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SPAUDOS KAINA
Pernykštis Lietuvių Namų Akc. Ben

drovės balansas parodė, kad Bendrovės lei
džiamoji spauda — „Europos Lietuvis“, Ni
dos Knygų Klubo leidiniai ir kalendorius 
— davė didelį nuostolį.

Pati pagrindinė to nuostolio priežastis 
labai aiški ir nesunkiai visiems supranta
ma. Kasmet vis smarkiai kyla spaustuvės 
naudojamojo švino, popieriaus, knygų įri
šimo kaina. Pašto išlaidos už spaudos siun
tinėjimą taip pat nuolat didinamos ir pa
reikalauja iš leidėjų didelių sumų. Kadan
gi brangsta pragyvenimas, tai tenka kelti 
ir darbininkų atlyginimus.

O laikraščių, knygų, kalendoriaus pre
numeratos kainas vis buvo stengiamasi pa
laikyti tas pačias. Taipgi tos žemos kainos 
už spaudą ir yra ta pagrindinė priežastis, 
kad susidaro leidėjams didžiulis nuostolis, 
kuris ilgainiui būtų nebepakeliamas, jei ir 
toliau taip eitų reikalai. Pavyzdžiui, mūsų 
kaimynai latviai nesivaržydami savo Lon
done leidžiamojo laikraščio prenumeratą 
yra senokai priderinę prie kylančių kainų. 
Tenka ir mums tai daryti.

„Europos Lietuvį“, Nidos Klubo knygas 
ir kalendorių leidžiančios Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės Valdyba irgi svarstė reika
lą pakelti tos spaudos prenumeratos kai
nas. Kainas kelti, ypač laikraščiui, žinoma, 
geriausia nuo metų pradžios. Belaukiant 
tos metų pradžios, dar prisideda viena ap
linkybė. kuri verčia iš naujo persvarstyti 
prenumeratos pakėlimo dydį. Britų paštas 
ruošiasi padidinti spaudos persiuntimo ta
rifus. kurie, žinoma, palies ne mus vienus 
ir labai skaudžiai. Bet mums, mūsų neko
mercinei spaudai ir mūsų skaitytojams tai 
bus gal skaudžiau negu anglų leidėjams, 
kurių spauda yra komercinė ir didelių ti
ražų. Mums jau dabar nebegalima pasi
tenkinti tuo vidutinišku prenumeratos pa
kėlimu. kurį buvo numačiusi Lietuvių Na
mų Akc. Bendrovės Valdyba, norėdama 
prisiderinti prie pabrangusio pragyvenimo. 
Tenka tam tikru procentu dar papildomai 
didinti prenumeratą, kad užtektų ir padi
dėjusioms pašto išlaidoms apmokėti.

Tokiai padėčiai esant. „Europos Lietu
vio“ prenumerata Britanijoje nustatoma 
3 svarai 10 šil., dolerio kraštuose 8 doL, 
Vokietijoje 30 DM. Pensininkams ir ligo
niams daroma išimtis. Galintieji jų moka 
po 2 svarus, o ypatingais atvejais negalin
tiems užsimokėti LN B-vė stengsis surasti 
lėšų iš kitur ar net siuntinėti nemokamai.

Dabar spausdinamojo kalendoriaus 1971 
m. kaina 15 šilingų (3,50 doL, 7 DM). Ni
dos Knygų Klubo nariams ir „Europos Lie
tuvio“ skaitytojams jis kainuos 12 šil. (2.50 
doL, 5.50 DM).

Nidos Knygų Klubo leidžiamųjų knygų 
kainas LNB Valdyba kiekvieną kartą nu
statinės pagal leidinio dydį.

LN Bendrovės Valdyba tikisi, kad skai
tytojai supras ir įvertins padėtį ir toliau 
stengsis nelikti be lietuviško spausdinto 
žodžio, kuris metai iš metų lankė juos.

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS 
VALDYBA

ŽURNALISTŲ GARBĖS NARYS
Buvęs Clevelando „Dirvos“ savininkas, 

redaktorius, rašytojas K. S. Karpius už 
žurnalistinius nuopelnus 75 metų amžiaus 
sukakties proga pakeltas į Lietuvių žur
nalistų sąjungos garbės narius.

LITERATŪROS VAKARAS SU VIEŠNIA
Čikagoje buvo surengtas trijų pietų va

karas. kuriame savo darbus skaitė viešnia 
iš Lietuvos Violeta Palčinskaitė, Liūne Su
tema — Z. Katiliškienė ir Rimas Vėžys.

Tuo pat metu buvo surengta šių trijų 
poetų išleistųjų knygų parodėlė, šį poezi
jos vakarą surengė lietuviška knygų ben
drovė „Spauda“.

PREMIJA S. SUŽIEDĖLIUI
Ateitininkų federacijos skirtoji Šalkaus

kio vardo kūrybinė premija šįmet paskirta 
Simui Sužiedėliui.

Premijos skyrimo komisijų sudarė: A. 
Srupskelienė. K. Keblys. P. Kisielius, J. 
Šoliūnas ir kun. V. Bagdonavičius.

BAUDŽIAMI UŽ GIRDYMĄ
I '“tuvo’e buvo "riežtai nubausti Ukmer

gės prekybes darbuotojai, kad per masi
nes darbo žmonių šventes ir masinėse po
ilsiavimo vietose gausiai pardavinėjo stip
rių svaiginamųjų gėrimų.

Auka Tautos Fondui artina Laisvės Ry
tą tėvynei.

Kaltinimas prosovietiniams
Čekoslovakijos savaitraščio Tribūna re

daktorius Svestka pakaltino prorusiškuo- 
sius kraštutiniuosius komunistus, kurie 
priešinosi Dubčeko valdžios reformoms.

Jie buvo susirūpinę ne tiek dėl komuniz
mo ir savo krašto likimo, kiek dėl gerai ap
mokamų vietų.

Už kiek Izraelis nori ginklų?
Izraelis pristatė JAV sąrašus, kiek ir ko

kių ginklų ir lėktuvų jis norėtų gauti per 
sekančius dvejus metus.

Kaina tų ginklų būtų apie 330 mil. sva
rų.

Rusai pripažįsta
„Izvestija“ išsispausdino straipsnį, ku

riame atremiami Izraelio priekaištai, kad 
rusai paliaubų metu atgabeno į Suezo ka
nalą raketų SAM 3.

Raketos jau buvusios toje zonoje, bet jas 
reikėję kai kur perkelti į kitas vietas ar pa
keisti kai kur įrengimus saugumo sumeti
mais.

Ko laukia laivai?
Prez. Niksonas įsakė daliai šeštojo lai

vyno plaukti į rytinę Viduržemio jūros pu
sę, iš kur lėktuvais netoli būtų pasiekia
mas Jordanas.

Kadangi yra nuomonių, kad reikia pulti 
Jordaną ir Iraką ir sutvarkyti palestinie
čių partizanus, tai JAV rado reikalo duoti 
žinoti, kad laivynas dėl visa ko laukia, ar 
nekils reikalo išgabenti pagrobtųjų lėktu
vų keleivių ir kitų svetimšalių civilių iš 
Vidur. Rytų kraštų.

Neįsivaizduojamos priemonės
Izraelis Jeruzalėje buvo suėmęs apie 450 

arabų, kurie įtariami teroristais.
Lėktuvų grobimus vykdęs arabų Popu

liarusis frontas dėl to pagrasino, kad prieš 
Izraelį bus imtasi „neįsivaizduojamų“ prie
monių.

Daugiau ginklų
JAV vis labiau įsitikina, kad Egipte Sov. 

Sąjunga nusižengė paliaubų susitarimui. 
Čia turima galvoje ypač raketinių bazių 
perkilnojimas. Dėl to abejojama, kad Sov. 
Sąjunga tikrai norėtų taikos Vidur. Rytuo
se.

Tai turėdamos galvoje, JAV pasiryžu- 
sios tiekti Izraeliui daugiau ginklų.

Danielis paleistas
Užsienyje savo raštus spausdinęs ir už 

tai 5 metus turėjęs išsėdėti darbo stovyklo
je sovietinės valdžios kritikas Danielis bu
vo paleistas.

Jam nebuvo leista grįžti gyventi j Mask
vą. Jis apsigyveno Kalugoje. Jo žmona už 
protestą dėl Čekoslovakijos okupacijos iš
tremta į Sibirą.

Pasmerkė su sąlyga
Sov. Sąjunga pasmerkė oro piratus — 

lėktuvų grobikus.
Bet vistiek tikrieji tu veiksmų kaltinin

kai esą JAV ir Izraelis, nes jie nenorį tai
kos.

Cholera Izraelyje
Izraelyje iš viso užregistruota 120 susir

gimų cholera. Du susirgusieji mirė.

TERORISTINIAI GROBIMAI
Ramiai gyvenančiam žmogui atrodo keis

ta, kai jis išgirsta, kad kubietis priverčia 
amerikiečių lėktuvą nusileisti Kuboje, kad 
viename ar kitame Pietų Amerikos krašte 
vadinamųjų revoliucinių organizacijų na
riai pagrobia kurį nors diplomatą ar politi
ką ir reikalauja už jį paleisti tam tikrą 
skaičių kalinių, paprastai tos organizacijos 
narių, ar duoti pinigų. Tie klausimai daro
si dar sunkiau atsakomi, kai tokie dalykai 
vyksta čia pat. .

Keista, žinoma, čia nieko nėra. Seniau 
tokių dalykų nebūdavo, nes niekas taip pla
čiai nesinaudodavo susisiekimu lėktuvais. 
Seniau gal kiek sunkiau būdavo pagrobti 
žmogų, bet vyresnieji dar atsimena, kaip 
Paryžiuje buvo išgaudyti rusų senųjų 
emigrantų vadai. Istorija mums pasakoja, 
kaip Lietuvos kurią nors sritį užpuldavo 
kryžiuočių ar lenkų dalinys, žmones išžu
dydavo ar vergais paversdavo, žodžiu, 
vyksta visada tas pats, tik grobimų, žudy
mų. šantažo būdai keičiasi. Koks nors Ati- 
la ant žirgo sėdėdamas kardu švaistėsi į 
visas puses, stengdamasis nusiaubti pasau
lį. ponai Stalinas ar Hitleris oneravo armi
jomis. tankais ir lėktuvais, o Populiariojo 
Palestinai išvaduoti fronto vadas George

Habašas tokių priemonių neturi, tai apmo
kytus fanatikus siuntinėja ne tik Izraelio 
puldinėti, žydų institucijų Europoje sprog
dinti, bet ir lėktuvų su keleiviais grobti ir 
reikalauti išpirkti. Šitam darbui užtenka 
šiek tiek apmokyti fanatikus, duoti jiems 
truputį ginklų ir sprogstamosios medžia
gos.

Habašo frontininkai tėra tik dalis vadi
namųjų palestiniečių partizanų, kurie yra 
susibūrę arabų kraštuose ir iš ten veda ko
vą su Izraeliu. Tie partizanai turi savo sto
vyklas, sudaro karines organizacijas. Kai 
kur jie tiesiog varžosi su krašto vyriausy
be dėl to, kokia turi būti politika, ir dėl 
valdžios. Štai Jordane nuolat ir nuolat pra
siveržia kovos tarp krašto kariuomenės ir 
tų partizanų. Karalius vis daro didesnių 
nuolaidų tiems palestiniečiams, ir padėtis 
darosi kartais tokia, kad nebežinia, ar Jor
daną valdo karalius, ar palestiniečiai. Ka
ralius, atrodo, norėtų taikos su Izraeliu, 
nes jis neturi iš ko kariauti, ir 1967 m. ka
ras davė jam skaudžią pamoką, kai jis tu
rėjo eiti ranka rankon su Egiptu. Be to. 
Jordano kariuomenės vadai jau nebelinkę 
klausyti karaliaus, nes jie galvoja, kad ne
bus galo visokioms nuolaidoms, kad pales-

SEPTYNIOS dienos
i Popiežius į Tol. Rytus ir Australiją

Lapkričio mėn. pabaigoje popiežius ke
liauja į Tolimuosius Rytus ir į Australiją.

Tai bus pirmasis popiežius, kuris lanky
sis Tol. Rytuose.

Ne, ne įkaitai
Izraelio užsienio reikalų ministeris Eba- 

nas pareiškė, kad tie 450 arabų, kurie bu
vo areštuoti Jeruzalėje, nėra jokie įkaitai. 
Jie buvę areštuoti saugumo sumetimais.

Iš tų suimtųjų 75 jau buvę paleisti.

Sumažins sargybinių skaičių
Popiežius paskelbė, kad Vatikane bus 

panaikintos trys sargybų rūšys. Liks tik 
šveicarų sargybinių daliniai.

Tai daroma, kad būtų daugiau paprastu
mo.

Gėda arabams
Jordano karalius Husseinas pasmerkė 

keleivinių lėktuvų grobikus.
Tai esanti arabų pasaulio gėda.

Prez. Niksono kelionė
Spalio mėn. pradžioje prez. Niksonas 

lankys Viduržemio jūros kraštus — Jugo
slaviją, Ispaniją, Italiją, o taip pat JAV 
Šeštąjį laivyną.

Abejingumo išraiška
Iš kai kurių Čekoslovakijos laikraščių ti

ražo smukimo daroma išvada, kad gyven
tojus vis labiau apima abejingumas.

Profesinių sąjungų laikraščio „Svet Pea
ce" tiražas iš 170.000 nukritęs iki 70.000. 
savaitraščio „Tvorba“ iš 60.000 iki 34.000. 
net pagrindinio dienraščio „Rude Pravo“ 
— iš daugiau kaip milijono iki 730.000.

Dar viena byla
Leningrade prasidėjo byla penkių rusų, 

kurie kaltinami karo metu nužudę apie ke
turis tūkstančius savo tautiečių.

Jie buvę savanoriai vokiečių baudžiama
jame dalinyje ir veikę Leningrado ir Nov
gorodo srityse.

žigulis
Fiato statytasis automobilių fabrikas 

prie Volgos pradeda gamybą. Automobiliai 
vadinasi Žiguli. Automobilis kaštuos 5.500 
rublių (darbininko penkių metų atlygini
mas).

Vien Maskvoje automobilių laukiančių
jų sąraše yra 42.000 žmonių. Iš viso Sov. 
Sąjungoje privačių automobilių yra apie 2 
mil.

Dėl blogo planavimo ir darbininkų nepa
tyrimo naujasis fabrikas po 600.000 auto
mobilių galės jau pagaminti tik apie 1972 
m. Jeigu Rusija įveiktų pradėti gaminti po 
7 mil. automobilių kasmet, tai jai reikės 
18 metų, kol pajėgs 70 mil. šeimų aprūpin
ti automobiliais.

Karinė vyriausybė
Jordano karalius pašalino civilinę vy

riausybę ir krašto valdžią perdavė karo 
vadams.

Palestiniečiai naująją vyriausybę vadina 
fašistine ir ragina nuversti ir ją ir karalių. 
Tiek sostinėje, tiek ir kitur vyksta kovos 
tarp kariuomenės ir palestiniečių.

Krašte palestiniečiai sudaro 60 procentų 
gyventojų.

I tiniečiai ir jų reikalavimas nesitaikyti su 
Izraeliu yra tikra nelaimė kraštui. Juk to
kiam Izraelyje ir kitur pasigirsta balsų, 
kad reikia pulti Jordaną ir gal kitus arabų 
kraštus ir sutvarkyti — užkirsti kelią pa
lestiniečiams siautėti. Tokie balsai keliami 
Palestiniečių kovos organizacijų yra apie 
10.

Jeigu ne palestiniečiai, gal ir taikos rei
kalas Vidur. Rytuose būtų rimčiau ir grei
čiau sprendžiamas, nors tokiame Egipte 
Arafato, kuris jaučia didelę galią Jordane, 
stiprų vaidmenį vaidina Sov. Sąjunga. Ži- 
niųjų teroristų organizacijos veiksmų, bet 
ir dėl kitų, pavyzdžiui, tokių, kaip Jassero 
ne tik dėl Habašo vadovaujamos kraštuti- 
noma, palestiniečiai jaučiasi nuskriausti. 
Jie yra kilę iš ten, kur šiandien įsikūrusi 
Izraelio valstybė. Dalis jų pabėgo iš ten 
pirmomis Izraelio kūrimosi dienomis, dalis 
vėliau. Kai kurie jų įsikūrė arabų kraštuo
se kaip namie ir savo skriaudą primiršo, 
bet dalis tebevargsta stovyklose, išlaikomi 
tarptautinių šalpos organizacijų. Tuose pa
stovesnio gyvenimo neturinčiuose kaip tik 
yra puiki dirva rinkti kandidatams kovoti 
prieš Izraelį, kur buvo jų namai. O kur to
kios kovingos nuotaikos vyrauja, ten net ir 
vaikai mokomi kaip vartoti ginklą ir atli
kinėti teroristinius veiksmus.

Beje, Izraelis kratosi tų pabėgėlių pales
tiniečių. Jeigu jie grįžtų namo, tai sudary
tų gyventojų daugumą. Kaip žinia, tas val
do. kas sudaro daugumą. Vadinas, jie val
dytų Izraelį demokratinės santvarkos at
veju. Diktatūrinis valdymas irgi turėtų bė
dų. Diktatūrinę santvarką turinčio Izra
elio nepakęstų demokratiniai pasaulio 
kraštai, kurie dabar jam teikia paramą.

Kol arabu kraštai ir juose veikiantieji 
palestiniečiai daugiau tik tiesiogiai su Iz
raeliu grūmėsi, visa tai buvo dažniau lyg 
ir vietinis nesusipratimas. Dabar teroristų 
veiksmai pradeda paliesti jau daugiau 
kraštų. Be to, Habašo vadovaujami kraštu- 
tinieji teroristai nešiojasi ne tik neribotą 
ir su priemonėmis nesiskaitantį kerštą Iz
raeliui, bet ir ideologiją. Lėktuvus dabar 
pagrobusieji Habašo teroristai yra mark
sistai, įsisavinę kiniečių komunizmo ideo
logiją. Tai lyg ir rodytų, kad arabų kraš
tuose stiprinasi komunizmas net dviejų rū
šių —- vienur sovietinis, kitur kinietiškasis.

PAŠAU YJK
— Anglia Building Society, viena didžių

jų Britanijos bendrovių, kurios skatina 
taupymą ir aprūpina paskolomis namus 
perkančius savo narius, paskelbė duome
nų, kurie geroje šviesoje pristato jaunimą: 
trečdalis naujų jos narių-taupytojų dabar 
yra jaunesni kaip 21 m. amžiaus (1960 m. 
tokių buvo tik dešimtadalis) ir beveik pu
sė ne vyresnių kaip 25 m. amžiaus.

— Čekoslovakija ištrėmė dvi britų turis
tes. kurios bandė platinti draudžiamą lite
ratūrą ir organizuoti susitikimus su čekų 
baptistais.

— Kai arabai teroristai pradėjo vieną po 
kito grobti lėktuvus, visokių priemonių 
imamasi apsisaugoti, o vienas britų aero
nautikos specialistas pasiūlė išduoti kelei
viams kaukes su deguonies atsarga ir kai 
tik grobikai pradeda grasinti, tada išleisti 
iš lėktuvo orą, ir užpuolikai per 30 sekun
džių neteks sąmonės (žinoma, jei jie iš tie
sų neturės kaukių).

— Išvažiavę į Vakarų Europos kraštus 
atostogų, 24 vengrai nebegrįžo namo.

— Didelio nesaugumo dienomis, kai ne
baudžiami teroristai susivaro po keletą 
lėktuvų su keleiviais ir už jų galvas verčia 
patenkinti tam tikrus reikalavimus, britai 
prisiminė atsitikimą iš 1850 m„ kai portu
gališkos kilmės žydo, bet Britanijos pilie
čio namai antisemitinių riaušių metu buvo 
sudeginti Atėnuose ir Graikijos vyriausy
bė atsisakė mokėti jam nuostolius, tai Bri
tanija, to vieno savo piliečio reikalą 
gindama, pasiuntė savo laivyną blokuoti 
Graikijos, o jos užsienių reikalų ministe
ris Palmerstonas pareiškė: „Kaip senųjų 
laikų romėnas jautėsi laisvas nuo papikti
nimo, kai galėdavo pasakyti „Esu Romos 
pilietis", taip ir britų pilietis, kuriame 
krašte jis bebūtų, turi jaustis tikras, kad 
Anglijos budri akis ir stipri ranka apsau
gos jį nuo neteisybės ir žalos“.

— Turtingas britas užmokėjo prancūzui 
augintojui už 6 m. amžiaus lenktynių ba
landį 3.500 svarų.

— Vakarų Vokietijoje įvykdytieji ap
klausinėjimai parodė, kad 31 procentas gy
ventojų yra linkęs hipių klausimą palikti 
spręsti gyvenimo eigai, o 56 procentai no
rėtų, kad jis būtų sutvarkytas prievartos 
priemonėmis, net darbo stovyklomis.

— Apie du milijonai prancūzų gyvena 
užsieniuose, ir didžiausia jų kolonija yra 
V. Vokietijoje, o kitos vietos — Marokas, 
Belgija, Šveicarija, Alžyras, Madagaska
ras, JAV, Kanada.

VASARNAMIAI
Britij „The Times“ rugsėjo 9 d. pateikė 

Edmund Stevens reportažą iš Maskvos apie 
Sov. Sąjungos gyventojų tam tikrų sluoks
nių įprotį įsitaisyti vadinamąsias dačas-va- 
sarnamius. Kas nepajėgus, tai pasitenkina 
kaime sandėliuku ar trobos kampu, kaip 
vasarnamiu. Bet partijos ir vyriausybės 
žmonės, žymesni mokslininkai, rašytojai, 
aktoriai. įmonių direktoriai jau turi va
sarnamius. Apsukrūs net ir mažesnieji tar
nautojai įveikia pasistatyti vasarnamius, 
ypač tie, kurie turi reikalų su prekyba ir 
prekių paskirstymu. Tai žinoma ir iš Lie
tuvos spaudos.

E. Stevens savo reportažui kaip tik ir 
naudojasi „Selskaja žizn“ korespondento 
pranešimu iš Vilniaus.

Vilniškis korespondentas pirmiausia mi
nis dačą-vasarnamį Juozo šimoliūno, Lie
tuvos vartotojų sąjungos prekių paskirsty
mo centro direktoriaus pavaduotojo, šimo- 
liūnas turįs įsitaisęs modernią dviaukštę 
vilą, stovinčią ant betoninių kolonų prieš 
gražų fontaną. Iš antrojo aukšto balkono 
galima šokti ir pasinerti čia pat esančiame 
baseine. Galima, sako, sėdėti sau toje vilo
je. meškerioti ir žiūrėti televiziją. Vilos sa
vininkas nei meškerioja, nei medžioja, bet 
namuose turi įsitaisęs kabinetą, kurio sie
nos apkabinėtos medžiokliniais šautuvais, 
briedžio ragais, meškos kailiu ir kitokiais 
su medžiokle susijusiais dalykais. Šeimi
ninkas, sako, dosniai vaišina ir visada pa
sikviečia reikalingus žmones.

Atlikdamas, matyt, pavestąją pareigą iš
siaiškinti. kaip čia tie vasarnamiai išauga, 
„Selskaja žizn" korespondentas aplankęs 
kitą panašų dačininką, kuris yra žemės 
ūkio mašinų sandėlio vedėjas. Tas jam pa
sakęs: „Ko tu čia kabiniesi prie mūsų, 
vargšų dačninkų? Ar ne geriau tau būtų 
gauti naują puikų automobilį? Nerašyk 
nieko, kaip aš gavau medžiagų savo staty
bai, o aš niekam neminėsiu, kad tave ap
rūpinsiu automobiliu“.

Pasiūlytas kyšį, korespondentas nubėgęs 
skųstis pas Vilniaus pirmąjį viceburmistrą 
Joną Smilgevičių. Bet Smilgevičius nebu
vęs nusiteikęs imtis kokių nors priemonių 
prieš dačninkus. Kaip tik neseniai pats vi- 
ceburmistras buvęs priverstas užleisti ki
tam reikalui tą vietą, kur stovėjo erdvus jo 
vasarnamis, už tai gavęs didelę sumą pini
gų ir juos panaudojęs baseinui pasistatyti 
naujoje vietoje, kur bus jo vasarnamis.

Korespondento tvirtinimu, dabar apie 
Vilnių tinkamesnėse vasaroti vietose tie
siog tirpsta sklypai, nes viceburmistro pa
vyzdžiu ir kiti miesto pareigūnai stengiasi 
statytis vasarnamius.

SEPTYNI TEISIAMI
„The Daily Telegraph“ rugsėjo 9 d. iš

spausdintame pranešime iš Maskvos nuro
dyta, kad Pskove, vakarinėje Rusijoje, tei
siami 7 asmenys, kaltinami už karo metu 
atliktuosius nusikaltimus. Bene visi jie esą 
estai.

„Pravda“ rugsėjo 8 d. rašiusi, kad visi 
kaltinamieji esą buvę nariai to šaudytojų 
dalinio, kuris praeito karo metu Tartu sri
tyje sušaudęs 40 žmonių.

Junkiinės j kovą prieš Lietuvos okupan
to užmačias. Remkime Tautos Fondą savo 
aukomis.

— Daugumas JAV lėktuvų, kurie skren
da į tolimesnes keliones, o dalis ir krašto 
viduje skraidančių jau turi ginkluotus ci
vilius sargybinius; šveicarai taip pat rūpi
nasi įsivesti tokius ginkluotus palydovus.

— Britanijoje iškeltas atitinkamos ko
misijos pasiūlymas, kad nuo 1972 m. visų 
universitetų visi studentai, vis tiek, ką jie 
bestudijuotų, dar privalo išeiti apmokymo 
kursą, kaip dirbti kompiuteriais.

— Pro Filipinus prasiautė taifūnas, pri
darė daugybę nuostolių, ir žmonių bus žu
vę daugiau kaip 140.

— Graikija ištrėmė danų žurnalistą, ku
ris paskelbė, kad prasidėjo choleros epide
mija, nes liga buvusi visiškai kitokia.
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Sukaktininkai
JONAS PUZINAS — ARCHEOLOGAS IR PROISTORIKAS 

Jo 65 m. gimimo sukaktį švenčiant
Rašo STEPAS VYKINTAS

Jonas Puzinas lituanistinio mokslo sri
tyje yra didžiai nusipelnęs mokslininkas. 
Jo vardas jau yra įėjęs į mūsų tautos is
toriją. Jo negalės ištrinti nei bolševikiniai 
propagandininkai, kurie vengia minėti pa
bėgusių nuo jų teroro vardus. Šit bolševi
kinė lietuvių enciklopedija Vilniuje, kuri 
labai atsijotai mini tremtinių lietuvių var
dus ir darbus, vis dėlto nedrįso ignoruoti J. 
Puzino. Trumpai paminėjusi biografinius 
duomenis, baigia būdingais bolševikams 
sakiniais: „1944 m. pasitraukė į Vakarus. 
Aktyviai dalyvauja buržuazinėje naciona
listų antitarybinėje veikloje“. Ne pasitrau
kė, bet buvo priverstas pasitraukti, nes ne
norėjo tarnauti ir vergauti bolševikinei 
mokslo propagandai.

Jonas Puzinas gimė 1905 m. rugsėjo 18 
d. Svaronių vienkiemyje, Deltuvos vis., 
Ukmergės aps. Jis gimnaziją lankė ir bai
gė Ukmergėje. 1925 m. jis įstojo į LU hu
manitarinių mokslų fakultetą, kur studi
javo lyginamąjį kalbų mokslą, liet, litera
tūrą ir pedagogiką. 1930 m. Švietimo mi
nisterija jį išsiuntė į Heidelbergo u-tą pro- 
istorės studijuoti. Kartu jis studijavo ir 
lyginamąją kalbotyrą ir archeologiją. 1934 
m. Heidelbergo u-te J. Puzinas už diserta
ciją „Vorgeschichtsforschung und Natio- 
nalbewusstsein in Litauen“ įsigijo filosofi
jos daktaro laipsnį. Nuo 1934 m. iki 1939 
m. jis buvo LU humanitarinių mokslų fa
kulteto etnikos katedros vyr. asistentas. 
1939 m. už habilitacinį darbų „Naujausių 
proistorinių tyrinėjimų duomenys" jis įsi
gijo privatdocento teises, greit buvo pakel-

MIRĖ SAUERVEINO BROLVAIKIS
Birželio mėn. Heide u. Hildesheime Vo

kietijoje mirė paskutinis dr. Sauerveino- 
Girėno, lietuvių mylėtojo ir himno „Lietu
viais esame mes gimę...“ autoriaus brolvai
kis kun. I. Sauerwein.

Kun. I. Sauerweino našlė Hedwig laiške 
„Lietuvos Pajūrio“ redaktoriui A. Lyman- 
tui rašo: Jūsų š> m. gegužės 12 d. laišką 
gavome. Labai gaila, kad mano vyras tuo 
laiku labai sirgo. Jis tikrai būtų pasidžiau
gęs, išgirdęs, kad Kanadoje dar prisimena
ma jo dėdės ir kad jo dėdės parašytoji prū
sų lietuvių tautinė giesmė vis dar gieda
ma“. Toliau ji rašo: „Tat aš labai apgailes
tauju. kad mano vyras, dar gyvas būda
mas, nebegalėjo sužinoti apie Kanadoje gy
venančius prūsų lietuvius ir kad jo dėdės 
darbas yra taip aukštai įvertintas ir ne
užmirštas“.

Ta proga ji pasiuntė ir dr. Jurgio 
(Georg) Sauerweino nuotrauką. 

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1018—1010 METAIS

Ats. mjr. P. Gudelis
O buvo atsitikimų, kad „plenčikai“ plėšdavo 

gyventojus su vokiečių žandarų žinia ir dalydavosi 
su jais grobiu. .1. Navakui, kai jis tarnavo Joniškėlio 
aps. revkorne, buvo pavesta tardyti Žaliojoje girioje 
sugaudytus „plenčikus“ ir vietinius jų talkininkus 
„burliokus“-sentikius. Betardant paaiškėjo tas „idė
jinis“ rusų ir vokiečių bendradarbiavimas, žinia 
apie tai sukėlė visoje apskrityje didžiausių pasibjau
rėjimų.

Bet iš tų Kapsuko svajonių patiriame, kokia lo
gika ir idėjomis buvo remiamas tų „revoliucijos 
kareivių“ — lietuvių bolševikų raudonosios armijos 
kūrimas. Lietuvių tauta tokioms aziatiškoms idė
joms buvo priešinga, todėl bolševikams ir nepavyko 
nieko sukurti.

Kaip matome. Kapsukas lūžk p’y.šk stengėsi 
įrodyti, kad komunizmo pradmenų buvo pačioje lie
tuvių liaudyje. O tada jau būtų galima įtikinėti, kad 
komunizmų Lietuvoje įvedė sukilusioji revoliucinė 
liaudis. Tokia buvo jo ir yra dabartinių „blizginto- 
jų“ idėc fixe Iškraipydami faktus, nutylėdami tiesų, 
užsimerkdami prieš kaip saulė šviečiančių tikrovę, 
jie remia savo teigimus savo pačių fantazijos sukur
taisiais melais.

Neabejoju, kad pats Kapsukas laikė save mąs
tytoju. Bet kiek logikos tėra visoje jo šios tezės kū
ryboje? Pirmiausia įsidėpiėtina. kad jis jai paremti 
surado duomenų tik minėtose keturiose šiaurės Lie
tuvos apskrityse. O juk vokiečiai buvo padaliję Lie- 
tuvų net į 34 aps. Taigi tas jo išsvajotasai bolševikų 
raudonosios armijos pirmtakų „sąjūdis“ vyko tik 
viename dešimtdalyje Lietuvos. Koks j mokslininko 
vardų pretenduojųs žmogus iš tokių nereikšmingų 
lokalinių įvykių galėtų darytis išvadų, kad tai buvo 
visai Lietuvai tipiškas lietuviško bolševizmo reiški
nys?

Be to. Kapsukas gerai žinojo, kad tas gaujas

tas į docentus, o 1940 m. fakulteto tarybos 
buvo išrinktas archeologijos katedros ve
dėju, 1941 m. paskirtas profesorium. Nuo 
1941 iki 1944 m. buvo humanitarinių moks
lų fakulteto Vilniuje dekanas. Laikinai jis 
ėjo ir u-to rektoriaus pareigas.

Raudonajai armijai riedant j Vinių. J. 
Puzinas kartu su kitais u-to profesoriais 
pasitraukė j Vokietiją. Čia jis taip pat dir
bo mokslinį darbą. Kurį laiką jis buvo 
Pabaltijo u-to filosofijos fakulteto prode- 
kanu. baltų proistorės profesoriumi, lietu
vių prorektoriumi, vėliau rektoriumi.

Jubiliatas yra nemaža nusipelnęs Lietu
vos muziejų organizavimo darbe. 1928-30 
m. jis buvo Kauno miesto muziejaus sek
retoriumi ir konservatoriumi. 1936-1941 m. 
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejuje jis 
vadovavo priešistoriniam skyriui. Nuo 1939 
m. iki 1944 m. jis buvo Vilniaus u-to ar
cheologijos muziejaus vadovas.

J. Puzinas buvo Lietuvos Mokslų akade
mijos narys, archeologijos poskyrio vedė
jas. Moksliniais tikslais jis dalyvavo tarp
tautiniuose mokslo kongresuose: Latvijoje. 
Estijoje. Danijoje. Norvegijoje. Vokietijoje 
ir kt. Rygoje ir Elbinge jis laikė paskaitas 
apie naujausius archeologinius tyrinėjimus 
Lietuvoje.

Jubiliatas atliko nemaža archeologinių 
ekspedicijų ir kasinėjimų. Jis ištyrė nema
ža piliakalnių, vidurinio ir senojo geležies 
amžiaus kapinynų. Ryšium su tuo jis iš
spausdino gausybę archeologinių studijų, 
straipsnių. Savo studijas jis paskelbė ne 
tik lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose, be' 
ir vokiečių, latvių, anglų mokslo leidiniuo
se.

įvairiais proistorės klausimais prof. J. 
Puzinas rašė Akademike. Vaire. Naujojoje 
Romuvoje, Kūryboje, Aiduose. Metmenyse 
ir kt. Vienas iš naujausių prof. J. Puzino 
mokslo darbų The Origins of Lithuanian 
Nation yra išspausdintas Alb. Geručio re
daguotoje knygoje ..Lithuania 700 Years“. 
Būtų gerai, kad šis mokslinis anglų kalba 
darbas būtų išspausdintas atskiru leidiniu 
ir plačiai skleidžiamas anglo-saksinėje 
skaitytojų bendruomenėje.

Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio 
mokyklose paprastai Lietuvos istorija bū
davo pradedama nuo XIII amžiaus. Tik lie
tuvių archeologų, o ypač prof. J. Puzino 
dėka mūsų tautos praeitis siekia beveik ke
turis tūkstančius metų prieš Kristų. Ypač 
J. Puzinas išryškino mūsų proistorės kul
tūrą, kur baltai pasižymėjo kaip aukšto 
meninio lygio tautos.

Jubiliatas kaip mokslininkas nusipelnė 
paruošdamas archeologų ir proistorikų at

jų pačių dokumentų šviesoje

sudarinėjo iš vokiečių nelaisvės pabėgusieji rusai. 
Prie jų šliejosi ne tik lietuvių tautos padugnės, bet, 
kur tik jų buvo, ir Lietuvoje gyvenantieji rusai sen
tikiai (starovierai). Tačiau jis tų aplinkybę nutyli, 
nes ji griauna jo norimųjį įrodyti teigimą. O prie
žastis, kad toks „sąjūdis“ vyko kaip tik ten, o ne ki
tose Lietuvos vietose, yra labai paprasta. Per tas ap
skritis ėjo rusų belaisvių pasirinktasis trumpiausias 
kelias grįžti Rusijon Negalėdami pereiti per frontų, 
jie ten ilgiau užtruko ir pradėjo vykdyti rusams ti
piškų bolševizmų.

Manau, kad jau laikas baigti aprašinėti tas 
bergždžias bolševikų pastangas, kuriomis vis tiek 
niekas neliki. Tačiau negaliu iškęsti nepaminėjęs 
dar vieno įrodymo, kad jie yra veidmainiai. Matė
me. kaip Kapsukas aukštino tuos vokiečių okupuo
toje Lietuvoje veikusius keršytojus. Galėtume lauk
ti, kad. atsistojęs vadinamosios revoliucinės Lietu
vos darbininkų ir valstiečių vyriausybės priešakyje, 
išėjus vokiečiams ir į šiaurės Lietuvų slenkant rusų 
raudonajai armijai. Kapsukas visu įkarščiu griebsis 
suvienyti tuos jo apgailėtuosius be komunistų vado
vybės skurstančius keršytojus. Tačiau nieko pana
šaus neįvyko. Tiesa, spaudoje vėl buvo paberta gra
žių žodžių ir paraginimų. 1918 m. gruodžio 16 d 
paskelbtame manifeste buvo raginama: „Tai kelkite 
sukilimo vėliavų! Visi proletarai, be tautų skirtumo, 
imkite ginklus!“ (Brb 18 d.). Gruodžio 17 d. išleis
tame L ir Baltarusijos KP CK atsišaukime (Kat. 16 
dok.) buvo rašoma: „Buržuazija ginkluojasi, tveria 
savo miliciją ir savo kariuomenę. Nei vieno kareivio 
ir milicianto jūs neturite jai duot. Kad apgynus savo 
reikalus, ir jūs turite ginkluotis, tverti savo Raudo
nąją Gvardiją. Visi darbininkai turi būti apginkluo
ti ir pasirengę stoti į kovų dėl savo teisių“. Tokie pat 
kurstymai buvo kartojami ir vėlesniuose atsišauki

žalyną. Jei šiandien turime tarptautinio 
masto archeologijos mokslininkę M. Al- 
seikaitę-Gimbutienę, tai neabejotinas prof. 
J. Puzino nuopelnas. Ir bolševikų okupuo
toje Lietuvoje dirba archeologijos srityje 
J. Puzino mokiniai.

J. Puzinas yra ne tik mokslininkas, bet 
ir visuomenininkas. Jis jau gimnazijoje va
dovavo esperantininkų būreliui, u-te veikė 
Neo-Lithuanios korporacijoje, šiuo metu 
jis yra šios korporacijos filisteris, dažnas 
tautinio jaunimo suvažiavimų paskaitinin
kas, Lietuvių kalbos draugijos narys, ne
maža rašęs kalbiniais klausimais, apgynęs 
tremtyje jablonskinę rašybą. 1941-42 m. 
Rytų Lietuvos draugijos narys, dėl šios 
veiklos nukentėjęs nuo nacių gestapo. 
Tremtyje Raudonojo Kryžiaus veikėjas, 
bendruomenės organizatorius ir apylinkių 
pirmininkas. JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkas. 1955-58 m. JAV LB Tarybos 
narys, prezidiumo vicepirmininkas, dabar
tinis VLIKo Valdybos narys, Laisvės Ko
miteto narys. Keliolika metų jis intensy
viai dirbo kaip Lietuvių Enciklopedijos re
daktorius. LE jis paskelbė gausybę proisto
rės mokslinių straipsnių. Užpildė jis čia ir 
visokias kitokias lituanistines spragas.

Kaip žmogus, J. Puzinas pasižymi dide
liu taktiškumu, atvirumu, aukšta intelek
tualo kultūra. Šia proga linkime Jubiliatui 
geros sveikatos, ištvermės ir darbingų il
giausių metų.

ŽURNALISTŲ KONFERENCIJA
Rugsėjo 18 d. Tabor Farmoje, JAV, Lie

tuvių Žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba 
šaukia lietuvių žurnalistų konferenciją, 
pirmą tokią JAV. kaip kvietimuose rašo
ma.

Rugsėjo 19-20 dienomis ten pat vyksta 
b'-ndruomenininkų, spaudos žmonių ir ra
dijo valandėlių pranešėjų sąskrydis.

SPAUDOS ŠALTINIAI
„Europos Lietuvis“, kaip ir daugumas 

kitų lietuviškų laikraščių, kas jam patinka, 
persispausdina iš kitur, bet tokiais atvejais 
vis stengiasi nurodyti, iš kur tai paimta. 
Tai daroma prisilaikant visuotinai priimtų 
spaudos taisyklių, kurių čia nėra ko pra
dėti aiškinti.

Matome, kad ir kai kurie kiti laikraščiai 
atvirai ar truputį dėl kažko prislėpdami 
praktikuoja tokią tvarką, kai persispausdi
na ką nors iš „Eur. Lietuvio“ ar kitur. O 
šitaip turėtų elgtis visi laikraščiai.

Jau prieš kurį laiką pastebėjome, kad 
prie iš „Europos Lietuvio“ perspausdina
mų straipsnių ne visada mėgsta šaltinį nu
rodyti „Nepriklausoma Lietuva“. „Naujie
nos“, anksčiau visada žymėdavusios, iš kur 
ką ima. rugpjūčio 13 d. vis dėlto jau nenu
rodė, kad K. Abr. straipsnis „Nemarioji 
Lietuva“ yra perspausdinamas iš „Euro
pos Lietuvio“. Dar ir dvigubas autoriaus 
parašas pridėtas, nors „Europos Lietuvy
je“ taip nebuvo, o iš tokio surašymo dar iš
ėjo ir kažkokia misterija.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ištekėjo s. verbickaitė

Rugpiūčio 22 d. šv. Kazimiero bažnyčio
je Los Angelese. Kalifornijoje, susituokė 
Stasė Verbickaitė su Gianny Lucarelli. Mo
terystės sakramentus suteikė parapijos kle
bonas prel. J. Kučingis.

Stasė Verbickaitė atvyko Kalifornijon iš 
Mančesterio prieš trejus metus. Anglijoje 
vis tebegyvena josios tėveliai ir brolis Jo
nas. Pastarasis specialiai atskrido daly
vauti vestuvėse. Vestuvinėse vaišėse, ku
rios įvyko parapijos salėje, dalyvavo ir ke
li kiti buvę Anglijos lietuviai.

aVč

NAUJA RAŠYTOJIŠKA PLOKŠTELĖ
Penktoji literatūros vakaro plokštelė, 

kurioje išpildo savo kūrybą B. Brazdžio
nis, A. Gustaitis, P. Andriušis ir St. Sant
varas, ruošiamasi išleisti „Karvelio Preky
bos Namų“ Chicagoje.

LIETUVIŲ PASIRODYMAS
Australijoje. Brisbane. įvykusioje pa

vergtųjų tautų eisenoje rugpiūčio 30 d. da
lyvavo gausus būrys lietuvių. Mūsų tri
spalvė centrinėmis miesto gatvėmis plevė
savo, nešama J. Bernoto, lydint tautiniais 
rūbais pasipuošusių lietuvaičių.

Lietuvius šiai eisenai organizavo ir 
jiems vadovavo kun. dr. P. Bačinskas.

Rugsėjo 5 d. įvyko ir tautybių koncer
tas, kuriame dalyvavo K. Stankūno veda
mas choras ir S. Mališauskienės tautinių 
šokių grupė.

VIENINTELIS
Vienintelis lietuvis evangelikų kunigas 

Australijoje yra Valteris šimboras. Jis ei
na klebono pareigas Nihll liuteronų para
pijoje ir aptarnauja Melbourno lietuvius 
evangelikus.

NORĖTŲ SENELIAMS NAMŲ
Chicagos „Drauge“ VI. Rmjs., rašydamas 

apie žinomų lietuviškos visuomenės veikė
jų su šeimomis leidžiamąsias atostogas 
saulėtoje ir gražioje Michigano ežero pa
krantėje. paminėjo štai tokį pokalbį: „Mi
nutei pasineriam į pokalbį su gražiai nu
degusiom poniom prie ežero. Jos pilnos 
sugestijų vysk. V. Brizgiui. Esą, vyskupas 
koplyčių jau užtektinai pristatęs. Dabar, 
turėdamas tokį didelį populiarumą, jis tu
rėtų pastatyti ir lietuviams seneliams na
mus. Tai būtų gyvas, reikalingas ir nau
dingas paminklas“.

KUR JIE?
Senesnieji lietuviai, tur būt, niekad ne

užmirš 1937 m. Tada visa mūsų mažoji Lie
tuva didžiavosi, jaudinosi ir džiaugėsi, kai 
po II Europos krepšinio pirmenybių Rygo
je mūsų krepšininkai parvežė mums į Kau
ną Europos meistro vardą ir aukso taurę.

Ne paslaptis, kad lietuvių krepšinio ko
mandą treniravo ir žaidė joje keli ameri

muose.
O tuo pat metu Kapsuko raštuose randame prie

šingą prisipažinimą. Ten skaitome: „Bet kaslink 
apskritai raudonosios gvardijos tvėrimo ir šaukimo 
prie ginklo Dvinske buvo nutarta to nedaryti, o pa
sirūpinti greičiau sutveri Kauno pulką ir į jį siųsti 
norinčius kovot su ginklu rankose, pasirūpint jų ap
ginklavimu“... Ar ne nuostabus prieštaravimas vie
šai pasakytiesiems žodžiams? Bet dar labiau nuosta
bi priežastis, kad taip elgiamasi. Toliau juk rašoma: 
„Tas nutarimas buvo motyvuojamas tuo, kad rau- 
dongvardiečiai gali chuliganais pavirsti. Apskritai 
imant, tame pasirodė .masinio sukilimo baimė ir aiš
kiausia pasireiškė nepasitikėjimas savo jėgomis ir 
proletarine revoliucija Lietuvoj ir laukimas išsiliuo- 
savimo iš raudonosios armijos pusės“- (Kps. 1,129 
p.).

O juk tas nutarimas buvo priimtas dalies jo va
dovaujamos, į Daugpilį pasitraukusios vyriausybės 
narių!

Rusų raudonarmiečių pulkų „sulietuvinimo" 
vaidinimas

Kaip ligi šiol matėme, visos lietuvių bolševikų 
pastangos sukurti ginkluotas pajėgas 1918 m. pasi
baigė komitetų, štabų ir komisariato organizavimu. 
O vis dėlto jų spaudoje dažnai giriamasi lietuviškais 
Vilniaus, Kauno bei Žemaičių pulkais. Tačiau iš jų 
dokumentų aiškėja, kad tai daugiausia tik gražūs 
žodžiai.

Iš tų pulkų tik Žemaičių pulkas buvo tikrai Lie
tuvoje ir iš lietuvių sudarytas, bet jo amžius buvo 
trumpas ir galas apverktinas. Be anksčiau cituotųjų 
dviejų dokumentų, apie jį suradau dar šių žinių (Brb 
398 p.) 98-je pastaboje: „1 Žemaičių raudonasis šau
lių pulkas (Lietuvių divizijos 8 pulkas) buvo įkur
tas 1919 m. sausio mėn. pabaigoje iš Šiaulių raudon
armiečių dalinio. Pulko vadas buvo F. Baltušis-Že- 
maitis, karo komisaras — S. Grybas. Pulke skaitėsi 
per 1000 žmonių. Nuo 1919 m. vasario mėn. pulkas 
dalyvavo kautynėse šiaurės Lietuvoje su interventų 
ir buržuazinės Lietuvos vyriausybės kariuomene. 
1919 m- kovo 16 d. pulkas buvo pavestas Lietuvių 
šaulių divizijai ir išformuotas. O prieš tai pulkas 
operativiniu atžvilgiu priklausė raudonosios armijos 
Internacionale! divizijai“.

(Bus daugiau)

kiečiai jaunuoliai.
Tą pirmąją meistrų rinktinę sudarė Tal- 

zūnas, Žukas. Kriaučiūnas (Amerikos lie. 
tuviai) , Puzinauskas ir Baltrūnas.

III krepšinio pirmenybės įvyko 1939 m. 
Kaune, specialiai pastatytoje Sporto halė
je, talpinančioje 12.000 žiūrovų. Lietuvos 
rinktinė ir vėl išsikovojo I vietą. Ją jau 
buvo papildę šie žaidėjai: Eudriūnas, Ruz- 
gys. Lubinas, Jurgėla. Savickas, Knašas ir 
Giedraitis.

Chicagos „Draugas“ rašo, kad pirmosios 
rinktinės žaidėjas Feliksas Kriaučiūnas gy
vena Chicagoje, vadinasi Phil Krause ir ei
na atsakingas pareigas policijos jaunimo 
skyriuje.

L. Baltrūnas gyvena Australijoje ir ten 
rašo apie sporto įvykius.

LITERATŪROS ISTORIJA ANGLIŠKAI
JAV lietuvių literatūros istoriją anglų 

kalba ruošia Ant. Vaičiulaitis, dr. R. Šilba
joris, dr. K. Ostrauskas ir dr. V. Maciūnas.

NORIMA SURINKTI KNYGAS
Kanados tautinėje bibliotekoje įkurtas 

lietuviškas knygų skyrius. Į tą skyrių no
rima surinkti visą lituanistiką, visų lietu
vių autorių. — poetų, mokslininkų, — vei
kalus lietuvių kalba ir jų vertimus, o taip 
pat ir kitų tautybių autorių veikalus apie 
Lietuvą.

SLĖNIS SKAUTININKO VARDU
Šiais metais JAV mirusio vyr. sk. Stepo

no Kairio atminimui Chicagos skautai Ra
ko stovyklavietėje didelį slėnį pavadino jo 
vardu.

Tenai vyksta Lituanicos tunto sportiniai 
užsiėmimai.

TAUTOS GELBĖTOJAS
‘Aš esu tautos išgelbėjimas, sako Vieš
pats. Kokioje tik nelaimėje jie kreipsis 
į mane, aš juos išklausysiu ir visados 
būsiu jų vadovas* (Ps. 77,1).

Gyvenimas yra erškėčių kelias: turi sa
vo vargų, sunkenybių ir perpintas nelai
mių. Daug sunkenybių patys sau pasidaro
me savo nusikaltimais Dievui ir artimui. 
Pastebėję savas klaidas, turėtume jas ati
taisyti, nelaukdami, kad kiti jas mums ati
taisytų. V. Jėzus ragina mus budėti ir 
melstis, kad neįpultume pagundon ir ne- 
nusidėtume. Pritarimas pagundai, kad ne
paisytume kurio nors Dievo įsakymo, kai 
pilnai suprantame blogį ir laisva valia jo 
siekiame, sudaro nuodėmę. Tikintieji tu
rime V. Jėzaus paliktą mums priemonę sa
vo nuodėmių atsikratyti: tai atgailos sak
ramentas. Nusižeminęs atgailotojas šiame 
sakramente gauna kaltės atleidimą, dova
nojimą.

Kas tinka pavieniam asmeniui, tas tinka 
ir visai tautai. Mums reikia daryti atgailą 
ir už save ir už savo tautą. O Viešpats pa
šalins nelaimę.
Įsipareigojimai

Krikštą. Sutvirtinimą. Atgailą ir kitus 
sakramentus priimdami. įsipareigojame 
mylėti Dievą už visa labiausiai, o artimą 
kaip save. Kai žmonės užsimiršta savo įsi
pareigojimus. nustoja garbės, pasitikėjimo, 
gero vardo. Mūsų gyvenamuoju laiku daug 
žmonių laužo savo įsipareigojimus Dievui 
ir Bažnyčiai. Blogas pavyzdys veikia išti
kimuosius. sukeldamas pagundas. Ir čia 
tenka atsiminti Kristaus žodį: Budėkite ir 
melskitės, kad neįpultumėte į pagundą.

J. A. Valstybėse yra iš viso 203 milijo
nai gyventojų. Jų tarpe 1969 m. buvo 
47.872.089 katalikai, maždaug 10 kartų 
daugiau negu visoje Didž. Britanijoje. Ke
lių paskutinių metų bėgy Amerikos katali
kai nustojo viso būrio kunigų ir seselių 
vienuolių: jie neatlaikė pagundos, sulaužy
dami padarytuosius įžadus, ir pasitraukė iš 
kunigystės ir iš vienuolinio luomo. 1970 m. 
JAV katalikai turi 182 kunigais mažiau, 
negu pernai, ir 246 vienuoliais kunigais 
mažiau, negu 1968 m. Seserų vienuolių 
JAV liko 160.931. taigi mažiau negu pir
miau 6.236. Štai kodėl kalbama apie persi
laužimus. krizes. To nebūtų buvę, jei visi 
kunigai ir visos vienuolės būtų paklusę Iš
ganytojui: Budėkite ir melskitės, kad neį
pultumėte į pagundą.
Lietuvių draugas

1970 m. rugsėjo 8 d. popiežius Paulius 
VI priėmė kardinolo Richard James Cus
hing. Bostono arkivyskupo, atsistatydini
mą. Jis yra žymus Amerikos lietuvių drau
gas. daug gero padaręs. Gimė 1895.VIII.24. 
Bostono arkivyskupas nuo 1944 m. ir kar
dinolas nuo 1958 m. Dažnai jis užsukdavo į 
Brocktoną pas savo klasės draugą kun. 
prel. Pr. Strakauską ’lietuviškų bulvinių 
blynų paragauti'. Su lietuviškais reikalais 
jis yra artimai susipažinęs ir lietuvius ger
bia. Kun. prelatas Strakauskas buvo me
tais už jį jaunesnis ir mirė 1962. IX.13 d. 
Brockton, Mass.
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Ten susitiko su lietuviais
Iškyla apsipirkti apsiribojo vienu „uni- 

vermagu", kaip mūsų rusiškasis gidas va
dino tai, erdvi patalpa pirmajame pastato 
aukšte šiek tiek už miesto. Jos erdvumą 
sudarė daugiausia tai, kad maža kas joje 
tebuvo. Pusę visų prekių sudarė šlifuotas 
lietuviškas gintaras, visada įtvirtintas į ne
rūdijantį plieną ar kokį prastesnės rūšies 
metalą. Nemačiau auksinių darbų nei si
dabrinių. Mažytės mitologinės statulėlės, 
kurios atrodė gana meniškos, ir gražūs 
rankdarbiai buvo po stiklu, bet kainos bu
vo tikra nesąmonė. Nusipirkau lazdą su 
dailiai išdrožinėta galva, išpuoštas klum
pes ir gintarinių papuošalų. Vienas daik
tas, kurį aš tikrai norėjau nusipirkti, buvo 
didelė raudona vėliava su Lenino profiliu 
ir išsiuvinėtu rusiškomis raidėmis įrašu 
joje, bet man buvo pasakyta, kad ji buvo 
padovanota revoliucijos sukakties proga 
darbuotojams už jų puikų darbą.

Darbas laive neleido man apsilankyti 
angliškai kalbančiųjų mokykloje, kaip bu
vo mums numatyta. Tai. kurie buvo nuėję, 
paskui pasakojo, kad tai buvo pati malo
niausia iškyla iš visų. Jie ten išbuvo iki vi

LIETUVOS VALIUTA
1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigia

masis Seimas pravedė daug naujų įstaty
mų ir paruošė tautą valstybiniam gyveni
mui. Vienas svarbiausių to seimo atliktų
jų darbų buvo savos valiutos įvedimas. 
Prieš įvedant lietuvišką valiutą. Lietuvoje 
ėjo carinės Rusijos rubliai, paskiau ostrub- 
liai, ostmarkės ir kiti mažaverčiai pinigai. 
Tai buvo karo meto valiuta, kurios kur
sas kasdien vis krisdavo. Kartu su valiu
tos smukimu kilo kasdieninio vartojimo 
prekių kainos. Gaunamųjų už darbą pinigų 
neužtekdavo pragyvenimui. Pradėjo kilti 
streikai ir reikalavimai, kad būtų pravesta 
valiutos reforma.

Pirmiausia tuo reikalu susirūpino Vi
daus reikalų ministeris Kazimieras Oleka. 
Jis prikalbino Žemės ūkio ministerį Joną 
Aleksą ir reikalavimą iškėlė Ministerių 
kabineto posėdyje. Bet reformai buvo prie
šingas Finansų ministeris Jonas Dobkevi
čius, kuris tam pasiūlymui nedavė eigos. 
Pagaliau Valstiečių liaudininkų atstovai 
įteikė griežtą interpeliaciją (paklausimą 
raštu) savos valiutos įvedimo reikalu, ku
ri buvo svarstoma St. Seime 1922 m. liepos 
mėn. Visos frakcijos vieningai pasisakė už 
reikalą reformuoti valiutą ir Finansų mi- 
nisteriui J. Dobkevičiui pareiškė nepasiti
kėjimą. Finansų ministerių buvo pakvies
tas energingas ir gabus žmogus, Vytautas 
Petrulis. St. Seimas tuoj priėmė nutarimą 
ir pavedė Ekonominei komisijai paruošti 
Lietuvos piniginio vieneto įstatymo pro
jektą. Svarbiausia buvo nustatyti piniginio 
vieneto aukso vertę ir jo pavadinimą. Pir
mąjį klausimą pavyko išspręsti labai grei
tai. Nustatyta, kad piniginis vienetas tu
rės 0,150462 gramų gryno aukso, kas ati
tinka dešimtadaliui Amerikos dolerio.

Prieš įvedant lietuvišką valiutą, Lietu
voje kursavusios markės buvo vadinamos 
auksinais, o pfenigiai — skatikais. Tie žo
diniai pavadinimai savaime prigijo ir išsi
laikė. iki buvo įvesta lietuviška valiuta. 
Dėl naujų pavadinimų ir kilo ilgos diskusi
jos, nes kai kurie ir vyriausybės nariai ne
norėjo jų priimti.

Naujos valiutos piniginių vienetų pava
dinimus sugalvojo Steigiamojo Seimo at
stovas Ekonominės komisijos prezidiumo

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Dovanų siuntinys (1970) 1.
Naujos, specialios nailono nepermato

mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms 
arba bliuskutėms. 3J jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai 
arba moteriškai eilutei. 3 jardai crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali 
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar 
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.

{skaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas, siuntinys kainuoja 5-30. 0. 0.

Taip pat į ši siuntinį arba kitus jūsų 
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų. 
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0, vilnones gėlėtas skareles — 
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono Skareles
— £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 0. nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0. ir t. t.

Be to, persiunčiame ir pačių siuntėjų su
darytus siuntinius arba sudarome tokius 
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. telef.

durnakčio, gerdami su mokytojais vodką. 
Aš dar praleidau du filharmoninius kon
certus ir vaidinimą, bet nuėjau j sporto 
centrą ir sužavėtas sėdėjau, žiūrėdamas, 
kaip vietinių mergaičių komandos varžėsi 
dėl tinklinio čempionato. Kai mergaitės 
baigė, kai kurie mūsiškiai žaidė krepšinį.

Vakarais mes paprastai prisilaikydavo
me tos pačios rutinos. Pirmiausia Banga, 
kur išgerdavome butelį vietinio raudonojo 
vyno, vadinamo ..Obuolių”, arba saldaus 
Muskatelio. Paskui pro Sovietų aikštę ir 
per Daną į vienintelę vietą, kuri mums at
rodė panaši į mums įprastąjį barą — į Alu
dę. Paprastai lauke prie durų stovėdavo ei
lė, šaldama sniege, laukianti, kol žmonės iš
eis, kad jie būtų įleisti. iVeną vakarą mes 
laukėm beveik gerą valandą, bet atrodo 
verta, kai jau patenki į vidų, {rengimas 
spartakiškas: ilgi mediniai stalai su suolais 
abiejose pusėse, ir tu sėdiesi; stovėti nega
lima. Moteriškė atnešė didžiulį rudą moli
nį ąsotį stipraus, be putos alaus, panašaus 
j namų darbo, kurį tu piliesi į tokios pat 
medžiagos puodukus ir geri, tarytum nė 
nebus rytdienos. Neturiu net supratimo, 

sekretorius Vaclovas Vaidotas. Štai jo atsi
minimų ištraukos.

.Svarstant piniginio vieneto įstatymo 
projektą, visi siūlomi piniginio vieneto pa
vadinimai man nepatiko dėl jų ilgumo ir 
dėlei to. kad jie visi svetimtaučiui būtų 
sunkiai ištariami. Norėdamas sugalvoti 
naują, lengvesnį ištarti pinigo pavadinimą, 
aš paėmiau pagrindan mūsų krašto pavadi
nimą kitataučių kalbose ir pastebėjau, kad 
pirmos trys raidės visose kalbose praside
da vienodai “Lit“, išskyrus lietuvių kalbo
je, kur trečia raidė yra E. Prie pirmųjų 
trijų raidžių pridėjau galūnę “as“ ir gavau 
Litas.

„Išdėsčiau visus savo įrodymus, kad 
toks pinigo vardas ir lietuviui ir kitatau
čiui bus lengvas ištarti ir populiarins mūsų 
Tėvynės, tada mažai kur žinomą, vardą, 
vis dėlto balsuojant ekon. k-joje mano pa
siūlymas nepraėjo, žymią daugumą gavo 
„auksinas", refer. Akmenskio remiamas“.

Smulkųjį vienetą Akmenskis siūlė pava
dinti skatiku, o V. Vaidotas jam parinko 
cento vardą. Štai jo išvados:

„...Savo siūlymą aš rėmiau tuo, kad Lito 
vertė yra išvesta iš JAV dolerio, kur taip 
pat yra centai, ir kad šis vardas bus arti
mesnis Amerikos lietuviams, kurie tada 
nemažai dolerių prisiųsdavo savo gimi
nėms į Lietuvą. Skatikai man nepatiko, 
kaip lenkiško “grocz“ vertimas“. („Nepri
klausoma Lietuva“, 1955 m. Nr. 20).

Ekonominėje komisijoje balsuojant ant
ruoju skaitymu V. Vaidoto projektas gavo 
daugumą balsų, ir po to naujuosius pava
dinimus jau priėmė St. Seimas.

St. Seimo pirmininkas, einąs Respubli
kos Prezidento pareigas A. Stulginskis pi
niginio vieneto įstatymą pasirašė 1922 m. 
rugpiūčio 16 d. „Vyriausybės Žiniose“ įsta
tymas paskelbtas rugsėjo 25 d. Naujieji pi
nigai apyvartoje pasirodė spalio 1 d. Kei
čiami tos dienos kursu 170 ostmarkių už 
vieną litą. Eet ūkininkai, sumokėdami sa
vo tarnams metines algas, privalėjo mokėti 
už dešimt markių vieną litą. Kiek atsime
nu, tais metais pusbernio alga buvo 300 — 
400 markių. Tai jeigu jam alga būtų išmo
kėta pinigų keitimo kursu, tai už metų dar
bą būtų gavęs 2 ar 3 litus.

Pirmiausia apyvartoje pasirodė 1, 5, 20 
ir 50 centų vertės banknotėliai. Jie buvo 
spausdinami Čekoslovakijoje. Nors tuomet 
pinigų ir mažai turėdavome, bet tie centi- 
niai popieriukai gerokai išpūsdavo kišenes. 
O krautuvėse tų banknotėlių buvo pripo- 
kuoti kupini stalčiai. Kai atidarydavo stal
čių, tai ir iškildavo kupeta pinigų. O kai 
reikėdavo uždaryti, tai viena ranka spaus
davo žemyn pinigus, o kita stumdavo stal
čių. Po kiek laiko jau atsirado ir vieno li
to vertės banknotų, tai nereikėjo kišenėse 
nešiotis tiek daug popierinių centukų.

1925 m. kovo mėn. apyvartoje pasirodė 
pagal J. Zikaro paruoštą modelį Anglijoje 
pagamintos vario-aliuminio 1, 5, 10, 20 ir 
50 centų monetos. 1936 m. monetas jau 
pradėtos gaminti Lietuvoje. Pinigų kalyk
la buvo įrengta Kaune. ..Spindulio“ ben
drovės namų pusrūsyje, Miško g-vės Nr. 11. 
Buvo pastatytos dvi automatinės mašinos, 
kurių viena kaldino bronzines, o kita si
dabrines monetas. Vario bronzos monetų 
lydinys buvo sudarytas iš trijų metalų: 
95% vario. 4% cino ir 1% cinko. Sidabro 
monetos: vieno lito — 0.500, penkličio ir 
abiejų dešimtličių — 0. 750, ligatūrą (liga
tūra — pagalbiniai lydiniai) sudarė varis. 
(J. K. Karys, „Draugas", 1966 m. gruodžio 
24 d.).

1922 m. įvedus savąją valiutą, visos mar
kės savaime išnyko iš apyvartos, ir litas 
užėmė poziciją, kaip savo krašto oficiali 
valiuta. Tai buvo tvirtas ir pastovus pini
gas, ir jis toks išsilaikė iki pirmosios bolše
vikų okupacijos. Tik bolševikai jį nuverti
no ir pagaliau išėmė iš apyvartos. Jie išar
dė pinigų kalyklą, mūsų monetas išvežė į 
„turtingąją“ Rusiją ir sulydino. Apyvarto
je liko tik beverčiai rusiški rubliai.

V. Vytenietis 

kiek toks ąsotis alaus kaštuoja, nes mes 
niekada neturėjome progos mokėti. Visada 
Farrow žavesys žėrėdavo visoje patalpoje, 
kaip saulės šviesa, ir ąsočiai būdavo siun
čiami iš visų pusių — rusų jūrininkų, vie
tinių darbininkų, įsimylėjusių porelių, žve
jų ir. dailiomis uniformomis apsirengusių 
kadetų iš tūkstantį šešis šimtus jų turin
čios jūrininkų apmokymo mokyklos, kade
tų, kurie yra čia suplaukę iš visų Sov. Są
jungos kraštų. Atsimenu tą vakarą, kai 
Aludė buvo pilna tų kadetų. Nors jie ir 
draugiški buvo, bet nė vienas nemokėjo 
daugiau kaip porą angliškų žodžių, trūku
mas. kurį Farrow pasiryžo pataisyti: o kai 
mes išėjome, tai lydimi jaudinančio choro, 
kuris, nors ir su akcentu, tačiau atpažįsta
mai dainavo: „Stand in the band like a 
true Irishman".

Aludė uždaroma dešimtą, ir mes tada ei
davome per gatvę į Neptūną arba į Klai
pėdos restoraną Sovietų aikštėje pavalgyti. 
Paskui dar paskutinei valandai j Palangą, 
tą restoraną, į kurį pirmąjį vakarą ėjome 
su Waesel. Kadangi Farrow turėjo papro
tį pakeliui prisirinkti žmonių, tai paprastai 
nedidelė gaujelė susirinkdavo tai jaudinan
čiai valandai į Palangą. Ten visada būdavo 
Waesel su merginomis ir Vitalis ir Valdi- 
kas, taksio šoferis. Dažnai jie atsivesdavo 
brolius ir seseris ir savo merginas susitikti 
mūsų, ir saldus, malonus, stiprus šampa
nas tada plaukdavo sau.

Prieš pat vidurnaktį Valdikas. būdavo, 
susodina mus į savo taksį, ir pasileidžiame 
mes su Farrow, atvykdami prie uosto var
tų, kai laikrodis muša nustatytą grįžimo 
valandą. Daugeliui su ta grįžimo valanda 
ne taip sekėsi. Vadovybė be pasigailėjimo 
vykdė patvarkymą, ir išvada buvo ta, kad 
daugiau kaip pusė laivo įgulos neteko leidi, 
mų išeiti į krantą.

Iš pradžių buvo skaičiuota, kad Klaipė
doje prastovėsime ketvertą dienų, nes taip 
išgarbintajam sovietų darbininkui, pamai
nomis dirbančiam visą parą, neturėtų už
trukti ilgiau susitvarkyti su pusantro tūks
tančio tonų medienos masės popieriui. Bet 
praėjo daugiau kaip dvi savaitės, kol iš
plaukėme. Nors man patiko tas puikus pa- 
draugavimas restoranuose ir paūžimas, 
bet paskutinioji savaitė įkyrėjo. Kiekvieną 
rytą mums būdavo sakoma, kad išplauksi
me popiet, o kiekvienu popiečiu — kad tai 
įvyks sekantį rytą. Paskutines kelias die
nas laivas išbuvo „namų arešte", nes rusų 
vyresnybė tvirtino, kad kažkokie pinigai 
nėra pervesti į Maskvos banką. Kai paga
liau bankas patvirtino, kad pinigai jau 
pervesti ir mes jau buvome pasiruošę iš
plaukti, rusų kareiviai pradėjo penkias va
landas užtrukusią kratą, ieškodami pasi
slėpusių pabėgėlių, išlandžiodami kiekvie
ną laivo kampą. Mums buvo įsakyta sėdėti 
kajutėse, dvigubas malonumas mums, nes 
tai vyko darbo valandomis.

Nors ir niekada jau nebetektų būti ten, 
bet Lietuvos suminėjimas jau nebebus ma
no galvoje susijęs su kažkokiu neaiškiu 
Baltijos užkampiu, apgyvendintu tyliais 
žmonėmis, pasmerktais ilgai sunkios ver
gijos nakčiai. Aš atsiminsiu nepalaužiamą 
dvasią jos jaunimo iš tų malonių vakarų 
restoranuose, tai, ką Farrow pavadino „ka
pitalizmo sužydėjimu iš naujo“. Tie karto
jamieji klausimai: „Angliškų svarų? Deut- 
schmarkių? Kokį mes biznį galėtume pa
daryti?“ Irenos atkaklus tvirtinimas: „Mes 
esame lietuviai“. Ir tas uosto jauno darbi
ninko, kaip atrodo, savo žmonių prilaiko
mą jausmų pareiškimą nusakąs balsas, kai 
jis tarė: „Aš — nekenčiu — Rusijos“.

Taip pat aš atsiminsiu išplaukimo die
nos rytą. Farrow ir aš paskutinį kartą išbė
gome į krantą, norėdami panaudoti kitam 
niekam nebevertus rublius prisipirkti vod- 
kos ir šampano atsargoms. Staiga būrelis 
vaikų prie gatvės kampo tuoj sujudo, kai 
tik pamatė Farrow, ir atlydėjo mus iki pat 
uosto vartų, dainuodami: „Little brother, 
likite sveiki — cheerio, little brother".

Aną dieną sėdėjau Londono požeminia
me traukinyje ir pajutau, kad prieš mane 
sėdįs senis atidžiai žiūri į mane. Aš ne
smagiai sujudėjau ir piktai žvilgtelėjau, 
rodydamas savo nepasitenkinimą, bet jis 
neatitraukė savo akių nuo mano veido. Ne. 
ne nuo veido, bet truputį žemiau, nuo ma
no kaklaraiščio ar nuo mano marškinių. 
Kai vagonas jau buvo beveik tuščias, jis 
pasilenkė ir šypsodamas prabilo į mane to
kia kalba, kurios aš nesupratau. Pasakiau 
jam, kad aš kalbu tik angliškai. Jo šypsena 
dingo, ir aš pasijutau, tarytum būčiau įžei
dęs jį.

— Iš kur gavai šitą? — paklausė jis ma
ne. šįkart angliškai, rodydamas į lietuviš
ką segtuką atlape, kurį man yra davęs Vi
talis.

— Klaipėdoj, — pasakiau aš. — Mano 
laivas ką tik grįžo iš tenai.

Jis buvo jau senas žmogus, o seni nesku
ba rodyti savo jausmų; bet aš mačiau, kad 
jį jaudina tai, ko aš nepajėgiau suprasti. 
Klausimai buvo matyti jo akyse, bet jie 
taip ir liko nepasakyti. Jis žinojo, kad aš 
nepajėgčiau atsakyti. Jis žinojo, kad nie
kas jam negalėtų atsakyti.

— Ar patinka Klaipėda? — paprasčiau
siai pratarė jis.

— Taip, labai, — pratariau tiesą. — 
Ypač žmonės.

DU BOKSININKAI „LIETUVIAI“
į Europos jaunimo bokso čempionatą 

Vengrijoje Sov. Sąjunga pasirinko ir du 
„lietuvius" boksininkus — kaunietį J. Ko- 
lyčevą ir vilnietį V. Sadovskį.

TRYS MASINOS KLAIPĖDAI
„Tiesa" džiaugiasi, kad Lietuvos Tary

binėj piniginėj-daiktinėj loterijoje šįmet 3 
lengvąsias mašinas laimėjo Klaipėdos gy
ventojai.

PAIMTAS, BET NENAUDOJAMAS
Senoji Vilkaviškio „Žiburio" gimnazija, 

kuri išauklėjo daug Lietuvos rašytojų ir 
visuomenės žmonių, praeitų žiemą komu
nistų partijos nutarimu paversta krašto
tyros muziejum ir kilnojamoms dailės pa
rodoms skirtu pastatu. Bet dar niekas ne
pasirūpino tuo pastatu. „Literatūros ir me
no" savaitraščio skaitytojas klausia: „Lau
kiame. kol pastatas nugrius?"

,1. DEGUTYTĖS NAUJAS RINKINYS
Viena įžymiausių Lietuvos poečių, Jani

na Degutytė, vėl išleisdino naują eilėraš
čių knygą „Šviečia saulė“.

A. KRIVICKO DARBAI VILNIUJE
Vakarų Vokietijoje gyvenančio grafiko 

A. Krivicko darbų paroda atidaryta Vil
niaus Parodų rūmuose.

Joje išstatyta 40 dailės darbų.

ŠIRDIES RITMO SIMPOZIUMAS
Palangoje rugsėjo 6 d. atidarytas simpo

ziumas. skirtas širdies ritmo problemoms 
aptarti. Jame dalyvauja žymūs Sov. Są
jungos kardiologai.

MOKSLININKAI Į JAV
Du Lietuvos Mokslų Akademijos zoolo

gijos ir parazitologijos instituto mokslinin
kai. Ona Kublickienė ir Albertas Medzevi- 
čius. išvyko į Vašingtoną dalyvauti tarp
tautiniame parazitologų kongrese. Ten jie 
darys pranešimus.

VADOVĖLIU NĖRA
„Vaikas negavo vadovėlių...“ Tokie skun

dai. kaip rašoma, beveik kasdien pasiekia 
„Tiesos" redakciją......pirmosiomis mokslo
metų dienomis kai kurie mokiniai neturi 
vadovėlių. Tėvai gaišta brangų laiką, ieš
kodami po visus knygynus“.

„Tiesa“ rašo, kad reikia taisyti tokią pa
dėtį, ir ateityje mokykla turėtų atidžiai 
skirstyti talonus ir rūpintis supirkti senus 
vadovėlius.

Skaitytoju EaiSkai
KVIETIMAS Į DEMOCRATIC ALLIANCE

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Aš būčiau labai dėkingas, kad atspaus

dintumėte šį kreipimąsi į lietuvius.
Norėčiau atkreipti visų lietuvių dėmesį 

ir painformuoti apie organizaciją, kuri va
dinasi The Democratic Alliance.

Šios organizacijos tikslas yra kovoti 
prieš įvairiausius politinius kraštutinumus: 
komunizmą, marksizmą, anarchizmą ir fa
šizmą (National Front). Mes to tikslo sie
kiame organizuodami mitingus, demonstra
cijas, platindami atsišaukimus. Dabar di
džiausias pavojus žmonijai gresia iš komu
nizmo pusės, todėl mes stengiamės daryti 
viską, kas atkreiptų visuomenės dėmesį ir 
parodytų, kad dar didesniam pavojuj bus 
visa žmonija, jeigu komunizmas nebus su. 
naikintas.

Ši organizacija paplito Didžiojoj Brita
nijoj maždaug prieš dvejus metus, ir jos 
užuomazga prasidėjo Švedijoj ir JAV. Tai 
yra nepartinė organizacija, kuriai priklau
so įvairių luomų, profesijų, partijų ir tau
tybių žmonės. Čia. Anglijoj, jos nariais yra 
net Lord Aberdare ir Eward Taylor, kurie 
yra dabartinės valdžios ministerial. Atsi
minkite. kad The Democratic Alliance yra 
organizacija, kuri iš tikrųjų gali daug nu
veikti, nes mes turime visišką pritarimą ir 
paramą visų partijų parlamentų atstovų ir 
tų valstybių vyriausybių, kurioms gresia 
komunistinis pavojus. Mums daug padeda 
Pietų Vietnamo vyriausybė, nes tenai padė
tis yra kritiškiausia. Iš tikrųjų mums ne
maža rūpesčio kelia padėtis Pietryčių Azi
joj. nes jeigu tenai komunizmo plėtimasis 
nebus sustabdytas, tai visas Azijos žemy
nas. įskaitant ir Australaziją. bus pasmerk
tas komunistinei priespaudai. The Demo
cratic Alliance ne tik kovoja prieš komu
nistinę agresiją Azijoj, bet taip pat yra nu
sistačiusi ir prieš tuos krlštus, kuriuose 
komunizmas yra jau įsigalėjęs, kaip Sovie
tų Sąjungoje.

The Democratic Alliance turi centrinį or
ganą — National Organising Committee, 
sudarytą iš 12 narių, kurie yra dabartiniai 
tos organizacijos vadovai Didžiojoj Brita
nijoj. Be to. yra Tautinis Kongresas (Na
tional Congress), kurį sudaro skyrių at
stovai (po vieną iš kiekvieno skyriaus). 
Kiekvienais metais National Organising 
Committee pakeičia 4 narius naujais, ku
riuos Kongresas išsirenka iš savo tarpo. 
Daugumas narių priklauso skyriams, bet 
yra daug ir tokių, kurie priklauso tiesiogiai 
Centrui.

»★*★★*★★★★★**★**★*★<★♦★***★*★, 
ILGAI LAUKTA

K. Ališausko knyga „Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės“ I tomas, redagavo Pr. 
Čepėnas, jau atiduota spausdinti. Spausdi
na dr. M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

I tomas apima: Lietuva ir lietuviai pir
mojo pasaulinio karo metu, Lietuvos ka
riuomenės organizacija, lietuvių kovos su 
bolševikais ir bermontininkais. Knyga di
delio formato, apie 500 puslapių, 43 karo 
veiksmų brėžiniai, toto nuotraukos, san
trauka anglų kalba, kietais viršeliais. Bus 
baigta spausdinti, įrišta ir išsiuntinėjama 
1971 m. balandžio mėn.

Kviečiu į talką
būti knygos mecenatais, rėmėjais ir prenu
meratoriais! Kadangi sunku žinoti, kokį 
egzempliorių skaičių spausdinti, tai malo
niai kviečiu iš anksto knygą užsisakyti. Iš 
anksto knygą užsisakiusiems ir pinigus su
mokėjusiems jos kaina $12.00.

Veikalo rėmėjais bus paaukojusieji ne 
mažiau kaip $25.00.

Veikalo mecenatais bus paaukojusieji ne 
mažiau kaip $200.00.

Mecenatų ir rėmėjų sąrašas bus išspaus
dintas knygos pabaigoje.

Čekius ar perlaidas siųsti: K. Ališauskas. 
7312 So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, U. S. A.

Reiškiu pagarbą ir dėkoju
Kazys Ališauskas

iškirpti
K. Ališauskui
7312 So. Washtenaw Ave
Chicago. Ill. 60629

U. S. A.

Siunčiu knygai „Kovos dėl Lietuvos nepri

klausomybės“ išleisti $ ........ ......................

Adresas (rašyti aiškiai) .............................

Data .........  Parašas ..........

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥>

NAUJI DDT MILTELIAI
JAV vidaus reikalų sekretorius Hickel 

pranešė, kad jau išrasti nauji DDT milto- 
liai. kurie, atlikę savo uždavinį, patys su
sinaikins ir dar galės sunaikinti anksčiau 
išbarstytuosius DDT miltelius.

Kaip žinome. DDT milteliai buvo varto
jami naikinti vabzdžiams, bet jų nuodai 
pridarė daug žalos, sunaikindami paukš
čius, smulkius gyvius ir net žmones užnuo
dydavo

Aš kreipiuosi į visus lietuvius, ypač į 
jaunimą, ir kviečiu įsirašyti į The Demo
cratic Alliance sąjungą. Jūsų pareiga yra 
kovoti prieš kraštutinių kairiųjų siautimą 
ir skleidžiamas nesąmones, kurios kaip 
rykštės skaudžiai plaka mūsų dabartinę 
visuomenę. Kada tik turite progos, visuo
met atsikirskite tokiems asmenims, kaip 
Tariq Ali ir Peter Hain, kurių vienintelis 
tikslas — sunaikinti mūsų civilizaciją. To
dėl organizuokitės į skyrius, išeikite į vie
šumą, kad visi pajustų jūsų buvimą. Kovo
kite prieš bet kokį komunistinį aktyvumą, 
kaip pavyzdžiui: jų ruošiamąsias parodas, 
atsilankančias iš Sovietų Sąjungos ar kitų 
komunistinių kraštų sporto ir meno gru
pes, ruošdami protesto eisenas, mitingus.

Jeigu jums reikėtų kokios nors pagalbos 
ar patarimų, visuomet galite kreiptis j Na
tional Organising Committee (centrinį or
ganą). kuris mielu noru jums padės. Mes 
galime parūpinti net tokių prelegentų, kaip 
parlamento atstovų ir diplomatinio korpu
so narių; tūkstančiais atsišaukimų, filmų, 
apskritai visko, kas tik turi ryšio su kova 
prieš komunizmą.

Svarbiausia, kad kiekvienas komunistas 
žinotų, jog visas laisvasis pasaulis yra nu
sistatęs prieš juos. Čia universitetų studen
tai galėtų daug kuo padėti, nes. kaip žino
me. beveik visas aktyvus politinis veiki
mas yra susikoncentravęs universitetuose. 
Todėl prisidėkite prie jūsų universiteto 
The Democratic Alliance skyriaus. Jeigu 
tokio nėra — patys įsteikite. Priešinkitės 
kairiajam sparnui universiteto rinkimuose
— pagaliau mes turime palaužti jų domi
navimą Studentų Sąjungos (National Uni
on of Students), kuri dabar yra beveik jų 
rankose.

Apgailėtina, kad iki dabar nebuvo glau
desnio bendradarbiavimo tarp mūsų ir pa
bėgėlių organizacijų kovoje prieš komuniz
mą. Todėl aš dar kartą prašau paremti 
mus. įsirašant į The Democratic Alliance. 
Jeigu norite gauti daugiau informacijų — 
rašykite arba skambinkite šiuo adresu:

L. F. Wooler. The Secretary. The Demo
cratic Alliance. 201. Woodside Green. Lon
don, S. E. 25. (Telephone: 01-656-0863).

Jeigu jūs norėtumėte tuoj pat įsirašyti
— pasiųskite 10 šil. vienerių metų nario 
mokestį tuo pačiu adresu.

Su didžia pagarba

Paul Navickas
(National Organising Committee narys)
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Europos lietuviu kronikų
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 3 
šil. P. Zagurskas. 13 šil. L. Čiudiškis, 8 
šil. J. Strumskis, 6 šil. V. Paliuškevičius, 
4 šil. S. Avižienius, po 3 šil. K. Savonis, P. 
Žilinskas, P. Juška, A. Kietavičius ir V. 
Budrys. 1 šil. K. Kamarauskas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Dr. J. Mockus aukojo 10 svarų. R. Spalis- 

Giedraitis ir J. Vilčinskas po 5 sv., P. šab- 
linskas ir M. Zarinskas po 2 sv. ir K. Jan
kus — 1 svarą.

Vienas aukotojas laiške rašo: „Aš tikiu, 
kad šis jūsų kvietimas talkininkauti ne
liks šauksmu tyruose, nes šiam kilniam 
tikslui gali aukoti ir aukotis visų pasaulė
žiūrų lietuviai“. Kitas rašo: „Geriau duoti, 
negu prašyti“.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
T. F. ATSTOVYBĖ D. BRITANIJOJE
P. S. Aukotojai, kurie siunčia čekius ar 

pašto orderius, prašomi juos perbraukti ir 
užrašyti juose angliškai Lithuanian Natio
nal Fund in Gr. Britain.

SERGA TARYBOS PIRMININKAS
Dėl pablogėjusios sveikatos DBLS Ta

rybos pirm. V. Ignaitis perdavė savo parei
gas vicepirm. D. Banaičiui.

V. Ignaitis grįžo iš ligoninės į namus, bet 
kurį laiką dar negalės dirbti.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Spalio 10 — 11 dienomis Liet. Sodyboje 

įvyks Didžiosios Britanijos Liet. Jaunimo 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dienotvarkė:
Šeštadienį, 3 vai. p. p. atidarymas, įstatų 

svarstymas, diskusijos. 7 vai. vakarienė, 8 
vai. šokiai.

Sekmadienį, 9 vai. pusryčiai, 10 vai. val
dybos ir kt. organų rinkimai, klausimai ir 
sumanymai, 12.30 vai. suvažiavimo uždary
mas, 1 vai. p. p. pietūs.

Kviečiamas visas D. Brit. L. Jaunimas 
kuo gausiau dalyvauti. Nakvynės ir išlai
kymo mokestis — 1 sv. asmeniui. Grupės 
ir pavieniai asmenys registruojasi pas J. 
Alkį Lietuvių Namų adresu iki spalio 4 d. 
Prašoma nesivėluoti.

Suvažiavimo tikslas yra apjungti D. Brit. 
Liet, jaunimą į vieną organizaciją, kuri 
veiktų DBLS rėmuose. Finansinę paramą 
teikia DBLS.

Lauksime atvykstant.
Organizacinis Komitetas

LONDONAS
GRĮŽTA KUN. DR. J. SAKEVIČIUS

Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, sugrįš į 
Londoną rugsėjo 24 d.

Mišios Steig. Seimo sukakties proga
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų su

kaktį minint. Sąjungos Valdybos intenci
jomis bus laikomos Mišios rugsėjo 20 d.. 
11 vai. Lietuvių bažnyčioje.

švč. Sakramentas bus išstatytas
švč. Sakramentas bus išstatytas spalio 

4 d„ nuo 9.30 iki 11 v. Lietuvių bažnyčioje.

RUDENS BALIUS
Londono Moterų Šv. Onos Draugija ruo

šia rudens balių spalio 3 d., šeštadienį. 
Sporto ir Socialiniame Klube (345A Victo
ria Park Rd.).

Pradžia 7.30 vai. vakare, [ėjimas 5 šilin
gai.

Kviečiami dalyvauti Londono ir apylin
kių lietuviai.

LIET. SODYBA
SEZONO UŽBAIGIMAS SODYBOJE

Sezono užbaigimo balius šiais metais So
dyboje įvyks spalio 10 d. Šokiams gros ge
ra kapela, baras veiks iki 12 vai. nakties. 
Įėjimo mokestis 5 šil., įskaitant stiklą 
alaus ir užkandžius.

Taip pat tuo laiku — spalio 10 ir 11 die
nomis Sodyboje įvyks jaunimo konferen
cija.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 26 d„ 6 vai. vak., Lenkų klubo salėje, 
Whitefriars Lane, Coventry, rengia

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt. šo-
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno ka
pela. baras su įvairiais gėrimais ir užkan
dinė veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame gausiai atsilankyti. .

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
LAS Nottinghamo Skyrius rugsėjo 26 d. 

Ukrainiečių Klubo salėje, Bentick Rd., ren
gia

TAUTOS ŠVENTĖS 
minėjimą. Eus paskaita, programa, loteri
ja ir šokiai. Gros ukrainiečių orkestras.

Pradžia punktualiai 6.30 vai.
Įėjimo kaina 2/6.
Kviečiame visus apsilankyti.

Skyriaus Valdyba

Jaunimo, Sielovados ir Spaudos Židinys,
16 Hound Rd., West Bridgford,

Nottingham NG2 6AH. Telef. 85738

ROŽINIS SPALYJE
Spalio mėnesį Lietuvių Židinyje rožinio 

pamaldos bus kasdien 7 vai. vakare. Nega
lintieji dalyvauti, kviečiami jas atlikti na
mie. Jei kada pamaldų laiką reikės pakeis
ti, bus pranešta atskirai.

SEKMADIENINĖ MOKYKLA
Lietuviškoji mokyklėlė Židinyje sekma

dieniais po liet, pamaldų žada būti ir šiais 
mokslo metais. Tėvai maloniai kviečiami 
vaikus užrašyti ir siuntinėti. Smulkesnės 
žinios gaunamos Židinyje.

BRADFORDAS
KONCERTAS

Pavergtųjų tautų komitetas rugsėjo 26 
d., šeštadienį, rengia KONCERTĄ ukrai
niečių salėje (13 Claremont. Morley St.) 
Bradforde.

Programą atliks šešių tautų grupės, j' 
tarpe ir mūsų „Atžalynas".

Pradžia 6.30 vai. v.
Vyties Klubo Valdyba

PADĖKA
Ryšium su suruoštuoju Tautos šventės 

minėjimu Bradforde Vyties Klubo Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja: ponui P. Mašalaičiui 
už paskaitą, ponui J. Černiui ir kiekvienam 
jo vadovaujamo okteto dalyviui už žaviai 
atliktas dainas, poniai E. Navickienei už 
paskaitymą savos kūrybos ir programos 
pranešinėjimą, ponui V. Šalčiūnui už de
klamaciją ir „Atžalyno“ jauniems šokė
jams; ponui Gerdžiūnui už vaisingą loteri
ją; poniai Gelvanauskienei, ponams Le- 
vinskui, Dimšai ir Murauskui už ekskursi
jų suorganizavimą ir visiems darbu ar da
lyvavimu prie pasisekimo prisidėjusiems 
— nuoširdus lietuviškas ačiū.

Vyties Klubo Valdyba

GLOUCESTERIS
LIETUVIŠKI FILMAI

Gloucesterio, Stroudo ir artimesnių bei 
tolimesnių apylinkių lietuviams ir jų bi
čiuliams Lietuvių Židinys iš Nottinghamo 
rugsėjo 26 d., 6 vai. vakare, lenkų klube, 
78 Weston Rd., Gloucester GLI 5 AX, pa
rodys patrauklių lietuviškų spalvotų gar
sinių filmų, kuriais galės žavėtis visokio 
amžiaus žiūrovai. Mirgės spalvingi, grakš
tūs liet, tautiniai šokiai, skambės liet, dai
nos. Nepasikartojančia proga visi pasinau
dokime!

Po filmų bus linksmoji dali1-.

NORTHAMPTONAS
PADĖKA

1970 m. liepos 13 d. netikėtai mirus mū
sų brangiam ir mylimam vyrui ir tėveliui, 

a. a. Antanui Barančiukui,
visiems reiškusiems mums gilią užuojau
tą ir paramą, laiškais ir asmeniškai, mums 
sunkioje ir skaudžioje valandoje, — po
nams švalkams, p. S. Šimkui, p. A. Linke
vičiui. p. p. Klumbiams, p. Davidzinskui, 
p. Bliūdžiūtei, Mrs. Williams. Mr. & Mrs. 
Collmen. kunigams Father Philips, Father 
Horan, kun. S. Matuliui, taip oat dar kartą 
lietuviams, gyvenantiems Amerikoje, reiš
kusiems mums gilią užuojautą ir parama, 
visiems reiškiu labai labai širdingą padė
ką.

Nuliūdę žmona Stefanija, dukra Aldona, 
sūnūs Antanas-Rytis ir Algimantas

DERBY
PADĖKA DERBIO LIETUVIU KLUBUI
Rugsėjo 12 d. jų surengtame Tautos 

Šventės minėjime klubo pirm. P. Makūnas 
klubo vardu mane apdovanojo Lietuvių 
Fondo išleista sidabrine moneta paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 50 metų su
kakčiai.

Nuoširdžiai lieku dėkingas jums, mieli 
derbiečiai, už tą dovaną ir labai nuoširdų 
lietuviškų priėmimą.

Ta pačia proga reiškiu nuoširdų ačiū 
dailininkui Vincui Jakubaičiui. kuris ap
dovanojo mano šeimą savo drožiniu, vaiz
duojančiu lietuvišką koplytėlę ir kaimo 

j kryžių.
Jonas Parulis

VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENA

Tautos šventės proga Lietuvių Bendruo
menės atstovybė prie Nordrheimvestfalijos 
vyriausybės kartu su Bonn-Koeln apylin
kės valdyba rugsėjo 26 d. Bonn-Bad Go- 
desberg, Schloss Annaberg, Annaberger 
Str. 400, ruošia Lietuvių dieną.

Programoje numatyta — liaudies dainos 
bei tautiniai šokiai, kuriuos atlieka Belgi
jos Lietuvių Bendruomenės tautinių šokių 
ansamblis, šoka Nordrheinwestfalijos tau
tinių šokių grupė, dainuoja kvintetas Bal
tija.

apylinkės iniciatorių bei organizatorių, 
įgalinęs savo vadovaujamon Eonn-Koeln 
apylinkėn per, palyginti, trumpą laiką su
burti nemažą skaičių mūsų tautiečių, ypač 
jaunimo, dėkodami už jo sėkmingą darbą, 
nariai įteikė jam dovaną — Lietuvių En
ciklopedijos 15 tomą, linkėdami jam viso 
gero naujoj gyvenvietėj — Bremene.

Išrinkta į naują valdybą: pirm. R. Šile
ris, ižd. A. Makutėnas ir sekr. J. Jasulaitis, 
kandidate P. Ivinskienė. Jaunimo Sekci- 
jon įėjo: H. Bertulaitis. V. Pajarskaitė ir 
D. Pikšneiderytė. Kontrolės komisiją su
daro: A. Kalfeldas ir J. Packevičius, kandi
datu A. Šmitas.

Dainuoja solistė Hermanienė iš Muen- 
cheno, jai akomponuoja A. Hermanas. Lite
ratūros vakaras, kuriame savo kūrybą 
skaito Eduardas Cinzas (Briuselis), Tere
sė Pautieniūtė (Čikaga), Kristina Lendrai- 
tytė (Gelsenkirchenas).

Bus linksmavakaris su lietuviška ir tarp
tautine muzika.

Pamaldas katalikams laikys vysk. dr. A. 
Deksnys. evangelikams kun. senj. A. Kele- 
ris.

Pamaldos prasidės 17 vai.

PASIKEITĖ VALDYBA
Atsisveikindami su ilgamečiu apylinkės į 

pirmininku Kasparu Dikšaičiu. kuris 
mums visiems labai uoliai ir su dideliu pa- į 
siaukojimu tarnavo, buvo vienas iš šios i

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Spalio 3 d., 2 vai. popiet, šaukiamas Ra- 
ono Vadijos. vienetų vadovų ir vienetų tė
vų komitetų pirmininkų suvažiavimas ir 
posėdis Jaunimo Židinyje (16 Hound Road. 
West Bridgford. Nottingham. NG 2 6AH), 
kuriuose bus aptariami tolimesnės skautiš
kos veiklos ir ateinančių metų bendros 
skautų stovyklos reikalai.

Visi kviečiami dalyvauti ir prašomi nesi- 
vėlinti.

Dienotvarkėje: posėdžio atidarymas, dar
bo prezidiumo kvietimas, Rajono Vado 
pranešimas. Dvasios Vadovo pranešimas, 
Seserijos Vadeivės pranešimas, Brolijos V- 
jos Vietininko pranešimas, vietovių viene
tų pranešimas, skautų bendros stovyklos 
klausimas, pranešimas apie skautų tarp
tautinės vėliavos šventinimo iškilmes, ei
namieji reikalai, klausimai ir sumanymai, 
posėdžio uždarymas.

Rajono Vadas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — rugsėjo 27 d., 1 v. 

P. P.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
GLOUCESTERIS — rugsėjo 26 d., 13.15 

vai., šv. Petro bažnyčioje, London Rd.
STROUDAS — rugsėjo 27 d., 12 vai., Bee

ches Green.
COVENTRYS — spalio 4 d., 12.45 vai., Šv. 

Elžbietos bažn., St. Elizabeth's Rd.
NOTTINGHAMAS — spalio 4 d„ 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
CORBYS — spalio 11 d., 12 vai., šv. Patri

ko bažn., Gainsborough Rd.
BIRMINGHAMAS — spalio 11 d.. 11 vai., 

šv. Jono vienuolyne, 21 Park Rd.. Mose
ley.

DERBYS — spalio 18 d., 11 vai.. Bridge 
Gate.

NOTTINGHAMAS — spalio 18 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

MANCHESTER — rugsėjo 27 d.. 11 vai.
ECCLES — spalio 11 d., 12.15 vai.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Kun. Butkus — Tautų šventovėse. Kelio

nės įspūdžiai. Kaina £2. 3/6
B. Pūkelcvičiūtė Rugsėjo šeštadienis. 

Premijuotas romanas. £2. 3/6
A. Baronas — Išdžiūvusi lanka. Novelės.

----------£2. 0. n
Vilniaus lietuvių liaudies dainose £2. 3/6
Antroji banga -----------£1. 11. 0

Lietuvių apysakos ----------£1. 6. 0
A. Gerutis — LITHUANIA 700 YEARS

---------- £5. 5. 0
B. Raila Dialogas su lietuviais £3. 0. 6 
Gintaras, tautiniai dirbiniai, tautiniai

rūbai, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd., 

KEW-SURREY.

IR VASARA, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 

Ir neliks kišenė kiaura!

3. ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79,Victoria Crcsc., Eccles. 

Manchester

XVII LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

(tęsinys iš praeito numerio)

Tą patį ketvirtadienį vakare paskaitą 
apie
Ateitininkų įnašą į lietuvių literatūrą 
(Ateitininkijos 60 metų proga) skaitė V. 
Natkevičius.

Paskaitininkas išskyrė 4 ateitininkų ra
šytojų kartas. Pirmosios kartos centre, ša
lia Adomo Jakšto, Motiejaus Gustaičio, 
Mykolo Vaitkaus, Liudo Giros ir Jurgio 
Tilvyčio, pastatė beletristinę klasikę Mari
ją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą.

Antrosios kartos pirmoj bangoj V. My
kolaitis-Putinas laikytas bene didžiausiu 
mūsų tautos rašytoju, šalia jo iškeltas 
Faustas Kirša.

Antrosios bangos pagrindinės asmeny
bės — poetai Bern. Erazdžionis ir Salomė
ja Neris-Bačinskaitė, vėliau pasidavusi ko
munistų įtakai. Beletristikoj žymiausi šios 
kartos rašytojai: Antanas Vaičiulaitis, Vin
cas Ramonas, Juozas Grušas. Taip pat stip
rūs kūrėjai yra Nelė Mazalaitė, Juozas 
Paukštelis, Jonas Grinius. Tai pačiai kar
tai priklauso Petrė Orintaitė, Kardė Pažė
raitė, Vyt. Tamulaitis, Stasys Tamulaitis, 
Pr. Naujokaitis, Jer. Ignatonis, J. Krali- 
kauskas, St. Būdavas, J. Tininis, Kuosa- 
Aleksandriškis.

Treciojoj kartoj žymiausia vieta skirta 
trims žemininkams — Vytautui Mačerniui. 
Nykai Niliūnui ir Kaziui Bradūnui. Dau
giau ar mažiau suminėti Vincas Kazokas, 
Pr. Kozulis, St. Prapuolenytė, VI. Prosčiū- 
naitė, L. Žitkevičius-Žitkus, K. Zupka. Iš
skirti stiprūs lyrikai Leonardas Andriekus 
ir Julija Švabaitė-Gilienė. Beletristikoj 
šauniai pasireiškė Aloyzas Baronas, Albi
nas Baranauskas, toliau P. Jurkus, Č. 
Grincevičius, Anat. Kairys, V. Volertas ir 
kiti.

Ketvirtoj, pačioj jauniausioj kartoj su
minėta poetė Bogutaitė-Keblienė ir 10 pir
muosius žingsnius bežengiančių jaunųjų 
poetų.

Ateitininkai per 60 metų lietuvių litera
tūrai iš viso davė apie 80 rašytojų.
Tėvynės valandėlės dienos
pamaldas penktadienį rytą didžiojoje Aka
demijos koplyčioje laikė kunigai prof. J. 
Jūraitis. dr. P. Celiešius, Br. Liubinas, J. 
Margis ir prof. Rabikauskas. Per pamoks
lą prof. Jūraitis atsakė į tris klausimus: 
kaip laikytis šių dienų tėvynės atžvilgiu, 
kodėl norime likti lietuviais ir kodėl šį ry
tą susirinkome į bažnyčią. Atsakė jam bū
dingu būdu.

Vienintelę tą dieną paskaitą skaitė etno
logas Juozas Lingis. Jo tema Pasirodo der
lius kukurūzams grojant (Gyvenimiškųjų 
tradicijų nauji elementai ir naujas turinys 
Lietuvoje).

Prelegentas konstatavo, kad sovietai 
Lietuvoje stengiasi pakeisti žmonių tradi
cijas. Ypačiai nuo 1963 m. sovietiniai parei
gūnai ir etnologai ima kurti naujus papro
čius. Tai pastebima visų pirma šeimos gy
venimo srity. Per vestuves, pavyzdžiui, tik 
šiek tiek pakartojami senieji vestuvių dra
mos papročiai, visai atmetant marčios gau
bimą nuometu. Vietoje bažnytinių apeigų 
atliekamos naujos apeigos metrikacijos 
biure. Vietoj krikštynų įvedamos vardynos 
(taip pat metrikacijos biure). Kai kurios 
šventės gauna tarybinius pakaitalus: Užga
vėnės virsta žiemos švente, nugalabijant 
senį šaltį, kuris šioj šventėj yra naujas ta
rybinis (rusiškas) elementas, bet palieka
mi ir senieji veikėjai — lašininis su kana
piniu. Ypač atgaivinti rugiapiūtės papro
čiai. bet pati rugiapiūtė virsta derliaus nu
ėmimo švente. Derlius net supersonifikuo- 
jamas, o šventė tampa karnavalu. Joninės 
verčiamos vasaros švente. Per jas, kaip ir 
seniau, ieškoma paparčio žiedo. Suranda jį 
ne atskiras asmuo, bet kolektyvas, kuris 
betgi ne didžiulius turtus atidengia, o spe
kuliantus. vagis, degtindarius, chuliganus.

Diskusijose svarstyta, ar išliks dabar ku
riamos sovietinės tradicijos. Prieita išva
da, kad daugumas jų išnyks. Nepaisant di
delių pastangų ir propagandos, daugelis, 
atlikę ceremonijas metrikacijos biure, sku- 
ba į bažnyčią. Žmonės nenori, kad iš šei
myninių švenčių būtų išjungtas Dievas.

Į Tėvynės valandėlę, vykusių vakare, 
prisirinko pilna salė (apie šimtas) žmonių. 
Ją atidarė meninių renginių organizatorė 
Alina Grinienė, pranešinėjo M. Saulaitytė. 
Iš įvairių kraštų improvizuotas choras pa
dainavo porą dainų ir pašoko Šustą ir Suk-
tinj. Studentai A. Šmitas. P. Nevulis ir Ku- 
raitė perskaitė atsakymus į tris klausimus, 
susijusius su jaunimo lietuvybe ir prieš tai 
visų išdiskutuotus. Kr. Butvydaitė ir S. Li- 
šauskas papasakojo, kaip jie tapo sąmonin
gais lietuviais. Studentės L. Antanavičiūtė 
ir B. Vaičjurgytė meistriškai paskaitė R.

Bičiūno eilėraščius iš „Tiltai ir tuneliai“. 
Dainavo ir visa salė. K. Ivinskis padekla
mavo P. Vaičiūno eilėraštį. Mokyt. EI. Era- 
dūnaitė jautriai ir gabiai paskaitė savo tė
velio K. Bradūno eilėraščių ciklą apie 
Donelaičio kapą. Tėvynės valandėlė baig
ta tautos himnu.

Paskutinę Stud. Savaitės paskaitą skaitė 
prof. Zenonas Ivinskis tema
Lietuvos steigiamasis seimas: jo kilmė ir 
reikšmė (1920-1970)

Paskaitininkas žvelgė į kelias lietuvių 
konferencijas, kurios nutiesė kelią Steig. 
Seimui. St. Seimo rinkimų įstatyme buvo 
pramatyta išrinkti 229 atstovai, bet išrink
ti tik 112, nes dalis Lietuvos žemių buvo
okupuotos (Vilniaus kraštas ir Klaipėda).

Krito į akis išrinktojo Seimo jaunumas: 
iki 30 metų amžiaus buvo 29 atstovai ir tik 
8 peržengę 50 metų. Pati seniausia atstovė 
Petkevičaitė-Bitė, atidariusi Steig. Seimą, 
buvo 59 metų amžiaus. Savo socialine-pro- 
fesine sudėtimi St. Seimas atstovavo vi
siems Lietuvos gyventojų sluoksniams: nuo 
paprasčiausio liaudies žmogaus (kalvio, 
račiaus) iki profesoriaus. Seime buvo ypač 
daug mokytojų, savivaldybių darbuotojų ir 
kt.

Krikščionys demokratai laimėjo absoliu
tinę daugumą, pravedu 59 atstovus, liaudi
ninkai su valstiečių sąjunga 29 ir t. t. Iš 
tautinių mažumų žydai pravedė 7 atstovus, 
lenkai 3 ir vokiečiai 1.

St. Seimas per 29 savo darbo mėnesius 
paskelbė per 300 įstatymų, kurių svarbiau
sieji buvo Valstybės konstitucijos paruo
šimas, žemės reformos įstatymas, savos va
liutos (lito) įvedimas, universiteto įsteigi
mas.

Išvada — prieš 50 metų buvo padėti pa
grindai nemariai Lietuvai, kuri ir po 30 so
vietinės okupacijos metų tebežėri kaip 
auksas.

Diskusijose buvo pareikšta nuomonių, 
kad St. Seimo pasirinktas prancūziško tipo 
parlamentarizmo kelias gal buvo per radi
kalus. Geriau būtų tikęs prezidentinis re
žimas. Prieita išvados, kad ano meto sąly
gomis St. Seimas atliko maksimumą gali
mų atlikti darbų.

šeštadienį vakare Studijų savaitės da
lyviai ir svečiai turėjo progą pasigėrėti 
aukšto lygio muzikos koncertu. Iš Lenkijos 
atvykusi pianistė Aldona Dvarionaitė da
vė piano rečitalį, kurio programą sudarė 
dvi dalys: lietuviškų ir tarptautinių kūri
nių. Pirmoje dalyje viešnia paskambino ke
turis Konstantino Čiurlionio preliudus ir 
10 Balio Dvariono pjesių, parašytų savo 
dukrelei, kai ji buvo dar maža. Pjesių pa
vadinimai — Prie senos varpinės. Preliu
das, Lietaus lašai, Polka. Lapelis iš albu
mo, Lopšinė, Liūdesys, Intermezzo. Nok- 
turnas ir Šokis. .

Po pertraukos buvo išpildyti Johannes 
Brahmso du intermezzo ir Franz Liszto so
nata h-mol. Publikai labai prašant, viešnia 
dar paskambino trečiąjį Brahmso inter
mezzo. VLB Stuttgarto apylinkės pirmi
ninkė Z. Glemžienė ir dr. B. Paltarokaitė 
įteikė pianistei po gražių gėlių puokštę.

Koncertą girdėję vokiečiai apgailestavo, 
kad jis buvo tik palyginti, siauram rateliui 
skirtas.

Akademijos svetainėje Nuertingeno mo
kyklos kvartetas, vadovaujamas Lutzo. gro
jo vokiškas melodijas. Vyko šokiai. 
Paskutines šv. mišias 
sekmadienį. 10 vai., Akademijos didžiojoje 
salėje aukojo vysk. A. L. Deksnys su kuni
gais tėv. A. Bernatonių, dr. Celiešium, Br. 
Liubinu, prof. Rabikausku ir tėv. dr. žala- 

i liu.
Tuoj po pamaldi! įvyko baigiamasis po

sėdis.
Moderatorius V. Natkevičius pakvietė 

Stud. Savaitės dalyvius pareikšti savo nuo
mones. Kalbėtojai pasidžiaugė geru šių 
metų Savaitei parinkimu ir pageidavo, kad 
ir ateity būtų išlaikytas šiemetinis lygis. 
Siūlė kviesti paskaitininkų iš Lietuvos ir 
kitataučių, mokančių lietuviškai.

Techninės komisijos pirmininkas kun. 
Br. Liubinas pranešė, kad Stud. Savaitėje 
dalyvavo apie 130 tautiečių iš 11 valstybių: 
iš Argentinos. Austrijos. Belgijos, Italijos. 
JAV-bių, Kanados. Lenkijos, Prancūzijos. 
Švedijos. Šveicarijos ir Vak. Vokietijos.

V. Natkevičius davė per visą savaitę 
skaitytų paskaitų skerspiūvį. Jis padėkojo 

i visiems prelegentams už paskaitas. Vokie
tijos lietuvių bendruomenei už finansinę 
paramą, meninės programos atlikėjams už 
kultūrines pramogas, dail. A. Krivickui už 
spaudos ir dailės parodos surengimą, prof, 
dr. J. Jūraičiui už kasdienines pamaldas ir 

i pamokslus, vysk. A. L. Deksniui už sekma
dienio mišias ir pamokslą, techninei komi
sijai už uolų triūsą ir gerą Savaitės organi
zaciją ir paskelbė, kad šiemetinė Studijų 
savaitė baigta. (VKV Inform.)

NAUJA JŲ GYVENIME
Buvęs mūsų apylinkės pirmininkas K, 

Dikšaitis rugsėjo 19 d. susituokė su kun. 
senj. Kelerio dukra Jadvyga.

Apylinkės narys dr. Algimantas Gintau
tas atidaro spalio 1 d. savo gydytojo kabi
netą Bonnoje. Bertha von Suttner Platz.

Pavergti lietuviai džiaugiasi, girdėdami 
laisvą žodį per Tautos Fondo lėšomis iš
laikomas radijo programas. Tautos Fon
das laukia Tavo aukos tam darbui.
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