — auka, savęs sunai
kinimas, kad mumyse gyventų Kristus ir
kad jis gyventų mūsų pastangomis kituo
se?
Kristus atidavė už mus ir žmones savo
gyvybę. Kitaip sakant, viską, ką žmogus
gali paaukoti. Tą auką jau yra padarę
tūkstančių tūkstančiai mūsų brolių ir se
sių, aukodamiesi už tikėjimą ir tėvynę.
Prieš jų auką lenkiame savo galvas... Jų
aukos neišdildys metų metai, jų pavyzdžio
nepamirš mūsų istorija.
Bet kaip yra su mumis, kurie dar tebe
keliaujame šiuo žemiškuoju keliu? Ar mū
sų mintys, žodžiai ir darbai taip stipriai
įjungti į tarnavimą Dievui ir artimui, kad
mus skausmu perimtų? Ar mes duodame
tik tiems, kurie paskui mums dar gausiau
atsilygina? Ar mes aukojamės tik tada ir
ten, kur mus garbė ir pagyrimas laukia?
Pabandykime šių Kalėdų švenčių proga
savo duosnumą ir gerumą pakreipti ten,
kur mūsų vieniši tautiečiai: kur neturtas
jų draugas, kur skurdas jų apranga. Ir pa
dėkime taip, kad pajustume, jog ant mūsų
stalo bus vienu buteliu mažiau vyno ir ki
tų gėrybių. Padėkime taip, kad mūsų pa
galba būtų mūsų pačių sunaikinimo auka.
Dieviškoji išmintis tenustelbia mūsų akių
godumą ir gomurio lepumą.
...Jūs turite gyventi, laukdami ir skubė
dami pasitikti ateinančios Dievo dienos
taikoje, be dėmės ir kaltės.
(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.

UŽMIRŠTOJI LENKIJA

„The Times“ išspausdino A. Mieczyslawskos laišką, kuriame ji piktinasi, kad
per ITV televiziją rodomas filmas iš vei
kalo „World at War", kuriame Lenkijos
vardas visiškai neminimas. Pagal autorės
paskelbtus davinius, Lenkijos visų rūšių
karinės pajėgos kovėsi kartu su Sąjungi
ninkais prieš vokiečius. Jų kritusiųjų ir
laimėtojų vardai atžymėti visuose karo
dokumentuose. Kas aštuntas vokiečių lėk
tuvas buvo numuštas lenkų lakūnų, ku
riems pastatytas specialus paminklas
Northolte. Bet tai buvo per karą... Šian
dien svetimųjų pasiaukojimas ir patriotizmaas pamažu užmirštamas.
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Petras ir Melita VARKALOS
Gruodžio 2 d. DBLS steigėjui, jos pirma
jam pirmininkui ir garbės nariui P. B.
Varkalai suėjo 65 metai amžiaus. Pagal šio
krašto įstatymus jis pasidarė oficialus
pensininkas. Prieš keletą mėnesių (balan
džio 3 d.) jo šeima atšventė ir kitą pažy
mėtiną įvykį — sidabrines vestuves. Tos
abi sukaktys sudaro progą bent trumpai
žvilgterėti į šių neeilinių tautiečių nueitą
jį kelią.
P- B. Varkala, kaip žinoma, neatsirado
Londone su DP banga. Jis čia jau gyvena

konkrečia parama. Praėjusiais metais jo
labdaringas užsimojimas Lietuviškos kul
tūros reikalui išėjo į dar platesnį lietuviš
kąjį pasaulį. Jis pasižadėjo per Liet. Rašy
tojų Draugiją skirti 1.000 svarų lituanis
tikos knygai (anglų kalba) išleisti. Kol kas
šiuo pažadu dar niekas nėra pasinaudojęs.
1957 m. P. B. Varkala už jo nuopelnus
DBLS buvo išrinktas tos Sąjungos garbės
nariu. Įsitraukęs į šalutinius darbus, anuo
laiku jis buvo kiek nuo DBLS ir L. Namų
reikalų nutolęs. Tačiau paskutiniuoju me
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Kur banguoja Nemunėlis
Tai lietuvių mėgiamos dainos žodžiai,
kurios autorius yra poetas ir mokytojas
Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. Jį drąsiai
galėtume pavadinti išeivių poetu, nes jis,
kaip ir mes, gyveno, dirbo ir mirė išeivi
joje. Šiemet tą mums artimą poetą prisi
mename dviguba sukaktimi: 110 metų gi
mimo ir 35 metai nuo jo mirties.
Ksaveras Sakalauskas (literatūrinis sla
pyvardis Ksaveras Vanagėlis) gimė 1863
m. balandžio 27 d. Kūdikystės dienas pra
leido garsiojoj Dainavoj, pirmuosius žings
nius pradėjo žengti Kalesninkų km., Sim
no vis., Alytaus aps. Augo aplenkėjusioje
šeimoje, tai ir pirmuosius mokslus teko
pradėti lenkų kalba pas namų mokytoją
Skaratkevičių. Vėliau mokėsi Simno ir
Krokialaukio mokyklose. Čia ir išmoko
groti styginiais muzikos instrumentais. Po
kiek laiko persikėlė į Veiverių pavyzdinę
mokyklą, kurią baigęs, įstojo į vietinę mo
kytojų seminariją, šioje seminarijoje mo
kėsi daug lietuvių, tai ir tautinis veikimas
čia pradėjo reikštis dar prieš „Aušros“ pa
sirodymą. Susipažinęs su J. AndziulaičiuKalnėnu, pradėjo seminarijoje platinti
„Aušrą“. Jiedu seminarijoje leido mėnesi
nį laikraštį „Laisvės Valandos“. K. Saka
lauskas, dar būdamas seminarijoje, jau ta
po tvirtu lietuviu, ir Lietuvai dirbo iki sa
vo gyvenimo pabaigos.
1883 m. baigęs mokytojų seminariją, ap
sigyveno Dzūkijoje, netoli Dusios ežero.
Čia gyvendamas palaikė glaudžius ryšius
su apylinkės žmonėmis, kėlė tautinį susi
pratimą, platino „Aušrą“ ir lietuviškas
knygas. 1883 m. rugpiūčio 12 d„ sėdėda
mas prie Dusios ežero, parašė jausmingą
dainą „Kur banguoja Nemunėlis“. Šią dai
ną greitai išmoko jaunimas, tuoj ji paplito
po visą Lietuvą, ir šiandien ji plačiai
skamba visame lietuviškame pasaulyje.
Gal todėl ir ji buvo pavadinta išeivių him
nu.
1884 m. rudenį buvo paskirtas mokyto
ju į Pajevonio (Vilkaviškio aps.) mokyk
lą. Čia ir vėl dirbo tautinį darbą, platino
„Aušrą“ ir džiaugėsi, kad gali čia dirbti ir
šviesti savo tautiečius. Bet jo veiklą sekė
rusų policija ir sekančiais metais jau bu
vo perkeltas į Beržininkų mokyklą, Seinų
aps. Čia apsigyvenęs vedė ūkininko Mont
vilos dukterį, sukūrė lietuvišką šeimą ir
abudu dirbo tautinį darbą. Bet pikta žan
darų akis nenustojo jį sekusi ir 1888 m.
priverčiamai iškeliamas iš Lietuvos į Len
kiją, kur Lomžoje ir jos apylinkėje moky
tojavo apie 20 metų. Tai buvo K. Sakalaus

kui didelis smūgis, nes buvo prievarta su
laužytas jo pasižadėjimas niekur nesikelti
iš Lietuvos. Bet ir gyvendamas Lomžoje
jis nenusiminė, ieškojo lietuvių ir suradęs
užmezgė su jais glaudžius ryšius. Lomžo
je suorganizavo Lietuvių Pagalbos Drau
giją ir jai visą laiką vadovavo. Ruošė vai
dinimus. koncertus, skaitė paskaitas ir
platino lietuvišką spaudą. 1905 m. dalyva
vo Didžiajame Vilniaus Seime ir atstova
vo Lomžos lietuviams. Sugrįžęs pradėjo
rūpintis, kad Lomžos lietuviai mokytojai
būtų perkelti į Kauno guberniją. Tuo rei
kalu tarėsi su Lomžos mokyklų inspekto
riumi Turau ir prašė jo pagalbos. Surin
kęs mokytojų prašymus, juos nuvežė į
Kauną ir įteikė mokyklų direktoriui Lebedincevui. Kitiems prašymai padėjo ir jie
gavo vietas Kauno gubernijoje. Tik K. Sa
kalauskas negavo vietos savo tėvynėje.
1908 m. buvo paskirtas mokytoju į Var
šuvą ir ten darbavosi iki savo mirties.
Varšuvoje išgyveno apie 30 metų, visur
dalyvavo, dirbo ir, galima sakyti, buvo
centrinė ašis, apie kurią sukosi visas tau
tinis ir kultūrinis veikimas. Įsteigė Varšu
vos Lietuvių Savišalpos Draugiją ir ilgą
laiką buvo tos draugijos pirmininku. Vė
liau buvo išrinktas tos draugijos garbės
pirmininku. Išsitarnavęs pensiją, gyveno
Varšuvos priemiestyje. Paskutiniais savo
gyvenimo metais buvo suparalyžuotas ir
sunkiai sirgo. Jį mylėjo Varšuvos lietu
viai, taip pat ir kai kurie lenkai, ir ser
gantį gausiai lankė ir guodė.
K. Sakalauskas buvo „Aušros“, „Švie
sos“ ir vėliau pokarinės spaudos bendra
darbis. Rašė eilėraščius ir prozos kūrinė
lius. Jo sukurti apsakymai yra daugiausia
paimti iš žmonių gyvenimo. Paminėtinos
jo apysakaitės: Valsčiaus ponai. Dvaro
žmonės, Viešnagė, Vestuvės ir k. Jų dalis
buvo išleista atskiromis knygutėmis. Žmo
nėms daugiau pažįstamas kaip poetas, pa
rašęs per pusantro šimto įvairių eilėraš
čių. Jo poezija lengvai įsimenama ir sklan
džiai sueiliuota. Pasižymi tėvynės ilgesiu,
gimtojo krašto meile ir laisvės idėjomis.
K. Sakalauskas mirė 1938 m. birželio 16
d. Varšuvoje. Velionies pageidavimu pa
laidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. Dar gy
vas būdamas labai norėjo aplankyti nepri
klausomą Lietuvą, bet dėl anuometinių po
litinių aplinkybių tai negalėjo padaryti.
Todėl prašė, kad nors jo palaikus po mir
ties nuvežtų į Vilnių.

V. Vytenietis

Niekas neklausia
(Karališkos vedybos seniau)

nuo 1935 m., iš pradžių kaip Lietuvos eko
nominių organizacijų atstovas, o nuo 1940
m. kaip žemės ūkio attache prie Lietuvos
pasiuntinybės.
Po karo jis buvo perėjęs į privatišką
prekybą, dirbdamas bent dviejose tarptau
tinio masto bendrovėse. Po sėkmingos dau
gelio metų veiklos, jis neseniai pasitraukė
iš minėtųjų bendrovių ir gražiai įsikūrė
puošnioje Purley vietovėje prie Londono.
1947 m., pradėjus į Angliją atvykti pir
miesiems lietuviams iš Vokietijos, P. B.
Varkala išnaudojo progą lietuviškai veik
lai po karo atgaivinti ir su būreliu Londo
no lietuvių tų pačių metų liepos 2 d. įsteigė
D. Britanijos Lietuvių Sąjungą (DBLS).
Per trejetą metų tai Sąjungai pirminin
kaudamas, jis pradėjo kartu su valdyba
organizuoti Lietuvių Namų fondą ir buvo
pats pirmasis aukotojas, paskyręs, ano
meto akimis, nemažą pinigų sumą — 30
svarų.
Jau prieš tai (1946 m.) jis buvo savo lė
šomis išleidęs E. J. Harrisono knygą „Li
thuania's Fight for Freedom“. Vėliau, kai
buvo įsteigta L. Namų bendrovė ir nu
pirkti namai, P. B. Varkala ne sykį atėjo į
pagalbą ne tik su patarimais, bet ir su

tu, pasigavęs kiek daugiau laiko, vėl pra
dėjo jais daugiau domėtis.
Didelis posūkis P. B. Varkalos gyvenime
įvyko 1948 metų pavasarį, kai atsisveikino
su nerūpestingu viengungio gyvenimu ir
vedė tuo metu iš Vokietijos atvykusią šau
nią ir veiklią klaipėdietę lietuvaitę, Meli
tą Saugaitę.
Jaunoji pora neužsidarė vien tik šeimos
ratelyje, bet. kiek sąlygos leido, reiškėsi
visuomeninėje veikloje. Melita greitai įsi
jungė į Londone Įsisteigusį lietuvių mote
rų sambūrį „Dainava“, ir šiuo metu jam
pirmininkauja. Dėl savo malonaus būdo ir
jaunatviškos veiklos ji yra labai populiari
Londono lietuvių tarpe.
P. ir M. Varkalos išaugino sūnų Petrą,
kuris yra pamėgęs ūkininkavimą irr duk
terį Iną — menininkę, projektuotoją (de
signer).
Dvigubos sukakties proga Petrui ir Me
litai Varkaloms linkėtina ir toliau nepasi
traukti iš lietuviškosios veiklos, nes jų pa
tyrimas ir sugebėjimas yra labai reikalin
gi vis retėjančiai Anglijos ir ypač Londo
no lietuvių kolonijai.

J. Vikis

Kili, rasoi
„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 46) vedamaja-l lietuviškoji išeivijos spauda gali pasiekti
me, pavadintame „Plunksna fronte“ apie I viso pasaulio lietuvius, išskyrus jų gimtą
jį kraštą Lietuvą, negali atsistebėti. Jie
spaudą šitaip pasisako:
tuoj pat pasidaro išvadą, kad toji spauda
„Plunksnos ginklas yra prieinamas ir iš dabartiniams valdovams yra pavojinga,
eivijai. Jos spauda, kuri nėra patekusi
Maskvos tarnybon, juo apsčiai naudojasi. kad nuo to pavojaus ginamasi valstybinė
Deja, jos pozicija yra sunkesnė — sovieti mis priemonėmis. Tai dar vienas įrodymas,
nė propaganda laisvai pasiekia Vakarų ša kad lietuviškoji plunksna ilgoje laisvės ko
lis, kur gyvena išeivija, bet pastarosios voje tebėra reikšminga. Nors ji tiesiogiai
spauda nepasiekia gimtojo krašto, nes oku kovos Unijų nepasiekia, tačiau radijo ban
pacinė valdžia neįsileidžia. Ji to, rodos, gomis ir kitais aplinkiniais keUais prasi
silpnoko ginklo bijo, nes gali sukrėsti visą skverbia. Be to, ji palaiko išeivijos dvasi
imperiją. Jei šiandieną Sovietų Sąjungą nį atsparumą, nuolat puolamą bei dilina
pasiektų ukrainiečių, gudų, rusų, armėnų, mą sovietinės propagandos."
jos okupuotų bei diriguojamų kraštų išei
vijos — lenkų, bulgarų, vengrų, rumunų,
lietuvių, latvių, estų... spauda, atsirastų
Ž. ŪKIO TECHNIKOS VARŽYBOS
nerimas, kurio Maskva negali pakęsti. Juk
tai spauda, kuri skelbia laisvę, primena
Kėdainiuose pirmą kartą įvyko visasą
maskvinę vergiją. Kaip Maskva negali pa
kelti individų ir tautų laisvės idėjos, taip junginės „Žemės ūkio technikos“ varžybos.
ji negali pakelti ir to plunksnos ginklo — Dalyvavo 15-kos respublikų atstovai. Pir
išeivijos spaudos. Tuo ypač stebisi laisvųjų mąją vietą ir aukso medalį laimėjo šiauliš
kraštų žmonės. Kai jie sužino, kad pvz. kis V. Kazlauskas.

Ne visada karalaitės buvo tokios laimin
gos, kaip princesė Anne, galėdama pasi
rinkti kokį nori vyrą ir važiuoti kur patin
ka medaus mėnesio praleisti. Absoliutinių
monarchijų laikais jos dažniausiai būdavo
tik įrankis karalystei padidinti arba taikai
užsitikrinti. Dar kūdikių amžiuje jos jau
būdavo sužieduojamos su vyrais, kurių ne
pamatydavo iki savo vestuvių dienos. O
apie meilę, lygiai kaip ir apie išvaizdą ar
grožį, nė kalbos nebūdavo.
Imkime, kad ir mūsų Jogailą, politiniais
sumetimais pasidariusį Lenkijos karalium.
Niekas nepaklausė jaunutės karalaitės
Jadvygos, ar jai patinka tėvu galįs būti ne
per žavingiausias Lietuvos kunigaikštis.
Jaunosios karalaitės anais laikais buvo
tarsi rūmų vergės, su kuriomis tėvas ga
lėjo elgtis kaip norėdamas. Taip, antai,
kai 1613 m. Anglijos karaliaus James I
duktė Elzbieta ištekėjo už Palatine Elektoriaus, nakties viduryje tėvas užsimanė
patikrinti, ar jo žentas yra ištikimas ir ką
jis ten veikia... O karalius Karolis II, ati
traukęs jaunavedžių lovos užuolaidas su
šuko: „Na ,broliuk, ko lauki, Anglijai rei
kia šventų Jurgių!“
Kai Jurgio II sūnus apsivedė vokiečių
princesę Augustą, tai pirmąją naktį pati
karalienė nurengė jaunąją ir abudu sugul
dė į lovą. Po to įsakė visiems dvariškiams
pereiti per jaunavedžių miegamąjį ir pa
žiūrėti ar jie nemiega...
Anksčiau minėtas James I 1589 m. ve
dė 14-kos metų Danijos princesę Annę.
Siaučiant šalčiams ir sniego pūgai, jis iš
vyko savo sužieduotinės pasitikti į Norve
giją. Jaunoji karalaitė vos nenualpo pa
mačiusi savo busimąjį „gražuolį“ vyrą.
James I, nieko nebelaukdamas, iškėlė ten
pat Norvegijoje vestuves, kurių metu ke
turi nuogi negrai turėjo šokti sniege. Vė
liau jie visi gavo plaučių uždegimą ir mi
rė.
Kai busimasis Vokietijos kaizeris, „ma
žasis Willy“ vedė karalienės Viktorijos
dukterį, jis turėjo vilkėti škotišką sijoną
(kilt). Po vedybų ceremonijų karalienė
nusivedė jaunuosius prie buvusio savo vy
ro princo Alberto kapo, kur jie turėjo gau
ti palaiminimą. Suglumusiems jaunave
džiams karalienė pranešė: „Jis laimina
jus“.
Kiek karališkose vedybose buvo paiso
ma meilės reikalų, rodo Jurgio III vestu
vės su princese Šarlote iš Mecklenburgo.
Pasakojama, kad per visas vedybų apeigas
jis nė karto nepažvelgęs į savo sužadėtinę.
Jo akys visą laiką buvusios nukreiptos į
slaptai mylimą Sarą Lennox, kuri dalyva
vusi vestuvėse. Prie visa to dar prisidėjo
sužadėtinės nelaimė su vestuviniu apdaru.

Ant nuogų pečių ji buvo užsidėjusi labai
ilgą, perlų sagtimi susegtą aksominį ap
siaustą. Eisenoje sagtis trūko ir svečiai iš
vydo būsimąją karalienę tokią, kokią ga
lėjo- pamatyti tik jos vyras miegamaja
me...
1544 m. Mary Tudor (38 m.) ištekėjo už
jauno (27 m.) našlio, Ispanijos karaliaus
Pilypo antrojo. Atvykęs į vestuves Winchesteryje, jis atsisakė eiti į bažnyčią, kol
jam formaliai bus pripažintas Anglijos ka
raliaus titulas. Valstybės taryba su tuo
nesutiko. Po ilgų derybų buvo susitarta,
kad laike apeigų princo konsorto diadema
būtų laikoma virš jo galvos.
Politinės vedybos, bet su romantišku at
spalviu įvyko, kai 15-kos metų Škotijos
karalienė Mary ištekėjo už Prancūzijos
sosto įpėdinio. Tuo būdu norėta sujungti
Prancūzijos ir Škotijos sostus. Bet jie kar
tu išgyveno tik tris dienas, greičiausiai net
nepatyrę pirmosios nakties saldybių. Jau
nasis Dauphin po dviejų metų mirė. Kara
lienė Mary per savo antrąsias vestuves
dar dėvėjo gedulo drabužius, o per trečią
sias visiškai nebekreipė dėmesio į vestuvi
nius papuošalus.
Jeigu prie visa to pridėsime, kad arabų
monarchai dar ir šiandien nieko neatsi
klausę pasiunčia nesuskaitomus savo žmo
nų būrius į karališkus haremus, o Afrikos
genčių valdovai žmonas išsimaino į galvi
jus arba nusiperka, tai pasirodys, kad ir
pasakiškųjų karalaičių kelias ne visada
rožėmis klotas.
L. Kupšys

LIETUVOJE
PLUNGĖS JŪRA
Neperseniausiai Telšiai „nurungė“ Plun
gę. Nutarta, kad regiono centru taps nebe
ji, kaip kad anksčiau buvo numatyta, bet
senoji „Žemaitijos sostinė“. Koks tuo at
veju likimas laukia Plungės? Ar ji dar
augs, ar liks nedideliu rajono miestuku?
Pakanka apsilankyti Plungėje, ir pama
tai, kad tai augantis, su gražia ateitimi
miestas. Šalia geležinkelio linijos besiku
riančiame pramonės mazge pradėjo veikti
dirbtinių odų gamykla, kurios projektinis
pajėgumas viršija dvidešimt milijonų
kvadratinių metrų spalvotų odų per me
tus. Šienainio bokštų kombinate, užėmusiame net 20 hektarų, jau montuojami mo
dernūs įrengimai. Numatyta vieta didelei
kombinuotųjų pašarų gamyklai. Savo ba
zes pramonės mazge steigia kelių, trans
porto, prekybos įmonės, statybos organi
zacijos. O augant pramonei, auga ir mies
tas.
Plungė toliau plečiama pagal naująjį ge
neralinį planą. Pramonės mazgą nuo sena
miesčio ir naujų gyvenamųjų rajonų izo
liuoja parkas, želdiniai ir dirbtinė Plungės
jūra, kurią sukūrė darbštūs statybininkai,
užtvenkę Babrungą. Tranzitinis transpor
tas apvažiuoja miestą specialia magistra
le.
Pirmasis naujas mikrorajonas maždaug
penkiems tūkstančiams gyventojų jau pa
statytas. Akį džiugina daugiaaukščiai
stambių plokščių namai, dekoruoti raudo
nomis plytomis. Gyventojų patogumui čia
atidaryti gastronomas, kavinė, mokykla,
vaikų darželis.
Naująjį mikrorajoną pratęs šalia augan
tys gyvenamieji kvartalai. Ant stataus
Babrungo kranto iškils devynių aukštų na
mai, kurie paįvairins architektūrinį mies
to ansamblį.
Keičiasi ir senamiestis. „Gandingos“ —
senovinės kryžiuočių sugriautos žemaičių
pilies vardu pavadintas naujas buities ir
visuomeninio maitinimo kompleksas, išau
gęs pačiame miesto centre. Tai originalus
penkiaaukštis pastatas, gražiai įkompo
nuotas terasiniame reljefe. Čia įsikūrė
viešbutis, kavinė ir alaus baras.
Iki 1975 metų plungiečiai gaus dar vieną
naują vidurinę mokyklą. Kultūrinį gyveni
mą pagyvino plačiaekranis kino teatras.
Pastatyta didelė rajoninė ligoninė su pa
galbinių statinių ir įrengimų kompleksu,
taip pat graži vaistinė.
Kad miesto gyventojai turėtų kur pra
leisti laisvalaikį, už aštuoniolikos kilomet
rų nuo Plungės, prie vaizdingo Platelių
ežero, numatyta įrengti poilsio namelių
miestelį, turistines bazes. Atjaunės garsu
sis miesto parkas — mėgiama plungiečių
poilsio vieta. Pradėti jo architektūros pa
minklų restauravimo darbai.
Plungė, ir nebūdama regiono centru,
taps nemažu miestu. Dabar čia gyvena apie
17 tūkstančių žmonių, o netolimoje ateity
je jų skaičius patrigubės.
„P. T.“

NEBENORI MOKYTIS
Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas
praėjusiais metais surinko davinius, kodėl
žemės ūkyje dirbantieji nenori mokytis.
Dauguma atsakė, kad nesą prasmės, nes
toliau studijuoti nemaną, o savo darbui
turi pakankamai žinių.
Kita priežastis — Eičiau į mokyklą, jei
gu žinočiau, kad ateity galėsiu daugiau už
dirbti.
Dar kiti teisinasi, kad užtenka darbo na
muose. O pagaliau būta ir tokių, kurie pa
reiškė: „Toli mokykla“.
Mokymosi įkarštis, į kurį metėsi žmonės
tuoj pat po karo, tikėdamiesi geresnio gy
venimo, atrodo, yra praėjęs.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
DĖL LAIKRAŠČIO KAINOS

Jau nusibodo skaityti apie tuos spaudos
nuostolius, kada pradėsite skelbti pelną?
Gal jau ir dabar laikraštis nevertas už
jį mokamų pinigų, o kai pakelsite kainą,
tai skaitytojų gali dar sumažėti.
Laikraščio kainą turėtų nustatyti visuo
tinis akcininkų susirinkimas, o iki jo turė
tų pasilikti senoji kaina. Jei nemokami
procentai už turimas akcijas, tai tegul pa
liekama jiems nors kainas nustatyti.
Tikra tiesa, kad L. Namų bendrovės tar
nautojų atlyginimai per maži. Tai esu pa
tyręs pats, dirbdamas L. Sodyboje.
Bet gal kai kas gauna ir perdaug. Gerai
besitvarkydami galėtume būti milijonie
riais ir nereikėtų prašyti to vieno svaro.
K. Kutka

Gulsčiai: 1. Armija. 6. Riebus vaisius. 7.
Naminis paukštis. 9. Garsi restoranais
Londono vieta. 10. Degimo produktas. 11.
Apsaugoja nuo lietaus.

Statmenai: 2. Akmens masė. 3. Buvęs
garsus filmų artistas. 4. Italijos miestas.
5. Dalis pakinktų. 8. Maž. Azijos (ir Euro
pos) gyventojai. 10. Muzikos instrumen
tas.

GALVOSŪKIO NR. 17 ATSAKYMAI
„Aš, būdama sienlaikraščio redaktore,
Gulsčiai: 1. Donelaitis. 6 Linas. 7. Ylius.
dirbau blogai, nes nė vieno numerio neiš 9. Kasa. 10. Pelai. 11. Mėsininkas.
leidau iš blogosios pusės“,
Statmenai: 2. Litas. 3. Iškyla. 4. Aluda
(Iš pasisakymo) ris. 5. Valgykla. 8. Italė. 10. Puri.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos _

Lietuvių Kronika
MIRĖ V. SIDZIKAUSKAS

minimas — šokiai. Gros gera muzika, nuo
Gauta žinia, kad JAV mirė diplomatas taiką sudarysime patys prie „kaušo“ ir pa
siutpolkės.
Vaclovas Sidzikauskas, sulaukęs 80 metų
Kviečiame visus dalyvauti su draugais
amžiaus. Daugiau žinių apie šį veiklų ir
tradiciniame Kalėdų pasilinksminime.
ištvermingą Lietuvos atstovą kitame nu
DBLS Skyr. Valdyba
meryje.
VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ

AUKA „E. LIETUVIUI“

K. Bivainis vietoje kalėdinių sveikinimų
VI. Strimas vietoje kalėdinių sveikinimų
skiria
5.00 svarus lietuviškos spaudos rei
aukoja 5 svarus Tautos Fondui ir 5 svarus
kalams.
DBLS politinei veiklai paremti.
„PASAULIO LIETUVIS“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IVtasis Seimas ypatingai vertino PLB lei
džiamą informacinį leidinį „Pasaulio Lie
tuvis“, kuris yra įgavęs visuomenės pasi
tikėjimą, ir ragina visas Kraštų valdybas
finansiškai prisidėti prie jo išlaikymo, ple
čiant prenumeratorių skaičių ir telkiant
finansinę paramą.
Naujoji PLB valdyba kviečia Didžiosios
Britanijos Lietuvių Bendruomenę į Pasau
lio Lietuvio Platinimo Vajų: „Visi žinome,
kad kiekvienas laikraštis ar žurnalas, nors
ir geriausių žurnalistų prirašytas, mažai
bus vertas, jeigu niekas jo neskaitys. Ta
pati taisyklė galioja ir Pasaulio Lietuviui.“
Pasaulio Lietuvio turinį norima praplės
ti ta prasme, kad šalia iki šiol jame spaus
dinamos informacinės medižagos bus taip
pat dedami ir straipsniai Lietuvių Ben
druomenės veiklos, lietuvybės išlaikymo,
Lietuvos laisvinimo, tautinio švietimo, kul
tūros, jaunimo, visuomenės ir kitais klau
simais. Taip pat bus stengiamaasi pagal
sąlygas bei išgales ėjimą dažninti.
Pasaulio Lietuvis yra visų pasaulio lie
tuvių bendras laikraštis. Todėl ir Didžio
sios Britanijos lietuvius kviečiame jį užsi
prenumeruoti. Tegu nelieka nei vienos šei
mos, kurioje nebūtų Pasaulio Lietuvio.
Jo kaina metams yra 3 doleriai. Užsisa
kyti galima tiesiog pas PLB Vicepirminin
ką šiuo adresu: Stasys Džiugas, 7240 So.
Mozart, Chicago, HL, 60629. USA.

Arba jums mielai pasitarnaus vienintelė
D. Britanijoje spaudos platintoja DAINO
RA, 14 Priory Road, KEW. Surrey. TW
3DF. ir
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės
valdyba, 55 Ringmer Avenue, London,
SW6 5LP.

Pasaulio Lietuvio skaitytojų D. Britani
joje yra arti 100. Kurie nėra savo prenu
meratas apmokėję, kviečiami atsilyginti.
D. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujųjų Metų sutikimą Lietuvių Na
muose ruošia ne LLMS „Dainava“, bet Lie
tuvių Namų klubas.
LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO PRANEŠIMAI

Nuo 1973 metė gruodžio mėn. 1 dienos
Sporto ir Socialinis klubas žiemos metu ne
bus atidaromas penktadieniais.
šeštadieniais ir sekmadieniais jis bus
atidaromas klubo įstatuose numatytu lai
ku.

Kūčių dieną, gruodžio mėn. 24 d. ir Ka
lėdų pirmąją dieną klubas bus uždarytas.
Gruodžio mėn. 26 dieną (Boxing Day)
klubas bus atidarytas.

Londono šeštadieninė mokykla rengia
Naujųjų Metų sutikimą klubo salėje ir
kviečia visus jame dalyvauti.
LONDONO CHORO VEDĖJO IR KLUBO
SEKRETORIAUS GIMTADIENIO
VAKARAS

1974 metų sausio mėn. 19 dieną (šešta
dienį) 20.00 valandą Klubo salėje, 345A,
Victoria Park Road, London E9, Klubo
valdyba rengia vakarą paminėti Londono
Choro vedėjo ir savo klubo sekretoriaus
gimtadienį.
Šokiams gros Michael Maoklers kapela,
bus užkandžiai. Bilietų kaina vienas sva
ras, įskaitant užkandžius. Bilietus galima
įsigyti klube pas sekretorių ir valdybos na
rius.

NOTTINQHAMAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 26 d., t. y., antrą Kaldų dieną,
3.30 vai. ukrainiečių klubo salėje, 30, Bentinck Rd. rengiama lietuvių vaikams Ka
lėdų eglutė. Bus rodomas vaikams filmas,
žaidimai, vaišės, atvyks Kalėdų senelis su
dovanėlėmis.
Vaikų tėvams paskiri kvietimai nebus
siuntinėjami. Kviečiami visi savo vaikus
nurodytu laiku pristatyti į salę, kad galė
tų pasidžiaugti savo švente.
•••

Vaikų programai pasibaigus, 7.30 vai.
prasidės suaugusiųjų kalėdinis pasilinks

BIRMINQHAMAS
V. TAMAŠAUSKĄ PRISIMENANT

Mironą, kuris išmoko lietuviškai ir susi
draugavo su derbiškiais lietuviais.
Tuo pačiu metu Ona nesišalino ir ukrai
niečių organizacijų. Ji kartu su vyru da
lyvavo jų šventėse ir parengimuose. Sve
tingos jų namų durys visada buvo atviros
skaitlingiems abiejų tautybių draugams.
Šias gražias bendradarbiavimo pastangas
ypačiai išryškino Onos laidotuvės.
Iš vakaro į bažnyčią velionę palydėjo
trys kunigai — kun. dr. S. Matulis, kun.
A. Geryba ir kun. dr. Mychalskyj. Vado
vaujant kun. S. Matuliui, lietuviai kunigai
atlaikė trumpas mišparų pamaldas. Jas
papildė kun. Mychalskyj, palydimas stip
raus ukrainiečių vyrų choro.
Kitą rytą laidotuvių apeigose dalyvavo
du minėtieji lietuviai kunigai ir gana gau
sus lietuvių ir ukrainiečių būrys.
Po laidotuvių visi dalyviai buvo pakvies
ti į vieną viešbutį pietų, kurių metų be
vadovaujančio kun. S. Matulio, atsisveiki
nimo kalbas pasakė trys ukrainiečių atsto
vai. Anglijos lietuvių katalikų bendruome
nės vardu atsisveikino ir užuojautą pareiš
kė J. Zokas. Draugų ir DBLS vardu — J.
Lūža.
Ona Matchak-Baltrušaitytė buvo kilusi
iš Karališkių, šakių apskr. Jaunystę pra
leido prie gražaus Nemuno, Jurbarko apy
linkėse.
Derby lietuvių bendruomenėje paskuti
niaisiais metais mirtis pasidarė dažnas ne
kviestas svečias. Ji išplėšė dar vieną veik
lią ir gyvybės kupiną auką, kurios taip la
bai pasiges ne tik jos vyras, bet ir dviejų
išeivių tautų bendruomenės.

„Europos Lietuvyje“ buvo tik trumpa
žinutė apie Vincą Tamašauską po jo mir
ties. šioje vietoje norėčiau kiek daugiau
apie jį pasisakyti.
V. Tamašauskas buvo gimęs 1904 m.
gruodžio 16 d., Jaučiūnų kaime, Gaščiūnų
vlsč., Šiaulių apskr. Augo Lietuvos atsta
tymo ir nepriklausomybės laikotarpyje.
Karinę tarnybą atliko DLK Gedimino
pulke, kuopos raštininku. 1928 m. pakeltas
PADĖKA
į grandinio laipsnį, apdovanotas jubilieji
niu medaliu ir paleistas į atsargą. Kitais
Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems drau
metais jis įstojo į Šiaulių Sąjungą ir išbu gams ir pažįstamiems, kurie lankė mano
vo Gaščiūnų būryje iki pasitraukimo iš mylimą žmoną ligoninėje, gausiai dalyva
Lietuvos.
vo jos laidotuvėse bažnyčioje ir kapinėse,
atsiuntė gėles bei užuojautos laiškus ir da
lyvavo laidotuvių priešpiečiuose Grand
Stand viešbutyje.
Ypatingai dėkoju kunigams dr. S. Matu
liui, MIC, dr. A. Mychalskyj ir A. Gerybai
už laidotuvių apeigas ir kan. J. Beel už
dvasinę paguodą namuose ir ligoninėje.
Tebūnie mano mielai a. a. Onai lengva
svetimoji žemė, priglaudusi jos žemiškuo
sius palaikus.
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nariai. Persikeliant nariams į kitas Angli
jos vietas ir išemigruojant, skyrius labai
sumažėjo.
Iš JAV GRANDINĖLĖS direktorius, at
sidėkodamas už jos vaišingą priėmimą
Manchesteryje, atsiuntė skyriaus p-kui A.
Jaloveckui tautinę juostą, kuria jį apjuosė
K. Steponavičius.
Skyrius sveikino ir geros kloties ateičiai
linkėjo evang. kun. A. Pucė, .Rochdale sky
riaus įsteigėjas D. Dainauskas, kuris kar
tu perdavė š. A. L. BIULETENIO sveikini
mus, V. Kupstys, daug pasidarbavęs sky
riaus kūrimosi metu, DBLS Prestono skyr.
p-kas S. Mačūra, DBLS Leigh skyr. p-kas
J. Blažys, M. L. S. klubo p-kas V. Bernata
vičius, L. V. S. RAMOVĖS Manchesterio
skyr. p-kas K. Murauskas, DBLS Bradfordo skyr. vardu DBLS Tarybos p-kas A.
Bučys, DBLS-gos p-kas J. Alkis. Sugiedota
Ilgiausių metų.
Specialios meninės dalies nebuvo. Ją su
darė patys pobūvio svečiai. Ena P. paskai
tė savo eiliuotą kūrinį angliškai, kuriame
taikliai apibūdirio mūsuose pasireiškian
čius savitumus. Iš to buvo visiems gardaus
juoko. Paskui dainos, pašnekesiai, šokiai.
. Kadangi DBLS-ga yra pagrindinė ir
svarbiausia organizacija Anglijoje, visi
linkime skyriams ir toliau augti ir žydėti.
DALYVAVO KARIŲ PAGERBIME

Š. m. lapkričio 11 d. L. V. S. RAMOVĖS
Manchesterio skyr. nariai lietuviai ir su
tautiniais drabužiais lietuvaitės dalyvavo
Eccles miesto karių pagerbimo eisenose ir
padėjo vainiką prie vietos karių žuvusio
paminklo, kuris stovi miesto centre.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Š. m. lapkričio 17d. L. V. S. RAMOVĖS
Manchesterio skyrius M. L. S. klube suren
gė Kariuomenės šventės minėjimą, kurin
atsilankė daugiau kaip pusšimtis žmonių.
Minėjimą atidarė ir jį pravedė ramovėnų p-kas K. Murauskas.
Paskaitą skaitė A. Pranskūnas. Savo
kruopščiai paruoštoje paskaitoje nušvietė
mūsų kariuomenės atsikūrimą, laisvės ko
vas bei jos reikšmę, išlaikant Lietuvos Ne
priklausomybę. Be to, iškėlė reikalą vi
siems kartu glaudžiai bendradarbiauti ir
darbuotis Lietuvos labui.
Nuliūdęs vyras M. Matczak
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Ramovėnai palaiko lietuviškas karines
tradicijas išeivijoje bei primena visuome
nės ir kariuomenės buvusį tamprų tarpu
SKYRIŲ 25-RIŲ METŲ JUBILIEJUS
savio ryšį, kuris dar tebėra gyvas ir da
Š. m. lapkričio 10 d. Manchesterio ir bar. Be to, garsina Lietuvos vardą anglų
Rochdalės DBLS-gos skyriai M. L. S. klubo tarpe.
A. P-kis
patalpose surengė savo 25-rių m. įsikūrimo
jubiliejinį minėjimą — pobūvį. Jame da
lyvavo apie 60 žmonių, kurių dalis buvo at
vykusi iš įvairių vietų Anglijoje.
V. NOREIKA HAMBURGE
Pobūvį atidarė ir jį pravedė DBLS Man
Iš prigimties V. Tamašauskas buvo pre chesterio skyriaus sekretorius K. Stepona
Dažnai skaitome dainininkus atvykus iš
kybininkas. Šiauliuose turėjo rašomųjų vičius.
Skalos, Metropolitan ar Bolšoi operų. Bet
medžiagų krautuvę ir joje sėkmingai ver
Besivaišinant M. L. M. R. „RŪTA“ niekas nėra pasisakęs priklausąs Hambur
tėsi.
narių paruoštais užkandžiais ir gėrimais,
Pasitraukęs į Vokietiją, gyveno Wendorf buvo padaryta abiejų skyrių 25 m. veiklos go operai. Taip yra todėl, kad šioje operolietuvių stovykloje. Ten bebūdamas įsigi apžvalga. Apie Rochdalės skyrių kalbėjo
jo elektriko specialybę.
V. Motuzą, apie Manchesterio — A. JaloDAINAVIETĖS pavargo...
Atvykęs į Angliją, apsigyveno Birming- veckas. Jų pranešimų trumpa santrauka
hame. Nusipirko nuosavą namą, jame pa paduodama čia.
Stebiesi ir negali atsistebėti, kad metai
vyzdingai tvarkėsi, vis tikėdamasis grįžti į
ROCIIDALĖJE lietuviai pradėjo kurtis iš metų pabaltietės moterys prieš kiekvie
tėvynę. Per 10 metų buvo DBLS skyriaus 1947 m. 1948 m. Šv. Petro bažnyčios para nas Kalėdas suruošia visų trijų tautų ben
pirmininkas ir aktyviai reiškėsi lietuviško pijos salėje buvo sušauktas pirmasis susi drą bazarą, kuris tikrai nusipelno dėmesio
je veikloje. Rėmė lietuviškąsias organiza rinkimas, kuriame nutarta įsteigti DBLS ir įvertinimo.
cijas ir rinko joms aukas. Skaitė lietuviš Rochdale skyrių. Pirmąją valdybą sudarė
Prieš daugelį metų ne vienas yra pagal
ką spaudą ir domėjosi muzika. Ne vienam P. Barauskas — p-kas, D. Dainauskas — vojęs: bazaras pritrūks dovanų ir lankyto
dažnai primindavo: „Ateik pasiklausyti lie sekretorius, A. Arlauskas — kasininkas ir jų, moterims nusibos... Bet taip neatsitiko.
tuviškos muzikos“. Lietuviškas darbas bu R. Tamašauskaitė — kandidatė. Skyriun Priešingai — jie kasmet vis darosi įdomes
vo jo pats didžiausias rūpestis.
nariais užsirašė 30 lietuvių. Tuo pačiu kar ni ir turtingesni. Iš kur jos surenka tuos
Anglijoje V. Tamašauskas buvo žinomas tu buvo išrinktas ir bažnytinis k-tas. Vė visus gintarus, gražiai išsiuvinėtus rank
ir kaip filatelistas. Ne kartą teko grožėtis liau parapijos reikalus tvarkė skyrius. darbius, puikias dovanas ir gėrimų bute
jo lietuviškų pašto ženklų rinkiniais per Tais pat metais įsisteigė ir skautų draugo liukus — pasiliks moteriška paslaptimi.
Sekmines Sodyboje ir kitomis progomis. vė, kuriai vadovavo D. Dainauskas. 1949 Tik viena aišku, kad pabaltiečiai vyrai to
Su savo rinkiniais jis dalyvavo pasaulinė m. iš 148 lietuvių, 78 buvo skyriaus nariai. kio bazaro suorganizuoti, tur būt, tikrai
je skautų stovykloje Sutton Coldfielde, ku Skyrius daugiausiai reiškėsi kultūrinėje nepajėgtų...
Kiekviena tautybė pastoviai laikosi sa
rioje stovyklavo apie 40.000 skautų.
veikloje ir rūpinosi įvairia šalpa. Turi sa
Mirė a. a. V. Tamašauskas šių metų lie vo Šalpos Ratelį, kuris pinigais rėmė P. vojo kampo. O tie kampai vienas už kitą
pos 4 d. Kun. S. Matuliui vadovaujant, į Viržintą ir N. Kutkutę, padėdami jiems gražesni. Lietuviška širdis traukia labiau
kapines jį palydėjo gausus tautiečių bū baigti studijas. Dabar skyrius turi 42 na prie savojo. Bet dainaviečių loterija trau
rys. Prie kapo atsisveikino DBLS sekreto rius. Buvusių narių dalis išemigravo į įvai kia ne tik savus, bet ir svetimuosius: čia
rius A. Pranskūnas.
rius užsienio kraštus, dalis mirė. Dabar žymiai daugiau vertingų dovanų ir mažiau
Ilsėkis, Vincai, ramybėje svetimoje že Rochdalėje pastoviai gyvena 53 asmenys. tuščių bilietų... Tik gribšteli ranka keletą
mėje, kurioje nesitikėjai pasilikti.
Vienuolika lietuviiĮ neremia jokios veik susuktų popieriukų ir kišiesi vyno butelį
A. Klėtys
los. Ilgiausiai skyriaus valdyboje išbuvo užantin... O ir tos dainavietės tokiais ma
D. Banaitis — 18 m., V. Kavaliauskas — loniais šypsniais svečius traukte pritrau
kia. Tad ir nenuostabu, kad jų bilietų
14 m. ir S. Sasnauskas — 13 m.
MANCIIESTERYJE lietuviai pradėjo krepšys prieš įbazaro pabaigą pats pirma
KALĖDŲ EGLUTĖ
kurtis 1947 m. 1948. VII. 16 buvo sušauktas sis ištuštėjo.
Bazaras pritraukia dar ir kitais dalykais.
DBLS Leigh skyrius gruodžio 15 d. 6.00 susirinkimas ir įsteigtas DBLS Manches Visų trijų tautų moterys paasikeisdamos
terio skyrius. Daugiausia rūpintasi kultū
vai. vak. Brittania Inn salėje, 361 Wigan
rine veikla. Įsisteigė Savišalpos Kasa. Nu vaišina savo gamintais tortais ir kavute
Rd., Bryn, Nr. Wigan ruošia vaikams Ka
perkama Mostono kapinėse 60 vietų lietu (žinoma, ne veltui...). O paskutiniąją die
lėdų eglutę.
viams laidoti. Buvo pastatytas paminklinis ną lietuvės V. Jurienė ir F. Senkuvienė at
Motinos ir šeimininkės pavaišins vaiku
kryžius (projektas J. Šiaučiulio), kurį pa gabena savo pagarsėjusį prieauglį, kuris
čius arbatėle ir užkandžiais. Kalėdų sene
šventino vysk. Padolskis. Pasikvietė visus nustebina gražiais tautiniais šokiais
lis atneš dovanų. Bus loterija.
GRANDINĖLĖS ansamblį. Norima panašų ir dar gražesniais drabužiais.
Po vaikučių apdovanojimo ruošiamos
Šių metų bazaras, sako, buvęs bene pel
ansamblį pasikviesti ir iš Kanados. Tylos
vaišės ir subuvimas tėvams. Visus kviečia
valandėle buvo pagerbti visi mirę skyriaus ningiausias. Kruopščios dainavietės surin
me kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
kusios daugiau kaip pusantro šimto sva
Skyriaus Valdyba
rų savo labdaringai kasai papildyti. Bet
PADĖKA
visam tam „jomarkui“ pasibaigus, jos at
DERBY
Už lankymą ligos metu, linkėjimus, do rodė gerokai pavargusios ir... truputį pik
vanas ir gėles nuoširdžiai dėkoju S. Ru- tos.
ĮSPŪDINGOS LAIDOTUVĖS
Pasiteiravus apie bazaro organizavimą,
seckienei, Ninai Whiteley, N. Kutkutei, P.
Gruodžio 3 d. Derby palaidota per anks ir S. Nenortams, I. ir F. Neveravičiams, A. jos reiškė didelę padėką aukotojams, bet
ti ligos pakirsta Ona Matchak. Tai buvo ir V. Leonams, kun. J. Sakevičiui, MIC, A. nusiskundė per maža darbo talka. Ypačiai
visais atžvilgiais įspūdingos ir prisiminti Pranskūnui, M. Kugrėnui, VI. Strimui, VI. nedėkingi ir nepaslaugūs buvę vyrai. Ba
nos laidotuvės. Jose dalyvavo dviejų tautų Šlaitui, VI. Usovičiui, Maslauskui ir inž. R. zaro lankytojų skaičiuje lietuvių šiais me.
— lietuvių ir ukrainiečių — žmonės, kurie Baubliui.
tais taip pat, palyginti, mažai tesimatę.
iš dalies Mirono ir Onos Matchakų dėka
Išvargusios dainavietės žada atsikeršyti
Didelis ačiū DBLS pirmininkui J. Alkiui
yra gana glaudžiai suartėję.
ir Anglijos Rajono skautėms ir skautams ir daugiau bazarų nebeorganizuoti. Bet ki
Ištekėjusi už chemiko M. Matchako, Ona už sveikinimus ir linkėjimus laiškais.
tų metų Adventas dar toli — sugrįš išeik
neišsijungė iš lietuvių bendruomenės, ne
Ypatingą padėką reiškiu K. Makūnui ir votos jėgos ir malonūs šypsniai, dings nuo
išstojo iš DBLS skyriaus ir neatsisakė lie A. Žukauskui už slaugymą, priežiūrą ir vargis, ir vyrai tikrai bus paslaugesni... O
tuviškos spaudos, kaip kartais pasitaiko globą, grįžus iš ligoninės į Lietuvių Na koks blankus ir kasdieniškas pasidarytų
panašiais atvejais. Priešingai — į lietuviš mus.
gyvenimas, jei dainavietės jo nors šiuo tuo
kąją bendruomenę ji atsivedė savo vyrą
nepaįvairintų.
Tomas Vidugiris

je kiekvienam pastatymui yra kviečiami
iš visur žinomi dainininkai, režisieriai ir
dirigentai. Kiekvienas spektaklis yra sa
votiška premjera, o pati opera veikia nuo
rudens iki vėlyvo pavasario. Taigi Ham
burgo opera yra aukšto meninio lygio ir
jos žiūrovai bei kritikai gana reiklūs.
Lapkričio 24 d. čia buvo pastatyta Ver
di Rigoleto opera. Hercogo vaidmeniui bu
vo pakviestas Vilniaus valstybinės operos
tenoras Virgilijus Noreika. Tai buvo pir
masis jo pasirodymas V. Vokietijoje ir
Hamburgo operoje.
Nelengva buvo surasti laisvo laiko, nes,
kaip rašė „Hamburger Abendblatt“, V. No
reika ne tik pastoviai dainuoja Vilniaus
operoje, bet jis taip pat yra dažnas svečias
Maskvos, Rytų Berlyno, Bukarešto, Buda
pešto ir net Milano Skalos operose. Jis yra
jau dainavęs Japonijoje ir Kanadoje.
Kaip laikraštis rašo, du mėnesius me
tuose jis ilsisi ir visai nedainuoja. Tada jis
eina su žmona Žaneta (žymi pianistė) ir
dukrele Rasa į Vilniaus apylinkes grybau
ti ir žuvauti.
Šiuo metu Noreikai jau esą sukakę 38
metai. Pirmą kartą debiutavo būdamas 21
m. Dešimtį mėnesių yra praleidęs Milano
Skaloje, o jaunystėje buvo krepšinio mė
gėjas ir trompetininkas.
Pirmadienį tas pats „Hamburger Abend
blatt“, neminėdamas kitų dainininkų, įsi
dėjo Noreikos nuotrauką ir taip parašė:
„Patvirkusio suvedžiotojo vaidmenį sve
čias atliko ne senovišku šablonu, bet na
tūraliai ir'su vyriška elegancija. Jo skaid
rus tenoras kiekvienoje skalėje yra degan
čiai stiprus, o fortėse pasiekia trompetinio
aiškumo. Rečitatyvinėse vietose aiški de
klamacija, o arijose įtikina žiūrovą švel
nia lyrika ir nemeluota intencija.“
Romas Šileris

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Viskas sudegė todėl, kad ugniagesiai
šaltai reagavo į ugnį“.
(Iš skundo)
„Už linų produkciją brigadininkui skirti
tik dalį premijos, nes kita dalis dėl nepa.
kankamos priežiūros supuvo“.
(Iš kolūkio valdybos posėdžio protokolo)

MANCHESTERIS

VOKIETIJA

LEIQH

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.
ROCHDALE — gruodžio 16 d., 11.30 vai.
Išpažintis prieš pamaldas. (Pallottine
Convent, Beechwood, Manchester Rd.)
MANCHESTER — gruodžio 25 d., 11 vai.
BRADFORDE — sausio 6 d., Trijų Kara
lių šventėje, 12.30 v.
WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d., pir
mos 2 Mišios nuo 10 vai., po to išpa
žintys ir 11 vai. pagrindinės Mišios.
Convent of Mercy, St. John's Square.
BIRMINGHAME — Kalėdų II d., gruodžio
26 d., 19 PPark Rd., Moseley, B.13.
NOTTINGHAME — Kūčių naktį 24 vai.,
Kalėdų I ir II d.. 11.15 vai., Liet. Židi
nyje.
NOTTINGHAME — Naujuose Metuose,
sausio ld„ 8 v. v., Židinyje.
NOTTINGHAME — gruodžio 30 d., 11.15
vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — sausio 6 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
CORBYJE — sausio 6 d., 12 vai., St. Pat
rick, Gainsborough Rd.
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GERIAUSIA KALĖDINĖ
DOVANA — ILGO GROJIMO
PLOKŠTELĖS

j

„Tykus buvo vakarėlis“ — 13

f

į

lietuviškų dainų.

[■
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„Svajonių muzika“ — 12 dainų.

J

i

„Antanas Kučingis“ — Lietuviš-

f

kos dainos ir operų arijos.
Kaina, su persiuntimu, po 2,50 sv.

f
c
Į

I

Kreiptis :

?

BALTIC STORES
421 Hack ney Rd., London. E.2.
Tel. 01-739 8734

Naujuju Metų
sutikimas
LIETUVIŲ NAMUOSE
ruošiamas gruodžio 31 d. Pradžia
9 vai. iki 3 vai. ryto.
Akordeono, gitaros ir plokštelių
muzika. Įėjimas — įskaitant už
kandžius ir stiklą šampano. 1.00
(vienas) svaras.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

jį

