1

PO SOVIETINIU KEVALU
UŽRIESTOS NOSYS

— Ten pas jus, Vilniuje, dabar įdomu,
užsieniečių pilna, — A. Lieponiui pasako
ja buvusi klasės draugė šiaulietė. — Jie
kartais atsiveža pigių daiktų ir pigiai iš
parduoda...
A. Lieponis — iliustruotojo „Švyturio“
žurnalo nuolatinis vedamųjų rašėjas, —
atrodo, gerokai suraukė nosį visa tai iš
girdęs. Rašyti jis, žinoma, moka, ir rašo
jis visuomet, kaip taisyklė, „kaip reikia“.
O vedamieji sovietuose turi moralizuoti,
vadinasi, „auklėti“, mokyti, skaitytojus,
kaip mažus vaikus, už rankutės vedžioti..
„Švyturio“ 17 nr. A. Lieponis prabilo
apie užsieniečius Lietuvoje:
— Kasmet vis daugiau užsieniečių ap
lanko Tarybų Lietuvą. Srautas didėja, pa
siekdamas ir nuošalesnes respublikoj vie
tas. Netrukus, atrodo, turėsime poilsiau
tojų iš užsienio Palangoje, Druskininkuo
se ir kitur...
Todėl, pasak A. Lieponįo, „ne pro šalį
pakalbėti apie tarybinio žmogaus orumą“
Kuo to „tarybinio žmogaus“
orumas
skiriasi nuo šiaip žmonių orumo, vedamų
jų rašytojas taip ir nepaaiškina, bet jis
papasakoja, kaip Vilniuje koncertavę jau
ni škotai pertraukos metu išėjo pabend
rauti su žiūrovais. Užsimezgė draugiški
pokalbiai, suskambėjo juokas. Keli ško
tai išsitraukė savo kuklius suvenyrus:
plunksnakočius, ženkliukus, nuotraukas.
Ir... staiga viskas sumišo:
— Prie svečių puolė kažkokie ilgaplau
kiai jaunuoliai, — rašo A. Lieponis. — Pa
gyvenusi moteris, šypsodamasi ir kartoda
ma: „Suvenir, suvenir“, taikėsi nuplėšti
vienam birbynininkui peties papuošalą.
Škotas išsigandęs mojavo rankomis...
Anot A. Lieponio, „visas koncerto įspū
dis buvo sugadintas“.
Suvenyrų medžioklė yra sena žmonių
aistra, pasirodo, nė „tarybinių žmonių“
neaplenkianti. Dažnai ji pasiekia isterijos
ribas: Vakaruose tokius „bytlius“ ir kitus
populiarius estrados menininkus nuo iste
riškos paauglių minios dažnai turi saugoti
policininkų būriai. Ir nieko čia nuosta
baus. Psichologai šitą reiškinį jau senokai
išaiškino ir jame nieko pikta neranda. Tai
dargi esą naudinga, nes taip tuo nekensmingu (nors, žinoma, ir nelabai skoningu)
būdu išsieikvoja agresyvieji žmogaus pra
dai. O A. Lieponio pasakojimas teparodo,
kad Vilniaus „tarybiniai žmonės“ esmėje,
matyt, nesiskiria nuo kitoniškų žmonių:
jie žmogiški. Mes Vakaruose nebent at
kreiptume dėmesį, kad Vilniaus suvenyrų
medžioklėse su tais „ilgaplaukiais“ rung
tyniauja ir „pagyvenusi moteris“, nors ir
tai nėra kas nors negirdėta...
Tačiau A. Lieponiui pirmoje eilėje, ma
tyt, ne toji suvenyrinių niekučių medžiok
lė rūpėjo. Juk jo cituotoji klasės draugė ne
apie suvenyrus kalbėjo, bet apie „pigius
daiktus“, kuriuos tie užsieniečiai Lietuvon
atveža.
Tie „pigūs daiktai“ Lietuvoje
tiems „tarybiniams žmonėms“, tur būt, ne
tokie jau pigūs, nes A. Lieponis, štai, mo
ralizuoja:
— Būkime orūs ir pasiturintys šeimi
ninkai, mandagiai sutinką svečius, o ne
suvenyrų ir gandų medžiotojai. Su kuo ne
teiktų susitikti, nepamirškime, kad viskas,
ką turime ir ką parodome svečiams, su
kurta visų mūsų, visos .iaudies pasiauko
jančiu darbu, be užsieniečių malonės...
Kad daug kas iš tiesų sunkiu darbu Lie
tuvoje yra šiandieną sukurta, neaklas už
sienietis, aišku, ir šiaip pamatys, bet „ta
rybiniams žmonėms“ išlikti „pasiturin
čiais šeimininkais“ dažnai, tur būt. ne
lengva, ypač kai su tais užsieniečiais ten
ka susitikti apsivilkus dėdės iš užsienio
atsiųstu angliškos medžiagos kostiumu...
Na, ir tų „gandų“ troškulys, tur būt,
daugiau negu suprantamas, nes informaci
jų iš Vakarų pasaulio vis dėlto apgailėti
nai nedaug sovietinėje spaudoje skaityto
jai užtinka. O ir tai, kas spausdinama, la
bai jau „tarybiškai“ ir „oriai" atsijota...
Pagaliau priminęs, „kad čia tarybinė že
mė“, A. Lieponis vedamąjį užbaigia mandrapypkiškai:
— Užrieskim nosis, piliečiai!
Kitaip sakant, visas A. Lieponio veda
mojo pamokslas ir tėra kiek įdomiau per
rašytas, seniai visiems nusibodęs sovieti
nis „u nas vsio jiest“ variantas...

LIETUVOS SĄJŪDIS Į

EUROPINI SĄJŪDI

Lietuvos atstovas Prancūzijoje prof. dr.
Jurgis Baltrušaitis spalio 17 d. gavo iš Eu
ropinio Sąjūdžio vykdomosios tarybos biu
ro pranešimą, kad Lietuvos Europinis Są
jūdis yra pripažintas kaip organizacija,
įeinanti į Europinį Sąjūdį.
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NUTARIMAS
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo
50 metų sukakties Konferencija, dalyvau
jant Lietuvos Diplomatinės Tarnybos, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto,
Lietuvos Laisvės Komiteto, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės. Amerikos Lietuvių
Tarybos ir lietuvių spaudos atstovams,
susirinkusi 1967 m. spalio 21-22 d. Vašing
tone, apsvarsčiusi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo penkiasdešimties metų
programą, bendradarbiavimą Lietuvos
laisvinimo uždavinius vykdant ir laisvųjų
lietuvių bendravimo su pavergtąja tauta
klausimus,
1) Priėmė Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo 50 metų sukakties Manifestą ir
paskelbė 1968 metus Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais;
2) Sutarė vieningai remti Jungtinį lėšų
telkimo Fondą, sudarytą specialiai Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 50 me
tų sukakties programai vykdyti;
3) Veiksnių bendradarbiavimui stiprin
ti įr aktualiems laisvinimo klausimams

VISIEMS

vieningai spręsti bei vykdyti konferenci
ja sutarė bent kartą per metus kviesti
ALT, Bendruomenės, LLK ir V’.iko konfe
rencijas ir įpareigojo minėtas institucijas
jose dalyvauti. Konferenciją gali kviesti
bet kuri institucija, kuri turi bendro suta
rimo reikalingų klausimų;
4) Didžiai vertindama spaudos vaidmenį
Lietuvos laisvės kovoj, konferencija prita
rė Viiko iniciatyvai įjungti lietuvišką
spaudą į veiksnių bendras konferencijas
ir atkreipė atskirų veiksnių dėmesį į rei
kalą ko glaudžiau
bendradarbiauti su
spauda, kad jos atstovai būtų tiksliai in
formuoti ir kad tuo būdu būtų palengvin
ta spaudai formuoti viešąją nuomonę Lie
tuvos interesų linkme;
5) Turėdama prieš akis paskutiniu lai
ku sustiprintas sovietų pastangas demonsti uoti okupuotą Lietuvą kaip sovietinę
respubliką ir tuo būdu pripažinti viešąja
• < ui- ik : ir tuo būdu pripratinti viešąją
opiniją piie aneksuotos Lietuvos fakto ir
įtikinti laisvuosius lietuvius, kad ir „dau

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 METŲ SUKAKTIES

M A N I F ESTAS
Lietuvos Nepriklausomybės Atstaty
mo 50 Metų Sukakties Konferencija, susi
rinkusi Washingtone, D. C., mūsų Viešpa
ties gimimo tūkstantis devyni šimtai še
šiasdešimt septintųjų spalio dvidešimt ant
rąją dieną, Lietuvos Karalijos įsteigimo
septyni šimtai septynioliktaisiais ir Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo penkias
dešimtaisiais metais, skelbia Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo 50 Metų Su
kakties Manifestą.
LIETUVIŲ TAUTA, nuo senovės įsikū
rusi prie Baltijos,
1251-siais Karaliaus
Mindaugo suvienyta į Lietuvos Karaliją,
šimtmečiais vaidino reikšmingą vaidmenį
Europai.
Išaugusi Rusijos imperialistinė galybė
ėmė brautis į Lietuvos žemes ir XVIII am
žiaus pabaigoje užgrobė Lietuvą. Svetimų
jų priespauda nepalaužė lietuvių tautos.
Sukilimai, knygnešiai, savanoriai, parti
zanai — vis tai lietuvių tautos kraujo ir
gyvybių aukomis rašyti Lietuvos naujo
sios istorijos lapai.
'
Lietuvos Taryba, vykdydama lietuvių
tautos valią būti laisva ir nepriklausoma.

MIRĖ DAIL. F. PUZINAS

1913 m. vasario 16-tąją Vilniuje padarė šį
nutarimą:
— Lietuvos Taryba savo posėdyje vasa
rio 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreip
tis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių
vyriausybes šiuo pareiškimu:
— Lietuvos Taryba,
kaipo vienintelė
lietuvių tautos atstovybė, remdamos pri
pažinta tautų apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nutarimu rug
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia at
statanti nepriklausomą demokratiniais
pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę
su kitomis tautomis.
— Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos
santykius su kitomis valstybėmis privalo
galutinai nustatyti kiek galima greičiau
sušauktas steigiamasis seimas, demokra
tiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.
Vasario 16-tosios Aktą 1920 m. gegužės
15 d. vienu balsu patvirtino laisvai išrink
tas Lietuvos Steigiamasis Seimas. Šiuo
Aktu atstatytąją Lietuvos nepriklausomy
bę pripažino tarptautinė valstybių bend-

Septynios DIENOS
PRIEŠ SAMDINIUS IR SUKILĖLIUS

PASITRAUKS IŠ ADENO

Afrikos kraštų vienybės organizacija
buvo nutarusi reikalauti pašalinti iš Kon
go baltuosius samdinius ir savo sukilu
sius žandarus, kurie yra įsitvirtinę Buka
vu mieste. Padėti jiems pasišalinti iš Kon
go turi tarptautinis Raudonasis Kryžius.
Bet Kongo kariuomenė pradėjo apšau
dyti Bukavu miestą. Nors tuo pažeidžia
mi susitarimai, bet vyriausybė tvirtina,
kad niekas negali uždrausti jai atsiimti
savo miestą. Be to, iš Angolos pradėjo
veržtis į Kongą nauji samdiniai.

Britanija buvo pasiryžusi pasitraukti iš
Adeno kolonijos tiktai sekančių metų pra
džioje.
Kadangi vietinės nacionalistinės arabų
organizacijos sutinka tarp savęs susitarti
ir perimti valdymo atsakomybę, tai padė
tis keičiasi ir britai norėtų jau tuojau iš
eiti. Kol kas nacionalistinės organizacijos
teroro priemonėmis kovoja su britais ir
net tarpusavyje.
TRYS SVARBIAUSI DALYKAI

Atidarant naują parlamento sesiją, ka
ralienės pasakytoji kalba rodo, kad Brita
nijai pirmoje eilėje rūpi šie trys dalykai:
Po paskutinių įvykių Egipto ir Izraelio pertvarkyti lordų rūmus, sutvarkyti vy
pasienyje neatrodė, kad galėtų susidaryti riausybės paramos pramonei reikalą ir su
taikingos nuotaikos. Tačiau pasimatęs su sisiekimą.
Britanijos žydų delegacija, Izraelio min.
pirm. Eškoiis pareiškė, kad jo vyriausybė PREMIJA BRITAMS
jau sutinka tartis dėl taikos su Jordano
Nobelio mokslinę premiją šįmet gavo du
karaliumi. O karalius Huseinas irgi reiš britų chemikai — prof. G. Porteris ir
kia viltį, kad didėja galimybės Izraeliui prof. R. Norrishas. Taikos premija nie
susitarti su savo kaimynais arabais.
kam nepaskirta.
PALINKIMAS TAIKYTIS

RASINIŲ RIAUŠIŲ KAINA

NE VISI MINĖS REVOLIUCIJĄ

Nuo 1965 m. JAV turėjo 101 dideles ra
sines riaušes, dėl to žuvo 130 asmenų, iš
jų 12 policijos pareigūnų, sužeista 3.623.
iš jų 1.199 policijos pareigūnai, padegimų
buvo 7.985, areštuota 28.939. nuteista
5.434, turto nuostolių turėta už 75 mil. do
lerių. ekonominių nuostolių būta už 179.6
mil. dolerių.

Ne visi komunistinių kraštų vadai su
važiuos į Maskvą minėti rusų revoliucijos
sukakties.
Albanija atsisakiusi, Kinija visiškai ne
atsakiusi į kveitimą, nedalyvausiąs ir Ku
bos dr. Castro. Kai kurie komunistinių
kraštų vadai nedalyvausią patys, bet at
siųsią pavaduotojus.

NORI KEISTI RINKIMŲ TVARKĄ

JEIGU NEBŪTŲ PRIIMTA

Naudodamosios dabartine rinkimų tvar
ka, V. Vokietijoje kraštutinės
partijos
praveda atstovų į parlamentą ir daro įta
kos krašto gyvenimui. Dėl to vis stiprėja
nuomonė, kad reikia įsivesti tokią rinki
mų tvaiką, kokia yra Britanijoje. Pagal
tą tvarką, nors ir surinkusios atitinkamą
procentą balsų, mažosios partijos negali
pravesti atstovų.

Britanijoje buvo kilęs sąmyšis, kai bri
tų atstovas deryboms su Europos Ekono
mine Bendruomene vesti lordas Chalfontas kažkur prasitaręs, kad Britanija ati
trauksianti iš Berlyno ir Vokietijos savo
kariuomenę, jei nebūsianti priimta į tą
Bendruomenę. JAV keliamas balsas, kad
Britanija, jei nebūtų priimta, galės suda
ryti artimą sąjungą su JAV ir Kanada.

giatautėje“ Sovietų Sąjungoje
lietuvių
tauta yra kūrybiškai laisva, konferencija:
a) pabrėžė tautinį susiklausymą laisvųjų
lietuvių bendravimo su pavergtąja tauta
klausimais, b) pripažino lietuvišku požiū
riu klaidinga ir Lietuvos bylai žalinga
bendravimo praktiką, atremtą teigimais,
kad esamomis sąlygomis nepriklausomy
bės siekimas tampa antraeiliu, e) pabrėžė,
kad tautinė gyvybė ir valstybinė nepriklausomybė yra neišskiriami dalykai, d)
apgailestavo patriotinio ekstremizmo ap
raiškas, gilinančias nevieningumą, užuot
skatinusias vieningo nusistatymo pastan
gas, ir e) pavedė Vilkui konkrečiai išplė
toti 1966 m. sausio 22 d. Clevelando kon
ferencijos sutartus principus:
6) Konferencija pasiuntė sveikinimo te
legramas prezidentui Johnsonui, valstybės
sekretoriui Ruskui, kitų laisvųjų valsty
bių vyriausybėms ir įžymiesiems Lietuvos
draugams.
(ELTA)

ruomenė, taip pat ir Sovietų Rusija, kuri
1920 m. liepos 12 d. Maskvoje su Lietuva
pasirašyta taikos sutartimi.
— pripažįsta Lietuvos Valstybės sava
rankiškumą ir nepriklausomybę su viso
mis iš tokio pripažinimo einančiomis juri
dinėmis sėkmėmis ir gera valia visiems
amžiams atsisako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių, kurių ji yra turėjusi lietu
vių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.
Nepriklausomos Lietuvos valstybės at
sistatymas ir jos grįžimas į savarankiškų
valstybių bendruomenę lietuvių tautai yra
reikšmingiausias šio šimtmečio istorinis
įvykis. Nepriklausomybės laikotarpis aki
vaizdžiai liudija lietuvių tautos politinį su
brendimą, ūkinį pažangumą ir kultūrinį
kūrybingumą.
Lietuvos nepriklausomybė antrojo pa
saulinio karo eigoje tapo Sovietų Sąjungos
ir hitlerinės'Vokietijos sąmokslo auka. So
vietų Sąjunga, 1939 m. rugpiūčio 23 d. ir
rugsėjo 28 d. sudariusi slaptus, prieš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenki
jos nepriklausomybes atkreiptus
sandė
rius su hitlerine Vokietija, 1940 m. birže
lio 15 d. Lietuvą okupavo ir ją jėga bei
klasta rugpiūčio 3 d. įjungė į Sovietų Są
jungą, tuo būdu sulaužydama visas su Lie
tuva pasirašytas sutartis ir kitus savo
tarptautinius įsipareigojimus.
LIETUVIŲ TAUTA, minėdama Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 50 metų
sutartį,
— pareiškia visam pasauliui, visai žmo
nijai, savo draugams ir savo priešams,
kad niekados nesutiks su Lietuvos paver
gimu, kad Vasario 16 Aktas yra šventas ir
galutinis apsisprendimas laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui ir kad valstybi
nė nepriklausomybė yra tautinės kultūros
ugdymo ir tautos išlikimo sąlyga;
— kaltina Sovietų Sąjungą
agresijos
nusikaltimu, Lietuvos nepriklausomybės
sužlugdymu, Lietuvos gyventojų genocidi
niu naikinimu ir rusinimu, kolonijiniu
Lietuvos išnaudojimu, pagrindinių teisių
bei laisvių Lietuvos žmonėms paneigimu
ir reikalauja, kad Sovietų Sąjunga ati
trauktų iš Lietuvos savo kariuomenę, po
liciją ir administraciją:
aedministeraciją;
— kreipiasi į laisvojo pasaulio vyriau
sybes ir parlamentus, kad pavartotų vi
sas savo priemones Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti;
— šaukiasi į Jungtines Tautas, kad lik
viduotų Sovietų Sąjungos agresiją prieš
Lietuvą, ir į žmonijos sąžinę, kad paremtų
Lietuvos pastangas savo nepriklausomy
bei atstatyti.
LAISVIEJI LIETUVIAI, pagarbiai di
džiuodamiesi savo tautos ryžtimi priešin
tis okupantui, lenkdami galvas prieš žuvu
sius Lietuvos laisvės kovoje, su pagarba
prisimindami tautos atgimimo patriarchus
ir Vasario 16 Akto signatarus, turėdami
pareigą ir laisvę kalbėti bei veikti už be
laisvę savo tautą, vieningai siekia išlais
vinti Lietuvą iš sovietinės okupacijos ir
1968-siųs — Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo 50 metų sukakties metus skel
bia Lietuvos Laisvės Kovos Metais.
Nors Lietuvos laisvės kova eina nuo pat
pirmųjų sovietinės okupacijos dienų, Lie
tuvos Laisvės Kovos Metai turi ynatingai
suveiksminti visų laisvųjų lietuvių jėgas
Vasario 16 Akto galiai atstatyti. Lietuvių
tautos laisvės kova prieš carinės Rusijos
priespaudą buvo vainikuota Vasario 16
Aktu. Lietuvių tautos sutelktinės jėgos
prieš sovietinės Rusijos okupaciją laimės
Lietuvai Vasario 16 Akto galios atstątymą.
Tautų išsilaisvinimas gaivalingai ver-

Spalio 23 d. New Yorke staiga mirė dai
lininkas Povilas Puzinas, šių metų rugpiū
čio 3 d. įžengęs į 61-sius amžiaus metus.
Gimęs Rygoj (lietuvių kupiškėnų šeimo
je), P. Puzinas ten augo ir mokėsi ir tik
įgijęs dailininko diplomą persikėlė Lietu
von karinės prievolės atlikti 1933-35 m. Vė
liau dėstė paišybą Panevėžio gimnazijoje,
paskui Taikomosios Dailės Institute Kau
ne. Vokiečių okupacijos metu, ryšium su
rezistencine veikla, buvo pasitraukęs vėl į
Rygą, 1944 m. buvo patekęs į vokiečių ka
lėjimą. Vėliau, išsilaisvinęs ir patekęs į Va
karus, 1947 m. atvyko į New Yorką, 19481955 gyveno ir dirbo Los Angeles, pasta
ruosius 12 metų vėl New Yorke. Realistiš
kai dramatiškas ryškiųjų gyvenimo reiški
nių vaizduotojas (kietas prieštarautojas
abstraktinėms linkmėms dailėje), buvo
aukštai įvertintas Los Angeles amerikiečių
visuomenėje, taip pat stiprią poziciją bu
vo užėmęs ir New Yorko konservatyvesnių
jų dailininkų tarpe, šį pavasarį New Yorko
miesto profesionalų dailininkų festivalyje,
kuriame dalyvavo apie 400 dailininkų, lai
mėjo pirmąją premiją (už Charlie‘s Resi
dence), kurią įteikė pats New Yorko mies
to galva J. Lindsay.
Velionies palaikai, po atsisveikinimo
apeigų New Yorke, pagal jo paties pareikš
tą valią, ligi galės būti palaidoti laisvoje
Lietuvoje, bus laikomi Los Angeles mau
zoliejuje.
(E)
D.B.L. BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Rugsėjo 23 d. D. B. L. Bendruomenės
Tarybos suvažiavimo išrinktoji Bendruo
menės vadovybė pasiskirstė pareigomis ir
kviečia visas organizacijas ir pavienius
asmenis palaikyti ryšius su Taryba ir Kr.
Valdyba. Be to, Bendruomenės vadovybė
visuomet lauks narių sumanymų bei pa
geidavimų, kaip suaktyvinti Bendruome
nės veiklą.
Vadovybės adresai yra šitokie:
Tarybos:
Pirm. prel. J. Gutauskas, 74 Hopehill
Rd.. Glasgow, N.W., Scotland; vicepirm.
inž. R. Baublys, 55 Ringmere Ave., Lon
don, S.W.6; sekr. J. Alkis, 122 Pickhurst
Rise, West Wickham, Kent: narys kun. dr.
S Matulis, 16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham.
Valdybos:
Pirm. S. Kasparas, 32 Puteaux House,
London, E.2; I vicepirm. J. Baublienė, 55
Ringmer Ave., London, S.W.6; II vice
pirm. G. Valterytė, 10 Brantwood Road,
Luton, Bed's; sekr. R. Kinka, 16 Tudor
Rd., London, E.9; kasin. J. Babilius, 20
Tallaet Road, Leyton, London, E.10.

PASAILYJE
— New Yorke policija užėjo sandėlį su
nešvankiomis knygomis, tokiais pat fil
mais ir paveikslais, konfiskavo tokių prekių
už 178.000 svarų ir suėmė 4 tos rūšies biz
niu besiverčiančius piliečius.
— Urugvajaus prezidentas ir užsienių
reikalų ministeris Luisi iššaukė dvikovon
senatorių Vasconzellos, kad jis kritikavo
valdžią (senatorius priėmė iššūkį).
- Gindamas įžeistą moterį New Yorko
požeminiame traukinyje, vyriškis mušty
nėse buvo negyvai užbadytas.
— Italijos parlamentas priėmė naują
sritinių rinkimų įstatymą, dėl kurio buvo
ginčytasi 230 valandų, ir atstovai tų ginčų
metu daugiausia miegojo, pasidėję prie
savęs žadintuvus, kad pabustų, kai reikia
balsuoti.
— Krūmų gaisras pietinėje Kalifornijo
je sunaikino keliasdešimt namų.

žiasi iš vakarų ir rytų, iš pietų ir šiaurės.
Ir Lietuvos išlaisvinimo, gyvo visoje tau
toje, nepajėgs sulaikyti rusiškojo bolševiz
mo priespauda.
žmonijos pažangoje laisvė — galinges
nė už priespaudą.
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lie
tuva!
Vašingtonas, 1967 spalio 22 d.
Min. Stasys Lozoraitis

(Lietuvos Respublikos Diplomatinė T-ba)
Dr. Kęstutis J. Valiūnas

(Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas)
Min. Vaclovas Sidzikauskas

(Lietuvos Laisvės Komitetas)
Juozas Bačiūnas

(Pasaulio Lietuvių Bendruomenė)
Antanas Rudis

(Amerikos Lietuvių Taryba)
Bronius Nainys

(JAV Lietuvių Bendruomenė)
Antanas Rinkūnas

(Kanados Lietuvių Bendruomenė)

.
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EUROPOS LIETUVIS

KUR

JIE?

ŽVILGSNIS I TREČIOSIOS PRADALGĖS LITERATŪRINI DERLIŲ
Kas prieš trejetą metų buvo žadėta, vis
dėlto tęsiama.
Pirmu žvilgsniu anas pažadas galėjo
atrodyti kuklokas — ką gi tai reiškia kar
tą metuose išleisti užsienyje gyvenančių
lietuvių literatų rinktinę, dažnas galėjo
pagalvoti. Iš tiesų sunkenybės, matyt, ne
tokios jau menkos, nes, štai, Trečioji piadalgė* į žmones išėjo keliais mėnesiai;
pavėlavusi, neis šio .iteratūros metraščio
redaktorius K. B.irėnas ne;eniai „Drauge
užtikrino, kad Ketvirtoji dar šįmet bus
skaitytojams į rankas atiduota.
Sunkumai, be abejo, yra keleriopi. Juk
vien tik santykių užnezgi-nas ir palaiky
mas su šimtu po pasaulį išsibarsčiusių ra
šytojų ir rašytojais tebesivadinančių už
sienio lietuvių yra nemenkas techniškos
uždavinys, kuriam įveikti normaliai tektų
pasitelkti bent vieną sekretorę, o juk žino
me, kad Prada’gių redaktoriui tokia pra
banga nėra skirta. Tačiau sunkumai tekį
metraštį leidžiant yra ir literatūriniai, be
to, taip pat nuo bet kokio literatūrinio gy
venimo, tur būt, neatskiriama šutvybė
nes Trečiosios literatūrinis krūvis vis dėl
to bus menkiausias iš visų iki šiol buvu
siųjų...
Vienintelio mūsuose gyvuojančio lite
ratūros metraščio uždavinys, be abejo, tu
rėtų būti duoti autentišką mūsiškės lite
ratūros skerspiūvį. O Trečiąją perskai
čius, vis dėlto jaučiame, kad likome kaž
kaip apgauti, kad bendrasis užsienio lietu
vių literatūrinis lygis yra aukštėlesnis ir
ne toks jau užsidarėliškai konservatyvus.
Neišvengiamai peršasi ir dar vienas lygi* Trečioji pradalgė. Literatūros metraštis.
Redagavo K. Barėnas. 1966 m., 414 psl.
Kaina 12 šil. arba DM 7,00 (kietais virše
liais — 16 šil. arba DM 9,00). Išleido Ni
dos Knygų Klubas. 1 Ladbroke Gardens,
London, W 11, Gt. Britain.

nimas — su dabartiniais Lietuvos rašyto
jais. Paliekant politiką nuošalyje, turime
vis dėlto pripažinti, kad geriausieji dabar
tiniai Lietuvos literatai savo amatininkiš
ku mokoviškumu, erudicija ir net (sic!)
savo atvirybe naujesnėm Vakarų litera
tūrinėm srovėm neabejotinai pralenkia
kone visus Trečiosios dalyvius. Beveik
keista, bet taip yra, nors šioje laikraštinė
je apžvalgoje, žinoma, ne vieta gilintis į
tekio paradoksalaus reiškinio priežastis.
Eilėraščių Treciojoj spausdinama as
tuonių autorių, kurių pirmasis — nebūti
nai tik dėl abėcėlės atsitiktinumo — yra
poetas Jonas Aistis. Iš kitų išsiskiria Pr.
Dom. Girdžius, kurio eiliavimo maniera,
žinoma, nėra neepigoniška, bet poetinėje
Trečiosios draugijoje
vis dėlto šviežiai
praskambanti. Tekyla klausimas, ar visuo
met gali būti pateisinamas poetiniais su
metimais bendrinės lietuvių kalbos atsi
sakymas, nes Pr. Dom. Girdžiaus eilėraš
čių vien tik kalbiškai be žodyno nesupras
nei Vilniaus nei, sakykime. Sao Paolo lie
tuvis skaitytojas, nes kai kurie jų suei
liuoti Chica.gos lietuvių žargonu. O kas gi
eilėraščius skaito su žodynu?
Metraštyje randame ir keturis grožinės
prozos gabalus.
Stambiausias jų — jau
trečią kartą Pradalgėse tęsiama Vytauto
Alanto pseudoikronika „Šventaragis“. Tai,
matyt, didesnės apimties darbas. Iš jau
spausdintųjų ištraukų sprendžiant, atrodo,
kad „Šventaragis“ bus kažkoks mišinys
tarp sulietuvinto , Zarathrustros“ ir Scctt >
tipo istorinio romano, nors iš autoriaus iš
našų atrodo, kad jis savo darbą laiko au
tentišku istoriniu veikalu.
Nereikliems
skaitytojams toji pseudokronika, tur būt,
bus įdomi, o Vyt. Alantą vis dėlto reikia
pagirti už gražią ir gryną lietuvių kalbą.
Al. Baronas spausdinasi su visiškai do
ro, jam įprasto lygio novele, o žinomasis
P. Babickas po ilgesnės pertraukos daly

vauja su apysakaite „Paklydusi kulka“.
Pastarosios spausdinimas
pateisinamas,
prisiminus buvusius P. Babicko literatū
rinius laimėjimus.
P. Andriušis Trečiajai atsiuntė, tiesa,
gerai parašytą, bet prabėgančios vertės il
gai tik Australijos lietuviams pilnai tesu
prantamą feljetoną.
Pulgio Andriušio
įvaizdis mūsų literatūriniame gyvenime,
žinoma, yra toks stiprus, kad jis be nuos
tolių sau gali ir tokį pokštą leisti.
Dramai Trečiojoje atstovauja Anatoli
jus Kairys su „vienveiksme tragedija ko
miškai“ „Curriculum vitae". Tai modernia
maniera sukurtas vaidinimas,
be abejo,
susilauksiąs nuodugnesnio ir gilesnio nag
rinėjimo.
Grožinė kūryba tuomi Trečiojoje ir iš
sisemia. Griežtai literatūriškai matuojant,
bendras vardiklis — skurdus.
Vienas kitas šiapus literatūros esantis
įnašas nykaus bendro įspūdžio nepašalina.
Ir klausiame .save: negi Trečioji teisingai
atstovauja 1966 metų užsienio lietuvių li
teratūrinei kūrybai?
Tokie metraščiai, žinoma, niekada nėra
pilnai tobulai reprezentatyvūs. Tokiais jie
nė negali būti, nes pati meninės kūrybos
prigimtis nesileidžia įsipraudžiama į kokį
nors objektyvų statistinį vidurkį. Be to,
svetur gyvenant susiduriama su visa eile
specifinių sunkumų. Emigrantinių leidyk
lų nepajėgumas mokėti autoriams hono
rarus tebūtų vienas tokių, nebūtinai di
džiausių sunkumų (klaidinga pažiūra, kad
rašytojai tėra kažkur padebesiais skrajojantieji svajotojai). Kai kuriuos kitus re
daktoriaus galvosūkius nurodėme šio ra
šinio pradžioje. Pagaliau juk nepaslaptis,
kad visų laikų menininkai yra nemenki
šutvininkai, — tai, matyt, neatskiriama
nuo kūrybiškojo temperamento, — kurie
dažnai didelį dėmesį skiria, kokioje kai
mynystėje jie spausdinasi. Taip visuomet
literatūriniame gyvenime — deja! — bu
vo, taip yra ir dabar...
Ir vis dėlto pasigedome Trečiojoje tokių
kūrybiškų vardų, kaip Bernd. Brazdžionis,
K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, H. Nagys,
Liūne Sutema, M. Katiliškis, K. Ostraus

Atsitiktiniai susitikimai
(2)
Iš tiesų ta vidurinė lova, pačioj ta patogiausioj
vietoj, jau buvo užimta. Aleksiūnas stovėjo prie du
rų, žiūrėjo ir spėliojo sau, kieno ten padėtas ant tos
lovos virve perrištas ir gale prasižiojęs lagaminas ir
dar žalian popieriun susuktas ryšuliukas. Aišku,
Valentinėlio! Dabar jis atsimena.
— Geriausias lovas jau suspėjot užimti, — ta
rė jis.
— Visos geros, — tarė stovyklos tarnautojas.
— Pone Aleksiūnai, — tarė Graudušiukas, ■—
pasirinkit, dar nė vienas neatsigulė. Prašom, gal šitą
norit imti?
Jis traukė jau nuo lovos savo kuprinę. Aleksiū
nas grįžtelėjo: netoli durų, pačioj patamsėj. Ne! O
tuo tarpu įtapnojo Samuolis, numetė savo naštą že
mėn ir prisėdo ant galinės lovos prie pat durų. Aleksiūno žvilgsnis susitiko su jo akimis. Samuolis ranka
nusibraukė nuo kaktos prakaitą ir lėtai tarė:
— Atgabeno į naują vietą, davė lovas, valgy
sim sau, miegosim, o kviečiai byra laukuose.
— Neik iš proto, žmogau, — suirzęs karišku
sukiniu atsigrįžo į jį Aleksiūnas, vis dar dairęsis lo
vos. Po to šūktelėjimo aptilo visos kalbos, ir Alek
siūnas paraudo ir pasilenkė ties lova greta tos gero
sios. — Matai, ką daro nervai? -— lukterėjęs tarė jis..
— Labai atsiprašau.
Į Samuolį jis nepasisuko nei atsiprašydamas,
nei vėliau ir nematė, kurią tas pasirinko lovą. Tik ei
damas praustis pastebėjo, kad Samuolis nuvirtęs to
je pat lovoje, kurioje atėjęs sėdėjo. Kai jis grįžo iš
prausyklos, vyrų buvo kalbama apie darbą. Aleksiū' nas tylėjo. Visi balsai buvo prieš ėjimą į žemės ūkį,
tik Samuolis vienas spyrėsi.
— O aš eisiu kviečių piauti, — sakė jis ir kar
tojo, kai tik nutildavo vienas žemės ūkio darbų prie
šas ir dar nebūdavo suspėjęs prasižioti kitas.
— Atsinešk, Samuoli, pjautuvą, — nebeištvė
rė Aleksiūnas, ruošdamasis eiti vakarieniauti, — tai
nukaposi visos Anglijos kviečius.
Aleksiūno žodžius palydėjo kažkieno juokas, ir
tuo laikinai baigėsi kalba apie darbus ir kviečius.
Kai jau sutemus Aleksiūnas grįžo, beveik visi stati
nės vyrai gulėjo ir kalbėjosi apie karštį. Jis tylom at
sigulė, ilgokai braškino lovą ir pagaliau tarė:
— Tegu ją velniai tokią lovą!
— Neilgam, bus gerai, — atsiliepė nuo durų
Samuolis. — Naktį kitą pagulėsim, o paskui kviečių
doroti! — svajotojo balsu tarė jis.
— Gal kas ir eis tų kviečių doroti, bet mes tai
jau ne, — tarė Aleksiūnas.
— Aš tai eisiu, — tarė Samuolis.
— Tai ir eik, Samuoli, bet nekvaršink kitiems
galvos. Pasakysiu, paskutinis kvailys bus tas, kuris

eis dirbti į žemės ūkį. Už tokį kvailesnio jau nebėra.
Aš manau, kad savo tarpe mes vieną tokį išdėlį ir teturėsim. Gerai, vyrai, kad dar saulė kepina. Na, ke
pina, prakaitą nusibraukei nuo kaktos ir dar šiaip
taip gali laikytis. Sakau, dar šiaip taip gali. Kepina
tai kepina, bet dar gali. O ateis tau ruduo, pradės
lietus pilti...
— Čia nereikia ir rudens, — sako Valentinėlis.
— Taigi. Tegu perkūnas, vyrai, visus ūkius,
kad aš ten šlapias braidyčiau! Dar ir vasarą, tai ge
rai, kad dabar kepina, o kai prakiurs, tai šlapias ir
šlapias. Aš ganiau, aš žinau, manęs jau niekas neper
kalbės. Ruduo, pavasaris, vis kaip šuva sustyręs. Vy
rai, sakau, tik ne žemės ūkin!
Aleksiūnas baigė pusiau sėdom ir ieškojo rū
kyti.
— Aš tai vis tiek einu ūkin, — tarė Samuolis.
— Kvailas esi, tai ir eini! — pašoko Aleksiū
nas ir nuleido nuo lovos kojas.
— Gal ir kvailas, bet einu. Dar kol važiavau,
nieko nemačiau, tai dar nelabai rūpinausi, o dabar
matau — kviečiai byra, varnos lesa.
— Ar tavo?
■— Ne mano, bet aš negaliu žiūrėti.
— Kvailys!
Aleksiūnas brūkštelėjo degtuką, užsidegė ciga
retę ir nuvirto atgal į lovą. Visa statinė tylėjo. Šen
ten sugirgždėdavo dar lova, kai laukęs atgyjančio
ginčo ir nebesulaukęs vyras pasigrįždavo ant šono
miegoti. Net ir Samuolis dar, matyt, laukė, bet ir tas
greit atsiduso, sujudėjo ir netrukus nusižiovavo. Tik
Aleksiūnas pamažu rūkė ir pats jautė aitrų dūmų
kvapą, kuris supo jį ir pro nosis lindo į plaučius.
Ginčas ir rūkymas išblaškė jį. Jis klausėsi, bet re
tas jau besujudėdavo. Kažkas net šnarpštė jau, kaž
kas net sudejavo pro miegus.
— Karšta, — tarė Aleksiūnas, bet niekas neat
sakė jam, tik dar kažkas sudejavo.
Jis ilgai vartėsi. Vis nerado patogios padėties
galvai, paskui kojoms, paskui turėjo nusimesti vieną
antklodę ir tik tada užmigo. Rytą jis nubudo vėlai ir
gerai apšalęs. Kai kurie vyrai jau grįžo iš prausyk
los, ir Graudušiukas, pamatęs praviras jo akis, tarė
Aleksiūnui:
— Pavėluosit pusryčių.
— Ar jau vėlu? ■— šoko jis iš lovos. — Na,
kaip Samuolis, ar neplauna dar kviečių?
— Tai dar ne, — atsakė Samuolis, valydamas
batus, — bet greit piaus, pone Aleksiūnai, labai
greit jis piaus.
— Piaus?
— žinai tamsta, kad piaus.
Samuolio atsakymas buvo pratartas lėtai ir ne
garsiai, bet kietai, ir Aleksiūnas nebeužkabino jo.
Jis sėdinėjo, krapštėsi, ilgai taikstėsi kaklaraištį ir

kas, Jonas Mekas. Kazys Almenas, Alg.
Landsbergis, Vladas Šlaitas, E. Cinzas, pa
galiau ir pats metraščio redaktorius Kazi
mieras Barėnas. Kur jie?
Aišku, visų rašančiųjų į vieną Pradalgę
nesutalpinsi, bet bent dalį išvardintųjų į
Trečiąją įtraukus, vaizdas apie 1966 metų
užsienio lietuvių grožinę literatūrą būtų
kur kas šviesesnis. Juk ne atsitiktinumas
ir ne statistinis vidurkis, bet iškilioji ko
kybė laikotarpio literatūrai uždeda savo
antspaudą.
P.S. Į Trečiosios pradalgės apybraižas
ir atsiminimus žvilgterėsime kitą kartą.
R. E. Maziliauskas

NAUJA PROF. Z. IVINSKIO STUDIJA

Vokietijoje profesoriaująs mūsų darbš
tusis istorikas prof. dr. Zenonas Ivinskis
vėl paskelbė vokiečių kalba naują istorinę
studiją „Die Entwicklung der Reformation
in Litauen bis zum Erscheinen der Jesuiten (1569)“ — lietuviškai tai reikštų: „Re
formacijos raida Lietuvoje iki jėzuitų pa
sirodymo (1569)“.

Ši 45 didelių puslapių studija išspaus
dinta Berlyne leidžiamojo istorijos žurna
lo „Forschungen zur osteuropaeischen Geschichte“ dvyliktame tome. Žurnalą lei
džia Berlyno Laisvojo universiteto Rytų
Europos institutas.

Reformacija, aišku,
vokiečiams ypač
įdomus dalykas:
Vokietija juk yra jos
gimtinė, ir iš ten ji paplito į kitus kraštus,
kartu ir į Lietuvą, kiek jos galia siekė,
kiek ji susilaukė įtakingų skelbėjų ir kol
jėzuitų ordinas įsigalėjo. Vadinas, nagri
nėdamas šią lietuvišką temą, mūsų isto
rikas aptarė ir vokiečiams įdomų dalyką,
kartu neatitoldamas nuo mus, lietuvius,
labiausiai džiuginančio reiškinio: mūsų is
torikai ir sunkiausiose sąlygose tebetyrinėja savo istoriją!
Ši studija, parašyta viena didžiųjų pa
saulio kalbų, kartu bus indėlis ir į visuo
tinį reformacijos tyrinėtojų darbą ir dar
dažniau dėl tos kalbos prieinamas.

laukė, kol išeis Samuolis. O kai tas išėjo, tai bebuvo
likęs statinėje tik vienas Miknys.
— Girdėjai? — paklausė Aleksiūnas jį. — Gir
dėjai tą kvailį? Eis ir piaus kviečius, pats per prie
vartą lenda į žemės ūkį.
— Tegu lenda, — tarė Miknys. — Įlįs, para
gaus, kas per pyragai, tai tada žinos.
Jie abu išėjo į valgyklą, ir Miknys dairėsi čia į
rasą, čia į palakęs krūmus, čia į saulę.
— Ar nebus vėlu pusryčių? Gal reikėtų pasku
bėti, — tarė jis.
— Nebijok, — tarė Aleksiūnas ir ranka prilai
kė Miknį, kad tas neskubėtų. — Taip tai taip, para
gaus to ūkio, atsikąs, bet kas per žmogus, tamsta!
Vienas sau eis į žemės ūkį. Kas dar iš mūsų nori ei
ti kviečių piauti? Niekas. Aš vakar buvau užbėgęs
pas anuos lietuvius, kur drauge atvažiavom. Pakal
bėjau vienoj statinėj, užbėgau į kitą, ir nė vienas ne
nori girdėti apie žemės ūkį. Aleksiukas dar iš pra
džių sako: „Gal aš ir eisiu“. Kvailas tu, sakau jam,
kvailys kvailiausias. Tai jis paskui pagalvojo ir sa
ko: „Gal ir tamstos teisybė, gal ir tamstos“. O Sa
muolis, matai, eis, ir dar koks užsispyręs! Tur būt,
pastebėjai, kaip šįryt, vilkdamas žodžius, pasakė:
„Žinai, tamsta, kad piaus“. Toks jau neišpasakytai
tikras, toks jau Samuolis, toks ūkininkas, kad jis
vienas gali savaip daryti. Mano būtų valia, tai pasa
kyčiau: „Samuoli, niekas nenori eiti į tą žemės ūkį,
o tu čia vienas išsiskiri“. Dar pasakysiu, kaip tams
tai, kad jei patriotiškai žiūrėti, tai kas čia bus, jei vi
si iširsim, lyg žydo bitės? Kas tuomet bus? Kas bus,
pasakyk, tamsta? Na, pasakyk, kas bus?
Prie pat valgyklos durų Aleksiūnas užstojo
Mikniui kelią, sugriebė jo rankovę, žiūrėjo į akis ir
laukė atsakymo. Miknys kilstelėjo pečius.
— Negerai bus, — atsakė jis.
— Žinoma, negerai bus! Visi turi būti vienodi,
visi kaip vienas. Vienas eina, vienas galvoja, tai ir vi
siems reikia eiti ir galvoti. Tik tamsta pagalvok: kas
bus, jei pakriksim, lyg žydo bitės? Kas bus? Jei žiū
rėsim į reikalą tik iš patriotinio taško, kaip lietuviai,
tai ar Samuolis gerai daro? Ar lietuvis turi teisę ši
taip daryti? Vienas jis sau eis ir piaus kviečius. Kur
jūs matėt!
Jiedu sėdėjo jau prie stalo, ir pats Aleksiūnas
pastebėjo, kad apytuštėje salėje jo kalba per daug
garsi. Jis apsidairė ir nutilo.
— Ar aš neteisingas? — išsrėbęs kelis šaukštus
pakėlė galvą ir paklausė.
— Sakyčiau, kad teisingas, — tarė Miknys. .
— Žinoma, teisingas. Jei visi taip galvotų, kaip
aš, tai esu tikras, kad ir Samuolis nebekalbėtų apie
kviečių piovimą.
Į valgyklą įbėgo uždusęs Graudušiukas.
— Skubėkit, dokumentus duoda! Visi renkasi,
skubėkit, — šūktelėjo jis.
Abu vėlyvieji valgytojai nutraukė pokalbį,
paskubom apipešiojo rūkytą žuvį ir paskubom išėjo.

(Bus daugiau)

„Kraštas yra ištiktas baisaus ir
nedoro dalyko:
Pranašai prana
šauja melą, kunigai valdo pagal
savo nuožiūrą, o mano tauta tai
mėgsta...
Jer. 5:30, 31
Šiomis dienomis krikščioniškasis pasau
lis prisimena, ar, teisingiau tariant, jam
būtų privalu prisiminti reformaciją, nes
spalio 31 d. sueina lygiai 450 metų nuo tos
lemtingos dienos ne tik visai Bažnyčiai,
bet ir visam pasauliui, kai dr. Martynas
Liuteris, nebodamas ir negalvodamas apie
pasekmes, paskelbė savo tezes, liečiančias
indulgencijų pardavinėjimą.
Šis papras
tas ir visokiu atveju nežymus įvykis, kaip
visi gerai žinome, turėjo.labai nepaprastų
ir žymių pasėkų.
Šiandien, rašydamas Sekmadienio Rim
čiai straipsnelį, nenoriu to praeities įvykio
daugiau užsiminti, nes kiekvienas skaity
tojas pats gali bet įkuriame istorijos vado
vėlyje apie reformaciją pasiskaityti. (Pa
tarčiau skaityti kelis ir kiekvieną savos
pakraipos, nes ir istorijos vadovėliai tuo
klausimu negalėjo išlikti bešališki, bent
tie, kuriuos man teko Skaityti). Taip pat
nenoriu šiandien leistis ir į anos reforma
cijos nagrinėjimus ar vertinimus, nes ir
čia yra kiekvieno paskiro žmogaus pareiga
pačiam susidaryti savo pažiūrą.
Mano tikslas šiandien yra tau, mielas
skaitytojau, kalbėti apie relormaciją ne
praeityje, ne ateityje, bet apie reformaci
jos būtinumą dabar. Pranašo Jeremijo žo
dis, nors ir senas, kaip ir visas biblijos
mokslas, kalba labai ryškiai ir šiai dienai
ir laikotarpiui. Jis kalba apie anuos senus
laikus, bet, atidžiau pasižiūrėję, matome,
kad tie laikai iš esmės nėra pasikeitę. Ano
laiko žmonės nebuvo nereligingi, ne, jie
lankė savo šventovę, šventė savo šventes
ir atnašavo aukas, tačiau jie nei girdėjo,
nei klausė Dievo žodžio. Galėtumėm net
sakyti, jog jų gyvenime vyravo religingu
mas, bet maža ten buvo tikros religijos.
Tą patį galėtumėme sakyti ir apie laiką,
kai mūsų Viešpats Dievas Jėzus Kristus
priėmė žmogaus pavidalą. Jo laikais žmo
nių įstatymų buvo mokoma, kaip religinės
tiesos, bet širdys buvo toli nuo Dievo ir
teisybės. Viduramžiais taipgi džiaugsmin
goji žinia, kad Dievas nusidėjėlį žmogų
myli, buvo beveik visai užtildyta bažny
čios, kurioje Dievo žodis buvo pridengtas
dažnai visai uždengtas pamaldžios mito
logijos, gražių ceremonijų, kunigų ar vys
kupų įsakų ir žmonių gamybos doktrinų.
O kaip yra šiandien?
Taip, ir šiandien, kaip ir anksčiau, Die
vas turi prikelti žmones, kurie skelbtų
Dievo malonės žinią ir šauktų žmogų at
gailoti, patys nebodami, ar tai patiks, ar
nepatiks įstaigoms ir jų tarnautojams, net
jei jos ir bažnyčiomis vadintųsi, o jų tar
nautojai kunigais ar kitokiais bažnyti
niais titulais būtų tituluojami.
Šiandien, kaip ir kiekviename amžiuje,
kiekviena bažnyčia ir kiekvienas paskiras
asmuo patiria didelę dvasinę ir moralinę
įtampą ir gundymą pasiduoti sekuliariza
cijai, atsisakyti apreiškimo ir pasiduoti
žmogiškajai opinijai, tradicijai ir žmogaus
autoritetui. Žmogus taip pat gundomas
atsisakyti tarnauti Dievui ir artimui, bet
niekad sau, ar tai būtų savo partija, ar sa
vo šeima, ar savo bažnyčia. Ir toks gundy
mas žmogų dažnai veda į savęs teisinimą,
bet tolina nuo Dievo malonės per tikėjimą
į Jį, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“,
būtent. Jėzų Kristų. Jis ir šiandien kvie
čia: „Atgailauk, nes Dievo Karalystė yra
priartėjusi“, o tai juk reiškia ne ką kita,
kaip reformaciją, pertvarkymą tavo gy
venime. Amen.
Kun. Aldonis Putcė

KĄ IŠLEIS NIDOS KNYGŲ KLUBAS?

Nidos spaustuvė šiuo metu baigia spaus
dinti prof. Viktoro Biržiškos atsiminimus
iš kovų dėl Vilniaus „Neužgijusios žaiz
dos“.
Taip pat jau beveik surinkta ir tuoj bus
pradėta spausdinti „Ketvirtoji pradalgė“.
Dabar jau pradėtos rinkti ir kitos dvi
knygos: M. Vaitkaus tolimesnis atsimini
mų tomas „Nepriklausomybės saulėj“ ir A.
Barono romanas „Pavasario lietus“.
O tas knygų daugėjimas rodo, kad Nidos
spaustuvė vėl atsigauna, stiprėja ir žada
džiuginti skaitytojus.

PAMINĖTA B. SRUOGOS SUKAKTIS
20 metų sukaktis nuo Balio Sruogos mir
ties Vilniuje paminėta prie jo kapo Rasų
kapinėse. Susirinkusiųjų būry, tarp ko ki
ta, buvo deklamuotas Sapiegos monologas
iš B. Sruogos dramos „Kazimieras Sapie
ga“.
(E)
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VIESULO PASĖKOS

KAIMO ATEITIS
Pagal Lietuvos vienkiemių naikintojų
planą, Lietuvoje turės būti apie 1900 cent
rinių kaimo gyvenviečių. Apie 400 tokių
gyvenviečių yra ligšioliniai bažnytkaimiai,
kuriuose, be bažnyčių, yra ir kiti vadina
mieji visuomeniniai pastatai, seni arba jau
ir nauji: administracijos namai, mokyklos,
salės (kultūros namai), skaityklos-bibliotekos ir kt.
Pusantro tūkstančio tokių centrų (jų tar
pe ir kai kurie bažnytkaimiai) reikiamų
pastatų dar neturi, o daugumo tokių cent
rų dar iš viso nėra. „Jei tarsime, kad kai
mo gyvenviečių statybos problema bus iš
spręsta iki 2000 metų, tai kasmet reikėtų
pastatyti po 40-50 visuomeninių namų
kompleksų“, — samprotauja to klausimo
svarstytajai. Bažnyčių tuose naujuose kaimuose-miesteliuose, žinoma, nenumatoma
statyti, bet visų kitų pastatų po tiek pasta
tyti — bent dabartinėmis priemonėmis ir
metodais — tai tik svajonė. Todėl ir tą pla
ną įvykdyti iki 2000-jų metų dar nėra vil
ties.
Naudodamiesi aplinkybe, kad tas Lietu
vos perstatydinimas dar ilgai užtruks (jei
iš viso neteks jo atsisakyti), svarstytojai
deda pastangas, kad būtų peržiūrėti ir ati
taisyti esamieji užsimojimai, pradėti „agrogorodomanijos“ (žemės ūkio sumiestinimo) žydėjimo laikais. Sako:

„Prieš keletą metų virė ginčai, koks tu
rėtų būti optimalus kaimo gyvenamasis
namas. Atsirado balsų (niekas nemini, bet
visi žino, iš kur atsirado. E.), kurie, vulgarindami natūralią epochos tendenciją —
kaimo buitinių sąlygų artėjimą prie miesto
— optimaliu kaimo namu rekomendavo
miestišką daugiaaukštį namą“.
Bet dabar jau atsirado drąsos kritikuoti
anų metų „balsus“>
„Visas kaimo darbo žmogaus gyvenimas
susijęs su gamta, erdve, laisve — vieninte
liais gyvenimo kaime privalumais. Tad
kam mėginti atskirti kaimietį nuo įprasti
nių ir teigiamų gyvenimo sąlygų, spraudžiant jį į antrą ar penktą aukštą!"
Lietuvoje į tokį kraštutinumą dar, esą,
niekas nepasišovė, betgi esą peršami kom
promisai — 4 ar 8 butų namai kaime. Tas,
sako, „taip pat kvepia dirbtinumu. Mes
manome, kad konkrečiomis sąlygomis opti
malus kaimo gyvenamasis namas yra vien
butis sodybinis namas“.
Tačiau visi valdžios organų rūpesčiai esą
sutelkti tik į daugiabučių namų statybą.
Vienbučių statyba ne tik nesirūpinama, bet
ji ir apsunkinama. O jei statomi, tai „daž
niausiai panašūs į paprasčiausią dėžę“.

Spalio 17-18 naktį stiprus viesulas nu
siaubė Lietuvos pajūrį. Vėjo greitis Klai
pėdoj bei Palangoj siekė iki 147 km (be
veik 90 mylių) per valandą. Klaipėdoje nu
plėšta daug namų stogų, išdaužyta langų,
Dangės upė išsiliejo į gatvę, nemaža šeimų
neteko pastogės, buvo ir sužeistų. Rusnėje
ir Kintuose sugriauta keletas ūkinių pa
statų, Neringoje sudaužyta daug žvejų lai
vų. Palangoje parke ir gatvėse viesulas iš
rovė net šimtamečių medžių, nukentėjo
parduotuvės, kioskai, keli namai liko be
stogų, nutrūko elektros tiekimas.
Kitur Lietuvoje viesulas buvo silpnesnis:
Šiauliuose apie 65 mylių per valandą, Vil
niuje — iki 45 mylių. Iš ten nėra praneši
mų apie žymesnius nuostolius.
Šis viesulas siautė ir Vakarų Europos
šiaurėj (Danijoj, Vokietijos šiaurėj) ir išil
gai visą Baltijos jūrą, net Leningrade iš
stūmė iš krantų Nevos upę.
(E)
KAPITONAS JAUČIASI KAIP NAMIE

„Jaučiuosi Lietuvoje savas, man čia pa
tinka“, pareiškė... F. Daškovas, rusų pra
moginio laivo kapitonas, atostogaudamas
Lietuvoje.
F. Daškovas atostogavo Lietuvoje ir per
nai. Jo ryšys su Lietuva tik toks, kad lai
vas, kuriam jis vadovauja, pavadintas
LITVA. Laivas priklauso Odesos uostui ir
vežioja ekskursijas Juodosios ir Vidurže
(ELTA)
mio jūrų pakraščiais, tarp Odesos ir Mar
selio. Vardą atitinkamai išnaudoja: lietu
vių studentų ansambliai nusiunčiami jo ke
leivių palinksminti, lietuviai jau mobili
zuojami to laivo išpuošti, o ir kapitonui atsirado nauja patraukli atostogavietė... Ka
„Suprantama, jei, ilgą laiką vengę akto pitonas su „Nemuno“ ansambliu (kuris
spaudoje, užtvindysime žurnalų puslapius anksčiau buvo koncertavęs tame laive) bu
jo reprodukcijomis, bandysime „atgauti“ vo atkeliavęs net į Montrealį.
(E)
prarastą laiką, iš anksto neparuošę žiūro
vų, rezultatas bus neigiamas. Bet meno kū
rinių „apkelnėjimas“ tikrai nepadės išug M. ŠUMAUSKO PAREIGOS MASKVOJ
M. Šumauskas užėmė buvusiąją Paleckio
dyti sveiko kūnu ir dvasia žmogaus".
Pažymėtina, kad oficiali bolševikų „par vietą ne tik Vilniuje, bet ir Maskvoje: nuo
tijos linija“ lyčių moralės atžvilgiu yra spalio vidurio jis apskelbtas vienu iš Podgriežtai konservatoriškai puritoniška. To gorno (maždaug Sov. S-gos prezidento) pa
kią viešąją laikyseną jie padarė norma ir vaduotojų. Tokiais pavaduotojais automa
Lietuvoj. Tik pastaraisiais keleriais metais tiškai „išrenkami“ visi vadinamųjų sąjun
pradėjo rodytis šiek tiek kuklių nukrypi ginių respublikų „prezidentai“, kurių iš
mų nuo tos linijos. Tai ir turi galvoj profe viso yra penkiolika.
Austrijon išvykusioje sovietinių „parla
soriai, minėdami „prarastą laiką“. Bet ofi
cialusis puritoniškumo šydas, pasirodo, ne- mentarų“ grupėje Paleckio irgi nėra. Bet
(E)
sukliudė įsikeroti ir priešingam kraštuti su ta grupe keliavo J. Maniušis.
numui. Tokie „baletai“, kaip Žaliosios mo
ČEMPIONAI
kytojų minimasis, priešbolševikiniais lai
kais Lietuvoje būtų tiesiog neįsivaizduo Kaune įvykusiose rankinio kamuolio žai
jamas dalykas. Tokie „papročiai“ bus tik dimo Sov. S-gos pirmenybėse Sov. S-gos
dabartiniais laikais Lietuvon atėję, „iš ry čempionių vardą laimėjo Kauno „Žalgirio“
tų šalelės“ atnešti.
(E) rankininkės.
(E)

Ar reikia Venerai sijono?
„Vienos mūsų rajono vidurinės mokyk
los mokinės taip pat „nekaltai“ pademonst
ravo savo kūno linijas — išsirengę nuogos,
šoko ant stalo ir leido savimi „nuoširdžiai“
gėrėtis mokslo draugams“...
Tai pasakoja „Jaunimo Gretų“ žurnalui
penki Žaliosios (Vilkaviškio raj.) aštuon
metės mokyklos mokytojai. Jie nepasakė,
kurioje — ar lietuviškoje — vidurinėje
mokykloje taip atsitiko.
Ta byla Žaliosios mokytojams baigta,
nes, sako, tos „šaunios merginos“ buvusios
mokytojų nubaustos. Rašo jie dėl vienos
tame pačiame žurnale išspausdintos nuo
gos moters nuotraukos! toli gražu ne pornografiškos). Jie susirūpinę, kaip į tokias
nuotraukas žurnale žiūrės mokiniai, „to
kie smalsūs priešingos lyties atžvilgiu“. Iš
kilo amžinasis „nuogybių klausimas“ mene.
Tam klausimui aiškinti žurnalas pasikvie
tė du universiteto dėstytojus, kurie ėmėsi
aiškinti, „ar reikia Venerai sijono?“
Išdėstę visą nuogo kūno meniško vaizda
vimo istoriją (Graikija, Vatikanas ir prel.
Dambrausko kova su dailininkais), univer
siteto pedagogai išvadoje pasisako prieš
kraštutinį puritanizmą. Sako:

MAHARIŠI MAHEŠI JOG[
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Praeities

V. VYTENIETIS

NUOTRUPOS
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Lietuvoje turėjome ir mažų tikybinių
Jau prieš keletą metų
didžiuosiuose
įvairių kraštų miestuose pasirodydavo bendruomenių. 1929 m. krašte gyveno:
barzdotas ir kudtotas indas, kuris vadina babtistų — 379, metodistų — 245, adven
si Mahariši Maheši Jogi. Jo pasirodymus tistų — 200, marijavitų — 55.
Marijavitai buvo įsikūrę
Kriukuose.
pastebėdavo net ir laikraščiai. Bet visuoti
-Jie ten turėjo savo koplyčią ir parapiją.
nio dėmesio jis nepatraukdavo.
Tačiau
neseniai įvyko persilaužimas, Jiems vadovavo kun. Ant. Tulaba, anks
kai į šio barzdočiaus tikėjimą persimetė čiau buvęs katalikų kunigas.
kai kurie britų dainininkų grupių Beatles,
t i t
Rolling Stones nariai. Tie vaikinai, bent
1899
m.
rugpjūčio
20 d. buvo suruoštas
kai kurie jų, jau buvo pradėję vaitoti nar
pirmasis
lietuviškas
vaidinimas
Lietuvoje.
kotikus ir pakliuvę į policijos rankas. Dėl
tokios jų laikysenos buvo
bepradedąs Vaidinta J. Vilkutaičio-Keturakio 3-jų v.
kristi jų geras vardas. Dabar, tur būt, tas komedija „Amerika Pirtyje“. Režisavo S.
vardas vėl nušvis, nes jie perima Jogio Jakševičiūtė - Venclauskienė. Vaidinimas
mokslą, norėdami būti geri sau ir kitiems, vyko Palangoje, grafo Tiškevičiaus medi
niame pajūrio kurhauze. Leidimą davė vie
stengdamiesi pasiekti tobulybės.
Indijoje mistikų niekada netrūko. Kodėl tos policmeisteris su sąlyga, kad pelnas
ten jų netrūsta, būtų sunkoka atsakyti. O būtų paskirtas Skuodo padegėliams su
tasai dabar išgarsintasis Jogis siūlo žmo šelpti. Rengėjams gudriai pavyko nuo pel
nėms medituoti ir tuo būdu siekti aukšty no nuslėpti du šimtus rublių, kuriuos
bių. Pagal jį, meditavimas plečia ir gilina įteikė sunkiai sergančiam dr. V. Kudirkai.
galvojimą, didiną energiją ir inteligenciją.
t t t
Norėdamas kitus patraukti, jisai yra
1905 m. gegužės mėn. „Amerika pirtyje“
įsteigęs Indijoje savo akademiją. Rišikesuvaidinta Marijampolėje. Tai buvo pir
šyje, į šiaurę nuo krašto sostinės New Del
mas viešas lietuviškas spektaklis Suvalki
hi, jis turį 15 akrų žemės netoli šventosios joje. Leidimą vaidinimui dr. K. Griniui
Gango upės ir ten pasistatęs namus. Ten davė Suvalkų gubernatorius, pareikšda
jis priima tuos, kurie nori ne tik patys mas, kad pelnas turi būti paskirtas labda
pramokti, bet ir kitus mokyti Jogio trans rybei. Cenzūros leidimą parūpino P. Gri
cendencinės religijos, jeigu jo tą mokslą gaitis, kuris veikalą režisavo ir jame vai
būtų galima šitaip vadinti.
dino Vinco rolę. Vaidinime dalyvavo ir
Jis pats, sako, tame namelyje išmedituo- pats veikalo autorius. Po vaidinimo dr. K.
ja po 20-30 dienų iš karto. Bet pamedita Grinius gubernatoriui turėjo pateikti fi
vęs nemaža ir po pasaulį važinėja. Savo nansinę atskaitą.
pasekėjų jis jau turįs 35 kraštuose, iš vi
i i i
so apie 100.000. Tai rodytų, kad jo moks
1920 m. spalio 8 d. lenkai, sulaužę Su
las gana patrauklus, nors kai kurie realis
tai tvirtina, kad žmogui maža pačiam ge valkų sutartį, stipriomis jėgomis pradėjo
ram pasidaryti ir .pasiekti tobulybių: rei veržtis į Lietuvą. Pavojus buvo didelis, ir
vyriausybė, Steigiamasis seimas ir visa
kia gera kitiems daryti.
Už išmokymą, kokiais būdais galima tauta stojo ginti tėvynės. Du St. seimo na
siekti visų tų tobulybių, jis iš mokinio riai, valstiečių liaudininkų atstovai, susita
imąs savaitinį atlyginimą. Kas nori tobu rę su kariuomenės vadovybe, pradėjo kur
lai išsilavinti, aišku, turi daugiau mokėti. ti naujus savanorių dalinius.
Pik. K. Škirpa pradėjo organizuoti 1-jį
Pats Maharįšis Mahešis Jogis,
žinoma,
pėsčias nevaikščioja, kaip senovės religi- pėstininkų kovai su lenkais pulką. Nois
ninikai ir filosofai: jis mėgsta skraidžioti vyrai jau buvo sumobilizuoti remiantis
bendru karinės prievolės įstatymu, dar su
lėktuvais.
Gali būti, kad garsūs jo pasekėjai Bri sirado daug savanorių. Stojo inžinieriai,
tanijoje nunešė žinią ir į JAV. Laikraš menininkai, . advokatai, darbininkai, ūki
čiai jau rašo, kad į Jogio pasekėjas jau ninkai ir kt. ir greit sudarė tą pulką. Bu
rimtai ruošiasi, be kita ko, dvi žymios vo pradėtas formuoti ir antras kovai su
H amerikiečių filmų ir televizijos artistės lenkais pulkas, norint sudaryti tos rūšies
brigadą, bet projektas nebuvo įgyvendin
Shirley MacLaine ir Mia Farrow.

tas. Mūsų kariuomenė lenkus sumušė, o
Tautų sąjunga karo veiksmus sustabdė.
Pik. K. Škirpos suformuotasis pulkas vė
liau buvo pavadintas 13-ju pėstininkų sa
vanorių puiku.
Kpt. Ladas Natkus-Natkevičius tuo lai
ku A. Panemunėje pradėjo steigti 1-ją Ge
ležinio Vilko šimtinę. Į šį kavalerijos da
linį savanoiiai stojo su savo arkliais. Daug
ūkininkų ir net dvarininkų yra šiam pul
kui padovanoję arklių. Iš pirmosios šim
tinės išsivystė stiprus kavalerijos pulkas,
pavadintas 3 dragūnų Geležinio Vilko pul
ku. 1923 m. gruodžio 31 d. įsakymu pulkas
buvo išformuotas.

t

t

t

Piimieji Kauno Valstybės teatro pasta
tymai pradėti 1921 m. pabaigoje. Pajamos
iš žiūrovų bilietų visą laiką padengdavo
apie šeštadalį teatro išlaidų. 1929-30 metų
sezone teatras iš 80.000 žiūrovų gavo 300
tūkstančių litų pajamų. (Teatre buvo 756
vietos). Valstybės iždas sumokėjo 2,6 mi
lijonus litų teatro išlaidų, t.y., prie kiek
vieno parduoto bilieto iždas primokėjo vi
dutiniškai po 30 litų.
Naujo veikalo pastatymas kainavo apie
200.000 litų. Operos chore dainavo 40-60
žmonių, orkestre griežė 60-80 žmonių. Iš
viso teatre dirbo apie 360 žmonių. Kipras
Petrauskas gaudavo 8000 litų per mėnesį.

SENELĖ MARLENA

Dar ir dabar televizijoje ir kino teatruo
se parodoma senų filmų, kuriuose vaidina
Marlena Dietrich, vokiečių artistė, kuri
savo metu nuėjo dirbti į Hollywood ą ir
pasiekė didžiulio garso.
Ji jau seniai yra pasitraukusi iš filmų
pasaulio, bet vis tiek dar tebedirba. Čia
vienam, čia kitam krašte suruošiami kon
certai, kuriuose ji viena atlieka visą prog
ramą, sutraukdama pasiklausyti nemaža
savo gerbėjų. Taip, dabar ji jau nebe ana
filmų garsioji Dietrich, kuri mokėjo ir
vaidinti ir dainuoti. Jos balsas jau nebe
tas. Taip, žinoma, jau senatvė: jai jau 65
m. amžiaus. Tačiau mėgėjų jos pasiklausy
ti visur yra.
Ar ji negalėtų be darbo gyventi?
Marlena Dietrich tvirtina, kad ji netu
rinti iš ko gyventi.

Slbaitytoju tat&tbai
DAR DĖL ANKETOS

Gerbiamas Ponas Daktare,
Vakar parašiau laišką, o šiandien užėjo
mintis pradėti aptarinėti hipotezes apie E.
L. skaitytojų skonį. Norėtųsi žinoti, kokias
kitas hipotezes tamsta turite, kokias re
daktorius ir ką galvoja skaitytojai.
Mano hipotezės, kurios galėtų duoti at
sakymą į Tamstos klausimą, jeigu jos bū
tų patvirtintos anketos duomenų, galėtų
būti šitokios:
1. Dauguma E. L. skaitytojų, tai yra dau
giau kaip du trečdaliai, laikraščio iš viso
neskaito. Jie laikraštį prenumeruoja vien
tik iš lojalumo ir skaito tiktai paskutinįjį
puslapį, norėdami sužinoti, kur kas bus.
2. Ta dalis, tai yra vienas trečdalis, kuri
iš viso skaito laikraštį, tai paskaito šiek
tiek ir šio ir to — ir K. Barėno apysakas,
ir Tamstos raštus, ir žinias apie Lietuvą,
ir kitką. Tačiau toje grupėje galima bus
užtikti ir individualinių skirtumų, tai pa
gal palinkimus ir pamėgimus laikraščio po
puliarumą šiai grupei hipotetiškai skirsty
čiau šitaip:
a) Populiariausieji straipsniai bus vieti
nio pobūdžio, būtent, skaitytojų laiškai,
Tavo Jonas ir tie dalykai, kurie yra susiję
su skaitytojams žinomais įvykiais ir asme
nimis ir jų gyvenimu.
b) Antroj eilėj pagal populiarumą eitų
ideologinio, politinio ir socialinio pobūdžio
klausimai, kurie rūpi visiems lietuviams
pasaulyje, kaip štai: bendradarbiauti su
lietuviais Lietuvoje, važiuoti ar nevažiuoti
į Lietuvą, jaunimo nutautimas, Baltijos
auksas ir panašūs. Į tokias temas tektų
įskaityti žinias apie Lietuvą iš viso, apie
jos praeitį ir dabartį.
c) Pagaliau paskutinei grupei klausimų
pagal populiarumą būti skirtina literatūra,
o dar toliau recenzijos ir žinios apie meną.
Kaip matyti, vaizdas, kurį aš turiu apie
E. L. skaitytojus, nėra labai optimistiškas.
Mano hipotezės remiamos tokiais veiks
niais:
1. Dauguma mūsų tautiečių dirba fizinį
darbą ir užtat savo kasdieniniame gyveni
me neturi progos susidurti su atitrauktiniais simboliais. Dėl to bet koks skaitymas
juo toliau, juo sunkesnis jiems darosi. Tai
yra problema ne tiktai mūsų, bet visų tau
tų. Tyrinėjimai anglų tarpe rodo, kad dar
bininkui skaityti paprastą laikraštį yra ga
na sunku. Jam skaitymas užtrunka daug
ilgiau, ir suprasti jis tepajėgia daug ma
žiau iš to, ką skaito, negu žmogus, dirban
tis raštinėje.
2. Antras veiksnys yra amžius. Mūsų
skaitytojai nebėra pirmosios jaunystės
žmonės. Su vyresniu amžium žmogaus ga
bumai, ypač suprasti atitrauktinius daly
kus, pamažu pradeda silpnėti. Toks atitrauktinio galvojimo susilpnėjimas yra
ypač aštrus žmonėse, kurie neturi sąlygų
praktikai susidurti su juo savo kasdieni
niam darbe. Be to, su didėjančiu amžium
žmogaus domėjimas susiaurėja: jis vis dau
giau pradeda gyventi įprastinėje rutinoje.
3. Pagaliau ne paslaptis, kad daug mūsų
tautiečių nėra nė pradžios mokyklos baigę,
dėl to nuostabu, kad mes čia iš viso galim
turėti savo laikraštį. Mažo mokslo žmo
gaus pasaulis yra visiškai kitoks, negu to
kio, kuris bent gimnaziją yra baigęs. Šitoks
pasaulis yra konkretus, spalvingas ir labai
įdomus. Tačiau mažo mokslo žmogui atitrauktinės sąvokos yra visiškai neprieina
mos. Taip pat šitokiame mažo mokslo pa
saulyje puikiai suderinami prieštaringu
mai, nelogiškas galvojimas ir magiškos są
vokos. Pavyzdžiui, yra mūsų skaitytojų
tarpe tokių, kuriems nepažįstamas žodis
„konkursas“, kurie galvoja, kad vabalai at
siranda „iš nieko“ ir kad keliais lašais šar
mo galima sunaikinti visus kanalizacijoje
susidariusius nešvarumus. Tokiems mūsų
skaitytojams taip pat nėra aišku, kaip su
kasi Žemė ir koks yra ryšys tarp Žemės,
Saulės ir Veneros.
Iš šitokių mūsų skaitytojų negalima lauk
ti, kad jie iš viso ką nors skaitytų, o jeigu
jie prenumeruojasi laikraštį ir skaito jo
paskutini puslapį, tai turėtume tuo būti la
bai patenkinti.
Būtų labai malonu, jeigu anketiniai duo
menys nepatvirtintų mano pesimistinio
vaizdo. Taip pat būtų įdomu išgirsti kito
kių minčių ir spėjimų iš kitų.
Su pagarba
Marina Gorodeckaitė
DĖL VISUOMENINIO DARBO
MOKYKLOS

„puikią visuomeninio darbo mokyklą“ —
tikrai nežinojau. Dabar tai prisipažįstu,
kad Dainučio minėtosios mokyklos nesu
baigęs ir, gal būt, todėl Dainučio pavėluo
tai pasiūlytoji mintis man neatėjo ana pro
ga visai į galvą.
Prieš parodos atidarymo žodį kreipinyje
į manchesteriečius randu vieną savo išsi
reiškimą, kuris tik dviem žodžiais panašus
Į Dainučio vaizduotėje kilusį. Pasakyta bu
vo taip: „...Vis dėlto 14 metų išgyvenau
jūsų apylinkėje, kuri man patapo beveik
antrąja Tėvyne, o jūs visi — mano pažįsta
mais, draugais, kaimynais bei prieteliais,
pagaliau šioje apylinkėje, dėkui ir jūsų vi
sų moralinei paramai, padėjau pagrindus
savo tremties gyvenimui...“
Dainučio korespondencijas mėgau ir
mėgstu, nes jos visuomet giedrios nuotai
kos, lakios ir spalvingos, ir nežinau, kodėl
šiuo atveju Dainučio plunksna nuslydo
nuo tiesos, tokios būtinos kiekvienai korespondencinei žinutei. Štai kodėl baigdamas
norėčiau grįžti prie apkalbėtosios Dainučio
minties apie „mokyklą“. Jo mintyje glūdi
seniai visų pripažintoji tiesa, kad kur ne
gyvename, ką beveikiame ir kuo netampa
me — vis dar mokomės ir mokomės. Am
žius taip pat mokslui galo nepadaro — mo
komės jauni, mokomės vėlyvos baltutės se
natvės sulaukę.
Su gilia pagarba
A. Pilkauskas

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS
REMTI AR NEREMTI?

Vakarų pasaulyje yra labai daug labda
rybe besiverčiančių organizacijų. Kai ku
rios jų sąžiningai siekia nusistatyto tikslo,
o kitos — pusę surinktųjų aukų išleidžia
administracijos reikalams, ir tik pusė ten
ka globos reikalingiesiems. Bet yra ir tokių
labdarybės draugijų, kurių vadovybės ad
ministraciniams reikalams (t.y. SAU!) iš
leidžia apie 19 šilingų iš svaro, o šalpos rei
kalams skiria tik apie šilingą. Visuomenė,
pažinusi tokius „labdarius“, aišku, nė pe
no neaukotų.
Anie „labdariai“ primena man (tik kitu
atžvilgiu) porą lietuviškų organizacijų, ku
rios anaiptol nesiverčia labdarybe, bet išsi
laiko lietuviškos bendruomenės materiali
nės ir moralinės paramos dėka. Praeity pa
gal išgales rėmiau šias organizacijas, bet
keletas metų save klausiu, ar toliau jas
REMTI, ar NEREMTI? Jei neremti, tai ar
boikotuoti, ar ne? Labai sunku apsispręsti,
nes reikalas eina apie iš pažiūros rimtas
organizacijas ir todėl tuo tarpu neatsklei
siu jų, tapatybės.
Viena institucija tradiciškai niekad ne
duoda savo išlaidų apyskaitos. Būdinga,
kad visi tiki, jog apyskaita visai nereika
linga! O man visada rūpėjo žinoti, kaip iš
leidžiami mano šilingai.
Jau kurį laiką nerimauju ir dėl kitos lie
tuvių mėgiamos ir remiamos organizacijos,
kuri gana aktyviai reiškiasi lietuviškoj
veikloj. Daugelis lietuvių ja yra patenkinti
ir nepastebi svarbiausio dalyko: vidinio
organizacijos vytimo, gedimo. Skaudu, kad
lietuviškoji visuomenė mato tik išorę, rė
mus, o turiniu, dvasia visai nesidomi, štai
turim organizaciją, kurios tikslai ir šūkiai
yra tobulinti savo narius fiziškai ir dvasiš
kai, kuriai alkoholis ir tabakas turi būti
svetimi dalykai... Bet... organizacijos pa
rengimai temdomi tabako dūmais ir teršia
mi po to sekančiu girtavimu. Liūdniausia,
kad ne tik nariai, bet ir organizacijos va
dai nesigėdi viešai rodytis su cigarete ir
stikliuku! Toliau remti šią organizaciją
reikštų jos tikslus paniekinti ir tuo save
nuvertinti. Bet ir boikoto organizuoti nesi
nori. Mano parapijoj tokiu atveju sakyda
vo: „Gaila žento, bet gaila ir varškės“. Tad
kas daryti? Tuo tarpu gal tiksliausia būtų
prašyti organizacijos vadus keisti veiklos
būdą ir nebūti savo organizacijos duobka
siais.
NAUJAI GAUTOS KNYGOS

P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. Šimukonienė — Su daina, 350 psl.
įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada
vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus —
0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą —
0.10.3.
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto
rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal
vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams —
0.18.6.
Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai
Pr. Lapės —- 2.6.6.
J. Dagys — Skulptūros ir piešinių albu
mas, 144 psl., 130 paveikslų. Kaina su per
siuntimu — 2.4.0.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Mane labai nustebino „E.L.“ Nr. 40 iš
spausdintoji D. Dainučio korespondencija
iš Manchesterio, kurioje jis, sąmoningai ar
nesąmoningai, mano sakytąjį parodos ati
darymo žodį papildė savo išsigalvota min
timi. Dainutis rašo: „..iKartu prisipažino,
kad ir jis pats tik Manchesteryje išėjo pui
kią visuomeninio darbo mokyklą, kuri pa
dėjo pagrindus tolesnei jo visuomeninei
veiklai“.
Ilgą laiką gyvenęs Manchesteryje, paži
nojau ten visus visuomenininkus, kurie bu
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew,
vo darbštūs ir malonūs žmonės, įskaitant ir
patį Dainutį, bet kad jie būtų įsteigę kada Surrey.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuvi u_ kr4j>uiku
LONDONAS
ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS

LONDONE
Kilto smulkus lietus, ir šlapi geltoni la
pai dengė šaligatvius, kai spalio 31 d.
tūkstančiai londoniškių rinkosi į Karališ
kus Alberto Rūmus pagerbti žuvusiųjų ko
munistų pavergtuose kraštuose 1917-1967
metų laikotarpyje.
Rūmų salėje, kur sutelpa 10.000 žmonių,
pusiau stiebo pakeltos 21 tautos vėdavos,
tarp jų mūsų trispalvė. Pagerbimo apeigas
pradeda lordas St. Oswald, primindamas
salę pripildžiusiai įvairiatautei kongrega
cijai, kad per 50 metų visame pasaulyje
buvo 95 milijonai komunizmo. aukų. Dėl
to milijonai žmonių, gelbėdami savo gy
vybę, pabėgo iš savo tėvų žemės, ieškoda
mi užuovėjos demokratinio pasaulio kraš
tuose. D. Britanija, kuri prieš šimtą metų
buvo priglaudusi Karolį Marksą, dabar
davė pastogę tūkstančiams žmonių, pabė
gusiems nuo marksizmo. Į laisvąjį pasau
lį pabėgo net žymiausiojo marksisto J.
Stalino duktė. Tai rodo, kad 50 metų re
voliucijos sukaktis, kuri šiais metais mi
nima Sovietų Sąjungoje, komunistų san
tvarkai bus labai liūdna. Marksizmui at
eina galas.
Po įžanginės lordo Oswaldo kalbos 20
tautų sūnūs ir dukros, apsirengę tautiniais
rūbais, padėjo vainikus prie savo tautinių
vėliavų. Vyties kryžiaus formos laisvųjų
lietuvių vainiką žuvusiems kovose dėl lie
tuvių tautos laisvės, įnirusiems Siibro
tremtyje ir komunistų kalėjimuose padėjo
D. Briedytė ir A. Briedis, jun.
Žuvusiųjų pagerbimo programa tęsėsi
ilgiau kaip 2 valandas. Joje dalyvavo įvai
rių tikybų dvasiškiai: katalikų, evangeli
kų, stačiatikių, budistų ir musulmonų. Pa
gal alfabetą pradėjo Albanija ir baigė
Zanziibaras.
Lietuvių vardu trumpą kalbą pasakė iš
Nottinghamo atvykęs kun. A. Gerybe. Jis
priminė komunistinės Rusijos invaziją į
Lietuvą 1940 metais ir tūkstančius žuvusių
ir ištremtųjų į Sibirą. Trėmimai į Sibirą
buvo tęsiami ir po antrojo pasaulinio ka
ro. Tai liudija ištremtųjų lietuvaičių para
šytoji maldaknygė, kuri slaptu keliu pa
siekė laisvąjį pasaulį. Maldos buvo sukur
tos pačių mergaičių ir surašytos popie
riaus lapeliuose, o vėliau įrištos į mažą
knygelę. Dabar tos maldos laisvajame pa
saulyje atspausdintos lietuvių, o taip pat
ir keliomis svetimomis kalbomis.
Scenoje pasirodė tautiniais rūbais apsi
rengusios trys lietuvaitės: Živilė Šlekytė,
Gajutė Valterytė ir K. Briedytė. Priėjus
prie mikrofono Kanados lietuvaitei Ž. Šlekytei ir pradėjus tas maldas skaityti anglų
kalba, visa salė tartum pasijuto klausanti
pačios Sibiro tremtinės. Iš jos širdies gi
lumos veržėsi karšta malda, nukreipta ne
į tūkstančius žmonių, susirinkusių šioje
salėje, bet į kažkur esantį Kristų, Mariją
ar šventą Antaną. Tie maldos žodžiai pa
darė neužmirštamą įspūdį daugumui, jei
gu ne visiems apeigų dalyviams.
Minėjimą baigiant buvo padėtas britų

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį-' ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

vainikas komunizmo aukom visame pasau
lyje. Skotų gvardijos seiž. Macleod pagiojo Raudas ..Miško gėlės*, o rumunų vysk.
T. lonescu suteikė visiems palaiminimą.
Baigta himnu.
J. V.

KALENDORIUS IŠPLAUKIA

Nidos .Knygų Klubo ir „Europos Lietu
vio" skaitytojų sieninis kasdien nuplėšia
mas kalendorius 1968 m. paskubom išsiun
tinėjamas pirmiausia tolimųjų kraštų pre
numeratoriams -— į Australiją, N. Zelandi
ją ir Lotynų Amerikos kraštus, kad iki N.
Metų ten būtų gautas. Po to bus pūkuoja
mas ir siuntinėjamas JAV, Europos kraštų
ir Britanijos skaitytojams.
Kas norėtų pasiimti jo platinti ar įsigy
ti padovanoti jo dar negaunantiems bičiu
liams, prašom rašyti: Lithuanian House
Ltd., 1 Ladbroke Gardens, London, W.ll.
Kalendoriaus kaina: 7 šil., arba 1.50 dol.,
arba 4.20 vokiškų markių.

NOTT1NQHAMAS

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą, kuris įvyks Millstone Inn,
52 Harvey Lane, Golborne, Nr. Warring
ton, Lancs., lapkričio 11 d., 6 val.
Paskutinis metinis susirinkimas buvo
įvykęs rugsėjo 30 d., kur buvo perrinkta
skyriaus valdyba: pirm. A. Dilijonas, sek
retoriai A. Trimskis ir D. Stephens ir kasi
ninkas J. Pilipavičius, revizijos komisijom
S. Ūsas, A. Pecekajus ir J. Blažys.
Skyrius turi įsigijęs lietuvišką tautinę ir
anglišką vėliavas ir žalią staltiesę su gelto
nais Gedimino stulpais.
D. S.

LIET. KAT. SIELOVADOS
CENTRO ŽINIOS
16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford,
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738. LIETUVOS KANKINIAMS PAMINKLAS
METINĖS
Lapkričio 16 d. yra Vilniaus Aušros Var
tų Marijos - Gailestingosios Motinos meti
nė šventė. Tą vardą turi ir Liet. Jaunimo
Židinys. Tituliarinė šventė bus paminėta
Židinyje lapkričio 19 d., sekmadienį, 11 vai.
liet, pamaldų metu.

Vysk. V. Brizgys ir a.a. vysk. P. Brazys,
MIC, gegužės mėn. buvo parašę šv. Petro
bazilikos administracijai Vatikane raštą,
prašydami, kad leistų įrengti šv. Petro
kriptoje lietuvišką koplyčią. Liepos mėn.
yra gautas sutikimas.
Koplyčia Šv. Marijos Gailestingumo Mo
tinos — Aušros Vartų Vilniuje titulu bus
skirta lietuvių tautos kankinių atminimui.
Vysk. V. Brizgys kviečia tautiečius prie
šio darbo prisidėti. Jei laiku bus sutelktos
lėšos, norima koplyčią įrengti sukaktuvi
niais 1968 metais.
Plačiau apie tą reikšmingą planą galima
rasti Šaltinio nr. 5, 171 psl.
Kad darbas vyktų greičiau, aukas prašo
me įteikti vietos liet, kapelionams, o kam
patogiau, Sielovados Centrui.
Kun. S. Matulis, MIC

KNYGOS
Vėl atsirado tautiečių, kurie malonėjo
Židinio knygyną praturtinti spauda. Jos at
siuntė pakartotinai iš Nottinghamo Jonas
Strumskis, iš Ketteringo Jonas Bakaitis ir
Liudas Nemeika. iš Londono Kostas Vilei
šis savo ir a.a. Jono Simanavičiaus pagal
jo sūnaus pageidavimą.
Aukotojams esame labai dėkingi.
IŠKILMINGA SUEIGA MANCHESTERY
Lapkričio 18 d. Manchesterio skautų Mai
PAPILDYTAS ADRESAS
ronio ir Živilės draugovės ruošia iškilmin
Pertvarkant D. Britanijoje paštuose dar
gą sueigą. Sueiga įvyks Manchesterio Lie
tuvių Soc. Klubo salėje 5 vai. p.p. Po suei bą, prie ligšiolinių adresų yra įvedamos
gos bus rodomi filmai iš paskutiniųjų įvy tam tikros raidės ir skaičiai. Jaunimo židi
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
nio adresas dabar yra toks:
kių.
DBLS Derbio skyrius lapkričio 11d. ren
16 Hound Rd., Nottingham, NG2 6AII.
Seses ir brolius ir visą lietuviškąją vi
TRUPUTĮ PAVĖLUOTA
gia Kariuomenės šventės minėjimą.
ENGLAND.
suomenę nuoširdžiai kviečiame mus pa
Minėjimas įvyks Becket Sale Rooms, Be
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė rudenį remti savo atsilankymu.
Tel. 85738.
cket St., 6 vai. vakaro.
pusmečio palūkanas paskolinusiems
jai
Tas pats adresas yra ir Liet. Kat. Sielo
Manchesterio Živilės ir Maironio
Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita,
pinigų paprastai išmokėdavo iki spalio 31
vados centro šiame krašte.
Draugovių draugininkai
o meninę dalį išpildys Nottinghamo meni
dienos.
ninkų būrelis. Vėliau bus linksmoji dalis
Bendrovė atsiprašo, kad šįmet vėluoja
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
su šokiais ir žaidimais, be to, veiks bufe
ma ir iki šiol dar nebuvo išmokėta. Bet
LVS „Ramovės“ Manchesterio sk. sutas. Užbaiga 11.45 vai.
Bendrovės sekretorius A. Pranskūnas po rengtan Kariuomenės minėjiman atsilan
Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir
ilgesnės ligos jau grįžo į darbą, dėl to ir kė daug tautiečių iš įvairių Anglijos vie
svečius maloniai kviečiame gausiai atsi
palūkanos visiems tuoj bus išsiųstos.
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ
tovių. Minėjimą atidarė „Ramovės" sk.
lankyti.
pii m. K. Murauskas. Į garbės prezidiumą
Lapkričio 11 d., 6 vai. vakare, Tunstall Be to, pranešame, kad lapkričio 25 d. ruo
KALĖDINIS BAZARAS
jis pakviečia kun. V. Kamaitį, kun. A. Ge- Sneyd Arms Kotelio patalpose vietos rašiama ekskursija į Coventrį, kur vietos
Gruodžio 1, 2 ir 3 dienomis Latvių Na rybą, DBLS Manchesterio sk. pirm. A. Ja- movėnai ruošia Kariuomenės šventės mi DBLS Skyrius rengia Kariuomenės šven
lovecką,
DBLS
Rochdalės
sk.
pirm.
D.
Ba

muose, 72 Queensborough Terrace, W.2,
nėjimą.
tės minėjimą. Norintieji dalyvauti prašomi
įvyks Pabaltiečių Moterų Kalėdinis Baza- naitį. British Legion atstovą Mr. Martin.
Programoje vietoje paskaitos — pasida nedelsiant užsiregistruoti pas bet kurį Sk.
Stcke-onTrento .Ramovės“ sk. pirm. kpt. lijimas prisiminimais bei įspūdžiais ir at
ras, kurio pelnas skiriamas šalpai.
Valdybos narį.
Kas norėtų tame bazare parduoti rank V. Andruškevičius sveikindamas prisime eities apmąstymai.
Skyriaus Valdyba
darbių, lėlių, juostų ar šiaip kokių naujų na aną Amerikos lietuvių nupirktąjį ir
Veiks turtinga loterija ir bufetas, o ge
Karo
muziejaus
sodelyje
skambėjusį
Lais

daiktų, prašome siųsti juos šiuo adresu:
ras orkestras gros iki 11 vai.
Dainava, 1 Ladbroke Gardens, London, vės varpą.
Prašome nepasididžiuoti ir atvažiuoti.
Meninėje dalyje pasirodo bendras Man
W.ll. Už pardavimą daiktų bazare bus at
Ramovėnai
chesterio - Bradfordo vyri; choras — Mu
skaityta 10% šalpos kasai.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Taip pat kas norėtų prisidėti fantais lo rauskas, Kupstys, Padvoiskis, Rudys, Ja
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
terijai ar pinigais, prašome nedelsti ir siųs kimavičius, Adomonis, Vasis, vadovauja
PAMALDOS EVANGELIKAMS
kričio 25 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Lenkų
mas
muziko
T.
Buroko.
Jie
išpildo
„Rarnoti tuo pačiu adresu. Iš anksto dėkojame.
Klubo salėje, Whitefriars Lane, rengia
vėnų maršą“.
E. Navickienė susilaukė
LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba
Derbyje, St. Mary's Chapel (St. Mary's ir
Kariuomenės šventės minėjimą.
daug katučių, kai vėl paskaitė savo kūry
Sowter Rd. sankryžoje), sekmadienį, lap
Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitys N.
bos.
Karnaitė,
Kutkaitė,
Lipkevičiū'ė.
„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS
kričio 12 d„ 15 vai., ir Bradforde, Vokiečių Mockus, vėliau seks linksmoji dalis su šo
Czyzewska, kurioms vadovauja I. JakuLapkričio 26 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., baitytė, padainuoja .Kai saulutė atbun bažnyčioje (29 Grt: Horton Rd.), lapkričio kiais, loterija ir kt.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno
Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gds., W.ll, da“, „Ko mėnulis", ..Greitai greitai laikas 19 d.. 14 vai., laikysiu pamaldas.
Abejose vietose pamaldos bus su Šv. vadovaujama kapela, baras su įvairiais gė
įvyks Londono Liet. Mot. „Dainavos“ Sam bėga". Kaip matyti, jaunosios mergaitės
rimais ir užkandinė veiks iki 11.45 vai.
būrio susirinkimas, kuriame bus tvarko su kiekvienu pasirodymu daro didelę pa Komunija.
Kun. Aldonis Putcė
Be to, visus atsilankiusius mūsų moterys
mi kalėdiniam bazarui daiktai ir aptariami žangą. Kartu norėtųsi pasidžiaugti, kad į
gražinietės
pavaišins skaniais sumušti
kiti einamieji reikalai.
savo tarpą jos įtraukė ir kitos tautybės
niais. Visus vietos ir apylinkių tautiečius
Kas turite bazarui kokių daiktų, prašo mergaitę. Vadinas, pavojaus nutaust nė
PRAŠOMI ATSILIEPTI
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
me atsinešti.
ra!
čiame gausiai atsilankyti.
V.
MYKOLAIČIO-PUTINO
Sambūrio valdyba
Trys „Sūkurio" vyrai įspūdingai išpildo
Iki malonaus pasimatymo!
KLAUSYTOJAI
„Drąsiais takais". Minėjimas baigiamas
Skyriaus Valdyba
Tautos himnu. Prieš tai rengėjai apdova
Atsisveikinimas su Putinu, skirtas jo
nojo grupių vadovus puikiomis gėlėmis.
mirčiai atžymėti, Chięagoje numatytas at
A. K. einančių metų vasario 3 d. Atsisveikinimą
ruošia Pedagoginis Lituanistikos Institu
SODYBA LAUKIA
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
PRIEŠADVENTINIAI ŠOKIAI
tas. Ryšium su tuo yra kviečiami atsiliepti
DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
Lapkričio 25 d., šeštadienį, Manchesterio visi buvusieji prof. V. Mykolaičio-Putino
Jau anksčiau kelis kartus buvo skelbta,
ba lapkričio 18 d. Three Crowns Whitmore
kad Lietuvių Sodyboje „Sezono užbaigos" Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo klausytojai, gyvenantieji išeivijoje. Kuriuo
Reans patalpose kviečia skyriaus narių su
reikalu prašoma atsiliepti, bus smulkiau
alutis ir šokiai ruošiama lapkričio 18 d.
patalpose rengia priešadventinius
sirinkimą.
Dabar tik primename, kad toks pasi
ŠOKIUS.
pasakyta atskiru laišku kiekvienam atsilie
Prašome visus dalyvauti.
linksminimas tikrai bus. Jo pradžia 8 vai.
pusiam. Atsiliepimų laukiama ligi š.m.
Gros 5 asmenų labai gera kapela.
Skyriaus Valdyba
Šokiams gros puikus orkestras, veiks du
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.
gruodžio 1 d: šiuo adresu: P. L. Institutas,
barai, bus užkandžių.
5620 S. Claremont Ave., Chicago, Illinois
Pradžia 6 vai. vak.
Kas norės nakvoti, prašytume užsisaky
Klubo Valdyba
60636, USA.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ti kambarį. Be kita ko, įėjimas — 5 šil. au
KETTERING — lapkr. 12 d., 12 vai.
ka orkestro išlaidoms padengti.
i
BRADFORD — lapkričio 12 d., 12.30 vai.
Tuoj po pamaldų bendras kapinių aplan
kymas.
NOTTINGHAM — lapkričio 12 d., 12.30
? A I E š K O JI M A T
zval. St. Patrick's bažnyčioje.
SUGINTAS Česlovas, sūnus Broniaus
BRADFORD —■ lapkričio 19 d., 12.30 vai.
gimęs 1906 m. balandžio mėn., dar prieš
COVENTRY — lapkričio 12 d., • 12.45 vai.,
10 m. tikrai gyvenęs Anglijoj, pats ar ži
St. Elizabeth's.
nantieji apie jį prašom rašyti: J. Bardzil.
DERBY — lapkričio 19 d., 11 vai.
„Woodside". New Lane. Sutton Green,
NOTTINGHAM — lapkričio 19 d., 11 vai.,
Guilford.
Židinyje. Metinė Aušros Vartų Marijos
šventė.
ECCLES — lapkričio 12 d., 12.15 vai.
STOKE-onTRENT — lapkričio 26 d., 12.15
JŪSŲ 7% INVESTAVIMO
vai., Tunstall.
SĄSKAITA
NOTTINGHAM — lapkričio 26 d., 11 vai.,
duoda pelningas ir reguliaras pajamas.
Liet. Židinyje.

MANCHESTERIS

DERBY

STOKE-ON-TRENT

COVENTRY

LIET. SODYBA

BALTIC STORES
INVESTMENTS LTD.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734
ir
PALANGA PROPERTIES LTD.,
12 ALBEMARLE RD.,
BECKENHAM.KENT
moka 7'l/^gryzlais)
už investaeijas 5 ipętams ir ilgiau
iri/
6% (grynais)
už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS.
ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ
IR SUTVARKOME
VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite:
Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

WOLVERHAMPTONAS

MEDALIS PROF. AUGUSTINUI
Buvusio nepriklausomosios Lietuvos ministerio pirmininko prof. Augustino Volde
maro gerbėjai Australijoje nukaldino čia
spausdinamąjį jam prisiminti medalį.
Medalį suprojektavo Adelaidėje, Austra
lijoje. gyvenąs menininkas St. Neliubšis, o
gamino Melbourne firma K.G. Luke-Ltd.
Medalių nukaldinta 115 bronzinių, 5 si
dabriniai ir 3 vienpusiniai su kitoje pusėje
įgraviruotu įrašu: PROFESSOR OF HIS
TORY,

DETERMINED

FIGHTER

FOR

FREEDOM, FIRST PRIME MINISTER OF
LITHUANIA 1918, FOUNDER OF NATIO

NAL GUARD “IRON WOLF” 1927,

DE

PORTED BY SOVIETS TO SIBERIA 1940.
Kaip mus informuoja, sidabriniai ir vien
pusiniai ir pusė bronzinių jau padovanota

Lietuviškas krupnikas £2.4.0.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ £2.5.0.
Trejos devynerios 11/6.
Dar vis galima gauti:
VOLDEMARUI PRISIMINTI
Z. JURAS,
ar išparduota. Daugiau jų kaldinti nenu
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
matoma.
Šiais metais suėjo 40 metų, kai Lietuva
sudarė su Vatikanu konkordatą, kurį Lie EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
tuvos vardu pasirašė prof. A. Voldemaras.
Romoje gyvenančiam prel. P. Jatuliui ta
Printed and Published in Gt. Britain
proga nusiųstas vienas medalis. Monsinj. by the Lithuanian House Ltd., 1, Lad
P. Jatulis, dėkodamas siuntėjams, kartu broke Gardens, London, W.ll. Tel.
pranešė, kad medalis, greičiausia, bus pa PARk 2470.
dėtas Romoje Šv. Kazimiero kolegijos rū
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Są
muose kartu su kitais istoriniais dalykais. junga ir Liet. Namų Akc. B-vė.
Be to. medalio sumanytojai ir jo gamin
Redakcija rankraščius taiso ir trum
tojai iškėlė mintį, kad jie sutiktų paaukoti pina savo nuožiūra.
vieną medalį, jei D. Britanijos Lietuvių
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.;
Bendruomenės vadovybė rastų, jog jis tik dolerio kraštuose — 6 dol. metams;
tų padėti kuriame nors britų muziejuje.
Vokietijoje — DM 22.
Medalis išleistas ir prof. A. Voldemarui
Už laikraštyje kieno nors spausdina;
pagerbti ir atžymėt Lietuvos valstybės at mųjų skelbimų turinį nei leidėjai, nei
kūrimo artėjančiai 50 metų sukakčiai.
redakcija nesiima atsakomybės.

