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Prie bendrojo
stalo

Kai pasirodo pirmosios žvaigždės dangu
je, žemėje gyvenimas pasikeičia: ištuštėja 
miestų gatvės, nutyla girgždančios šulinių 
svirtys, vantom ir karštu garu pakvipę 
žmonės susirenka prie šienu pakloto ir 
gausiais valgiais apkrauto stalo. Čia yra 
visi — tėvai ir valkai, šeimininkai ir sam
diniai, tie, kurie visą laiką gyvena kartu, 
ir tie, kurie i šeimos lizdą tik šiam vakarui 
susirinkę. Visos vietos užimtos, visos kė
dės užsėstos. Keliasi šeimos galva, sukalba 
maldą, laužia plotkelę ir linki laimės vi
siems... Ir pajunti, kaip šilta srove per šir
dį pereina patriarchalinė šeimos palaima, 
o sieloje pasidaro šilta ir gera.

Toks yra mūsų sąmonėje išlikęs Kūčių 
vakaro prisiminimas tėvynėje. Toks jis pa
siliks iki karsto lentos.

Išaušta skaistus Kalėdų rytas. Trapus 
sniegas girgžda po kojomis. Krato žvangu
čiais apkabintus karčius Kūčių stalo liku
čiais pavaišinti sarčiai — jie nuveš į Ber
nelių mišias. Skambės smagios Kalėdų gies
mės, sveikinsis draugai ir pažįstami, kvies 
kaimynai vienas kitą alaus putos nubrauk
ti, kepsnio paragauti. Visi darbai padary
ti, visi rūpesčiai užmiršti — šiandien Kalė
dos...

Ir kas gali tą Kūčių vakaro mistiką ir 
Kalėdų džiaugsmą užmiršti! Daug metų 
praėjo nuo paskutiniosios šeimos šventės. 
Daug metų mūsų kėdės buvo paliktos tuš
čios prie Kūčių stalo. Laukė ir nebesulau
kė tėvai vaikų, žmonos vyrų, sesės brolių. 
Graudūs ir nykūs tai buvo metai jiems ir

Linksmą sv. Kaledąir

J. Aistis

Kūčios
O kaip balta dabar jinai, tėvynė, 
Po sniego apklotu užmigusi plati, 
Lyg apsigaubus žėrinčiais žvaigždynais

Jubiliejinis VLIK-o Seimas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to Seimo sesija įvyko 1973 m. gruodžio 1-2 
d. d. Lietuvių Namuose, Toronte, Kanado
je.

Susirinkusius Seimo atstovus ir svečius 
pasveikino Eugenijus Čuplinskas, Seimui 
ruošti komiteto pirmininkas, ir pakvietė 
dr. Kęstutį Valiūną, padėkojęs Kanados 
Lietuvių Bendruomenei už pakvietimą Vil
ko Seimui į Torontą susirinkti, pakvietė 
kum. kleboną Petrą Ažubalį sukalbėta mal
dą. Po maldos buvo sudaryta Seimo vado
vybė: Seimo pirmininkas — Augustinas 
Kuolas, vicepirmininkai — dr. Silvestras 
Čepas ir Pranas Razgaitis, sekretoriais bu
vo Pranas Bastys ir Teodoras Stanius. Nu
tarimų komisiją sudarė: Martynas Brakas, 
Algis Raulinaitis, Arturas Paulaitis, Vy
tautas Banelis, Juozapas Skorupskas, Al
gis Pautienius, Antanas Skirius. Mandatų 
komisiją sudarė: dr. Antanas Skėrys, Juo
zas šaparnickas ir Steponas Jakubickas. 
Seime dalyvavo 41 grupių įgaliotas atsto
vas ir 138 svečiai, žodžiu Seimą sveikino: 
Lietuvos Generalinis Konsulas Toronte Jo
nas Žmuidzinas, Pasaulio ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių vardu Eugenijus 
Čuplinskas, Amerikos Lietuvių Tarybos

Mieli lietuviai - lietuvės
. Kiekvienais metais ateina Kalėdos. Lau
kiamos ir mielos. Žmonės džiaugiasi, svei
kina užgimusį Išganytoją, linki vienas ki
tam gėrio, taikos, ramybės ir laimingų 
Naujų Metų.

Kalėdos ateina visiems, tik ne visi vie
nodai jų laukia, ne visi jas vienodai pasi
tinka, vienodai išgyvena. Mums, po pasau-

vardu Teodoras Blinstrubas, JAV LB 
Krašto Valdybos pirmininkas Juozas Gai
la, Batūno ir Lietuvių Kunigų Vienybės 
vardu prel. Jonas Balkūnas, Lietuvių Na
mų Toronte Bendrovės pirmininkas Jurgis 
Strazdas, Toronto miesto burmistro vardu 
Aiderman Negridge ir p. Puteris — Toron
to Lietuvių Bendruomenės apylinkės pir
mininkas. Raštu sveikino: J. E. Vyskupas 
Vincentas Brizgys, Lietuvos Atstovas Va
šingtone Juozas Kajeckas, Lietuvos Atsto
vas Londone Vincas Balickas, Lietuvos 
Atstovas Paryžiuje prof. Jurgis Baltrušai
tis, Lietuvos Generalinis Konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, Lietuvos Genera
linė Konsule Čikagoje Juzė Daužvardienė, 
Laisvųjų Latvių Pasaulio Federacijos var. 
du Uidis Grava, Pabaltijo Moterų Tarybos 
vardu Regina Žymantaitė, Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų Kanados Sąjungos var
du pirm. dr. Antanas Zubrys, Europos Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Tarybos pir
mininkas A. Venckus, Draugo redaktorius 
kun. Pranas Garšva, Dirvos redaktorius 
Vytautas Gedgaudas, prancūzų kalba Eltos 
biuletenio redaktorė Birutė Venskuvienė, 
Tėviškės Aidų Australijoje redaktorius 
kun. Pranas Dauknys.

Vilko Seimo pirmininkas dr. K. Valiū
nas. atidarydamas Seimą pareiškė:

„Man tenka maloni pareiga pradėti Vil
ko Seimą, pirmą kartą vykstantį svetingo
je Kanadoje, jubiliejiniais Vliko metais.

Mes negalime džiaugtis, kad jau tris
dešimt metų praėjo nuo tos dienos, kai Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
buvo laisvų politinių grupių įsteigtas Lie
tuvoje su tikslu visomis priemonėmis ir 
vieningu darbu siekti nepriklausomos Lie-

mums.
Dabar laikai pasikeitę. Nubėgo vargo 

metai kartu su viltimi ir ašarom. Gal jau 
ten niekas nebedengia stalo šienu, nebema
to aguonų, nebelaužia plotkelės, nebelau
kia ilgai nesulauktųjų. Vis tankesne žole 
užželia takai į gimtuosius namus, įsivaiz
duotoji demarkacinė linija virsta geležine 
siena.

Nauji papročiai pamažu įsigali ir mūsų 
namuose. Kasmet vis mažiau ir mažiau pa
juntame palaimingą Kalėdų nuotaiką ir 
Kūčių vakaro nesuardomą šeimos vieny
bę. Svetimi papročiai, tarsi kandys, naiki
na mūsų lietuviškas švenčių tradicijas. Ir 
ne vienas jau lengvai išmainome dvylikos 
patiekalų Kūčių stalą į alaus bokalais ap
krautą barą, pasiteisindami, kad taip daro 
visi.

Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kai kur išbėgus stpyteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų iki žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vilyčia...

Gumšuoja miškas. Kur-ne-kur trobelė 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais, 
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės,

Tarytum plasdančios ant stalo žvakės, 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai...

lį pasklidusiems išeivijos lietuviams, kar. 
tu su džiaugsmu Kalėdos atneša rūpestį, 
neramumą ir gilų skausmą, nes mūsų tau
ta dar vis tebėra pavergta, jos vaikai ne
ša sunkią priespaudą krašte ir kenčia Si
biro nykumose. Kalėdų džiaugsmai jiems 
ne džiaugsmai, bet daugiau širdį plėšiantis 
liūdesys ir ilgėjimasis laisvės bei švieses
nių dienų ateityje.

Sveikindami su Kalėdų šventėmis ir lin
kėdami gražiausių Naujųjų Metų, mes 
kviečiame Jus nepamiršti mūsų seserų ir 
brolių tėvynėje bei Sibiro tremtyje ir dar 
kiečiau bei ištvermingiau dirbti jų laisvei 
ir gerovei. Prasmingi mūsų veiklos rezul
tatai tautai bus brangiausia švenčių dova
na.

Vieningumas ir dama telydi mūsų dar. 
bus ir juos telaimina Naujagimio ranka.

Bet vis dėlto niekas taip neprimena tė
viškės, palaimingos jaunystės ir gimtųjų 
namų, kaip Kūčios ir Kalėdos. Niekada 
gimtoji pirkia neatsistoja taip ryškiai 
prieš akis, kaip Kalėdų metu. Kai vakaro 
ramioje prieblandoje užsižiebia spalvotos 
eglutės šviesos ir mintys pradeda laisvai 
keliauti praeities takais, jos tą vakarą il
giausiai sustoja prie gimtųjų namų slenks
čio.

Ir ne vienas tada tyliai patys sau karto
jame: kad dar kartą, dar nors vieną kartą 
galėtume išvysti gimtuosius namus, atsi
sėsti su visais prie Kūčių stalo ir pasijusti 
laimingi, kaip anais nesugrąžinamais lai
kais. ..

J. Vikis

„PRAVDA“ APIE NAFTĄ

Gruodžio 6 d. „Pravda“ savo vedamaja
me pareiškė, kad naftos krizės būtų buvę 
išvengta, jei Sovietų siūlytas bendradar
biavimas tarp arabų kraštų ir Vakarų bū
tų buvęs priimtas.

„Būtų pakakę tiktai atsižvelgti į naftos 
gamintojų suverenines teises ir išvystyti 
abipusį bendradarbiavimą“.

„Tuo tarpu, kai pasibaigė karas arabų- 
žydų fronte, jis prasidėjo naftos fronte. 
Keista gyvenimo ironija: buvusios kolonia- 
linės valstybės pasidarė priklausomos nuo 
buvusių savo kolonijų“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Latviu žygis
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Vincas Balickas
Lietuvos Charge d’Affaires

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga visus geros valios lietuvius 
nuoširdžiai sveikina.

Nors Ženevos „saugumo ir bendradarbia
vimo“ konferenciją nustelbė Artimųjų Ry
tų ir kiti, aktualesni įvykiai ir nors ji spau
dos atstovų beveik visiškai ignoruojama, 
bet praeitą savaitę į ją trumpam laikui bu
vo atkreiptas viešosios opinijos dėmesys. 
Tuo pasirūpino latviai.

Prieš savaitę į Ženevą atvažiavo „Lais
vųjų Latvių Pasaulinės Sąjungos“ (New 
Yorke) trys valdybos nariai: A. Šildė iš 
Mlunsterio (Vakarų Vokietija), I. Freima- 
nis iš Stockholmo ir P. Reinhards iš Lon
dono. Delegatai aplankė kelias Vakarų 
valstybių delegacijas ir įteikė joms memo
randumus, kuriuose buvo paliesti beveik 
išimtinai humanitariniai klausimai.

Gruodžio 6 d. latvių delegatai aplankė 
buvusius Tautų Sąjungos rūmus, kuriuose 
dar Latvijos nepriklausomybės laikais vie
nas kambarys išdekoruotas tautiniais mo
tyvais laivių vyriausybės lėšomis. Iš ank- 
to pasikvietę kelis spaudos atstovus bei fo

tografus, latvių delegatai jų akivaizdoje 
prisegė sienoje plakatą. Jame buvo paci
tuotas taikos sutarties su Maskva straips
nis, kuriuo Sov. Rusija „visiems amžiams 
ir laisvu noru“ išsižadėjo visų teisių, ku
rių carinė Rusija turėjo į latvių žemes. 
Apatinėje plakato dalyje buvo įrašyta, kad 
Sovietų Rusija nuo 1945 metų yra okupa
vusi Latviją...

Plakatas neilgai iškabėjo buv. Tautų Są
jungos latvių kambario sienoje, nes rūmų 
sargyba jį netrukus pašalino. Bet šis inci
dentas buvo užfiksuotas šveicarų ir kelių 
kitų šalių spaudos atstovų ir atkreipė vie
šosios opinijos dėmesį į Maskvos atliktą 
savo iškilmingų pasižadėjimų nuožmų su
laužymą.

Incidentas turi ne tik vietinę, bet ir pla
tesnę reikšmę, nes Ženevos konferencijoje 
sovietai siekia savo dabartinių sienų pri
pažinimo.

A. G.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA
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Plakatas latvių kambaryje. Paveiksle — A. Šildė ir L Freimanis

tuvos atstatymo ir kovoti ir dirbti tol, kol 
tas tikslas bus pasiektas.“

„Jokia tauta ar valstybė nepasiekė savo 
tikslų, jei už juos nekovoja ir nėra pasiry
žusi nešti reikalingas aukas savo gerovei 
ir laisvęi užtikrinti. Mūsų tauta rodo 
mums nepalyginamą drąsos ir tautinio su
brendimo pavyzdį. Mūsų tauta ir sunkiau
siose sąlygose išlaiko valstybinį sąmonin
gumą ir tarnauja pavyzdžiu daugeliui kitų. 
Mūsų tauta yra vieninga savo laisvės sie
kime, ir ji težino ir atpažįsta tik vieną 
priešą, tai būtent: rusų okupantą“.

„Rezistencinis Vliko veiklos pobūdis tu
ri būti suprastas visos mūsų išeivijos, ku
ri daugumoj savo materialinį įsikūrimo 
laikotarpį mums svetinguose, kad ir sveti
muose kraštuose, jau yra praėjusi. Dabar 
mūsų išeivija psichologiniai susiduria su 
mums labai pavojingu laikotarpiu, tai bū
tent kreipimu perdaug dėmesio į materia
lines vertybes, kurių pasiekimas dažnai 
mums užkerta kelią dirbti daug aukštes
niam tikslui, Lietuvos laisvei. Panaudoki
me sudarytas materialines galimybes mū
sų darbui tobulinti, sustiprinti ir aukštes
niems tikslams siekti. Mūsų tauta nesu
klupo prieš okupantą ir mūsų išeivija rodė 
ir rodo nenuilstamumą paramoje mūsų 
kenčiančiam kraštui. Prisiminkime tam
siausias mūsų valstybės ir tautos dienas, 
kuomet po šimtmečių garbingos ir didin
gos kunigaikščių ir karalių Lietuvos, mū
sų valdančioji bei šviesuolių tautos dalis 
nutautėjo ir Lietuvoje lietuviškos spaudos 
uždraudimas atnešė mūsų Tėvynei tuomet 
beviltiškai atrodančias sutemas. Tuo sun
kiuoju laiku gimė Daukantas, Valančius, o 
jų darbą toliau tęsė Basanavičius, Kudir
ka ir kt. Šiandien mes turime tūkstančius 
akademikų, milijonus lietuvių, sąmonin
gai trokštančių laisvės ir laisvą demokra
tinį pasaulį, kuris supranta mūsų siekimus 
ir juos, bent moraliai, kartais ir politiniai, 
remia. Teisybė yra su mumis ir mūsų rei
kalavimai yra pripažįstami teisėtais.

Aš skaitau pagrindiniu šio Jubiliejinio 
Seimo uždaviniu, mūsų rezistencinį darbą 
perkelti iš jį dirbančio Vliko ir kitų mūsų 
laisvinimo organizacijų ribų į visos mūsų 
išeivijos plotmę. Mūsų visų uždavinys tad 
tebūna sujungti visų mūsų jėgas šiam di
džiajam ir svarbiajam tikslui — Lietuvos 
laisvei atstatyti“.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
ALEKSANDRO KURŠAIČIO ŽODYNAS

Šiomis dienomis išleistas Aleksandro 
Kuršaičio „Lietuviškai-vokiškojo Žodyno“ 
ketvirtasis ir paskutinysis tomas, žodyną 
redagavo prieš kelis metus miręs kalbinin
kas Wilhelm Wissmann (Muenchen) ir 
Kielio universiteto profesorius Erich Hof
mann, o bendradarbiavo Armin Kurschat 
(Muenchen) ir dr. phil. Hertha Krick (Vie
na). Išleido Vandenhoek & Ruprecht lei
dykla Goettingene, Vakarų Vokietijoje. 
Pirmas tomas pasirodė 1968 metais. Visi 
keturi tomai sudaro 2778 puslapius. Šį ka
pitalinį veikalą subsidija parėmė vokiečių 
„Forschungsgemei nsch af t“.

Žodyną sudarė Aleksandras Kuršaitis, 
tam darbui paskyręs savo ilgo gyvenimo 
kelis dešimtmečius. Būdamas Mažosios 
Lietuvos pasižymėjusio kalbininko Frid
richo Kuršaičio brolvaikis, Aleksandras 
Kuršaitis (gimęs 1857 m.), dėdės paveik
tas, studijavo lingvistiką, ypač įsigilinęs į 
gimtąją lietuvių kalbą. Ilgus metus jis dės
tė lietuvių kalbą Tilžės gimnazijoje, kur 
buvo skiriama net 11 stipendijų besimo
kantiems tos kalbos. Be grynai mokslinio 
darbo, A. Kuršaitis pirmininkavo „Li- 
tauische Literarische Gesellschaft“ iki pat 
jos susilikvidavimo 1925 metais.

Bet daugiausiai laiko Aleksandras Kur
šaitis skyrė lietuvių-vokiečių kalbų žody
nui. Nūn baigtasis keturių tomų stambus 
žodynas yra to kruopštaus darbo vaisius. 
Žodynas buvo pasiryžta spausdinti dar ne
priklausomos Lietuvos laikais, bet karas 
užmojį sutrukdė. Autorius, bėgdamas nuo 
raudonosios armijos antplūdžio, žodyninę 
medžiagą kaip didžiausią turtą pasiėmė su 
savimi, bet dar karo metu, 1944 m. rugpjū
čio 17 d., mirė Bavarijoje.

Aleksandro Kuršaičio žodyno išleidimu 
rūpinosi jo našlė ir ypač sūnus Arminas, 
gyvenąs Muenchene. Pirmoje eilėje sūnaus 
nettlaidžių pastangų dėka pavyko suinte
resuoti jau minėtuosius vokiečių kalbinin
kus, kurie laimingai baigė šį didžiulį dar
bą.

Apie mokslinę žodyno vertę gal pasisa
kys kalbininkai. Susipažinus su žodynu, 
susidaro įspūdis, kad jo svarba glūdi ne 
tiek bendrinės lietuvių kalbos leksikoje, 
kiek Mažosios Lietuvos lietuvininkų kalbi
niame lobyne. Toji aplinkybė turi šiuo me
tu ypatingą reikšmę, atsiminus, kad impe
rialistinis „didysis brolis“ begėdiškai pa
glemžė Mažąją Lietuvą ir vienu plunksnos 
brūkštelėjimu atliko tai, ko prūsų junke
riai nepajėgė pasiekti per šimtmečius, — 
įžūliai panaikino nuo amžių buvusius lie
tuviškuosius vietovių pavadinimus ir juos 
žiauriai surusino. Tilžė, Mažosios Lietuvos 
lietuvių sostinė ir vietovė, kur per dešimt
mečius gyveno ir dirbo Aleksandras Kur
šaitis, paversta Sovietsku, o Kristijono Do
nelaičio gyvenvietė Tolminkiemis, Mask
vos parėdymu, pavadintas Čistyje Prudy...

A. Gerutis

ŠVEICARAI PRISTATO VOKIEČIAMS 
LIETUVĄ

Kun. A. Bungos aptarnaujamoj šv. UI- 
richo parapijoj Bad Woerishofene pastaty
tas jaunimo centras, kuriame pirmas pa
rengimas buvo skirtas Lietuvai.

Kvietimai į „persekiojamos Lietuvos 
Bažnyčios minėjimą“ buvo pasirašyti J. E. 
Europos vyskupo dr. A. Deksnio, msgr. dr. 
P. Celiešiaus ir klebono kun. A. Bungos.

1. XII vakare jaunimo centre Šv. Ulri- 
cho parapijos choras įvadui sugiedojo lie
tuviškai kun. V. Budrecko „Apsaugok. 
Aukščiausias“. Tada kun. Bunga pasveiki- 
no svečius, jų tarpe miesto burmistrą, ku
rorto direktorių ir ypač programos dšpildy- 
tojus, tarp kurių vienintelė lietuvaitė bu
vo solistė Marija Panse-Simaniulkštytė iš 
Bonnos; visi kiti — šveicarai! šiltai buvo 
pristatytas paskaitininkas prof. dr. J. Ere
tas, kaip „šveicaras-lietuvis“. Nuostabą ir 
entuziastišką plojimą iššaukė pristatymas 
ponios Joanos Stasiulienės aš Zuericho lie-

2 DBLS skyrius ir jų valdybas ir visus g 
O lietuvius sveikina su šv. Kalėdomis ir g 
« laimingų 1974 metų linki g
g DBLS Taryba įl
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tuviškų šokių grupės, kurioje šoka vien 
tik šveicarai! Nė vieno lietuvio!

Prof. Eretas su didele meile ir šilima 
kalbėjo apie lietuvių kalbos turtingumą, 
liaudies dainos grožį ir tautinį šokį, kaip 
lietuvių kasdieninio gyvenimo choreogra
finę išraišką. Išvadoj — mažose tautose 
glūdi didesni kultūros lobiai, negu „didie
ji“ mano, nes toji kultūra neišpopuliarinta. 
Kalbos grožiui pailiustruoti profesorius 
nepagailėjo pavyzdžių, palyginimų, ir net 
užminė publikai lietuviškų mįslių. Liau
dies dainos charakterį gerai perdavė lyri
nis, malonus sopranas, ponia M. Panse-Si- 
maniukštytė aštuoniomis dainomis, pati 
atpasakodama dainų turinį. Dainos ir šo
kiai buvo pakaitomis įpinami į profeso
riaus Ereto paskaitą, kas sudarė didelį 
įvairumą.

Nepaprasto pasisekimo susilaukė Zueri
cho šveicarai lietuviškuose šokiuose. Jau 
vien savo gražiais, vadovės rankomis išda
bintais ar iš Lietuvos gautais drabužiais, 
savo gražia laikysena iš pirmo žvilgsnio 
patraukė žiūrovų simpatijas. Ne tik gra
žiai, grakščiai išpildė komplikuočiausius 
ar mažiau sudėtingus šokius, bet ir puikiai 
yra įsijautę į kiekvieno šokio charakterį, 
kas ne visada pasiseka patiems lietuviams 
šokėjams. Pasikeisdami šokėjai pranešinė
jo, charakterizavo labai nuoširdžiai ir iš
samiai kiekvieną šokį. Ypač gerų vyrų-šo- 
kėjų turi grupė. Dalis yra ilgai šokusių. Du 
vyrai šoka jau 14 metų! Bet buvo ir vos tik 
4 mėnesius repetavusių šokėjų.

Išsiųsdama grupę į Bad Woerishofeną, 
pati vadovė, ponia Stasiulienė gulėjo ligo
ninėj. Užtai šokėjus rūpestingai globojo 
dr. J. Pečiulionytė. Traukiny ji išmokė in
teligentiškus jaunuolius (mokytojus, stu
dentus, moksleivius) Lietuvos Himną!

Šokėjai repetuoja kas savaitę, patys už
simokėdami kelionės išlaidas ir išsinuomo
dami salę. Buvo galima pajusti, kaip jie 
gerbia ir myli savo vadovę. Jai telefonavo 
keletą kartų į ligoninę, vis bijojo, kad gė
dos nepadarytų šokdami, o grįžę į Zueri- 
chą žadėjo pirmučiausiai vykti su gėlėmis 
pas vadovę. Tat didelis nuopelnas tenka 
vadovei, kuri sugeba patraukti, paruošti ir 
reprezentuoti Lietuvos meną svetimomis 
kojomis;.. Besigėrint paskaitininku irr šo
kėjais, atėjo mintis, kad, jei a. a. stud. My
kolas Ašmys mums padovanojo Eretą, tai 
ponia Stasiulienė užaugins daug „erelu
kų“!

Lietuvos vakaras Bad Woerishofene bu
vo toks simpatingas, šiltas ir nuoširdus, 
kaip reta. Užtai J. E. vysk. Deksnys dėko
jo visiems po programos, o Muencheno 
taut, šokių grupė „Ratukas“ papuošė pa
skaitininką, solistę 'ir šokėjus gėlėmis. Iš 
publikos girdėjosi balsų „šis vakaras pa
darė mus dar didesniais lietuvių drau
gais“, o kurorto direktorius L. Burghardt 
pakvietė visus programos dalyvius atvykti 
vasaros sezono metu atlikti tą pačią prog
ramą gausiems svečiams. Ilgai vakarojo ir 
gražiai susidraugavo Šveicarijos grupė su 
Muencheno „Ratuku“. Klebonijos sienos 
drebėjo nuo jų dainų. Šveicarai pareiškė 
didelį norą pašokti kada nors kartu su lie
tuviais!

2. XII, sekmadienį, vysk. Deksnys kon- 
celebravo su 4 kunigais šv. mišias už per
sekiojamąją Lietuvos Bažnyčią, parapijos 
chorui giedant Mozarto mišias. Pamokslą 
apie Lietuvos likimą pasakė abatas Vitalis 
Maier iš Ottobeuren.

A. Grinienė

Vincas Krėvė 

Žvaigždės spinduliuose
Kai nuvedė ir paguldė Mirjamą į paruoštą jai 

patalą, senasis piemuo, apklostęs šiltais avių kailiais 
jos kojas ir liemenį, paliepė visiems išeiti.

Dauboje pasiliko tik jis vienas su gimdymo 
skausmais suremta moterimi...

Ten uždarytos avys ir ožkos, moteries dejavimo 
pažadintos, sukilo iš savo guolių ir. priėjusios ar
čiau, žvalgėsi smalsiomis akimis, o keleivių ten pa
talpinti asilai, stovėdami avių tarpe, ėmė karpyti 
ausimis...

Tuo metu tie, kurie buvo pasilikę pas laužą, ir 
tie, kurie sugrįžo, nulydėję susirgusią gimdymo 
skausmais moterį, susėdo aplinkui ugnį ir tyliai kal
bėjosi tarp savęs.

Piemenys besidomėdami klausinėjo Juozapą 
apie netikinčiųjų kraštą, kuriame jis yra išbuvęs il
gus metus, apie didelius jų miestus, apie žmonės, ku
rie ten gyvena, ir jų papročius.

Nors Juozapo siela buvo susirūpinimo pagau
ta, bet jis ramiais žodžiais pasakojo tai, ką buvo 
matęs ir patyręs, svetimam krašte begyvendamas, ir 
visi jo žodžių klausė atidžiai...

Net žvejys Joną beklausydamas užmiršo savo 
piktas pašaipas, kuriomis lydėdavo pirmuosius Juo
zapo pasakojimo žodžius...

Kai visi taip smalsiai klausė to seno dailidės 
pasakojimo, užmiršę visus šio vakaro įvykius, stai
ga išgirdo gimusioje kūdikio verksmą...

Senasis tėvas liovėsi pasakojęs, atsikėlė iš savo

Noriu šią tylią naktį grožėtis mirgančio
mis žvagždėmis, pamatyti jų tvyskančių 
šviesų nušviestus praeivių veidus ir mirk
čiojančias akis-----------

kad iškaityčiau liūdesio ar džiaugsmo 
išraustus brūkius, kad žvilgio švytėjime 
surasčiau žėrintį lūkestį, jo išsipildymo 
laimę ar tamsius nusivylimo šlakus.

Noriu išgirsti praeivių balsus, skambius 
kaip skardenanti daina ar paniurusius 
kaip audros debesimis uždengtas dan
gus —

ten, vėjų gairinamų stepių beviltiškoje 
tolumoje----------- mano žemėje, uždengtoje
baltu kantrybės apsiaustu----------- visų že
mės kraštų kukliuose ar puošniuose na
muose, kuriuose šįvakar laužoma rūtų ša
kele pašvęsta baltutė atminimų duona.

Tylioji Naktis
Jonas Gailius

šią tylią naktį, kai švytinčios žvaigždės 
ramybės mantija dangsto visą žemę, gir
džiu tartum beribio vandenyno įsisupusių 
bangų teliūškavimą: viesulo sudrumsti 
vandenys šniokščia, riaumuoja kaip įnirtę 
žvėrys, o putotos bangos grumiasi, daužo
si, įniršiai plakasi ir kaip laukiniai žirgai 
piestu šokinėja, bejėgiškai sudribdamos į 
prasivėrusias gelmes.

Pirmosios Kalėdos
Kalėdos yra linksmiausia metų šventė. 

Šias šventes švęsdavo ir stabmeldžiai, tik 
jos turėjo kitą reikšmę. Istorikas S. Dau
kantas rašo, kad senovės lietuviai šventė 
senųjų metų pabaigą, kuri maždaug atitik
davo dabartines Kalėdas. Pet tas šventes 
žmonės linksmindavosi, o žyniai burdavo 
ateinančių metų laimę. Krikščionių tikyba 
šioms šventėms davė visai kitą prasmę. 
Minimas šventes surišo su Kristaus gimi
mo sukaktuvėmis.

Pirmieji krikščionys, stabmeldžių perse
kiojami, išsilaikė tik slaptuose požemiuo
se — katakombose. Niūriuose požemiuose 
negalėjo pilnai išsivystyti liturginės apei
gos. Ir kai krikščionys išėjo iš katakombų, 
tik tada prasidėjo iškilmingas Kalėdų 
švenčių minėjimas. Jos Romoje buvo mini
mos gruodžio 25 dieną. Bet kituose kraš
tuose Kalėdos buvo švenčiamos balandžio 
ar gegužės mėnesiais. Tik kiek vėliau su
sitarta, ir Kalėdos buvo pradėtos švęsti 
gruodžio 25 dieną.

Dar kyla klausimas, kada ir kur buvo 
švenčiamos pirmosios Kalėdos? Tomas 
Žiūraitis, O. P., tuo klausimu rašo taip:

„...Vienas chronologas (Depositio epis- 
coporum) tvirtina, kad Kalėdos pirmą kar
tą iškilmingai buvo švenčiamos Romoje 
336 metais, gruodžio 25 dieną. Tas pats 
chronologas, tyrinėdamas kankinių palai
kus (Depositio martyrum), prieina išva
dos, kad pirmosios Kalėdos gruodžio 25 
dieną buvo švenčiamos Romoje ne 336 me
tais, bet vėliau — 354 m. Ar Kalėdos buvo 
švenčiamos Romoje dar prieš 336 metus, 
nežinia; neabejotina, kad iš viso Pirmosios 
Kalėdos buvo atšvęstos Romoje 354 me
tais, gruodžio 25 dieną.“ („Žiburiai“, 1947 
m. Nr. 51).

Galima spėlioti, kad nuo to laiko ši 
šventė plačiai pasklido visame krikščioniš
kajame pasaulyje. Lietuvoje Kalėdos žino
mos nuo 14 amžiaus.

šiemet krikščioniškasis pasaulis švenčia 
1973-sias Kristaus gimimo metines. Per tą 
laiką daug kas pasaulyje pasikeitė ir dau
gybė įvairiausių įvykių nuslinko į amžiny
bę Bet Kristaus mokslas dar ir šiandien 
yra gyvas ir teikia žmonėms stiprybę kan
čiose ir paguodą mirtyje. Jo nesunaikino 
fariziejai, nenugalėjo Romos imperatoriai, 
nesugriovė mokslininkai. Tai būkime tik
ri, kaid Kristaus mokslo nesunaikins nė 
žiaurusis komunizmas.

V. Vytenietis

vietos lyg norėdamas skubėti pas naujagimi, bei vėl 
atsisėdo neramus.

Įsiviešpatavo tyla, lyg ramybės angelas butų 
praskridęs virš jų galvų...

— Štai gimė pasauliui naujas žmogus, — pra
bilo vienas iš piemenų, nutraukdamas tylą.

— Seni žmonės, kurie daugel žino, kalba, kad 
Amžinasis įžieoia danguje naują žvaigždę, Kai že
mėje gimsta žmogus, — prabilo kitas.

— Kad ją pamatytume, iš jos spindėjimo suži
notume, kokią laimę Amžinasis lėmė naujai gimu- 
siajam, — tarė Simonas, žvejo Jonos sūnus.

Visi pakėlė savo galvas ir pažvelgė į dangų, o 
pažvelgę baisiai nustebo, ir jų širdys buvo nera
mios: išvydo danguje žvaigždę, kurios anksčiau ne
buvo pastebėję...

Ji buvo baisi ir atrodė kaip kalavijas su ranke
na, ir jo liepsna žėrintieji ašmenys buvo į žemę nu
kreipti.

Visų šviesiausia buvo ta žvaigždė, ir daugel ki
tų, didelių ir mažesnių, kurios anksčiau dabino Die
vo padangtes, dabar užtemo ir pranyko jos spindu
lių šviesoje.

Ir dangus aplinkui buvo kaip krauju pasru
vęs...

Nusigandę ir baimės apimti vėl nutilo visi ir tik 
žvalgėsi vienas į kitą...

— Ką žada žmonėms šis kūdikis, kurio gimimo 
valandoje įžiebė Amžinasis šią baisią žvaigždę? — 
pagaliau prabilo antrasis piemuo, nes jis iš tėvų ir 
kitų senų žmonių buvo girdėjęs, kad panaši žvaigž
dė, kai ji pasirodydavo danguje, atnešdavo žemei 
badą, ugnį ir kitas nelaimes, kurios sunkiai užgul
davo žmones.

Kaip įsisiūbavusių bangų šniokščiantį 
ūžesį, girdžiu sunkius dūsavimus tų, ku
riems prievartos rimbas plaka žaizdotus 
pečius, užčiaupęs nuo troškulio suskirdu
sias lūpas.

Matau muzikos garsais skambančiose 
puošniose salėse prabangius šviesų žėruo
lius, viliojančius užsimiršti, negalvoti apie 
šios nakties ramybės palaimą, krintančią 
rasos sidabru ant sutemusios žemės.

Girdžiu baltos atsiminimų duonos laužy
mą, šiltus linkėjimus, paskiras užuominas 
apie dilgėmis užžėlusius kelius ir užburtus 
rūmus, kurių visos durys devyniomis spy
nomis užrakintos.

Klausausi vargonų graudulingos simfo
nijos, jaudinančių giesmių sklendenimo. 
kvepiančių smilkalų švelnaus lyliavimo 
varganos prakartėlės ėdžiose suvyturiuo- 
tam kūdikiui.

Ko atėjai į žemę, srūvančią prievartos 
ašaromis ir kankinamųjų krauju?

Kodėl palikai žvaigždėtas dangaus pa
dangtes, nusileidęs į įniršusių žmonių ne
nustygstantį skruzdėlyną?

Mes užmiršome, kas yra meilė, kurią iš
mainėme į neapykantą, smurtą ir ginklų 
žvangėjimą.

Užmiršome, kas yra nutildyta sąžinė, kas 
yra kasdienybės ūkanų aptemdytas ant- 
gamtės ilgesys, kas sumindžiotų lūkesčių 
išsipildymas.

įsiklausę į Baalui giedamų himnų 
triukšmą, į ugnies kamuolių sprogimus, į 
nesibaigiančias savo namus praradusių ai
manas, į ardomų trobų griuvimo bildesį ir 
žūvančių agonišką riksmą, negalime išgirs
ti tau giedančių angeliškų horų giesmių, 
piemenėlių sveikinimo, išminčių svarsty, 
tymų ir susirūpinusios tavo motinos kuž
desio.

Ko atėjai į šią žemę bejėgiu kūdikiu, kai 
nė vienų namų durys nebuvo tau atidary
tos?

Kodėl panorai, kad tavo krūtinėje dun- 
dėtų žmogiška širdis, kai gerai žinojai, kad 
ji bus žmogaus nukaltu jiešmu perverta?

Nidos spaustuve
ir jos tarnautojai

yv. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1974 metais, 
ir tikisi, kad ir toliau jūs mus paremsite savo, nors

ir mažais, darbeliais, spausdindami juos Nidos 
spaustuvėje.

NIDA

— Tikrai ją pastebėjome ir išvydome tuo aki
mirksniu, kai išgirdome pravirkusį kūdikį, — atsi
liepė į jo žodžius kiti.

— O gal šis, dabar užgimęs, yra tasai Žadėta
sis, kurio visi laukiame, — ir šioji žvaigždė yra Jo
kūbo namų žvaigždė, kuri turi įspėti, kad atėjo iš
ganymo valanda, — tarė Simonas, Jonos sūnus.

— Negundyk Amžinojo rūstybės savo nepro
tinga kalba, — subarė jį tėvas, jo žodžius išgirdęs. 
— Negi prasto dailidės iš Galilėjos sūnus gali būti 
Žadėtasis.

— Mokyti ir apie Raštą nusimaną vyrai sako, 
kad žadėtasis kilsiąs iš Dovydo namų atžalos, — 
pastebėjo antrasis piemuo, amžiumi už kitus vyres
nis ir išmintingesnis protu. — Negi tu, senas keleivi, 
esi melechų kilmės vyras, o ne prastas dailidė, kuris 
rankų darbu, prakaituodamas, uždirbi sau kasdieni
nės duonos?

Juozapas nutylėjo ir nieko jam neatsakė. Jis 
buvo labai susijaudinęs tuo, ką dabar matė ir girdė
jo, ir Simono žodžiai giliai įstrigo į jo širdį...

Iš savo tėvų ir senelių žinojo Juozapas, kad jis 
yra Dovydo namų suvytusi ir skurde paskendusi at
žala, bet tylėjo dabar ir nesakė, ką žinojo.

Pamanė, kad niekas nepatikės jo žodžiais ir ne
patikėję pajuoks jį piktomis šypsenomis ir užgau
lingais žvilgsniais... ,

-— Ar (ik nebus šis vaikas atėjęs į pasaulį kaip 
Amžinojo rykštė tau ir tavo senatvei, — tarė jam 
Joną, Salmono sūnus.

— Tenukreipia Amžinasis visas nelaimes nuo 
mūsų galvos į mūsų priešų galvas, — atsakė jam su
sijaudinęs dailidė Juozapas.

Kai jie taip kalbėjosi, visi neramumo ir baimės 
(Nukelta į 5 psl.)

Persipildė mano dvasia, susigraudino ir 
užmiršau, kad tau buvo skirta apreikšti 
amžinąjį džiaugsmą, privedant mus prie 
pačių jo ištakų šaltinio — mūsų visų Tėvo 
ir tavęs — aukos Avinėlio.

Daibar pradedu suvokti, kad visa, ką esi 
gavęs, kyla iš Tėvo, ir tau patikėtus jo žo
džius mums perdavei kaip atverstą knygą.

Meldiesi už mus, nes esame tau paves
ti —

tu esi vynmedis, o mes — šakelės ir, tik 
tavyje pasilikdami, tegalime brandinti 
mūsų buvimą pateisinantį vaisių; kas ne- 
pasiliks tavyje, bus laukan išmestas, — ir 
sudžius kaip numirusi šaka; sausos šakelės 
bus surinktos ir įmestos į ugnį sudeginti.

Tavo žodžių panoramoje matau gyvybės 
vandens upę, trykštančią kaip kristalas. Ji 
išteka iš tavo meilės versmių ir nuplauna 
mūsų apdulkėjusius veidus.

Regiu žalias lygumas ir sodrų dirvožemį, 
gaiviomis sultimis maitinantį nesibaigian
čios gyvybės medžius. Karo jų sultingi ir 
prinokę vaisiai, kad penėtų išalkusius tie
sos, o jų amžinai žaliuoją lapai skrieja 
žvaigždėmis, kad tvarstytų tautų žaiz
das —

tautų, sergančių puikybės, gobšumo ir 
smurto raupsais; tautų, plakamų vergijos, 
prievartos ir naikinimo rykštėmis; tautų, 
besiilginčių tavo palaimos padangtės, ka
da bus nušluostytos visos neišverktos aša
ros, kada nebebus mirties, nebebus liūde
sio, aimanų ir sielvarto, nes bus išgydytos 
pūliuojančios žaizdos.

Prakartėlėje tylu —--------
giliai susimąstę svarsto kūdikėlio ' aukos 

pasiuntinybę išminčiai; sunkių rūpesčių 
rūkas užkritęs ant tylinčios motinos susi, 
mąsčiusio veido; kūdikio pasąmonėje 
šmėkščioja tiesos ir meilės išalkusios mi
nios ir gruoblėtas kelias, vinguriuojąs į iš
sipildymo kalną.

Šviesi žvaigždė tvyska, mirga. Jos balkš
vi spinduliai liejasi ramybės kaskadomis 
ir nušviečia mano dvasios tamsybes.

Keros rūpesčių usnys, užstelbs ramybės 
žvaigždę užsimiršimo debesys, auš audrin
gas rytas ir išsklaidys tyliosios nakties 
antgamtinį dvelkimą.

Tačiau tu, nekaltasis kūdikėli, vėl ateisi, 
žiūrėsi iš varganų ėdžių ir sutirpinsi suša
lusių širdžių ledus, varvindamas degan
čios meilės liepsnos liežuvius------------

kad galėtume tavyje pasilikti.

u»****************************^ 
i tJ Savo mielus bičiulius ir pažįstamus šv. J 
J Kalėdų proga sveikina ir linki jiems *
* laimės 1974 metais. *
* J. M. Navickai *
* f* * ’'********★***************★****)'
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Vaclovas Sidzikauskas
(Jo mirties proga)

Gyvenimo vėtros išvertė dar vieną stip
rų Lietuvos ąžuolą, drąsiai kovojusį su 
priespaudos ir smurto audromis. Vaclovas 
Sidzikauskas pasitraukė iš gyvųjų kovoto
jų tarpo.

Po vieno ilgo ir išsamaus pranešimo 
Londone kažkas paklausė V. Sidzikauską, 
iš kur jis užtenkąs energijos dalyvauti 
įvairiose organizacijose, važinėti po pasau
lio sostines, nuolat klabinti ministerijų du
ris ir nenuilstamai kelti Lietuvos laisvės 
reikalą. Kiek patylėjęs jis atsakė: „Noras 
pamatyti vėl laisvą Lietuvą“.

Tas noras, tarsi deginanti ugnis, neleido 
jam nurimti, pasitraukti iš darbo lauko. 
Net ir 80 metų amžiaus sulaukęs, jis tebe
dirbo su jaunatviška energija, kol gruodžio 
antrosios dienos ankstybą rytą mirtis nu
traukė jo gyvybės siūlą. Atvykęs į ligoni
nę pasitikrinti savo sveikatos, jis daugiau 
iš jos nebegrįžo.

Vaclovas Sidzikauskas buvo gimęs 1893 
m. balandžio 10 d. Šiaudinėje, Kidulių vis., 
Šaknų aps. Teisės mokslus pradėjo Mask
voje, tęsė Berne ir baigė V. D. Universite
te.

Nuo 1919 m. įsijungė į Lietuvos diplo

Trečiasis pasaulis
šių dienų valstybės pagal turimą politi

nę įtaką, turtą ir galybę yra pasidalijusios 
į tris kategorijas: didžiosios, organizuotos 
ir pabiros.

Didžiosios — JAV, Sov. Sąjunga, Kini
ja — yra savarankiškos karinės ir ekono
minės galybės, nuo kurių priklauso būti ar 
nebūti.

Susiorganizavusiųjų geriausias pavyzdys 
yra Europos devynių valstybių Bendruo
menė. Jos galia, bent šiuo metu, glūdi ne 
karinėje, bet ekonominėje Srityje. Ši Ben
druomenė jau dabar kontroliuoja 40% pa
saulio prekybos ir gali verstis kaip ekono
minis vienetas su nedideliais papildymais 
iš šalies. Jos net gali, kaip vėliau matysim, 
neorganizuotus kraštus paleisti elgetomis.

Pabiros — mažosios arba neturtingosios, 
jokiems blokams nepriklausančios valsty
bės yra pasivadinusios pačios save Tre
čiuoju pasauliu. Tam pasauliui daugiausia 
priklauso naujai susikūrusios Afrikos ir 
įvairių salynų valstybės, Indija, Pakista
nas ir kt. Iš Europos valstybių iki šiol ak- 
tyvausia buvo Jugoslavija. Nors visos tos 
valstybės teoretiškai griežtai atsiriboja 
nuo visokių blokų, bet kai jos neseniai tu
rėjo Šiaurės Afrikoje savo konferenciją, 
tai Kinija ir Sov. Sąjunga negailėjo pa
stangų jas prisitraukti kiekviena į savo 
pusę.

Praėjusioji savaitė buvo paskelbta Tre
čiojo pasaulio savaite. Įvairių kraštų or
ganizacijos ir bažnyčios stengėsi paveikti 
didžiąsias ir turtingąsias valstybes, kad 
jos nepamirštų silpnesniųjų, savomis jė
gomis negalinčių išsilaikyti kraštų. Pasku
tiniuoju metu įvairios pašalpos tiems kraš. 
tams vis mažinamos. Todėl nenuostabu, 
kad ten dažni svečiai yra badas ir skurdas.

Blogiausioje padėty yra tos Trečiojo pa
saulio valstybės, kurios verčias i daugiau
sia viena kuria nors ūkio šaka. Tokios 
valstybės pavyzdys, sakysim, gali būti 
Barbada, kurios pagrindines pajamas su
daro nendrių cukrus. Tą cukrų beveik iš
imtinai iki šiol pirko D. Britanija. Jai įsto
jus į Europos Bendruomenę, kiti partneriai 
siūlosi aprūpinti trūkstamu cukrumi, pa
gamintu iš cukrinių runkelių. Ypač gerai 
išvystytą cukraus pramonę turi Prancūzi
ja, kuri dar vis plečia cukr. runkelių plo. 
tus. Nors šis cukrus ir brangesnis, bet jis 
gaminamas savoje Bendruomenėje. Vadi
nasi, Barbados ūkis gali būti labai lengvai 
sužlugdytas.

Ir jeigu pasaulis nesuras geresnio būdo 
ekonominiais ištekliais pasidalyti, tai Tre- 

matinę tarnybą. Jis yra buvęs Lietuvos 
įgaliotu iministeriu Berlyne, Vienoje, Ber
ne, Londone ir Hagoje.

Būdamas Lietuvos atstovu prie Tautų 
Sąjungos, jis gynė Vilniaus bylą ir Klaipė
dos krašto seimelio skundą. Taip pat jis 
dalyvavo Lietuvos delegacijose tarptauti
nėse derybose dėl Klaipėdos krašto grąži
nimo ir konvencijos sudarymo. Atstovavo 
Lietuvai sudarant sutartį su Vokietija dėl 
karo nuostolių likvidavimo ir su Lenkija 
dėl miško plukdymo ir administracinės li
nijos nustatymo. Kas neprisimena Lietu
vos gyventojų, ypačiai jaunimo, džiūgavi
mo, kai V. Sidzikauskas sėkmingai apgynė 
Lietuvos bylą su Lenkija dėl Kaišiadorių- 
Lentvario geležinkelio!

Pirmosios bolševikų okupacijos metais 
V. Sidzikauskas slaptai pabėgo į Vokietiją. 
Bet už Klaipėdos bylos gynimą Geštapas 
jį suėmė ir apie dvejus metus laikė Soldau 
ir Auschwitzo stovyklose. Vėliau leido įsi
kurti Berlyne, kui- V. Sidzikauskas greitai 
įsjiungė į pogrindinę veiklą. Būdamas Vil
ko tarnyboje, jis pradėjo lankytis Europos 
ir JAV sostinėse, gindamas Lietuvos lais
vės reikalus.

Nuo 1954 m. Lietuvos delegacijos Pa
vergtųjų Europos Tautų (PET) Seime pir. 
mininkas, o kiek vėliau ir paties Seimo 
pirmininkas. PET Seime jis dirbo iki savo 
mirties, paskutiniuoju metu būdamas jo 
vicepirmininku.

Nuo 1951 m. V. Sidzikauskas įsijungė į 
Lietuvos Laisvės Komitetą, kurio pirmi
ninku išbuvo iki pat mirties. Šiose parei
gose jis gal plačiausiai išvystė savo politi
nę veiklą, atstovaudamas Lietuvai įvairio
se tarptautinėse organizacijose ir žodžiu 
bei raštu informuodamas bei veikdamas 
daugelio valstybių vyriausybes. Jo ilgas 
diplomatinis patyrimas ir plačios pažintys 
dažnai atvėrė įvairių įstaigų duris, pro ku
rias mažesnės patirties žmonės nebūtų ga
lėję prasiskverbti. Net tokio masto dien
raštis kaip „The New York Times“ pripa
žino, kad Sidzikauskas buvo atvykęs į JAV 
ne patogiai įsikurti, bet „tęsti aktyvią Lie
tuvos laisvinimo bylą“.

Palaidotas V. Sidzikauskas gruodžio 6 d. 
šv. Marijos kapinėse New Yorke. Prie jo 
kapo atsisveikino Lietuvos gener. konsu
las A. Simutis, dr. J. Valiūnas, dr. Nemic- 
kas, dr. D. Krivickas, dr. Karbonski ir kt. 
Religines laidotuvių apeigas atliko prela
tas Balkūnas.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Birutę 
Sidzikauskienę-Skučaitę, seserį Oną ir bro
lius Praną ir Vladą.

čiojo pasaulio ateitis darysis vis mažiau 
viliojanti. Jau ir dabar pasigirsta balsų, 
kad būtų buvę geriau, jei kai kurios tų 
naujųjų valstybių būtų visai neužgimusios. 
Bet, atrodo, kad laisvės troškimas yra di
desnis už duonos.

Kur gausim naftos?
Jau 75 metų sulaukęs, keletą kartų 

išėjęs pensijon ir vėl sugrįžęs, Lenino or
dinais ir Brežnevo laikrodžiu apdovanotas, 
dr. Armandas Hammeris dar kartą pasi
skardeno pasaulyje. Paprastai jis atsiran
da ten, kur graso ekonominė katastrofa. 
1921 metais jis gelbėjo rusus nuo Volgos 
bado ir kūrė NEP, praėjusiais metais susi
tarė dėl Sibiro dujų tiekimo, o šį kartą pa
sisiūlė pasaulį išgelbėti nuo energijos kri
zės.

A. Hammerio vadovaujama Occidental 
bendrovė jau seniai daro bandymus išgau
ti naftos iš skalūno (sluoksniuota uola, 
minkštesnė už tą, iš kurios daromos plokš
tės stogams dengti). Iki šiol vartojami me
todai buvo nepelningi, nes reikėjo perka- 
sinėti skalūno kalnus ir žaliavą apdirbti 
specialiuose aparatuose. A. Hammeris pa
skelbė, kad jo bendrovė surado ir užpaten
tavo naują būdą naftai išgauti, skalūno 
kalnų nejudinant. Šiuo metodu naftos sta
tinę bus galima pagaminti už vieną dolerį, 
žinoma, visi gamybos įrengimai kaštuos 
astronomiškas sumas ir praeis gal apie 10 
metų, kol pasaulis galės atsukti arabams 
nugarą.

O to skalūno esama neapsakomai daug. 
Vien tik JAV jo turi tiek, kad užtektų 100 
metų visiems krašto reikalavimams paten
kinti. Ypačiai jo daug Colorado, Utah ir 
Wyoming valstijose. Kanados Athabasco 
smaluotasis smėlis turi pusę viso pasaulio 
skystos naftos atsargų, tik reikia tą naftą 
išgauti. Skalūno ne maži klodai esą ir Ško
tijoje. JAV skalūno naftos atsargos esan
čios apie 2 milijonai milijonų statinių. Tuo 
tarpu turtinguose Saudi Arabijos šalti
niuose skaičiuojama tik 150.000 milijonų 
statinių, o iš Šiaurės jūros tikimasi gauti 
15.000 milijonų statinių. Skaičiuojama, kad 
iš vienos skalūno tonos išgaunama apie 30 
galonų naftos. O kiek tonų sudaro neap
matomi Skalūno kalnai!

Šitokios skalūno naftos perspektyvos dar

DĖMESIO VERTA KNYGA

Iš Lenkijos į Vakarus pasitraukė E. 
Weit, buvęs Gomulkos vertėjas konferen
cijose. Jis parašė intriguojančius savo at
siminimus, kurie buvo spausdinti Paryžiu
je leidžiamame lenkų žurnale „Kulūira“, 
paskui išėjo atskira knyga, išversta net į 
11 kalbų, jų tarpe ir į anglų kalbą.

Nors Weit nebuvo partietis, tačiau, kaip 
labai gabus ir tikslus vertėjas, dalyvavo 
įvairiuose slaptuose pasitarimuoe tarp Go
mulkos ir Ulbrichto, Brežnevo, Kosygino 
bei įvairių vakariečių komunistų partijos 
vadų. Dalyvavo puotose, lankėsi jų vilose, 
stebėjo prabangą ir jsitėmijo konfidencia
lius pasikalbėjimus.

Šioje knygoje jis aprašo, kaip Ulbrichtas 
lenkams pasakojo apie Rytų Vokietijos 
menininkų sutramdymą, juos išsiunčiant į 
priverstinius darbus.

Knygoje aprašoma, kaip Brežnevui ne
patiko humanistiškesnis Dubčeko išryškin
tas Čekoslovakijos komunizmo veidas ir 
kaip jis su kitais Varšuvos pakto nariais 
nusprendė savo įgulomis okupuoti Čeko
slovakiją.

PARTIJOS NEPATENKINTOS

Abi didžiosios britų politinės partijos — 
konservatoriai ir socialistai — nepatenkin
tos savo vadais. Didžiausias konservatorių 
vidaus priešas Enoch Powell pareiškė, kad 
sprendžiant iš ministerio pirmininko veik
los, jam turi būti „ne visi namie“. O atsa
kingas darbiečių parlamento atstovas Bill 
Rodgers apie savo vadą Harold Wilsoną ši
taip išsireiškė: „Gaila pasakyti, bet nėra 
nei vieno darbiečių parlamento atstovo, 
kuris negalvotų, kad partijai išeitų labai 
į sveikatą, jei ji pasirinktų kitą vadą“.

PO PIETŲ KRYŽIUMI "S
Ava Saudargienė i ; • ’ i p'9 P

Melbourne „Dainos“ sambūris švenčia 
savo labai aktyvaus gyvenimo dvidešimt- 
penkmetį. šia proga suruoštame koncerte 
sambūris atliko programą, paįvairintą so
lo dainomis ir tautiniais šokiais. Ilgametis 
„Dainos“ sambūrio dirigentas yra A. čel- 
na. Daugumas choristų dainuoja chore nuo 
įsikūrimo.

««•
Artinantis mokyklų metinėms atosto

goms ir lietuviškos mokyklos gruodžio pra
džioje užbaigia mokslo metus.

Melbourne mokyklos: metų užbaigimas 
sujungtas su 20-ties metų mokįyklos su
kaktimi.

Sydnėjaus mokyklą baigė 5 mergaitės.
Lituanistiniai kursai Melbourne mokslo 

metus užbaigia, dalyvaujant švietimo de
partamento atstovui ir Monash universite
to prof. I. Marvan. Monash universitetas 
rodo nemažą susidomėjimą lituanistika.

Visi vaikai, lankantieji mokyklas, gauna 
nemokamai pieną pietums. Pienas pristato
mas šviežias kiekvieną rytą.

•••
Debiutančių baliuje Sydnėjuje, suruoš

tame Good Neighbour Council, dalyvavo 
kiekvienos tautybės atstovai. Minėta orga
nizacija rūpinasi emigrantų greitesniu asi- 
miliavimusi. Sydnėjaus lietuvių debiutan
te buvo E. žižytė, o jos palydovas R. Bu- 
kevičius. Abu studentai.

Potvyniai. Po ilgo lietaus išsiliejo Mur
ray upė ir užliejo milžiniškus ganyklų plo
tus, skirtus laukinės gyvūnijos globai. 
Šimtai kengūrų, pritrūkus maisto, ėmė 
mirti nuo bado. Gelbėti badaujančioms 
kengūroms, 500 ryšulių buvo numesta iš 
helikopterio į ganyklas.

Rekordas. Prancūzas jachtininkas Alain 
Colas pats vienas plaukė iš St. Malo į Syd- 
nėjų, šią kelionę pasiryžęs atlikti per 80 
dienų. Jis įplaukė į Sydnėjaus uostą, atli
kęs kelionę per 79 d. 6val. 34 min. Pir
mykštis rekordas, pasiektas Francis Chi
chester, buvo 108 dienos. A. Colas uoste 
pasitiko jo tėvai, atskridę iš Prancūzijos, 

nesumažina dabartinės energijos arba naf
tos krizės, kurią dirbtinai sukėlė arabai. 
Jie naftą turi, o iš skalūno dar reikės ją 
išgauti. Bet iš kitos pusės, toji perspektyva 
turėtų priversti arabus pasidaryti protin
gesniais. Jau dabar Persijos šachas siūlo 
nepertempti stygos, nors Saudi Arabijos 
valdovas ir nenori jo klausyti. Arabai turi 
pagalvoti, kad jų naftos ištekliai vieną 
dieną vistiek išsibaigs, ir gal jiems pa
tiems teks jos ieškoti kur nors kitur. Dėl 
jų sausų ir tuščių dykumų tada niekas 
taip labai nebesivaržys, o jiems patiems 
gali prisieiti piauti tai, ką dabar pasisėja. 
Gal todėl ne visi iš jų ir skubina suside
ginti tiltus.

J. Bltm.

ORIGINALI DOVANA

Ne kartą minėtas 75 m. amžiaus emi
granto sūnus, Occidental Petroleum Cor
poration pirmininkas dr. Ammand Ham
mer pasiūlė Brežnevui naują dovaną.

Kaip žinoma, amerikiečiai kartu su Sov. 
Sąjungos prekybos rūmais stato Maskvoje 
44 milijonų svarų vertės prekybos centrą. 
Skrisdamas tos statybos reikalais į Mask
vą ir besigėrėdamas Rusijos gamtovaiz
džiais dr. A. Hammeris prisiminė, kad Sov. 
Sąjungoje nėra nei vienos golfo aikštės. 
Pasimatymo metu jis pasisiūlė tokią aikštę 
(18-kos punktų) įrengti kaip asmenišką 
dovaną Brežnevui. Pasiūlymas, kuris ga
lįs kaštuoti iki 2 mil. svarų, buvo priimtas.

Kadangi Sov. Sąjungoje golfas yra be
veik nežinomas, tai aikšte, bent pradžioje, 
daugiausia naudosis vakariečiai. Brežnevo 
gydytojas esąs pareiškęs, kad jis taip pat 
galėsiąs pradėti žaisti golfą.

Visuose komunistiniuose kraštuose iki 
šiol yra tik penkios golfo aikštės, o šeštoji 
baigiama įrengti Lenkijoje. Jugoslavija ir 
Rumunija turi po dvi aikštes ir Čekoslova
kija vieną.

ŠAUNUSIS ŠEIKAS

Simpatiškas Saudi Arabijos naftos mi- 
nisteris šeikas Jamani, kuris neseniai drą
siai demonstravo naftos galybę Europos 
sostinėse, buvo labai palankiai sutiktas 
Vašingtone. Per pasikalbėjimus su dr. Kis- 
singeriu paaiškėjo, kad Saudi Arabijos ka
ralius nenori bloginti santykių su JAV, 
nes tuo atveju kraštas patektų į sovietinę 
orbitą, šeikas Jamani pareiškė, kad po sėk
mingos žydų-arabų taikos konferencijos, 
nafta, kaip ir seniau, bus netrukdomai 
siunčiama į JAV.

ir sužadėtinė iš Tahiti. Iš Sydnėjaus Colas 
plauks aplink Afriką, atgal į Europą.

•••
Nobelio premija. Australijos rašytojas 

Patrick White gavo Nobelio premiją už li
teratūrą. Pradžioje White galvojo atsisa
kyti tos premijos, bet vėliau paskelbė, kad 
premijos pinigais, 80 tūkst. dol., jis įsteigia 
fondą, kuris kas met skirs premiją geriau
siam pradedančiam Australijos rašytojui.

Dykumoje. Didžiosios Nalarbar dykumos 
vidury, šimtus mylių nuo kitų gyvenamų 
vietų, yra Kalgoorlie, įkurta 1893 m., kai 
čia atrado turtingus brangių metalų klo
dus. Iš viso pasaulio aukso ieškotojai ir 
avantiūristai skubėjo pasipelnyti. Laikui 
bėgant, apylinkėse atrasta kitų metalų. 
Kalgoorlie, su 20 tūkstančių gyventojų, 
įgijo konkurentą. Apie 35 mylios nuo Kal
goorlie įkurtas naujas, ultramodernus ni
kelio kasyklų miestas. Šiuo metu 6 tūkst. 
Kambalda miesto gyventojų naudojasi ge
riausiais gyvenimo patogumais: gatvės ge
rai išplanuotos, parkai dideli, krautuvėse 
didžiausias prekių pasirinkimas. Nikelio 
kasyklų darbininkas vidutiniškai uždirba 
10 tūkst. dol. per metus. Galimybė uždirbti 
net iki 20 tūkst. dol. Kambalda vilioja jau
nas šeimas, ieškančias greito, gero įsikūri
mo.

Vasaros pabaisos. Prasidėjus karščiams, 
vis daugiau ryklių atplaukia prie rytinio 
Australijos pakraščio. Dėl to sustiprinta 
paplūdimių apsauga. Japonijos žvejų lai
vai per tris dienas pagavo virš 200 dide
lių, žmogėdžių ryklių Sydnėjaus vandeny
se.

Nežiūrint visų apsaugos priemonių, jau 
buvo viena aukai. Netoli Brisbanes 16 me
tų jaunuolis buvo užpultas ryklio, tris kar
tus nutemptas į dugną ir labai apdrasky
tas. Pagaliau jam pavyko pasprukti, bet 
viena koja taip buvo apdraskyta, kad rei
kėjo amputuoti. Dažniausia ryklio auka 
miršta nuo kraujo užnuodijimo, bet šis 
jaunuolis buvo laimingas — jis tik nusto
jo kojos.

Sydnėjaus pajūrio priemiesty Avalan, į 
centrinę gatvę atšliaužė juoda gyvatė apie 
2,5 m. ilgio. Vienas darbininkas pamatęs, 
nukirto jai galvą. Ir kituose pajūrio prie
miesčiuose gyventojai matė gyvačių. Vie
tinės savivaldybės išleido atsišaukimą sau
gotis, nes po žiemos miego gyvatės yra la
bai piktos.

Vasaros sezono pradžia paprastai nėra 
audringa Australijoje. Bet šiais metais 
lapkritis buvo tiek audringas, kad vėjai 
iki 150 km. greičio pridarė daug žalos Bris
banes priemiesčiuose. Po trijų dienų ir vėl 
kilo audra su 100 km. greičiu ir sunaikino, 
kas dar buvo likę nuo pirmo smūgio. Syd- 
nėjus taip pat neišvengė nuostolių, kai 
staigi audra, trukusi tik 20 min., užpuolė 
miestą. Apgriovė kelioliką namų, nunešė 
nemažai stogų.

TAMAŠA
Gal nei vienai kelionei ir nei vienam su

sitikimui abi pusės taip atidžiai nesiruošė, 
kaip Brežnevo vizitui į Indiją. Sovietų 
spauda jau mėnesius prieš tai pradėjo ra
šyti apie busimąją kelionę. Berods, pirmą 
kartą jų televizija pasiruošė satelito pa
galba perduoti lankymosi iškilmes ne tik 
Sov. Sąjungos gyventojams, bet ir visam 
pasauliui. Indai iš savo pusės tiesiog varu 
suvarė minias, kad jos atstovautų Indijos 
liaudžiai Brežnevo sutiktuvėse. Iš tikrųjų 
čia buvo ruošiama savotiška šventė ar ker
mošius, kuriam indai turi specialų vardą 
— tamaša.

Pagrindinis šios kelionės tikslas buvo 
parodyti, anot angliškos dainos žodžių, 
„Anything you can do, we can do better“. 
Išvertus į politinę kalbą, tai reikštų — vi
sa, ką gali padaryti Nixonas ar Kissinge- 
ris, mes taip pat galime. Pasitarimai ir su
tartys, kaip ir visada, lietė dvi sritis: eko
nominę ir politinę.

Iki šiol Indija jau yra prasiskolinusi So
vietams 570 mil. svarų. Šitie pinigai yra 
investuoti į Sovietų priežiūroje kuriamą
ją Indijos pramonę. Jau dabar netiesiogi
niai rusai kontroliuoja 30% Indijos plieno 
gamybos, 35% naftos produktų, 20% elekt
ros jėgainių ir 85% sunkiosios mašinų pra
monės.

Šiuo metu Indija turi paruošusi naują 
pramonės išplėtimo planą, kuriam reikia 
29 mil. svarų. Ji tikisi, kad ir šį kartą iš
kilmingai priimtas Brežnevas atidarys sa
vo piniginę.

Didžiausias Indijos prekybos partneris 
pastaraisiais laikais taip pat pasidarė Sov. 
Sąjunga. Praėjusiais metais ji eksportavo 
į Sov. Sąjungą prekių, daugiausia žaliavų, 
už 214 mil. svarų. Dėl tokio prekybos po
būdžio indų ekonomistai nėra perdaug pa
tenkinti — gyventojų perteklius ir krašto 
ištekliai reikalautų eksportuoti gatavus 
gaminius, o ne žaliavas. Bet šis būdas nėra 
pelningas Sovietams.

Indijai rūpi ir Sovietų ginklai. Jie norė
tų gauti Egipte išbandytų SAM VI ir MiG 
23 naikintuvų ir kitokių ginklų, su kurių 
tiekimu Sovietai nenori labai skubintis.

Už Indijai tiekiamas gėrybes, Brežnevas 
pirmoje eilėje tikisi gero politinio atpildo. 
Tam reikalui jis Indiją jau nuo seniai ruo
šia, remdamas Bangladešo „išlaisvinimą“ 
ir „paskolindamas“ du milijonus! tonų 
kviečių. Svarbiausias dalykas yra įtikinti 
Indiją, kad tikrasis jos draugas yra Sov. 
Sąjunga, o pikčiausi priešai — JAV ir Ki
nija. Jis taip pat nori įtikinti, kad Sov. Są
junga yra ne tik Europos, bet ir Azijos pa
jėga ir kad jos planas Azijos saugumui už
tikrinti yra pats tinkamiausias Indijai. Bet 
apie tą planą, kuriuo siekiama pakeisti 
provakarietišką SEATO draugystę, tuo tar
pu viešai daug nekalbama.

Gal ponia Gandhi nesunkiai pasiduotų 
Leonido Brežnevo vilionėms, jei čia pat 
pašonėje nebūtų pavyduolio Mao Tse-tun- 
go. Per didelis jos pakrypimas į Sovietų 
pusę, užtrauktų Kinijos ir kitų Azijos 
draugų nemalonę. Turint galvoj anksčiau 
minėtas paskolas ir įsipareigojimus, pasi
rinkimas nebus lengvas.

Brežnevas žino, kad laimėjęs Indijos 
draugystę, jis užsitikrintų Sov. Sąjungai 
saugumą Azijoje. Kinija būtų apsupta. Bet 
ponia Gandhi seka pokario Europos įvy
kius ir žino, kad Sovietai kartą kur nors 
įkėlę koją, daugiau nebepasitraukia. Ji 
taip pat žino, kad Indijos gyventojai ne
mėgsta diktatūros (net ir komunistai). Jie 
lengviau prisiimtų nors ir anarchišką de
mokratiją, negu diktatūrą. Tačiau iš kitos 
pusės reikia atsiminti įkad Indija jau iš 
dalies sėdi sovietiniame tinkle, nors jis dar 
ir nėra galutinai užtrauktas.

' Narius ir prietelius Kalėdų švenčių! 
proga sveikina ir linki visiems laimin-l 

S
gų metų. J

Vyties Klubo Valdyba J

Linksmų Kalėdų švenčių 

ir laimingų Naujųjų Metų ! i
savo nariams linki

Manchesterio Liet. Soc. Klubo ■

Valdyba i

Vokietijos rajono vienetai — 
LSB Aušros tuntas ir Seserijos 

Jūratės draugovė linki 
Anglijos rajono sesėms ir broliams 

LINKSMŲ KRISTAUS GIMIMO 
ŠVENČIŲ, DIEVO LAIMINAMŲ 

1974 METŲ.

Iki pasimatymo stovykloje.
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Idėjinio kovotojo sukaktis
Profesoriui Juozui Brazaičiui — 70 metų

„Naujos idėjos — darbas ne vaiko: 
Užtvenktos mėto audrų žaibus!“

Šiomis dienomis laisvojo pasaulio lie
tuvių spauda ir visuomenė pažymi New 
Yorke gyvenančio profesoriaus Juozo Am- 
brazevičiaus-Brazaičio, buvusios Lietuvos 
laikinosios vyriausybės premjero ir vieno 
žymiausiųjų lietuviškosios tautinio pasi
priešinimo kovos vadų, septyniasdešimties 
metų amžiaus sukaktį.

Sukaktuvininkas yra gimęs 1903 m. 
gruodžio 9 d. Marijampolės aps., Kvietiš- 
kio vis., Trakiškių k., ūkininko šeimoje. 
1922 m. baigęs Marijampolės gimnaziją, 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Kau
ne Teologijos-Filosofijos fakultete, vėliau 
literatūros studijas gilino užsienyje. Nuo 
1927 m. iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 
m. dėstė lietuvių literatūrą Kauno „Auš
ros“ gimnazijoje ir Vytauto Didžiojo uni
versitete, buvo Tautosakos archyvo tary
bos sekretorius, vadovavo Lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojų sąjungai.

Dar būdamas gimnazistas įsitraukė į 
spaudos darbą, dirbo „Lietuvos“, „Ryto“ 
ir „XX amžiaus“ redakcijose ir pasireiškė 
kaip vienas pajėgiausių nepriklausomos 
Lietuvos publicistų. Lygiai anksti įsitrau
kė ir į visuomeninį darbą, kuriam tvirtus 
idėjinius pagrindus gavo katalikiškojo 
jaunimo ateitininkų sąjūdyje. Paskutiniai
siais nepriklausomybės metais jis jau bu
vo plačiai žinomas ir įtakingas katalikų 
šviesuomenės veikėjas, o prasidėjus oku
pacijoms, iškilo į tautinės pasipriešinimo 
kovos vadus. Nuo to laiko prof. Brazaitis 
visas savo kūrybines jėgas ir sugebėjimus 
skiria šiai kovai, su kuria jis visu savo 
asmeniu taip glaudžiai suaugo, kad šian
dien jo vardas yra tapęs lietuviškosios re
zistencijos simboliu.

Būdamas sukiliminės Laikinosios vy
riausybės priekyje, vėliau vadovaudamas 
Lietuvių fronto sąjūdžiui, jis ypatingai 
stengėsi įkvėpti tautai pasitikėjimą savi
mi, visų pirma stiprinti jos sąmoningumą. 
Apie tą jo veiklos laikotarpį vienas vado
vaujančiųjų rezistencijos veikėjų, artimas 
sukaktuvininko bendradarbis dr. A. Da- 
mušis taip liudija:

„Lietuviškoji antinacinė rezistencija 
Juozo Brazaičio įtakos ir linijos dėka buvo 
tikslinga ir neiššaukianti, bet kaip galinga 
pogrindžio srovė, brandinanti lietuvių tau
tą tautinės savigarbos ir savarankumo 
troškuliu ir laisvės meile, atmesdama na
cizmą ir komunizmą ir remdamasi lietu
vių tautoje gyvais krikščionybės princi
pais“.

Nuo 1944 m. iki 1951 m. prof. Brazaitis 
dirbo vadovaujantį darbą Vyriausiame 
Lietuvos Išlaisvinimo komitete. Persikėlęs 
Amerikon, nuo 1952 m. jis redaguoja Tėvų 
Pranciškonų leidžiamą savaitraštį „Darbi
ninką“, stebi gyvenimo įvykius ir pagal 
juos smaigsto idėjines gaires, nurodinėja 
veikimo metodus, gausiais idėjiniais ir 
publicistiniais raštais saugoja kūrybinę 
visuomeninę mintį nuo sustingimo.

Lietuvių katalikų mokslo akademija, at
žymėdama Juozo Brazaičio „brangų bei 
svarų įnašą į lietuvių periodinę spaudą 
per 50 metų“, pernai jam paskyrė savo pir. 
mąją žurnalistikos premiją. Gautąją 500 
dol. premiją jis tuojau panaudojo prof. 
Ereto monografijai išleisti.

Sukaktuvininko asmenybė mums bran
gi savo darbais ir tvirtai išpažįstamais 
krikščionio žmogaus principais. Jo publi
cistinio žodžio įtaigumas kyla iš gilaus

Prof. Juozas Brazaitis

žmogaus vertės pajautimo, iš įsitikinimo, 
kad „gyvenmo priekyje eina ne masė, bet 
asmenys, būriai, kolonos“, žodis, idėja 
tampa gyvenimą keičiančia galybe, kai pa
siekia asmenis, o juos pasiekia tada, kai 
jiems taikomi ir suranda į juos kelią. Tas 
pats dėsnis, sukaktuvininko perkeltas į 
praktinį visuomeninių tikslų siekimo lau
ką, skamba taip: „Norint išlaikyti žmogu
je gyvą mintį, intelektualinį budrumą, rei
kia nesitenkinti programų skelbimu, o vi
sais galimais būdais jų idėjas pakartoti
nai ir nuolat nuleisti į asmenį ir asmenį 
artinti į idėją“.

Iškeldamas asmens vaidmenį visuome
nėje, prof. Brazaitis anaiptol nenuvertina 
sutelktinių pastangų, organizuotos veiklos 
reikalo, tik pabrėžia, kad organizacijos ir 
kolektyvai niekad negali būti sau tikslas, 
bet turi tarnauti žmonėms kaip priemonė 
tikslui siekti. Todėl įsidėmėtina jo mintis: 
„Su palankumu tenka žiūrėti į kiekvieną 
realiais pagrindais organizaciją, kuri pajė
gia sutelkti kuo daugiau tremtinių, nes 
juo daugiau asmenų bus susitelkę organi
zacijose, juo didesnis skaičius naudosis vie
na iš priemonių, padedančių išlikti trem
tyje nepalaužiamam, neatplėštam, nenu-

^^Sa&dtumais
Wpasaulyje-
PROF. IVINSKIO MOKSLINIS 

PALIKIMAS

Velionies prof. dr. Z. Ivinskio mokslinį 
palikimą perėmė Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija Romoje. Tą palikimą sudaro: 
1.820 tomų knygų biblioteka, 168 žurnalų 
komplektai bei atskiri numeriai, 156 įvai
rūs biuleteniai ir brošiūros, 536 atspaudai 
ir foto kopijos archyvinių rankraščių, 
straipsnių knygose bei žurnaluose, 528 vie
netų rankraštynas — velionies parašytos 
studijos, spausdinti ir nespausdinti straips
niai, jo surinkta istorinė medžiaga, keli 
tūkstančiai mašinraščio puslapių velionies 
paskaitų, skaitytų vokiečių kalba Bonnos 
universitete, apie 5.000 vienetų archyvinės 
-dokumentinės medžiagos mikrofilmuose, 
20 Lietuvos žemėlapių, velionies korespon
dencija — gauti laiškai ir išsiųstų laiškų 
kopijos. Mecenatai — prof. dr. Kazys Al
minas ir dar vienas pavardės neskelbiantis 
asmuo už šį palikimą Paulinai Ivinskienei 
sumokėjo $10.000. Visa palikimo medžiaga 
bus pervežta į KLK Akademijos būstinę, 
kur bus padaryta išsami inventorizacija, 
paruošta kartoteka, kad a. a. prof. dr. Z. 
Ivinskio palikimu lengvai galėtų naudotis 
istorikai savo moksliniams darbams. Pali- 
-kimo pervežimas, lentynų bei spintų įsigi
jimas pareikalaus nemažų papildomų išlai
dų, kurias LKM Akademija tikisi padeng
ti savo narių aukomis.

„T. Ž.“

mestam į vienatvę. Organizacija bus tiek 
atlikusi savo misiją, kiek ji pajėgs atski
ram individui sudaryti jam reikalingą 
užuovėją... Ta organizacija labiau nusi
pelno, kuri duoda daugiau žmonių, atlie
kančių visuomeninius uždavinius indivi
dualiai“.

Ir priešingai: bergždžia yra tokia orga
nizacinė veikla, kuri nereikalauja kūrūbi- 
nės iniciatyvos, pastangų, nusimanymo. 
Laikydamas asmenį visuomeninės veiklos 
vidurtaškiu, prof. Brazaitis ypatingai pa
brėžia ir asmeninio įsipareigojimo reikš
mę. Ne kitų, bet savęs paties įpareigojimas 
— tikroji veikimo esmė. Tą mintį sukaktu
vininkas yra vaizdingai išreiškęs:

„Veikimas, kuris tesireiškia kaip Vaiž
ganto Rapolo Geišės, tijūno, paraginimais, 
pabarimais, komanda kitiems, mūsų sąly
gomis nėra sveikas... Prieš Vaižgantinį šū
kaujantį, komanduojantį Geišę reikia pa
statyti taip pat vaižgantinį Mykoliuką, ku
ris pats verčia vagą po vagos, tijūno, vadi
nas, veiksnio paraginimų nelaukdamas“.

Paties sukaktuvininko gyvenimo kelias 
įspūdingai liudija, koks vaisingas vaižgan- 
tinio Mykoliuko veikimas. Ilgiausių metų!

(j. v.)

CHICAGOS ANGLIKONŲ KLUBAS

Vienas senas lietuvis Anglijoje kartą 
pasakė, kad anų laikų emigrantai iš Lietu
vos visi važiavo į Ameriką, bet dalis jų už
teko pinigų tik iki Anglijos. Čia sustojus ir 
pradėjus kurtis, o pinigų vis negalint susi
taupyti tolimesnei kelionei į užjūrius, taip 
ir pasiliko gyventi ne per toliausiai nuo 
savo gimtojo krašto. Mes, po antrojo pa
saulinio karo atvykusieji, taip pat nesvars
tėme iš karto toliau vykti. Važiavome į 
naują, išsvajotą, didelės istorinės praei
ties kraštą, kurio valdomose žemėse nie
kada nenusileisdavo saulė.

Kiek pabuvę Anglijoje, daugelis pami
lome šį kraštą. Kai kurie net labai suau
gome su juo. Bet buvo dar tokių, kurie il
gėjosi namų, nerimo svetimoje žemėje. 
Dairėsi, ieškojo ir pagaliau nutarė vykti į 
J. A. V-bes, Kanadą ir kitus kraštus. Ir 
štai, mūsų susirinko Chicagoje gana daug. 
Čia suradome dėdes, tetas, pusbrolius, gi
mines, net draugus iš Vokietijos stovyklų. 
Kartu suradome ir vieni kitus, su kuriais 
buvome suaugę Anglijoje begyvendami. 
Atsinaujino draugystės, sustiprėjo seni ry
šiai. Pajutome, kad mes vieni kitiems ar
timi, kaip broliai. Ir tokiu būdu gimė mū
sų organizacija. Mes lankome savo sergan
čiuosius, interesuojamės visų narių pasise
kimais ir vargais, ir, laikui atėjus, išvyks- 
tančiuosius palydime į amžiną poilsio vie
tą. Tas mus jungia bendram organizaci
niam darbui.

Jonas Jokubka

ANGLIKONŲ KRONIKA

— Algirdas Dauginas buvo susirgęs dar
bovietėje. Grįžęs iš ligoninės gydosi namie. 
Community ligoninės, bet dar nedarbingas.

— Petras Beinarauskas grįžo iš Central
— Balys Brazdžionis jau 3 kartus buvo 

ligoninėje širdies negalavimais.
— Leonas Venckus š. m. lapkričio 14 d. 

išlaikė R. E. Brokerio egzaminus ir gavo 
diplomą su teise verstis Real Estate Bro
kerio praktika.

—■ Amanda Benetienė, neseniai atvykusi 
iš Anglijos, priimta mūsų kluban kaip pil
nateisė narė. Sveikiname.

— Senieji draugai ir lietuviškosios orga

Kitijrašo;

nizacijos — DBLS. L. Namai ir „Europos 
Lietuvis“ švenčių proga linki Chicagos 
anglikonams geriausios sėkmės.

„LAIKUI“ 25 M.

Argentinoje marijonui leidžiamam lie
tuvių savaitraščiui „Laikas“ šiemet suka
ko 25 metai.

Laikraštis buvo įsteigtas a. a. vysk. P. 
Brazio iniciatyva.

Šiuo metu „Laiką“ redaguoja Ona Kai- 
relienė (vyr. redaktorius kun. A. Steigvi- 
la). Bendradarbiai yra buv. redaktorius 
inž. S. Babronis, dr. Vyt. Dambrava, buv. 
red. A. Petraitis, agr. A. Šantaras, E. Di- 
minskienė, buv. red. P. Garšva, kun. J. 
Margis ir kt.

LIETUVIŲ DRAUGAS

Daugelį lietuvių maloniai nuteikė žinia, 
kad JAV prezidentas viceprezidento postui 
pasirinko stiprų antikomunistą ir gerą lie
tuvių draugą G. Fordą. Tai tas pats Atsto
vų rūmų narys, kuris prieš kelis metus 
specialiai atvykęs į Chicagą, atidarė geno
cido parodą, kurs ne kartą yra kalbėjęs lie
tuviams įvairiomis progomis. Lietuvių tar
pe jis turi nemažai draugų. Vienas iš tokių 
yra dr. L. Kriaučeliūnas. Jų santykiai buvo 
ir yra labai draugiški.

D« •

JONO MATULIONIO DIENORAŠTIS

Kadais Anglijoje gyvenęs ir stipriai 
reiškęsis politinėje ir visuomeninėje veik
loje Jonas Matulionis savo išgyvenimus 
yra aprašęs dienoraščiuose. Jo sutelktoji 
medžiaga vargiai betilptų kelių tūkstančių 
puslapių knygoje. Savo giminių ir bičiulių 
remiamas moraliai ir finansiškai, jis ryžo
si išleisti atskira knyga pačią svarbiausią 
savo dienoraščio dalį, būtent, apie Lietu
vos savivaldą, jos veiklą ir tautos vargus 
vokiečių okupacijoje. Tai bus bene auten
tiškiausią istorinė medžiaga mūsų atsimi
nimų literatūroje, nes ji bus spausdinama 
dienoraščio formoje, vadinasi, taip, kaip 
autorius ją užrašė įvykių metu. Šiai kny
gai išleisti J. Matulionio 75 m. amžiaus su
kakties proga giminės ir bičiuliai sudarė 
jo vardo fondą.

MIRUSIEJI

— Chicagoje spalio 15 d. mirė inž. Adol
fas Trinka, 52 m. amžiaus. Karo metu buvo 
patekęs į Berlyno apsupimą ir nelaisvę, iš 
kurios su dideliais vargais pabėgo.

— Eduardas Markulis, gimęs 1923 m. 
Šiauliuose, mirė Chicagoje spalio 5 d.

— Toronte rastas negyvas Povilas Kole- 
sinskas, 56 m. amžiaus.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

25-JI STOVYKLA

Prieš 25 metus didžiausias mūsų rūpes
tis buvo, kur surasti stovyklavietę, kad lie
tuviai skautai galėtų vasaros metu susi
rinkę pastovyklauti ir parodyti visuome
nei, kad skautija gyva ir lietuviška.

1950 m. a. a. v. s. K. Vaitkevičiaus, v. s. 
R. Spalio, v. s. Br. Zinkaus ir kitų rūpes
čiu skautai prisiglaudė pik. J. P. Stantono 
ūkyje prie Ashbourne. Tai buvo pirmoji 
lietuvių skautų gražiai įrengta stovykla, 
sutraukusi iš visų Anglijos kampų ne tik 
jaunimą, bet ir vyresniuosius.

Po to stovyklavimas nebenutrūko: kas
met buvo susirenkama naujoje vietoje, kol 
L. Namų bendrovė nupirko Lietuvių Sody
bą. Čia skautai gavo savo „skautų kalne
lį“, kuriame jau yra stovyklavę 12-ką kar
tų. Per 25 metus keitėsi stovyklautojų su
dėtis ir veidai, bet skautiškosios tradicijos 
liko nepasikeitusios.

Ateinančią vasarą, liepos 27 — rugpiū- 
čio 3 dienomis Sodyboje bus 25-toji Angli-

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLIJOS RAJONO 

VADIJA

jos rajono sukaktuvinė stovykla. Nors ji 
vyks svetimame krašte, bet joje bus gyva 
lietuviškoji dvasia, papročiai, skautiško
sios tradicijos.

Sesės ir broliai, kviečiame jus visus į šią 
stovyklą. Paskirkime vieną savaitę tikram 
skautavimui, suskriskime visi ir visos. Per 
šią sukaktuvinę stovyklą mes parodysime, 
kad išlikome gerais lietuviais ir gerais 
skautais. Stovykla rengiama jums, mielos 
sesės ir broliai, tad nuo jūsų gausaus da
lyvavimo priklausys jos pasisekimas. Jaus
kite skautišką pareigą sėkmingai tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų.

v. s. J. Maslauskas, Vadeiva

POSĖDIS IR SUEIGA

Gruodžio 1 d. Londono Soc. klube į Ang
lijos LSS Rajono posėdį suvažiavo net 10 
vadovų. Pasigedome Dvasios Vado. Klube 
jau laukė p. Putinienė su skaniais sumuš
tiniais ir sriuba. Brolis Kasparas puikiai 
viską suorganizavo.

Posėdį atidarė Rajono Vadas s. J. Alkis. 
Gautas sveikinimas iš Vyriausiojo Skauti
ninko v. s. P. Molio. Vienetų pranešimuose 
jautėsi skundas dėl skautų apatiškumo. 
Vietovėse, kur yra daugiau jaunimo, nesi
jaučia tėvų bei rėmėjų stipresnio morali
nio užnugario, todėl ir vadovams sunku 
platesniu mastu veikti. Londone gaunama 
stipri finansinė parama visam Rajonui, bet 
pasigendama skautiško jaunimo net iš pa- 
triotiškų-lietuviškų šeimų.

Posėdyje iškilo klausimas, ar iš viso be
apsimoka skautauti. Rajono Vadas atidėjo 
tą klausimą iki 25-tos Anglijos Rajono sto
vyklos, kuri įvyks liepos 29 — rugpiūčio 
3 dienomis Lietuvių Sodyboje.

Kadangi praėjusioji stovykla buvo nuos
tolinga, tai nutarta vėl kreiptis į visuome
nę ir organizacijas su aukų prašymais. 25- 
jai Rajono stovyklai pajamų teikėju pa
skirtas brolis S. Kasparas. Virėjais sutiko 
būti Rajono Vietininkas ps. A. ir vyr. sk. 
vyr. si. I. Gerdžiūnai. Stovyklai vadovaus 
Rajono Vadas s. J. Alkis, transportu rūpin
sis v. s. J. Maslauskas. Stovykloje laukia
me svečių iš Vokietijos ir kitur.

Anglijos LSS Rajono 25-čiui paminėti 
nutarta išleisti trumpą brošiūrą. Medžia
gą renka v. s. G. Zinkienė, redaguos redak
cinė kolegija. Sėkmės sesei Zinkienei.

Peak ‘74 International skautų-čių sto
vykloje Derbyshire nutarta nedalyvauti, 
nors ir gautas pakvietimas. Stovyklos lai
kas supuola su Rajono 25-ta stovykla So
dyboje. Be to, susidarytų per daug kelio
nės, stovyklos' mokesčių, maisto, transpor
to ir kt. išlaidų. Nutarta, kad per brangu.

Visa turima skautiškoji archyvinė me
džiaga bus telkiama vienoj vietoj. Turin
tieji nuotraukų iš ankstyvesnio skautiško
jo gyvenimo, prašomi siųsti v. s. G. Zinkie
nei, arba įteikti bet kuriam vadovui. Nuo
traukos bus grąžinamos.

Užbaigiamąją 55-tų LSS Jubiliejinių me
tų sueigą pravedė v. s. J. Maslauskas. Su
eigoj dalyvavo 10 Manchesterio skautų, 
Londono broliai ir sesės ir visi vadovai. Po 
raportų ir sveikinimų skauto įžodį davė R. 
Girėnas. Kaklaraištį užrišo brolis Kaspa
ras. Dalyvavusiems praėjusių metė stovyk
loje, buvo įteikti Jubiliejinės stovyklos 
herbai, parvežti iš Amerikos v. s. J. Mas- 
lausko.

Po oficialiosios dalies, išnešus vėliavą, 
užsidegė žvakinis laužas, todėl ir dainavom 
„Žvakės dega...“ Po keletos tradicinių dai
nų ir šūkių, mėginta ir naujos dainos. Su
eiga baigta tradicine „Lietuva brangi“. Vi
siems susijungus į bendrą ratą, nuaidėjo 
„Ateina naktis“ ir labanaktis. Visi skirs
tėsi nakvynei.

Pirmą kartą man teko dalyvauti tokioj 
iškilmingoj sueigoj, kur skautų buvo 7 
kartus daugiau, negu tėvelių bei rėmėjų.

Gruodžio 2 d. kai kurie iš dalyvavusių 
sueigoj dalyvavo uniformuoti pamaldose. 
Po pamaldų Manchesterio skautai buvo 
pavaišinti klube pietumis ir išlydėti namo. 
Ačiū visiem londoniškiam už priėmimą ir 
p. Putinienei už vaišes.

R. Vadeivė

AUKA RAJONUI

V. s. R. Spalis-Giedraitis iš Halifaxo pa
aukojo Rajono reikalams 5.00 svarus.

Skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadija

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 48) vedamaja
me „Lietuvos ateitis“ rašo:

„Visų mūsų rūpesčių centre yra Lietu
va, ta pagrindinė mūsų tautos pilis, kurios 
likimas labiausiai mus jaudina. Jos ateitis 
yra mūsų ateitis“.

Apie Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą (VLIKĄ) šitaip pasisako:

„Konkreti mūsų pagrindinio rūpesčio iš
eivijoje išraiška yra Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Jis simbolizuoja 
visų mūsų rūpestį Lietuvos ateitimi. Gal
būt jis nėra galingas, galbūt jo struktūra 
galėtų būti kitokia, galbūt jis turi ir silpnų 
pusių, bet jis atstovauja tai gyvybinei tau
tos laisvės idėjai, be kurios tauta pilnai 
egzistuoti ir kurti negali. Dėlto ir paverg
tos Lietuvos, ir išeivijos tautiečių akyse 
VLIKas yra telkinys, kuris kalba tiktai 
tautos laisvės kalba. Jis ne tiktai kalba, 
bet ir ta linkme veikia, kiek jos pajėgos ir 
lėšos leidžia. Galbūt nevienas pasako, esą 
VLIKas daug lėšų surinko ir išleido, bet 
Lietuvos neišlaisvino. Bet tai naivi kalba. 
VLIKas nėra tokia galybė kaip JAV-bės ar 
Kinija, kad galėtų ką nors išlaisvinti. Jo 
misija laisvajame pasaulyje — būti poli
tiniu pavergtos tautos šaukliu, besibel
džiančiu j tarptautinių forumų, į didžiųjų 
galybių duris ir nuolat primenančiu pada
rytą tautai skriaudą. Jei tokio balso nebū
tų, laisvasis pasaulis greitai pamirštų Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų likimą, leistų
si užliūliuojamas sovietinės propagandos, 
kuri ir dabar tebečiulba apie savo tautų 
„laisvę“ naujos formos vergijoje. VLIKas 
sovietinei vergijai yra rakštis, o lietuviams 
— viltis. Sovietai VLIKą nuolat puola, nie
kina jo veikėjus, nes negali pakęsti insti
tucijos, kuri rūpinasi Lietuvos laisve. Do
ri Lietuvos ir išeivijos tautiečiai VLIKą 
remia, nes jis yra didžiosios idėjos vykdy
tojas.“

„Valstiečių Laikraštyje“ (Nr. 145) S. 
Lingienė pasakoja apie dovanas ir jų tei
kimą. Be kita ko apie dovanojimo papro
čius Lietuvoje ji taip rašo:

„Negeri dalykai pradėjo įsigalėti mūsų 
kaime. Reikia pasveikinti darbo draugą, 
tai ir prasideda konkurencija: kieno dova
na brangesnė. Ateina šeimyninė šventė, tai 
kaimynai viens per kitą tempia šimtrubli- 
nes dovanas, kad tik neatsilikti Jonui nuo 

Petro. Po tokios šventės šeimininkai jau
čiasi visiems skolingi, ieško progų, kaip at
silyginti dar brangesne dovana.

Dovanomis neužpildysime buitinių ne
priteklių, nepapildysime spintų. Dovanos 
paskirtis — dėmesys ir pagarba. Tai ne
perženkime šitos ribos.“

NEDERLANDŲ, O NE FLAMŲ KALBA 
BELGIJOJE

Belgiškoji Nederlandų Kultūros Taryba, 
kurią sudaro flamų parlamento nariai, sa
vo gruodžio 4 d. posėdy vienbalsiai nuta
rė, kad Belgijos nederlandiškosios kultū
ros grupės gyventojų oficiali kalbos termi
nologija yra „nederlandų kalba“ arba „ne- 
derlands“. Terminai kaip „Vlaams“ arba 
„vlaamse taal“ (flamų kalba) palieka tik 
ten, kur yra istorinis, geografinis ar folk
lorinis pagrindas.

Tuo norima užbaigti istoriškąjį terminą 
„flamų kalba“. Tačiau lieka nekeičiami 
pavadinimai „Karališkoji Flamų Opera“

Antverpene ir „Karališkasis Flamų Teat
ras“ Briuselyje.

Šitas nutarimas liečia tik kalbos pavadi
nimą. bet ne tautos. Vadinasi, šūkis 
„Flandrijoje kalbėkime flamiškai“, keičia
mas į „Flandrijoje kalbėkime nederlandiš- 
kai“.

Praktiškai tas jau seniai buvo daroma. 
Belgijos mokyklose vaikai mokosi neder
landų kalbą. Belgijos flamai turi daug dia
lektų, kurie kartais sunkiai suprantami. 
Tas pats yra Olandijoje. Bendrinė kalba 
vadinasi nederlands, bet „hollands“ arba 
„limburgs“, arba „fries“ yra dialektai, var
tojami tose srityse (provincijose).

Dabartiniuose nederlandų literatūros va
dovėliuose seniai jau nėra skirtumo tarp 
flamų ir olandų rašytojų. Jie rūšiuojami 
tik į pietų arba šiaurės nederlandų auto
rius. Panašiai, kaip Lietuvoj, ir aukštai
čiai. ir žemaičiai, ir dzūkai rašo ir kalba 
lietuviškai. Flamus būtų galima palyginti 
su žemaičiais .olandus su aukštaičiais, o 
dzūkus su gyventojais iš Friesland, kurie 
savo dialektu labai skirtingi nuo kitų.

Z. Tenisonaitė
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LIETUVOJE
DONELAITIS JAPONŲ KALBA

Japonų mokslinis žurnalas. Viename jo 
puslapyje — fotografuotas lietuviškas K. 
Donelaičio „Metų“ tekstas, kitame — ja
poniški ieroglifai, vertimas į japonų kalbą. 
Poema palydima straipsniu apie būrų dai
nių.

Žurnalą į Kauną atsiuntė Tokijo ekono
minio koledžo profesorius Ikuo Murata. 
Profesorius, besidomįs baltistika, išmoko 
lietuvių kalbą, turi sukaupęs nemažą litua
nistinę biblioteką. Jis jau išvertė į japonų 
kalbą lietuvių liaudies pasakas „Eglė — 
žalčių karalienė“ ir „Sigutė“, Žemaitės 
„Rudens vakarą“, o dabar nauja dovana — 
japoniškai prabilo K. Donelaitis.

Profesorius Ikuo Murata jau kelinti me
tai susirašinėja su kauniečiu žurnalistu R. 
Neimantu, atsiunčia vis naujų vertimų, do
misi lietuvių literatūros naujienomis. Pas
tarajame laiške jis sakosi verčiąs Mairo
nio „Jūratę ir Kastytį“. Ketina imtis ir 
linksmesnių dalykų — išverrsti jumoristi
nį rinkinėlį „Čia priėjo Kindziulis“.

„Tiesa“

DRAUGYSTĖS ORDINAS

So v. Sąjungos 50-mečiui paminėti buvo 
įsteigtas Tautų draugystės ordinas. „Už di
delius nuopelnus stiprinant TSRS-gą, mū
sų tautų draugystę ir brolišką bendradar
biavimą, už didelį indėlį į ekonominį, so
cialinį, politinį ir kultūrinį Tarybų valsty
bės vystymą“ Lietuva buvo iškilmingai 
šiuo ordinu apdovanota. Ordiną įsteigė ir 
labai ilgą kalbą pasakė Politbiuro narys 
M. Suslovas. Be kita ko jis pasakė, kad 
dabar Lietuvoje iper 9 dienas pagaminama 
prekių daugiau, nei 1940 m. per ištisus me
tus...

DAINŲ ŠVENTĖ 1975 M.

Komunistų partijos centro komitetas nu
tarė 1975 m. liepos mėnesį surengti tradi
cinę dainų šventę Vilniuje. Organizacinio 
komiteto pirmininke patvirtinta L. Dir- 
žinskaitė; meno komisijos pirmininkas — 
L. Šepetys. Nutarime sakoma, kad šventę 
reikia panaudoti „internacionaliam tautų 
draugystės ir atsidavimo komunistiniams 
idealams jausmų ugdymo “.

GELEŽINKELIŲ SUKAKTIS
Šiemet suėjo šimtas metų, kai Lietuvoje 

buvo įrengtos pirmosios geležinkelio lini
jos: Daugpilis-Radviliškis, Jalgava-Mažei- 
kiai. Toliau šios linijos buvo sujungtos į 
pilnesnį geležinkelio tinklą: Liepojus, 
Šiauliai, Kaunas, Vilnius, Minskas. Taip 
rašo š. m. lapkričio 14 d. Vilniuje leidžia
mas dienraštis „Sovietskaja Litva“. Savo 
ilgame straipsnyje laikraštis primena, kad 
pravestieji geležinkeliai labai padėję plės
ti 1905-jų metų neramumus prieš caro val
džią. (ELTA)

UŽDRAUS LANKYMĄ
„Iš rimtų šaltinių mus pasiekė žinios, 

kad Maskva rimtai svarstanti projektą gi
minių lankymą bet kuria forma visiškai 
uždrausti“ („Draugas“, Nr. 254). Kitoje 
vietoje tame pačiame straipsnyje sakoma, 
kad giminių lankymo užsienyje planas pa
naikintas.

Jeigu šitas pranešimas pasitvirtintų, tai 
žmonės turėtų nebesikreipti į valdžios 
įstaigas, prašydami leidimų giminėms at
sikviesti.

BLOGAI VEIKIA CUKRAUS FABRIKAS
Cukrinių runkelių derlius šiais metais 

buvęs gana geras. Jų priėmimui gerai pa
siruošta ir darbas vyksta be sutrikimu. 
Tačiau perdirbimas smarkiai šlubuoja. 
Kaip rašo „V. Laikraštis“, visuose ketu
riuose fabrikuose vyksta nuolatiniai gedi
mai. Fabrikai pradėjo darbą tinkamai ne
pasiruošę. Jie nepajėgia per parą perdirb
ti tiek runkelių, kaip praėjusiais metais. 
Negalavimams aptarti k. partijos Centro 
komitetas buvo sušaukęs specialų susirin
kimą, kuriame smarkiai sukritikuoti cuk
raus pramonės vadovai.

MIRĖ V. TAMALIŪNAS
Š. m. lapkričio 15 d. Lietuvoje mirė Kau

no-Vilniaus dramos teatro aktorius ir re
žisierius Vincas Tamaliūnas, sulaukęs 80 
metų amžiaus. Velionis gimė 1894 m. lap
kričio 12 d. Višakio Rūdoje, Suvalkijoje. 
1919 m. Kaune įsijungė į Antano Sutkaus 
vadovaujamą dramos studiją. Vaidino sa
tyros teatre Vilkolakyje, o 1926-1940 m. 
Valstybiniame teatre Kaune buvo ir akto
rius ir režisieriaus padėjėjas. Okupacijos 
metu Vilniuje įsijungė į naują dramos te- 

I atrą. Be to, per 30 metų dirbęs akademi- 
| niame Vilniaus teatre ir dalyvaudavęs kla
sinių veikalų pastatymuose. (ELTA)

Šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina ir 

linki laimingų 1974 metų

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2 England

Tel. 01-739 8734

Rajah Automatics
BENDROVĖ FRED, JOHN 1R 

BENDRADARBIAI

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus 
tuos, kurie jau yra išlošę džiakpotus, ir linki laimės 
visiems lietuviams.

pagauti, pasigirdo žemės erdvėje tolimi, vos ausies 
nugirdimi, švelnūs ir darningi balsai.

Lyg šimtai sidabrinių varpelių skambėjo įvai
riais baisais ir vis garsiau aidėjo darnus jų žvangė
jimas.

Atrodė, lyg dangus prabilo paslaptingais bal
sais ir nustebinta žemė jų klausėsi.

— Tikrai gimė mums Žadėtasis, sakau jums, 
— tarė Simonas jaudindamasis. — Ar ne Dievo an
gelų štai girdime balsus?

— Nesižvalgykime į dangų: galime ten juos 
skrendančius išvysti.

— Ir pamatę staigia mirtimi mirti, — kalbėjo 
sujaudinti piemenys ir savo apsiaustų skvernais už
dengė galvas...

Prisidengę galvas ir baimės apimti, visi jie ty
liai sėdėjo, bijodami netikėtai išvysti Dievo angelus 
ir mirti staigia mirtimi...

— Dievas padovanojo tau sūnų, senasis kelei
vi, — pranešė Juozapui pirmasis piemuo, priėjęs 
prie laužo. — Tebusi palaimintas Amžinojo palai
ma tu ir tavo sėklos vaisius ir tesikloja jums laimin
gai gyvenimo kelias!..

— Ne laimę ir ramiąsias dienas lemia Amžina
sis šiam kūdikiui ir jo tėvams, senasis bandų gany
tojau, — tarė į jo žodžius atsiliepdamas Joną, žve
jys iš Kapernaumo.

— Kodėl taip manai, keleivi? — nusistebėjo se
nasis piemuo, jo žodžius girdėdamas.

— Pažvelk į dangų ir pamatysi žvaigždę, kurią 
Amžinasis įžiebė šio kūdikio gimimo valandoje, — 
atsakė jam Joną.

Senasis piemuo pakėlė galvą ir ilgai žiūrėjo į 
žvaigždę, kurią tik dabar pamatė. Žiūrėdamas ste
bėjosi, ilgai ilgai žodžio nepratardamas.

— Amžinojo keliai, kuriais Jo ranka veda pa
saulį ir kas jame gyvena, žmogaus proto neįspėjami, 
— tarė jis, galva linguodamas. — Nejaugi manai, 
kad dėl prasto dailidės vaiko gimimo Visagalis su
žadino dangų ir žemę, įžiebdamas savo grėsmės 
ženklą... Ne kūdikiui, bet mums pranašauja šioji 
žvaigždė sunkias dienas.

— O kodėl pamatėme ją tik kūdikio balsą iš
girdę? — tarė jam atsakydamas Joną.

— Amžinasis pareiškia savo valią, kada nori, 
—: neigiamai galvą kraipydamas, atsiliepė į jo žo
džius piemuo. — Netikiu, kad mažas kūdikis taptų 
nelaimių priežastimi...

Kai jie taip kalbėjosi, dar garsiau ėmė aidėti 
paslaptingieji garsai, bet senas piemuo nebuvo į juos 
atkreipęs dėmesio ir lyg jų negirdėjo...

— Tėve, paklausyk, ar ne Dievo angelai skam
bina danguje? — prabilo į jį kupinu baimės balsu 
vienas iš piemenų.

— Matyti, didelis ir turtingas karavanas eina 
pro šalį, — ramiai tarė daug gyvenimo patyręs se
nasis piemuo, į tuos balsus įsiklausęs, — Nerami 
šiandien šioje vietoje naktis. Ji sutrukdys mūsų atil
sį... Eisime, Dievo keleivi, pas tavo žmoną ir kūdi
kį, — kreipėsi jis į Juozapą: — Nedera vos pagim
džiusią moterį palikti vieną.

Pasikėlė Juozapas iš savo vietos, ir jiedu nuėjo 
ten, kur gulėjo šiltai apklostyta motina tapusi mo
teris su mažu kūdikiu.

Ir nebuvo vandens nuplauti motinos kraujui 
nuo naujagimio kūno. Senasis piemuo pasiėmė lai
bakaklį ąsotį, išėjo su juo ir pasiuntė savo draugus 
į netolimą šaltinį.

O kitiems liepė parinkti daugiau malkų ir su-

Skaitytoju (aukai
LAIKRAŠČIO KAINA

Kai perskaičiau „E. Lietuvyje“ apie pre
numeratos kainos pakėlimą, kiek susirau
kiau ir pagalvojau, kad atsiras daugiau ne
patenkintų skaitytojų. Ir neapsirikau.

Pats pirmasis atsiliepė K. Kutka („E. 
Lietuvis“ Nr. 50). Jeigu jis kalbėtų vien 
tik apie laikraščio kainą, tai gal nebūtų 
galima su juo daug ginčytis. Nors leidėjai 
ir aiškinosi sušilę, kodėl jie priversti kai
ną didinti, bet mes, skaitytojai, vistiek bū
tume patenkinti, kad ji geriau mažėtų, o 
ne didėtų. Jau ir taip visų prekių kainos 
nežmoniškai kyla, o čia dar prisideda ir 
lietuviškas laikraštis...

Ta paičia proga K. Kutkus kelia ir laik
raščio vertės klausimą. Būtų tikrai labai 
įdomu sužinoti, kokiais mastais jis matuo
ja laikraščio kokybę, pareikšdamas, kad 
jis „nevertas mokamų pinigų“. Gal jis ir 
nevertas, bet būtų įdomu išgirsti, kodėl 
nevertas. O taip pat ką geresnio K. Kutka 
galėtų pasiūlyti vietoje dabartinio savait
raščio.

Pasirodo, K .Kutka yra buvęs L. Namų 
tarnautojas ir sutinka, kad atlyginimai yra 
menkoki. Nežinau tų atlyginimų, bet bū
čiau linkęs jo nuomonei pritarti. Tuo la
biau, kad pagal lietuvišką priežodį, geriau 
arklį pašėrus, būtų galima daugiau jį ir 
paplakti.

Nesutikčiau su K. Kutkum, kad akcinin
kai turėtų laikraščio kainą nustatinėti. O 
kam tada renkama valdyba, jeigu jai ne
galima pavesti net tokio paprasto dalyko 
atlikti. Akcininkai, susirinkdami tik vieną

Blusa
Dar nelabai tolimi laikai, kai blusa buvo 

neišvengiamas namų draugas, kaip šuo ar 
katė. Ypačiai dažnas svečias ji buvo mie
gamuosiuose kambariuose. Suradę savo lo
voje, dėl jos per daug nesisarmatijo kara
liai ir visiškai nesirūpino elgetos. Tik pas
kutiniaisiais dešimtmečiais ji pasidarė la
biau ujama, ir kai kur nebedrįsta visiškai 
pasirodyti. Prie blusos sunaikinimo daug 
prisidėjo DDT milteliai ir visokios kitos 
moderniškos higienos priemonės.

Blusa priklauso besparnių čiulpikų (si- 
phonoptera) šeimai, kurioje priskaitoma 
apie 1.000 paskirų rūšių. Anglijoje amžių 
bėgyje yra gyvenę apie 40 šių čiulpikų šei
mos narių. Iš jų bent trys kenksmingi 
žmonėms. Pati populiariausia iš jų buvo 
pulex irritans, paprastai vadinama britų 
blusa. Toji blusa retais atsitikimais užkre
čia žmogų šuniniu kaspinuočiu. Šiaipjau ji 
ieško šokinėdama lašo kraujo, o pasisoti
nusi ramiai miega.

Toji pati blusa ir Lietuvoje gerai žino
ma. Ji yra patekusi ne tik į lietuviškąjį 
folklorą, bet ir į modemiškąsias dainas. Iš 
jų ypač gerai buvo žinoma kareivių daina 
„Vyrai, kelkite pavojus"... Pagaliau blu
sos vardas yra net ir į operas patekęs, tuo 
tarpu kai kiti panašūs parazitai vien tik 
paniekos tesusilaukia.

Skaitant senesnes knygas, labai dažnai 
galima užtikti minint blusą. Vienas auto
rius (E. Westcot) net įrodinėja, kad šuniui 
blusa yra ypatingai reikalinga. Ją begau
dydamas ir su ja bekovodamas jis užsi
miršta, kad yra šuniu gimęs...

Blusa labiausiai yra išgarsėjusi dėl savo 

kartą metuose, manyčiau, turi svarbesnių 
dalykų aptarti.

Pats įdomiausias yra K. Kutkaus pasku
tinysis sakinys, kuriuo jis pareiškia, kad 
„gerai besittvarkydami, galėtume būti mi
lijonieriais“. Ir aš taip manyčiau. Kas ne
norėtų būti milijonierium — visi! Bet ma
žai kas moka taip tvarkytis, kad milijonai 
imtų iš dangaus į sterblę byrėti. Atrodo, 
kad K. Kutkus žino, kaip tai padaryti, bet 
nenori pasakyti. Siūlyčiau jam nepasidi
džiuoti, dar kartą sugrįžti į L. Namų ben
drovę ir parodyti, 'kaip padaromi milijo
nai. Ir čia tikrai būtų akcininkų reikalas 
žiūrėti, kad tokia proga nebūtų pražiopso
ta.

J. Kantautas

AR TEISINGAI RAŠOMA?

„Europos Lietuvio" Nr. 37 skyriuje „Ki
ti apie mus“ perspausdintas iš „Darbinin
ko“ straipsnelis, pavadintas „Pas D. Brita
nijos lietuvius“. Jį perskaičius, atrodytų, 
kad D. Britanijoje nėra DBLS-gos, o tiktai 
DBL Bendruomenė. Jos pirmininkas, atro
do, yra sujungęs visas organizacijas ir su 
jomis gražiai gyvena. O kaip su DBLS, ar 
ji yra? Tame rašinyje apie ją nekalbama, 
atrodytų, kad jos ir nėra.

Manyčiau, kad arba „Darbininkas“ ne
žinojo, kad yra DBLS, arba nenorėjo apie 
ją užsiminti. Būdamas DBLS nariu, norė
čiau sužinoti, kaip į tai žiūri DBLS vado
vai, o ypačiai jos pirmininkas?

Anot žmonių patarlės — pasiklausęs, ne
paklysi.

J. Liobė

atletinių sugebėjimų. Jos šuolis į aukštį 
turi visų gyvių pasaulinį rekordą. Jeigu 
būtų paskaičiuota ir palyginta pagal dydį, 
tai žmogus turėtų peršokti šv. Povilo ka
tedrą Londone.

Esama ir blusų niekadėjų. Taip vadina
ma tropikinė žiurkių blusa istorijos bėgy
je du kartus yra atnešusi Anglijai nelaimę. 
Pirmą kartą 1348 m. ji užkrėtė žmones ma
ru (black death), nuo kurio žuvo pusė vi
sos salos gyventojų. Antruoju kartu, 1665 
m. jos dėka nuo maro žuvo 60.000 gyven
tojų.

Šiuo metu blusa retai besutinkama. Daž
niausiai cirkuose jos rodomos vaikams ge
rai išdresiruotos ir apsaugotos, kad nepa
bėgtų. Ir keista, iki šiol dar neteko girdėti 
draugijos blusoms apsaugoti. Bet niekas 
negali garantuoti, kad ji nebus Anglijoje 
įsteigta.

K. J.

ŽVAIGŽDĖS MIESTELIS

JAV ir Sov. Sąjungos astronautai pirmą 
kartą susitiko Sovietų erdvės tyrimų cen
tre — Zviozdni Gorodok, 20 mylių nuo 
Maskvos. Prie įėjimo vartų buvo iškabin. 
tas plakatas — Garbė erdvės nugalėto
jams.

Amerikiečių astronautai, vadovaujami 
T. Staffordo, atvyko susipažinti su Sovie
tų erdvėlaiviais, kurie turės susitikti su 
JAV tokiais pat „laivais“ erdvėje. Bendras 
Apollo-Sojuz skridimas numatomas 1975 
m.

Praėjusiais metais Sovietų astronautai 
buvo atvykę į Huston oro bazę susipažinti 
su amerikiečių įrengimais.

Kuru aidesių laužą, Kurio liepsnoje gaietų greitai 
susūti vanduo.

Atsikėlė tie, kurie turėjo šaltinyje vanaens pa
semti, su jais ir Simonas, jonos sūnūs, ir ne, Kurie 
turėjo maiKų parinkti, ir nuėjo visi kiekvienas savo 
darbo atlikti.

Darnūs karavano varpeliai vis garsiau skambė
jo žemės erdvėje ir jaudino piemenis.

Tokie buvo darnūs ir švelnūs tie garsai, jog ste
bėjosi einantieji į šaltinį pasisemti vandens ir neno
rėjo tikėti, kad ne iš dangaus jie plaukia...

— Argi iš žemės erdvės, o ne iš dangaus gali 
plaukti šie garsai? — tarė vienas iš jų. — Jie tokie 
malonūs, lyg tai būtų angelo daina.

— Man vaidenasi, kad girdžiu iš dangaus žo
džius, kurie šiems garsams pritaria.

— Garbė Visagaliui aukštybėse ir geros širdies 
žmonėms ramybė žemėje, — pritarė kitas.

— Tiesą pasakei, aš irgi dabar girdžiu angelų 
dainą, — prabilo ir Simonas. — Ji jau anksčiau bu
vo pasiekusi mano ausį.

— Žiūrėkite! Žiūrėkite ir stebėkitės! — sušuko 
pirmasis. — Štai žvaigždė pakilo aukštyn ir apsisto
jo ties kalnu, kurio papėdės dauboje guli dabar gi
męs kūdikis!..

— Tikrai sakau jums, kad į pasaulį atėjo Žadė
tasis, kurio laukia žmonių sielos, — tarė jiems vėl 
Simonas. — Mane įspėja mano širdis, kad ne pras
tas tai gimė kūdikis...

— Kai grįšime vandens pasisėmę, eisime ir pa
garbinsime Jį, — tarė kitas...

— Eisime ir pagarbinsime sveikindami Jį, kai
po seniai laukiamą, — pritarė visi...

(Iš „Dangaus ir žemės sūnūs")

jjiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiyi  

I Dr. JONAS MOCKUS ir jo žmona | 

= sveikina visus savo pažįstamus ir s 
= bičiulius švenčių proga ir linki g
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E Metų, paaukodami ta proga £20.00 E 
Tautos Fondui. f
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I Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
| Naujųjų Metų nuoširdžiai linki 
| visiems giminėms, draugams ir 
j „Europos Lietuvio“ skaitytojams 
j O. Ramonienė

1 Šv. Kalėdų proga visus savo klientus ! 
sveikina ir linki laimingų 1974 metų !

BALTIC SAVINGS &
INVESTMENTS CO. ‘

Head office : 421 Hackney Road., !
' London, E.2. England. !

Tel. 01-739 8734 !
1

: Normandy Stores Ltd. * J (Valentinas Ribokas) *
J 243 Portobello Rd., London, W.ll*
* sveikina draugus ir pažįstamus su *
* Kalėdų šventėmis ir linki laimingų J
J 1974 metų *
* *

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškus 

klientus nuoširdžiai sveikina

JUOZAS TARULIS
Centralinio apšildymo ir 

vandentiekio (Plumbing) firmos 
savininkas

1, Ladbroke Gardens, W.ll 2PU
Tel. 01-727 2470

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškus 
klientus nuoširdžiai sveikina

BARBA Bookbinding;
Prop. H. Jedrzejewski

12a Praed Mews, London, W.2

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg 

ę Šventų Kalėdų proga sveikina savo | 
| pažįstamus ir klientus ir linki |

laimingų 1974 metų. į-

BULAITIS PETER & SONS |
| 80 Highbury Park, London N.5 g 

Tel. CAN 5164 |
ir f

BULAITIS BROS. !
| 225 Seven Sisters Rd., London, N.4 | 

Tel. ARC 0449
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GALVOSŪKIS
Nr. 19

Gulsčiai: 1. Tik ištekėjusi moteris. 6.Ap- 
skrities miestas. 7. Telktinis darbas. 9. 
Žaislas. 10. Laikosi akyse. 11. Savarankiš
kai išmokusi.

Statmenai: 2. Uždarbis. 3. Gimtasis kraš
tas. 4. Giminaitis. 5. Ginklas. 8. Žuvis. 10. 
Ištariamas atsakant telefoną.

GALVOSŪKIO NR. 18 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Kariuomenė. 6. Alyva. 7. An

tis. 9. Soho. 10. Dūmai. 11. Lietsargis.
Statmenai: 2. Uola. 3. Navaro. 4. Neapo

lis. 5. Pavalkas. 8. Turkai. 10. Dūda.
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Europos
Lietuvių Kronika

SKAITYTOJAMS
Pirmasis „E. Lietuvio“ numeris 1974 

metais bus išleistas sausio mėn. 3 d.
Prašome nesivėlinti atnaujinti prenume

ratą, o kas dar neskaito — užsisakyti .
Administracija dar turi Nidos klubo iš

leistųjų sieninių kalendorių. Kas dar ne
turi, prašoma užsisakyti, nes vėliau gali 
pritrūktu

GRAŽUS PAVYZDYS
Beirute (Lebanonas) gyvenąs lietuvis 

inž. J. Putna lankėsi Lietuvių Namuose 
Londone ir atnaujino „E. Lietuvio“ prenu
meratą 1974-tiems metams.

Ta pačia proga inž. J. Putna užsakė „E. 
Lietuvį“ dar dviem tautieičams, nepajė
giantiems prenumeratos užsimokėti.

AUKA „E. LIETUVIUI“
Vietoje kalėdinių sveikinimų Tomas 

Vidugiris aukoja 5 svarus „Europos Lie
tuviui“ paremti.

LONDONAS
BALTIC STORES

Klientų patogumui pranešame, kad mū
sų krautuvė (Baltic Stores Ltd., 421 Hack
ney Rd., London, E2) bus atidaryta sek
madienį, gruodžio 23 d.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO PRANEŠIMAI

Nuo 1973 metų 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 Macklers kapela, 
bus užkandžiai. Bilietų kaina vienas sva
ras, įskaitant užkandžius. Bilietus galima 
įsigyti klube pas sekretorių ir valdybos na
rius.

LIETUVIŲ NAMŲ KLUBAS ū
savo nariams, draugams ir 
pažįstamiems linki linksmų t-

šv. Kalėdų ir laimingų Q
NAUJŲJŲ METŲ. 2

K. Makūnas, sekretorius n

Naujųjų 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.

i GERIAUSIA KALĖDINĖ g 
• DOVANA — ILGO GROJIMO |
; PLOKŠTELĖS g
i „Tykus buvo vakarėlis“ —-13 f

lietuviškų dainų. S
i „Svajonių muzika“ — 12 dainų. S
> „Antanas Kučingis“ — Lietuviš- u
■ kos dainos ir operų arijos. K
; Kaina, su persiuntimu, po 2,50 sv. g

< Kreiptis : |
į BALTIC STORES

421 Hackney Rd., London, E.2. |
Tel. 01-739 8734 |

BERNELIŲ MIŠIOS
Londono Lietuvių Bažnyčioje Bernelių 

Mišios bus vidurnaktį — 12 vai.
Pamaldos Kalėdų dieną bus 9 ir 11 vai.

NOTTINQHAMAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 26 d., t. y., antrą Kaldų dieną, 
3.30 vai. ukrainiečių klubo salėje, 30, Ben- 
tinck 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
minimas — šokiai. Gros gera muzika, nuo
taiką sudarysime patys prie „kaušo“ ir pa
siutpolkės.

Kviečiame visus dalyvauti su draugais 
tradiciniame Kalėdų pasilinksminime.

DBLS Skyr. Valdyba 

VOKIETIJA
BREMENO LIETUVIAI

Bremenas —'vienas iš stipriausių lietu
vių telkinių šiaurės Vokietijoje. Lietuvių 
apylinkė turi gana seną tradiciją. Aplink 
Bremeną buvo gana daug lietuvių stovyk
lų. Vienoje stovykloje, Wehnen, savo laiku 
buvo lietuvių evangelikų bažnyčios tary
bos centras. Dabar tas centras persikėlė į 
Bremeną. Čia dar iki šiol redaguojamas 
lietuvių evangelikų dvimėnesinis žurnalas 
„Svečias“. Prieš du metus jis buvo dar 
spausdinamas Vokietijoje, o dabar Kana
doje. Bremene reziduoja lietuvių evange
likų bažnyčios tremtyje galva kiin. senjo
ras A. Keleris. Vos keletą kilometrų už 
Bremeno yra išlikusi vienintelė lietuvių se
nelių prieglauda. Tai Vachta su dideliu lie
tuvių reprezentantu medžio meistru Mo
tuzą. Didesnė grupė tų stovyklų lietuvių 
yra dar iki šios dienos įsikūrę Bad Zwi- 
schenahn kurorte, keletas kilometrų už 
Bremeno. Ten gyvena sesuo ir brolis Šal
čiai, kurie yra išleidę dvi ilgo grojimo 
plokšteles vokiečių kalba. Vienoje iš jų jie 
dainuoja ir lietuvių mėgiamą „Čigonai“ 
vokiečių kalba.

Senųjų Bremeno lietuvių yra likę mažai. 
Daugiausia yra per paskutinį dešimtmetį 
atvykę iš Lietuvos, arba 1941 metų repa
triantai. Pastarieji mažiau prie lietuviškos 
veiklos prisideda, nes jie turi savo atskirą 
organizaciją — Deutsche aus Litauen 
Landsmannschaft. Šios organizacijos sky
rius Bremene yra labai veiklus ir į savo 
susitikimus sutelkia penkis kartus dau
giau žmonių, negu lietuvių apylinkė. Gal 
ir klaipėdiečiai turi savo skyrių Bremene, 
bet apie juos neteko nieko girdėti. Tos or
ganizacijos tarp savęs nesipeša, nes senie
ji naciai, ypač klaipėdiečiai, išmirė arba 
paseno, o jaunieji gyvena dabartinėmis 
vokiečių problemomis. Bet pastebimas ir 
domėjimasis lietuviais, ypač po Meko fil
mo pasirodymo televizijoje.

Bremeno lietuvių apylinkė buvo ilgoką 
laiką apmirusi. Prieš keletą metų čionai 
persikėlė Kasparas Dikšaitis, savo laiku 
atgaivinęs Bonn-Koeln apylinkę, kuri da
bar M. Kiužausko vedama, yra viena iš 
stipriausių lietuviškų telkinių Vokietijoje. 
Bremene dabar kasmet ruošiami du ar trys 
parengimai, kurie susilaukia lietuvių vis 
didėjančio domėjimosi. Vienas iš tokių bu
vo lapkričio 24 d. Vilniaus 650 metų sukak
tuvių minėjimas. Atitinkamą pranešimą

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

padarė pats pirmininkas. Šventei pritai
kintus eilėraščius pasakė ponia Malwitzie- 
ne, kuri ta proga prisiminė lietuvių kalbą, 
nevartotą per 30 metų. Vakare ji buvo vie
na iš smarkiausių dainininkių, prisiminusi 
savo jaunystės dainas, nedainuotas metų 
metus. Publiką labai sužavėjo Šalčių dai
nos. Pirmoje dalyje jie pateikė lietuviškų 
liaudies dainų grandinę, o antroje — Alf
redo Šalčiaus sukurtų vokiečių populiarių 
dainų vertimus į lietuvių kalbą. Po to sekė 
šokiai iki vidurnakčio.

Bremeno lietuviai dirba kartu su Bad 
Zwischenahn apylinke. Vilniaus miesto mi
nėjimą aprašė ir Bremeno dienraštis „Bre
mer Nachrichter“ savo pirmadienio laido
je.

Romas Šileris

JAUNIMO „SUBATVAKARIS“ 
MUENCHENE

Daug jaunų ir vyresnių sutraukė į „Su
sitikimo namus“ Muenchene š. m. lapkri
čio 24 d. jaunimo pakvietimas į linksmą 
„Subatvakarį“. Muencheno tautinių šokių 
grupės seniūnė stud. K. Pauliukevičiūtė 
vadovavo programai. Ji atidarymo žodyje 
priminė tradicinę Lietuvos kariuomenės 
šventę, kuri ne vienodai nuteikia mūsų 
tautiečius: vieniems Lietuvos kariuomenė 
surišta su brangiais, gražiais prisimini
mais, kitiems ji perdaug kainavusi ir tiks
lo neatsiekusi. Ji priminė ir okupuotos 
Lietuvos „karius“ — jaunimą, taip narsiai, 
įvairiais galimais būdais besipriešinan
čius okupantui. Lietuvos kariuomenę pri
minė viena kita „Baltijos“ kvinteto daina, 
šiaip jau programa buvo tikrai subatvaka- 
riška, linksma.

„Baltija“ padainavo net 12 dainų, patrio
tinių ir humoristinių. Jie dainavo tokiu ka
rišku tempu, kad akordeonistas V. Lemkė 
nedavė laiko net paploti. Vos tik pradėjus 
publikai savo entuziazmą reikšti plojimais, 
akordeonistas tuoj nutraukdavo, pradėda
mas intonuoti sekančią dainą. Jau trečią 
kartą Wuppertalio kvintetas buvo atvykęs 
į Muencheną, ir vis mielai sutinkamas ir 
mėgiamas. Atrodo, kad. ir dainininkams 
patinka Muenchene. Vienas jų išsireiškė, 
kad čia publika visai kitokia, nei kitur Vo
kietijoj. Čia, atrodo, visi pagerbia tavo pa
stangas, tavo darbą. O kitur būna ir taip, 
kad bedainuojant rūko, bonką geria, vaikš
tinėja...

BALTŲ DRAUGIJA
Š m. gruodžio 1 d. Stuttgarte buvo su

šauktas „Baltų Draugijos Vokietijoje“ cen
tro valdybos, delegatų ir atskirų sekcijų 
susirinkimas.

Centro valdybos pirmininku perrinktas 
bu v. valstybės sekretorius dr. H. Kehren 
(Duesseldorf). Ligšioliniam vicepirminin
kui dr. A. Geručiui (Bern), išbuvusiam to
se pareigose 9 metus, atsisakius kandida
tuoti, naujuoju vicepirmininku išrinktas 
estas dr. G. Aule (Muenchen).

Vokiečių-lietuvių sekcijos vokiškuoju 
pirmininku perrinktas dr. H. J. Dahmen 
(Stuttgart). Ligšioliniam lietuviškajam tos 
sekcijos pirmininkui V. Banaičiui (Huet- 
tenfeld) atsisakius, sekcijos pirmininku iš
rinktas dr. A. Gerutis. Iš draugijos gen. 
sekretoriaus A. Gruenbaumo (Muenchen) 
pranešimo paaiškėjo, kad vokiečių-lietuvių 
sekcija narių skaičiumi yra negausiausia. 
Susirinkimo metu buvo paminėtas nese
niai miręs Lietuvos vokietis H. Hahn, Han
nover, aktingai dalyvavęs draugijos veik
loje.

Draugija rengia kitais metais spalio 
mėn. Lueneburge, Vokiečių Rytų Akade
mijos patalpose, savo metinį suvažiavimą 
su paskaitomis aktualiomis baltų tautų te- 
mimis. Ji leidiža kas tris mėnesius „Mittei- 
lungen aus baltischem Leben“, kuriose 
ypač ryškiai atsispindi kultūrinis baltų 
tautų gyvenimas. Leidinys siuntinėjamas 
ne tik draugijos nariams, bet ir daugeliui 
bibliotekų ir kitokių institucijų, kurios do
misi Baltijos reikalais.

Bonnos universiteto archeologijos prof. 
J .Ozols (latvis) paskirtas Baltų Instituto 
Bonnoje likvidacinės komisijos pirminin
ku. Tikimasi, kad institnto biblioteką galės 
perimti Baltų Institutas Stockholme.

Bonnos Baltų Institutas paskutiniaisiais 
metais tik merdėjo. Dėl tokios būklės pir
moje eilėje kalti patys baltų mokslininkai, 
kurie nesidomėjo institutu. Jau kelinti me
tai, kaip institutas nebepajėgė net išleisti 
savo leidinio „Commentationes Balticae“, 
kuris buvo numatytas leisti kaip metraštis, 
bet paskutiniaisiais laikais teišeidavo kas 
3-4 metai.

Kitas Baltų Institutas Vokietijoje, įsikū
ręs Koenigsteine ir vadovaujamas latvio 
dr. A. Namsono, gyvuos ir toliau.

„Amerikos Balso“ radio stoties skyrius 
Muenchene mažina etatus. Neseniai paleis
ti keturi tarnautojai, jų tarpe latvis V. 
Kreicbergs, buv. latvių pasiuntinybės 
Stockholme sekretorius, ištarnavęs „Ame
rikos Balse“ 17 metų.

Etatai siaurinami ir „Laisvosios Euro
pos“ radio stotyje Muenchene.

DIDŽIAUSIAS SIURBLYS

Londone pagamintas didžiausias pasau
lyje oro siurblys požeminių traukinių ke
liams ir stotims valyti. Jis yra 250 pėdų 
ilgio, sveria 170 tonų ir kaštuoja 400.000 
svarų. Jis išvalys 150 mylių požeminius 
tunelius naktimis, važiuodamas po vieną 
mylią per valandą.

Atostogos Italijoje
Vasaros Stovyklos Jaunimui 

Atostogos Suaugusiems
Naujasis lietuvių saleziečių centro di

rektorius maloniai kviečia šiais 1974-5 Ju
biliejiniais metais lietuvių jaunimą ir su
augusius į saulėtąją Italiją. Yra dvi gali
mybės:

1. Italijos Alpėse, gražiajam Aostos slė
ny, didingojo Červino-Matterhorno papė
dėj, 1220 m aukštumoj. Tai vasaroms skir
ti namai, kurie gali sutalpinti iki 80 asme
nų. Jau 20 .metų lietuviai saleziečiai rengia 
jaunimui tokias vasaros stovyklas 10-15 
metų berniukams ir mergaitėms. Pastatas 
yra iš dviejų dalių, užtai berniukai ir mer
gaitės miegamuosius turi atskirai. Tuo tar
pu suaugusiems ir šeimoms turim 15 kam
barių. Mielai laukiam organizacijų bei sto
vyklom vadovų, nes geriausias stovyklos 
pasisekimas yra vadovų rankose. Mielai 
laukiam virtuvei šeimininkių — mamyčių, 
kurios geriau mokės patenkinti to krašto

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“,
1948 m. gruodžio 9 ir gruodžio 20 d.

—■ „Britanijos Lietuvis“ mini vienų me
tų sukaktį. Ministeris B. K. Balutis savo 
laiške ta proga rašo: „DBLS įsteigė naują 
ir įdomų laikraštį „Britanijos Lietuvį“, 
kuris yra vienintelis lietuviškame pasau
lyje tuo būdu (fotostatiškai) leidžiamas 
laikraštis ir todėl (tarp kitko kalbant) bus 
labai didelė retenybė ir brangenybė Lie
tuvos spausdinto žodžio istorijoje.“

— Sukakties proga rašo C. V. pirminin
kas P. B. Varkala, ragindamas laikraštį 
skaityti ir tobulinti.

— Redaktorius A. J. Kaulėnas papasa
koja apie pirmuosius laikraščio žingsnius 
ir artimiausius padėjėjus — Šilkaitį, Ba- 
joriną, Masaitį, Rudakį, Daumantą.

— Dr. S. Kuzminskas aprašo savo pir
mą susitikimą su Lietuvos rašytoja Šatri
jos Ragana, kuri jį paruošė į gimnaziją.

SeptųnioS DIENOS
— Generolui Franko gruodžio 4 d. suka

ko 81 m. amžiaus.
— Kinų spauda neseniai pradėjo rašyti 

apie rezistentų persekiojimą Sov. Sąjungo
je. Iki šiol kiniečiai nežinojo, kad Sibiras 
yra nusikaltėlių bausmės vieta.

— Prancūzų spauda paskelbė, kad ne
žiūrint vykstančios saugumo konferenci
jos, S. Sąjungos apsiginklavimas didėja. 
Varšuvos pakto valstybės turi 8.700 tankų 
daugiau, negu prieš tris metus.

— Arabai nesustabdė naftos tiekimo 
Formozai.

— Kinija pasižadėjo savo naftos pertek
lių parduoti Japonijai.

— Danijos socialdemokratai pralaimėjo 
rinkimus. Min. pirmininkas A. Joergenson 
atsistatydino.

— Sniegas buvo užblokavęs pietinės Ita
lijos autostradas. Retas dalykas Italijoje.

— Alžyro prezidentas Boumedienne pa
reiškė, kad jei vakariečiai bandys jėga už
imti naftos šaltinius, jie bus išsprogdinti.

— Čilės vyriausybė ištrėmė Švedijos am
basadorių, kuris bandė padėti pabėgė
liams.

— Daugiau kaip 50 žydų demonstravo 
Vienoje prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos, reikalaudami leidimo grįžti atgal. Kai 
kurie jau laukia net dvejus metus.

— New Yorko arkidiocezija išleido 
100.000 dolerių skelbimams, ieškantiems 
kandidatų į kunigų seminarijas.

— JAV paskyrė Walter Stoessel amba
sadorium į Maskvą.

— Iki 50 svarų pabaudos turės mokėti 
tie, kurie važiuos daugiau kaip 50 mylių 
pei- valandą. Šis parėdymas išleistas kuro 
taupymo sumetimais.

— Jugoslavijos karo teismas nubaudė 
po 4 metus kalėjimo du atostogaujančius 
britų jaunuolius, įtartus „oro šnipinėjimu“ 
(planespotting). 

Londono šeštadieninės mokyklos tėvų grupė š. m. 
gruodžio 31 d. Londono Lietuvių Sporto ir Soc. 
klube ruošia

Nauju Metų sutikimo 
balių 

r>

8.00 —■ 2.00 vai. ryto.

Įėjimas — £2.50, įskaitant vakarienę ir šiltus 
pusryčius.

Gros labai geras orkestras.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto tel. 739 8734 

(Baltic Stores) arba 460 2592.

jaunimą, su kuriuo atvyko. Stovyklų lai
kas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo pradžios. 
Reikėtų jau iš anksto planuoti ir susitarti. 
Susitarimo laikas — ne vėliau Velykų.

2. Vytėnai, tai Romos kalvučių priemies
tis, kur yra lietuvių saleziečių centras. Čia 
tegali atvykti tik mažesnės grupės — 10 
asmenų. Labai patogus susisiekimas auto
busais ir traukiniais, kurie dažnai kursuo
ja Romon. Kas gi nenori pamatyti Romos 
įžymybių atostogų metu? Laikas nenusta
tytas — gali atvykti, kuomet tik patogu.

Mums visiems lietuviams tremtiniams 
rūpi lietuvybės išlaikymas priaugančioje 
kartoje. Gi viena iš priemonių — VASA
ROS STOVYKLA. Jaunimo stovyklų tiks
las —■ sudarius geras sąlygas poilsiui, su
žadinti susidomėjimą lietuviškais daly
kais, kad po stovyklos jaunimas jaustųsi 
lietuviukais, kad ieškotų progų ir būdų bū
ti su lietuviais, pažinti Lietuvą, mokytųsi 
lietuviškai ir noriai lankytų mūsų paren- 
gimus-minėjimus, aktyviai dalyvaudami jų 
programose.

Stovyklautojai mielai laukiami iš įvai
rių šalių — Vokietijos, D. Britanijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos, Belgijos ir kt. Net iš 
P. ir Š. Amerikos bei Australijos.

Džiaugsimės, galį pasitarnauti lietuviš
kam jaunimui bei jo vadovams. Ir būsime 
dėkingi mums pagelbėjusiems šioje ne
lengvoje organizacinėje veikloje. Visais 
reikalais prašoma kreiptis šiuo adresu: Li- 
tuani Don Bosco, Via Colonna, 2. 00044 
Frascati —■ Roma, Italia.

Su gilia pagarba —
Kun. Mečys Burba, Direktorius

SOVIETAI IR HENRIKAS VIII
„Oxford Mail“ išspausdino vieno skaity

tojo laišką, kuriame lyginamas Vakarų ir 
Sovietų imperializmas. Paskutiniojo auka 
nurodomos Pabaltijo valstybės ir sateliti
niai kraštai.

Užbaigoje autorius sako, kad pavesti ko
munistams tvarkyti pasaulio taiką, būtų 
tas pats, kas Henriką VHI-jį paskirti ve
dybų biuro viršininku...

— Trys komunistų kraštai pasižadėjo V. 
Vokietijai pristatyti 10-12 milijonų tonų 
naftos.

— Anglijos garažai įspėti, kad netaupy
tų benzino, laukdami kainų pakėlimo.

— Lenkija pasižadėjo leisti repatrijuoti 
apie 50.000 vokiečių, o Vokietija už tai su
teiks apie 300 mil. svarų ilgalaikę paskolą.

— Britų spauda daugumoje pripažįsta, 
kad geriau būtų benzino kortelės, negu il
gos eilės prie garažų.

— Šiaurės jūroje surastas dar vienas 
naujas naftos šaltinis.

— Energijos krizei prasidėjus, žemės ir 
namų kainos Anglijoje nukrito 15-20%.

— JAV ir Rumunija pasirašė tarpusavio 
draugiškumo sutartį.

— Šiaurinės Airijos parlamente susimu
šė tarp savęs protestantų atstovai — 
Faulknerio vadovaujami unionistai su rev. 
Paisley lojalistais.

—- JAV policijos agentai buvo įsirengę 
specialius prietaisus sovietų vyriausybės 
narių privatiškųjų automobilių radijo-te- 
lefonų pasikalbėjimams sekti. Jie pagau- 
davę net Brežnevo pašnekesius.

— Anglijos karalienė suteikė savo moti
nai muzikos garbės daktaro laipsnį.

— Dalis Anglijai skirtos naftos nuke
liauja į Vokietiją, nes ten mokamos geres
nės kainos.

— JAV Finansų ministerija prašo Kon
gresą leisti vieno cento monetas gaminti iš 
aluminijaus. Vario kiekis, sunaudojamas 
cento gamybai, dabar kaštuoja daugiau, 
negu vienas centas.

— Nuo sausio 7 d. olandų automobilistai 
gaus tik po 2 į galono benzino per savaitę.

— Pagal Izraelio davinius, Sirijoje nužu
dyti 42 žydų belaisviai.

— Taupydamas benziną, popiežius atvy
ko į Marijos iškilmes vienoje Romos aikš
tėje arkliais pakinkytoje karietoje.
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