
SIONIZMAS IR ANTISEMITIZMAI
Vašingtono spaudoje praėjusią vasarą ir 

šį rudenį tebevyksta aštrus pokalbis žydų, 
sionizmo klausimais tarp G. Zimano, Vil
niaus „Tiesos" vyr. redaktoriaus, ir Abrao
mo Brumbergo bei kitų.

Pasisakymai kelius kartus yra pasirodę 
„The Washington Post" dienraščio skilty
se. Pokalbį pradėjo A. Erumberg š. m. bir
želio 28 d. straipsniu „Rusija sukuria sio
nistus". Jis iškėlė antisemitizmo, prieš žy
dus nukreiptas nuotaikas Sovietų Sąjungo
je ir jas siejo su sionizmo apraiškomis.

Tas Vašingtono įtakingas ir plačiai skai
tomas dienraštis rugsėjo 10 d. išsispausdi
no G. Zimano atsakymą — laišką. Jis dės
tė: antisemitizmas esąs sionizmo padarinys. 
Zimanas teigė, kad „tarybinis kraštas“ ko
vojąs prieš sionizmą, bet ne prieš žydus, jų 
kultūrą, tautą ar prieš Izraelio valstybę. 
Zimanas aiškino, kad tik „nesocialistiniai 
kraštai" turį antisemitines organizacijas, 
kurios vedančios atvirą propagandą prieš 
žydus. Zimanas savo laiško pabaigoje pa
žymėjo, kad sovietų žydai pasirinkę rusų 
kalbą, nors jie ir toliau likę žydais. Jis pa
klausė: kiek vaikų mokosi jidiš kalbos New 
Yorko mokyklose?

Rugsėjo 21 d. „The Washington Post“ į 
paskelbė Vašingtone gyvenančio Abraomo 
Brumbergo atsakymą žydui Zimanui. Įdo
mesni šio atsakymo bruožai: Jei Zimanas 
teigia, kad „socializmas naikinąs naciona
lizmo pagrindus ar nacionalinę neapykan
tą“. tai Brumbergas čia atsako: „socializ
mui“ jau veikiant 35 metus, Sovietų Są
jungoje ne tik klesti antisemitizmas, bet ir 
nacionalinė neapykanta. Maža to — tai di
dėja net aliarmuojančiu tempu.

SEPTYNIOS dienos
Stalinistų suokalbis

Čekoslovakijoje išaiškinta suokalbininkų 
grupė, kurią sudarė 80 partijos ir vyriau
sybės aukštųjų pareigūnų, norėjusių per
imti valdžią iš dabartinio partijos vado 
dr. Husako, kuris laikąsis nepakankamai 
kietos politikos.

Suokalbis paaiškėjo, kai susisiekimo ne
laimėje vienas suokalbininkų žuvo ir jo ži
nioje buvusiame seife surasta sąrašai da
lyvių ir kas numatoma į vadus.

Ryšum su tuo pašalinti buvęs ryšininkas 
prie sovietų armijos gen. Rytiris ir Čekijos 
vidaus reikalų ministeris Groesseris. Ne
trukus būsią patvarkyti ir kiti suokalbinin
kai.

Vokietijos viltys
Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministe

ris Gromyka pirmą kartą lankėsi V. Vo
kietijoje, o šios užsienio reikalų ministeris 
Scheelis po pasitarimų su juo pareiškė, kad 
Maskva esanti suinteresuota susitarti dėl 
Berlyno.

Bet jis nepasakė, ar keturi didieji tikrai 
jau yra pasiekę kokios nors pažangos pasi
tarimuose. Dėl to spėliojama, ar tos viltys 
nėra daugiau tik noras paveikti provinciji- 
nius rinkimus Hessėje.

Teks nusiimti pirštines
Važinėjančio į priešrinkiminius susirin

kimus prez. Niksono ir jo palydos automo
biliai San Jose mieste, Kalifornijoje, buvo 
apmėtyti akmenimis ir kiaušiniais de
monstruojančios apie 900 asmenų minios.

Po to įvykio prez. Niksonas pasakė, kad 
atėjo laikas „nusimauti pirštines“ tvarkyti 
radikaliniams ir antidemokratiniams Ame
rikos visuomenės elementams.

Be kita ko, aviacijos bazėje, kur prezi
dentas buvo apsistojęs, buvo įmestos bom
bos į skystojo kuro sandėlius, bet nespro
go. Buvo padegtas pastatas, kur preziden
tas nakvojo.

144 žuvo
St. Laurent du Pont, Grenoblyje, Pran

cūzijoje, sudegė šokių salė, kurioje žuvo 
144 jaunuoliai.

Karačio aerodrome
Pakistano sostinės Karačio aerodrome 

sunkvežimiu buvo suvažinėtas Lenkijos 
užsienių reikalų ministerio pavaduotojas 
Wolniakas. Ten pat buvęs Lenkijos min. 
pirm. marš. Spychalskis suspėjo pasitrauk
ti.

Žuvo taip pat 3 pakistaniečiai valdinin
kai. sužeisti Lenkijos ambasadorius ir jo 
du vaikai.

Sunkvežimio vairuotojas pakistanietis 
suimtas.

Įtempti santykiai
Sov. Sąjunga spaudžia Turkiją, kad grą

žintų Bražinskus ir antruoju lėktuvu nusi
leidusius studentus.

Brumberg paaiškino Zimanui, kad New 
Yorke jidiš kalbos mokosi apie 1500 jau
nuolių, ir paklausė: kiek tos kalbos mokosi 
Maskvoje ar Vilniuje? Atsakymas — nė 
vienas. Jis čia pat priduria, kad 1959 m. gy
ventojų surašymo Sovietų Sąjungoje duo
menimis, penktadalis visos Sovietijos žydų 
jidiš kalbą laikė „gimtąja kalba" (Lietuvo
je net 69 proc.).

Kai Zimanas aiškino, jog Sovietų Sąjun
goje dirba 60.000 žydų — „mokslo darbuo
tojų". Brumbergas jam atsakė, kad negrų, 
pasižymėjusių muzikoje ar pramogų srity
se, skaičius JAV-se žymiai praneša jų nuo
šimtį bendrame krašto gyventojų skaičiu
je.

Įsileidęs į žydų ir negrų palyginimus. 
Brumberg pažymėjo: Amerikos negrai gali 
visai atvirai kovoti prieš priespaudą, ir, 
svarbiausia, juos remia ne tik šimtai tūks
tančių jų tautiečių, bet ir aukščiausi teis
mo bei valdžios organai šiame krašte. Tuo 
tarpu Sovietijos žydai, vis persekiojami ir 
daugelio nekenčiami, lieka bejėgiai ir neor
ganizuoti. Tie sovietų žydai, kaip teigia 
Brumberg, negali ginti žmogaus teisių jau 
vien dėl to oficialaus mito, jog, esą. Sovie
tų Sąjungoje nėra jokio antisemitizmo, ir. 
antra, dėl valdančiosios partijos galios, o 
jai gi kaip tik atstovauja Zimanas.

Dar galima pridurti, kad tas pats dien
raštis (The Washington Post) rugsėjo 15 
d. išsispausdino ir Samuelio L. Zimmer
man laišką — atsakymą sovietų pareigū
nui (Zimanui) prieš jo Sovietų Sąjungos 
politikos teisinimą žydų atveju. (ELTA)

Visi dirbkime per VLIKĄ Lietuvos iais- 
' vės atstatymui, remkime Tautos Fondą.

Nepatenkinta tuo spaudimu ir tuo. kad 
sovietinės įstaigos neleidžia palaikyti ryšio 
su amerikiečių ir turkų karininkais, kurių 
lėktuvas turėjo nusileisti Sov. Sąjungoje, 
Turkija sovietų pareigūnams neleido pasi
matyti su antruoju lėktuvu atskridusiais ir 
dėl Bražinskų ginčija, kad tai yra Turkijos 
teismo reikalas.

Sunaikinti atominius ginklus!
Kinija pasiūlė sušaukti pasaulinę valsty

bių vadų konferenciją, kuri svarstytų 
klausimą uždrausti ir sunaikinti visus ato
minius ginklus.

Kinija buvo iškėlusi tokį klausimą prieš 
7 metų — prieš išbandydama pirmąją savo 
gamybos bombą.

Palyginimai
Sov. Sąjungos karinis biudžetas yra 65 

milijardai dolerių, JAV — 84 milijardai.

Vadų susitikimas
Rumunijos prez. Ceausescu buvo atva

žiavęs į Jugoslaviją tartis su prez. Titu. 
Duos uranijaus

Sov. Sąjunga esanti pasiryžusi duoti V. 
Vokietijai uranijaus jos pramonės reika
lams, kai tik ši pasirašys sutartį, pasiža
dančią negaminti atominių ginklų.

Prezidentas žada ginti
Čilėje įvesdintas j pareigas prezidentas 

Allendė, kuris buvo išrinktas kaip kairės 
partijų atstovas.

Dar prieš jam pradedant eiti pareigas 
dešinieji teroristai nužudė gen. štabo virši
ninką. Jis pažadėjo vykdyti numatytas re
formas ir gintis, jei būtų norima sukelti 
pilietinį karą.

Pasitariu! ii Varšuvoje
Į Varšuvą nuvažiavo V. Vokietijos užsie

nių reikalų ministeris Scheel baigti tartis 
dėl santykių palaikymo.

Tvirtinama, kad pasitarimai vyksta ge
rai. Sutartimi turės būti išspręstas ir Ode- 
rio-Nessės sienos klausimas.

Latvijos žydų laiškas
94 Latvijos žydai kreipėsi laiškais į už

sienio kraštų komunistų partijas, kad jos 
paremtų jų prašymus leisti išvažiuoti į Iz
raelį.

Sov. Sąjunga dalyvaus
Gruodžio mėn. susirinks suinteresuotų 

kraštų konferencija svarstyti, ką daryti su 
lėktuvų grobikais.

Sov. Sąjunga mielai sutiko dalyvauti.

JAV rinkimai
Daliniuose JAV rinkimuose respubliko

nai padidino senatorių skaičių 4, .kongrese 
demokratai laimėjo 9 vietas, gubernatorių 
11.

ALKOHOLIS IR MAŽAMEČIAI
Okup. Lietuvoje tebekeliamas aliarmas 

ryšium su mažamečių ir paauglių nusikal
timais. Vis dažniau nurodoma į girtuoklia
vimą, vieną didžiųjų nusikaltimų akstinų. 
Štai R. Petraitis „Komj. Tiesoje“ (liepos 
1 d.) pripažįsta, jog okup. Lietuvoje nu
statyta, kad apie 70 proc. teisės pažeidimų 
vienaip ar kitaip susiję su girtuokliavimu. 
Paauglių tarpe Šis procentas mažesnis - 
žemiau negu 50.

A. Tarybos prezidiumas Vilniuje 1967 
m. buvo išleidęs įsaką, kuriuo numatyta 
nuteisti kalėti iki trejų metų tuos, kurie 
sistemingai vaišina nepilnamečius alkoho
liniais gėrimais. Ir vis dėlto neblaivūs 
jaunuoliai šių dienų Lietuvoje dažnai pa
stebimi ne tik gatvėje, kitose viešose vieto
se, bet ir mokyklose. Okup. Lietuvoje, su
skaičiavus visas poilsio dienas ir atosto
gas, pasirodo, kad gyventojai kas trečią 
dieną yra laisvi nuo darbo. Blogiausia, kad 
daug šeimų laisvas dienas supranta, kaip 
galimybę dažniau pasėdėti prie buteliais 
apstatyto stalo. Dar blogiau, kad tokiais 
atvejais vaišinami vaikai.

Nepilnamečius alkoholiu vaišina ne tik 
tėvai. Kartais tai daro meistras gamykloje, 
siūląs „aplaistyti“ pirmąjį darbo užmokes
tį, kitu atveju parduotuvės pardavėjas ar 
kavinės padavėja.

Vėl vaizdas vienoje Vilniaus kavinėje, 
„Eglutėje: atėjo du šešiolikmečiai, jiems 
atnešė butelį degtinės, butelį vyno ir ke
letą butelių alaus. Viską išgėrę vaikinai 
pradėjo laužyti telefonus — automatus. 
Vaikinai buvo griežtai nubausti, bet... ne 
padavėja. Dažnu atveju, nusiskundžiama, 
nusikaltėliams ar jų tėvams taikomos per 
švelnios bausmės. (ELTA).

PUOLAMAS BALFAS
Bendrasis Amerikos šalpos Fondas — 

B ALF vėl virto partinio organo „Tiesos“ 
piktų puolimų taikiniu. Laikraštis net ke
turiuose numeriuose (rugp. 17-20 Nr Nr. 
216-219) paskelbė ilgą, su fotokopijomis 
Vyt. Minioto straipsnį „Balfo emisaras“. 
Kaip ir anksčiau paskelbtuose toje pačioje 
Vilniaus „Tiesoje“ straipsniuose (pastara
sis buvo pavadintas „Amerikoniškas mus
gaudis arba dar kai kas apie Ralfą“), šį 
kartą ir vėl kandžiai puolami tie okup. Lie
tuvos piliečiai, kurie „žmogaus orumą, 
meilę savo gimtinei iškeičia į skarelę ar 
kandžių suėstos medžiagos atraižą“.

V. Miniotas „Tiesoje“ išspausdintame ke
turių dalių straipsnyje savo pyktį išlieja 
prieš Vytautą Svilą, tariamąjį Balfo šnipą, 
agentą, esą. buvusį hitlerininkų diversan
tą. Jis anksčiau Lietuvoje buvo kalintas, 
vėliau išvykęs į Vakarus ir į Ameriką, šią 
vasarą atsilankęs okupuotoje Lietuvoje ir 
rugpjūčio 29 dieną buvęs išsiųstas iš sovie
tų teritorijos, suprask, iš Lietuvos.

„Tiesos“ straipsnyje kaltinama visa eilė 
Lietuvos gyventojų, kurie tariamai buvę 
partizanais, karininkais ir kurie buvę 
anksčiau bausti, gaudavę Balfo siuntinius. 
Tai laikoma nepaprastu nusikaltimu. Išva
doje Lietuvos gyventojams Balfas prista
tytas tikru baubu. Naujasis puolimas liu
dija: okupantas negali pakęsti Balfo vyk
domojo šalpos darbo ir Lietuvoje ir juo la
biau, jei siuntiniais šelpiami nukentėję ar 
varge atsidūrę. To partija pakęsti negali ir 
todėl ji Miniotui jau trečią kartą įsakė „de
maskuoti“ bei kuo juodžiausiomis spalvo
mis nuspalvinti Balfo veiklą, kuri, pagal 
„Tiesą“, tariamai kenkianti Lietuvos gy
ventojų orumui... (ELTA)

STRAIPSNIS APIE SOVIETINĮ TERORĄ
„Laisvoji Lietuva“ rašo, kad amerikie

čių žurnale „The Review of the News“ lie
pos mėn. buvo išspausdintas New Yorko 
Times tarptautinės laidos redaktoriaus H. 
H. Dinsmore straipsnis apie sovietų terorą 
pavergtuose kraštuose. Teroro nuotrauk 
tarpe yra viena ir iš Lietuvos su parašu: 
„Vis tik dalelė tų. kurie buvo komunistų 
išskersti pratęsiant terorą į Lietuvą“.

Įvadinis straipsnio sakinys apie t. orą 
Lietuvoje pradedamas šitaip: „Iš visų tau
tybių tremtyje gal gausiausi ir iškalbiausi 
yra lietuviai“.

STRAIPSNIS JAV KONGRESO 
LEIDINYJE

JAV Kongreso leidinys „Congressional 
Record" rugsėjo 21 d. laidoje išsispausdino 
Eltos biuletenio anglų kalba rugpjūčio nu
merio straipsnį apie Molotovo - Ribben- 
tropo sutartį. Straipsnis paskelbtas Kon
greso Atst. Rūmų nario Edward J. Der- 
winski, atstovaujančio Illinois 4 apygardai, 
dėka.

Vilkas atst. Derwinskiui padėkojo, pažy
mėdamas. kad tokio pobūdžio žygiai kelia 
išeivių lietuvių, kovojančių dėl nepriklau
somybės atstatymo Lietuvoje, viltis. (E)

Tautos Fondas — VLJKO bankas.

PREKYBA
Okup. Lietuvoje nuolat dejuojama apie 

trūkumus prekybos srity. Viena neigia
mybių. kuri vis dar erzina vartotojus, tai 
kai kurių prekių menka kokybė. Kita — 
trūkumai vad. prekybos kultūroje. „Tie
sa" dėl to nuolat skundžiasi. Dienraštis 
pripažino: „pramonė neįstengia patenkinti 
darbo žmonių poreikių kai kurioms pre
kėms...

Pasirodo, anot laikraščio, kai kuriuose 
miestuose, kaip Vilniuje, Kaune. Šiauliuo
se. Panevėžy, neprekiaujama kai kuriomis 
prekėmis, kurių esama pakankamai did
meninėse bazėse. Vartotojai nukenčia, ir 
čia esąs kaltas prekybos darbuotojų apsi
leidimas.

Kadang okup. Lietuvoje dar trūksta 
parduotuvių, tad siūloma plačiau taikyti 
vadinamą savitarną (self service). Per
nai Lietuvoje buvo atidaryta 46 mais
to prekių ir 11 pramoninių prekių parduo
tuvės, kurios dirba savitarnos metodu. 
Šiuo atveju, savitarnos parduotuves stei
giant. pirmauja Klaipėda, kiek pažengę 
Vilniaus bei Kauno miestai, betgi atsilieka 
Šiauliai.

GYNIMAS SUORGANIZUOTAS
Turkijos vidaus reikalų ministerija yra 

pareiškusi, kad Bražinskai bus teisiami Is- 
tanbule, jei jiems bus keliama byla.

Užsienio reikalų ministerijos tvirtinimu, 
rusų ambasadorius apie juos pristatęs by
lai dokumentų. Rusai tvirtiną, kad tėvas 
Bražinskas jau 1966 m. buvo nuteistas už 
valstybinių fondų išeikvojimą ir dalyvavi
mą juodojoje rinkoje, bet niekada nedaly
vavęs jokiame politiniame veikime. Dėl to 
jo nesą galima laikyti politiniu nusikaltė
liu.

Rusų tvirtinimu, jis savo neteisėtais 
veiksmais susidaręs pinigų ir tada nutaręs 
bėgti. Patarnautoją lėktuve jis tyčia nužu
dęs.

Sovietų ambasados Turkijoje atstovas 
pareiškė, kad santykiai tarp abiejų kraštų 
dar pagerėtų, jei Bražinskai būtų grąžinti.

Be to, Bražinskų gynimas jau suorga
nizuotas, kaip rodo žinios iš Vliko.

JPASA UL YJE
— Didysis ir greitasis lėktuvas Concor

de, kuris dar vis tebebandomas, jau kaina
vo 825 mil. svarų.

— Britų „Science Journal“ paskelbė ste
bėjimais paremtą spėjimą, tvirtinantį, kad 
daugiau berniukų, ne mergaičių gimsta ir 
mirtingumas mažesnis, kur naudojamas 
kietas vanduo.

— Pagal papildomą biudžetą Britanijos 
vyriausybė įvedė didesnius mokesčius už 
vaistus, akinius ir dantų gydymą.

— Prieš 10 savaičių prasidėjęs paukščių 
maras Britanijoje sunaikino jau apie 4 mil. 
naminių paukščių.

— Kad Kinijoj vyksta ideologiniai nesu
tarimai. rodo „Liaudies dienraščio" veda
masis („kova tarp proletarinių ir buržuazi
nių pažiūrų“).

— Vienas pirmųjų naujosios Egipto vy
riausybės potvarkių buvo — numušti kai
nas kai kurioms prekėms ir pakelti atlygi
nimus darbininkams ir tarnautojams.

— JAV kongresas ruošiasi pakelti buvu
sių prezidentų metinę pensiją iš 25 į 60 
tūkstančių dolerių (buvęs prezidentas 
Johnsonas nesąs reikalingas pinigų, bet jų 
esąs reikalingas sirguliuojąs Trumanas).

— Niujorke suimtas argentinietis Jastr- 
zerbskis, įtariamas narkotikus gabenančios 
ir pardavinėjančios gaujos vadu, ir iki teis
mo jis galėtų būti paleistas už 350.000 do
lerių, bet jis tokios sumos nepajėgiąs suda
ryti.

— Eritų tabako tyrimo taryba skelbia 
kad rūkyii cigarėlius yra pavojingiau negu 
cigaretes, ir dėl to, kad būna kitaip paruoš
tas tabakas.

— Lenkų laikraštis skelbia, kad per pas
taruosius 20 metų iš Lenkijos į V. Vokieti
ją išvažiavo gyventi apie 400.000 žmonių 
(vokiečiai skaičiuoja, kad apie 200.000 dar 
norėtų išvažiuoti į Vokietiją).

— Oksfordo Sąjungos suruoštose disku
sijose dalyvavo ir Lenkijos ambasadorius 
Dobresielskis ir kalbėjo apie akademinę 
laisvę Varšuvos universitete, bet 1968 m. 
iš to universiteto pašalintasis filosofijos 
profesorius Kolakowskis pavadino jį mela
giu — laisvės nėra, knygos konfiskuoja
mos. tyrinėjimų rezultatus draudžiama 

j skelbti, atleidžiamas ir skiriamas persona- 
Į las per universiteto vadovybės galvą (am- 
j basadorius atsikirto, kad akademinė la'svė 
į priklauso nuo to, kaip ją a:škiniesi).

— Isp" jijoje karštas ruduo, nėra lietaus, 
nėra y-Įvijams žolės, dėl to krinta galvi
jai. jau ligi šiol turėta nuostolių už apie 18 
mil. svarų.

Savitąrna laikoma pažanga prekyboje, 
tačiau jai brautis į prekybos sritį okup. 
Lietuvoje iškyla nemaža kliūčių. Vilniškis 
partijos organas nurodo į tokias kliūtis: 
trūksta atviro tipo prekystalių — šaldytu
vų. trūksta kasos aparatų su sumuojan
čiais įtaisais ir kt. Dėl to kelias į savitarną 
dar ilgas.

Gyventojams žadama: šių metų pirmaja
me pusmetyje siekiama įdiegti savitarną 
visose vaisii) •— daržovių parduotuvėse, 
per metus atidaryti 50 naujoviškai dirban
čių maisto prekių parduotuvių, pervesti 
j savitarną pramoninių prekių parduotu
ves, pirn oje eilėje prekiaujančias avalyne, 
ūkinėmis prekėmis, galanterijos dirbiniais. 
Aišku, teigiama, kad ateityje išliks ir nedi
deles patalpas turinčios parduotuvės, ir... 
bėda, kad jose ir dabar vis tebesiskundžia- 
ma prekybos kultūros trūkumais. (ELTA)

IR LIETUVIŠKI BALDAI
Glasgowo „The Sunday Post“ spalio 18 

d. rašė, kad apie Kalėdas Britanijoje bus 
pradėti pardavinėti sovietinių kraštų bal
dai.

Tarp tų sovietinių kraštų minima ir Lie
tuva.

KĄ NAGRINĖJO MOKSLININKAI?
Vilniuje 200 mokslininkų iš Pabaltijo 

valstybių 2 dienas nagrinėjo socializmo, 
komunizmo statybos istoriją ir tarybines 
istoriografijos problemas.

OCCUPATIO BELLICA
Tokia yra Federalinės Vokietijos pažiūra 

į Pabaltijo tautų politinę padėtį.
Pabaltijo vokiečių laikraštis „Baltische 

Briefe“ Nr. 9 rašo, jog ryšium su sutarties 
tarp Bonuos ir Maskvos pasirašymu, pa- 
baltiečių sluoksniuose, ypač JAV. kilo su
sirūpinimas dėl Federalinės Vokiečių vy
riausybės šiuolaikinio ir ateities nusistaty
mo Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Laikraš
tis patyręs, kad Pabaltiečių taryba,-kurią 
sudaro estų, latvių ir lietuvių atstovai, šiuo 
klausimu kreipėsi raštu j Vokietijos kanc
lerį Brandtą. Atsakymas buvęs toks-.
„Labai ačiū už Jūsų š. m. liepos 20 raštą, 
adresuotą kancleriui Brandtui. Raštas bu
vo perduotas Užsienio reikalų ministerijai. 
Aš galiu Jums pranešti, jog Federalinė vy
riausybė savo žinomos laikysenos Pabalti
jo valstybių atžvilgiu nėra pakeitusi“.

„Žinomą laikyseną“ „Ealtische Briefe“ 
taip aiškina:

„Šiuo metu paskutinis tikslus Federali
nės vyriausybės pasisakymas Pabaltijo 
valstybių klausimu randamas Vidaus rei
kalų ministerio 1968 m. birželio 14 d. raš
te. Jame sakoma, kad Federalinė vyriausy
bė tvirtai laikosi savo nusistatymo, kurį ji 
1951 m. rugpjūčio 3 d. pranešė IRO (Tarp
tautinei pabėgėlių organizacijai), būtent — 
Federalinės vyriausybės nuomone. Latvi
jos. Estijos ir Lietuvos atvejis laikytinas 
'occupatio bellica“ (karine okupacija). So
vietų Sąjungos įvykdyta Pabaltijo valsty
bių aneksija iki šiol nėra nripažinta ir Fe
deralinė vyriausybė jos taip pat nepripa
žįsta“ (PLB VKV Informacijos)

KRUŠA PAKISTANE
„Tiesa“ rašo, kad Vakaru Pakistane, Ra- 

valpindyje, iškrito neregėta kruša. Krušos 
kruopelės buvusios vyšnios didumo ir pa- 
iariusios gana didelių nuostolių. Vietos se
nieji gyventojai neatsimena tokios krušos.

BUTU APIPJAUSTYTAS...
Londono „Jewish Chronicle“ spalio 23 d. 

išsispausdino didesnę žinią, kurioje panei
giami pranešimai, kad Bražinskai yra žy
dai.

Įdomiai baigiami tie žydiškumo ar nežy- 
diškumo svarstymai tokiu sakiniu:

„Ee kita ko, jei vyresnysis Koreyevo 
(taip daug kur rašoma Bražinskų pavar
tė) būtu žydas, tai beveik tikras dalykas, 
kad jis būtų besąs apipiaus’ytas".
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SPAUDA IR JOS ATEITIS
Laikraščiai kaip „Europos Lietuvis“...

Rugsėjo 18-20 d. d. JAV buvo susivažia- 
vę lietuviai žurnalistai pasvarstyti lietuviš
kos spaudos reikalų. Pagrindinį pranešimą 
apie lietuvių spaudą ir jos uždavinius vi
suomenėje skaitė LŽS pirm. V. Alantas. 
Kaip „Dirvos“ Nr. 72 išspausdintoji to pra
nešimo santrauka rodo, V. Alantas pokal
bį pradėjo tokia mintimi:

„Jei šiandien lietuviška knyga išeivijoje 
merdi, tai to negalima pasakyti apie mūsų 
periodinę spaudą“.

Toliau pranešėjas nurodęs:
„Spauda, deja, tebėra kasdieninė duona 

tik vyresniajai kartai. Visa mūsų spauda 
stengiasi įtraukti į savo skaitytojus ir jau
nimą, bet be didesnio pasisekimo. Prele
gentas pabrėžė, kad PLB Valdyba labai 
pasitarnautų mūsų išeivijos istorijai, jei 
pamėgintų bent apytikriai išaiškinti, koks 
lietuvių visuomenės nuošimtis dar domisi 
spauda. Pateiktąją temą konkretizuoda
mas, V. A. pastebėjo, kad kiekvienas perio
dinis leidinys turi savo skaitytojus, tad bū
tų tiksliau kelti klausimą: kaip tie leidi
niai atlieka savo uždavinį savo skaityto
jams. Išeivijos spaudą jis suskirstė į tris 
pagrindines sroves: katalikų, liberalų ir 
komunistų. Referate tiksliau kalbėjo tai 
apie tautinę lietuvišką mūsų spaudą, ar ji 
būtų vienos ar kitos pakraipos.

„Ko skaitytojas nori iš spaudos? V. A. jų 
pageidavimus Suskirstė į 5 kategorijas:

„Skaitytojas nori lietuviškai, tautiškai, 
patriotiškai nusiteikusios spaudos;

„Jis nori informacijų, pirma iš vietovių, 
kuriose gyvena — kronikos. Jis pirmon ei
lėn atverčia kronikos puslapį;

„Informacijos iš visos lietuvių išeivijos 
kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyve
nimo;

„Informacijos iš okupuotos Lietuvos;
„Skaitytojas ne tiek jau domisi savo 

spaudoje apie Amerikos vidaus ir užsienio 
politiką, nes ją randa vietinėje spaudoje, 
televizijoje ir radijo.

„V. A. atrodo, kad mūsų spauda tuos 
skaitytojų pageidavimus visai neblogai at
lieka. Jam netekę girdėti, kad skaitytojai 
nusiskųstų mūsų spauda visais tais atžvil
giais.

Lietuvių spauda nėra grynai informaci
nė, komercinė, sensacijų besivaikanti, kaip 
kad, pvz., amerikinė spauda. Jei ameriki
nio laikraščio redaktorius klauso savo ausį 
prikišęs prie skaitytojo, norėdamas patir
ti, ko jis pageidauja, tai lietuviško laikraš
čio redaktorius stengiasi savo klausytoją 
priglausti prie savo krūtinės ir pašnabždė
ti jam į ausį, kaip jis turi galvoti ir elgtis. 

BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1910-1019 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis
Aš jam pasakiau, jog nėra jokio galimumo man 

tą visą priimti, nes mes neturime nei milicijos, nei 
policijos, nei kariuomenės, kuri galėtų tas įmones 
apsaugoti... Jei vokiečių vyriausybė nori, kad mes 
pirktame..., ji turi duoti mums galimumo suorgani
zuoti administracinį aparatą, ir todėl aš prašiau pa
skolinti mums bent 100 milijonų markių tam reika
lui“...

Tik po sunkių derybų gruodžio mėn. pabaigoje 
kalbamoji paskola buvo gauta.

Tos derybos rodo mums, kad Valstybės taryba 
ir vokiečių vyriausybė buvo dvi savarankiškos galy
bės, du partneriai, kurių siekiai nieko bendra netu
rėjo. O iš apžvalgoje nusakytųjų faktų jau galėjome 
įsitikinti, kad lietuviai bolševikai buvo tik paklus
nūs rusų jiems pavestųjų darbų vykdytojai. Kaip 
toliau matysime, jie buvo gerai apmokami rusų sam
diniai, kurie rūpinosi tik vienu: kaip galima daugiau 
pinigų iš dosnaus darbdavio kišenės ištraukti.

Lietuviai bolševikai sudarė valdančiosios par
tijos sekciją, buvo proteguojami valdinėms tarny
boms gauti ir ne tik imdavo geras algas, bet ir privi
legijuotą aprūpinimą natūra. Taigi tais sunkiais pi
lietinio karo laikais visi lietuviai bolševikai gyveno 
Rusijoje prabangiau už kitus piliečius. Matėme, kad 
teko juos mobilizuoti ir pasiųsti į vokiečių okupuotą 
Lietuvą pogrindžio darbui. Kad siunčiamieji būtų 
finansiškai skriaudžiami nematyti. Jie buvo tik 
perkeliami kiton tarnybon. Reikia manyti, kad apie 
bolševikų pogrindžio organizaciją Lietuvoje konkre
čių žinių užtiktume tuose neskelbiamuose 25-se c. b. 
protokoluose. Kad tokia organizacija buvo Maskvo
je nustatyta ir turėjo tam tikrus etatus, matyti iš Ei
dukevičiaus posakio (prot. 11 nr.): ..Lietuvoje rei
kalingi tik tokie darbininkai, kurie galėtų prisitai
kyti prie nelegalaus darbo Lietuvoje ir prie vietos 
sąlygų. Tuomet tik jie bus naudingi. Žmonių reika
linga tik tiek, kiek yra vietų, nes priešingai bus be 
darbo ir be naudos“...

Anksčiau minėtoje L ir BKP CK sekretoriaus 
apyskaitoje (Brb 14 dok.) kalbama apie partijos or

Mūsų spauda nuo pat „Aušros“ gadynės 
savo skaitytojui nėra linkusi pataikauti ir 
savo idealų už pigią sensaciją nepardavi
nėti. Mūsų spaudos pionieriai ir šiandieni
niai jos vadovai į spaudos uždavinius ap
lamai ir į jos vaidmenį tautos gyvenime 
žiūri labai rimtai. Ir lietuvis ją laiko dide
liu autoritetu visuomeniniame gyvenime. 
Ji jam negerovių kėlėja ir smerkėja. tauti
nių ir valstybinių idealų skelbėja ir kelio 
rodytoja. Tokios spaudos mes norime, to
kią ją ir turime, pabrėžė V. Alantas ir pa
sidžiaugė. kad pastaroji nenuslydo nuo se
nų lietuviškų tradicijų, ir kad ji tuo požiū
riu savo uždavinį visuomenėje atlieka be 
priekaišto“.

O kokia galėtų būti lietuviij spaudos 
ateitis? V. Alantas šitai svarstęs taip:

„Su vyresniosios kartos pasitraukimu 
greičiausiai turės pasitraukti ir iš Lietuvos 
atsivežtos nusistovėjusios mūsų spaudos 
tradicijos. Tad jau šiandien iškyla klausi
mas, ar šiandieninio pobūdžio spauda be
pajėgs patenkinti jaunąjį savo skaitytoją? 
Toliau prelegentas kalbėjo apie galimybes 
keliems laikraščiams susijungti į vieną ne- 
srovinį, kaip Europos Lietuvis, leidžiamas 
Londone. Tas. jo nuomone, tebūtų galima 
padaryti tik tuomet, kai pirma įvyktų per
silaužimas mūsų galvosenoje. Pirma turė
tume nugalėti giliai įsišaknijusias skaldiji- 
mosi tendencijas ir ypač tą prietarą, kad 
įvairių pažiūrų lietuviai, esant būtinam 
reikalui, negali sutilpti po vienu stogu. Tu
rint galvoje mūsų skaitytojų auditorijos 
radikalų pasikeitimą ne taip jau tolimoje 
ateityje, V. A. rodosi, turės kilti ir mūši) 
spaudos didžiosios reformos reikalas“.

Matyt, vystydamas tokios nesrovinės 
spaudos galimybių mintį. V. Alantas, rašo
ma, gėrėjosi lietuvių spaudos nežemu inte
lektualiniu bei profesiniu lygiu ir konsta
tavo, kad „išskyrus vieną kitą leidinį, re
tai kada randame ideologinės trinties. Trin
tis daugiau pasireiškia politiniais klausi
mais. Visa mūsų spauda, išskyrus komu
nistinę, tvirtai atsiremia į lietuvišką pa
grindą ir kovoja už tą patį laisvos Lietu
vos idealą bei lietuvybės išlaikymą“.

Baigdamas savo pranešimą, V. Alantas, 
kaip rašo „Dirva“, „tiksliai pastebėjo, kad 
šios dienos simpoziumo temą reikėtų ir 
aukštyn kojom apversti ir paklausti, kaip 
visuomenė savo uždavinį atlieka laikrašti
ninkui. Jis tuo pačiu pabrėžė, kad pastaro
ji išpuiko, pasidarė didelė išlepusi dama, 
kuri stato reikalavimus laikraštininkui, 
bet pati nejaučia jokio įsipareigojimo jo 
atžvilgiu, vis laukdama iš laikraštininko

ganizaciją. Didžiausias vienetas vadinamas rajonu. 
Vilnius padalytas į 4 rajonus, Kaune esą keletas ra
jonų ir kiekviename didesniame mieste po rajoną. 
Rajonai apjungia grupes, kurias sudaro ląstelės. Tai
gi galima spręsti, kad rusai skirdavo tai organizaci
jai milžiniškas sumas-

Kokias algas gaudavo siunčiamieji partiniai 
darbuotojai, pėdsakų nėra, bet kad jie tuščiomis į 
Lietuvą nevažiuodavo, nėra jokios abejonės. Reikia 
atsiminti, kad tada, kai Lietuvos vyriausybė pradė
jo kontroliuoti grįžtančiuosius iš Rusijos, tai, įtarti
nus asmenis iškrėtus, surastosios pas juos didelės pi
nigų sumos būdavo svarbiausias įrodymas, kad tai 
bolševikų agentai. C. b. protokoluose minimos trys 
gavusiųjų pinigus pavardės. Brazdžiūnui nutarta 
duoti 1500 rb. (prot. 9 nr.). Iš protokolo 1 I nr. ma
tome. kad Eidukevičius buvo gavęs iš rusų 53 tūks
tančius rublių, iš kurių 16 tūkst. perleido Matulai
čiui- Pastarasis vyko Lietuvon su 20 tūkst. rublių, 
nes gavo dar 4000 rb. iš c. b.

Tipiškai valdinė įstaiga buvo komisariatas lie
tuvių reikalams — rusiškos ministerijos filija. Tai 
negalima abejoti, kad to komisariato tarnautojai, su 
Kapsuku priešakyje, medžiaginiu atžvilgiu būtų bu
vę blogesnėje padėtyje už tokius pat pareigūnus ru
sus.

Neskurdo ir tie lietuviai bolševikai, kurie dirbo 
literatūros spausdinimo ir jos platinimo darbą. Iš 
prot. 10 nr. sužinome, kad spaustuvė Voroneže pri
klausė lietuvių reikalų komisariatui, vadinas, taip 
pat buvo valstybinė įstaiga, o visi toje srityje dirban
tieji valstybės tarnautojai. Taigi ir jiems neteko 
vargo matyti. Tik, deja, jų tarpe nebuvo pakanka
mai sugebančių rašyti, nes buvo atsisakyta spausdin
ti „Komunistą“.

Gyvenimo patyrimas rodo, kad stipriausias bol
ševikų argumentas yra kumštis. Nei agitatorių kal- 

s bos, nei rafinuotai falsifikuota spauda dar niekur 
' neįkūrė bolševizmo. Tik ten, kur įkelia koją raudon
armietis. įsikuria ir bolševizmas. Galima suprasti. 

I kad rusai buvo suinteresuoti patraukti į raudonąją

„KAIMIETIŠKOSIOS PSALMĖS“ 
LIETUVIŠKAS VERTIMAS

Flamų žurnalas Belgijoje „ons erf- 
deel" išsispausdino dr. Jose De Ceulaer 
straipsnį apie Timmermans „Kaimie
tiškosios psalmės" lietuviškąjį verti
mą. Straipsnyje rašoma:

Po ,,Pieter Breugel" (13), „Pallieter“ 
(11) ir „šventojo Pranciškaus arfa“ (10), 
„Kaimietiškoji psalmė" yra daugiausia iš
versta Timmermans knyga. Ji 1936 m. iš
versta į vokiečių. 1937 m. į danų. 1938 m. į 
čekų, 1942 m. į prancūzų. 1944 m. į serbo- 
chroatų. 1948 m. į slovakų. 1957 m. į lietu
vių, 1958 m. į ispanų ir 1964 m. į Pietų Af
rikos kalbas.

Lietuvių vertėjas Vincas Kazokas skaitė 
pirmąkart šią knygą prancūzų kalba. Nie
kas nebūtų nustebęs, jei jis tą veikalą bū
tų vertęs iš prancūzų kalbos. Juk netiesio
ginis. iš originalo. Timmermans vertimas 
nebūtų jokia naujiena. Kazokas panoro 
versti iš originalo ir, nors jis gyvena Aust
ralijoje. išmoko nederlandų kalbą, kad ga
lėtų išversti „Kaimietiškąją psalmę“. Jo 
vertimą išleido lietuvių Nidos leidykla 
Londone.

Iš jo žodžio skaitytojui matyti, kad Ka
zokas gerai žino mūsų istoriją, kultūrą ir 
literatūrą, nors jis ir galvoja, kad tik du 
trečdaliai iš 5 milijonų flamų gyvena Bel
gijoj ir kad „flamų atgimimas ir literatū
ros renesansas“ prasideda 1930-tais metais 
su Belgijos nepriklausomybe. Jis pamini 
Reinaert. Jacob van Maerlant ir Guido Ge- 
zelle. žino, kad Emile Verhaeren ir Mauri
ce Maeterlinck buvo flamai, kurie rašė 
prancūziškai. Timmermanse jis randa pa
našumo su Rubens. Jordaens ir ypač Pieter 
Bruegel. Kas ypatinga yra jo rašyme, tai 
iškeliamasis panašumas tarp Timmermans 
veikalų ir lietuvių literatūros. „Kada aš 
pirmą kartą skaičiau „Kaimietiškąją psal
mę“. — rašo jis. — „maniau atradęs lietu
višką salą svetimoje jūroje. Timmermans 
kaimas labai panašus į kaimą, kurį aprašo 
Krėvė ir Žemaitė“. Ir kituose Timmermans 
veikaluose randa Kazokas panašumo, ka
da Timmermans iš Šventojo Pranciškaus 
padaro flamą. taip kaip lietuvių autorius 
Valančius aprašo šventuosius, tarytum tai 
būtų lietuviai.

Tuo tarpu dar mūsuose kai kurie flamai 
žiūri į Timmermans, kaip į provincijos ra
šytoją.

nuolatinės aukos“.
Mums ypač džiugu, kad bendrinio ar ne- 

srovinio laikraščio mintį iškėlė ir LŽS 
pirm. V. Alantas. Savo „Europos Lietuvy
je“ tokią mintį esame kėlę jau ne kartą. 
Deja, tai buvo, tur būt, balsas tyruose, nie
kam neįdomus, dėl to ir negirdimas.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
FUTBOLO KLUBAS PRISISTATO

Chicagoje jau 20 metų veikia lietuvių 
futbolo klubas, kuris dabar vadinasi Litua- 
nica.

Tos sukakties proga išleistas apžvalginis 
leidinys „20 metų su kamuoliu“, redaguo
tas Edvardo šulaičio.

Kaip ir įprasta tokiuose vadinamuosiuo
se jubiliejiniuose leidiniuose, jame spaus
dinami sveikinimai, šiek tiek prisiminimų 
ir pasisakymų apskritai apie sportą ir klu
bo veiklos istorija, kurios pirmąją dalį yra 
parašęs E. šulaitis (antrojo dešimtmečio 
istorija nepasirašyta). Ta istorija, aišku, 
pats įdomiausias šio leidinio dalykas.

Leidinyje daug fotografijų.
Leidinys pirmoje vietoje galės sudominti 

lietuvius, kuriems sportas yra artimas da
lykas.

Apie du penktadaliai leidinio puslapių 
paskirta skelbimams. Neabejojama, kad 
mokestis už tuos skelbimus įgalino patį lei
dinį pasirodyti. Bet kaip vis dėlto ilgiau 
palaikyti skirtiems leidiniams kenkia tie 
skelbimai!

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

To Klubo biuletenis „Anglikonas" rašo, 
kad jo valdyba paramos Bražinskams gel
bėti paskyrė 100 dol.

Klubas iš spalio 10 d. įvykusio parengi
mo turėjo 1016,12 dol. pelno.

Busimajame Klubo susirinkime bus 
svarstomas buvusios valdybos 3 narių ir 
revizijos komisijos nario skundas, kalti
nantis valdybą neruošimu dešimtmečio 
veiklcs minėjimo, praeities faktų iškraipy
mu, klubo įstatų nepaisymu ir laužymu, 
klubo principinių teisiu ir egzistencijos ne
pripažinimu. klubo valdybos teisių peržen
gimu ir valdybai suteikto pasitikėjimo lau
žymu. Kaip žinia, klubą suorganizavo tie 
iš Britanijos atvažiavusieji, kurie buvo ne
patenkinti anksčiau įsteigto tokio pobū
džio klubo veikla. Naujojo klubo valdyba 
ėjo pareigas porą metų, bet prieš metus 
pasitraukė, užleisdama tas pareigas ki
tiems asmenims. Taigi išeitų, kad kaltini
mus dabartinei valdybai atsiuntė to klubo 
kūrėjai.

IŠKILIOJI LIETUVĖ
Clevelando Tautybių Centro pastango

mis kasmet išrenkama ir pagerbiama du 
asmenys, kurie yra nusipelnę savo tautinės 
grupės visuomenės gyvenime. Clevelando 
tautybių komisijoje yra užregistruota 48 
tautinės grupės. Per paskutiniuosius 15 
metų iškiliųjų piliečių titulą gavo ir 7 lie- 

Į tuviai.
■ Šįmet iškiliaisiais piliečiais buvo pa

armiją ir lietuvius. Tada paaiškėjo juokingai nevai
singos lietuvių bolšcJkų pastangos darbdavių norą 
bent popieriniais nutarimais įvykdyti.

Dabar panagrinėsime, kokios sumos galėjo bū
ti tam reikalui panaudotos. Konkretaus atsakymo į 
tą klausimą bolševikų skelbiamuose raštuose nega
lima rasti. Yra tik keletas reikšmingų užuominų- Pir
moji, kad Kapsukas, su laišku Sverdlovui, siuntė 
„draugą parvežti“ iš Maskvos 15 milijonų pinigų vo
kiečių spartakų daliniui išlaikyti (Brb 12 dok.).

Įsidėmėtinas Kapsuko elgesys. Jis neprašė nei 
Sverdlovo pritarimo savo sumanymui, nei jo tarpi
ninkavimo tokią sumą tam reikalui skirti. Ne, jis 
siuntė „draugą su įpareigojimu parvežti“, lyg ten 
būtų turėjęs savo iždinę. Suprantama, kad taip elg
tis galėjo tik patikimas rusų pareigūnas. Galimas da
lykas. kad jis tuos milijonus gavo, nors to sumany
mo ir neteko įvykdyti. Dokumentuose tokia galimy
bė nepaneigiama.

Tokiu ir kitokiais būdais L ir BKP CK Vilniu
je sugebėdavo susidaryti pinigų atsargas įvairiems 
kitiems reikalams. Kad iš Vilniaus gaudavo pinigų 
raudonosios armijos „pagalbinių dalinių“ steigėjai, 
liudija Žemaičių pulko organizatorius F. žemaitis- 
Baltušis. Savo atsiminimuose (RjL 224 p.) jis apra
šo vokiečių žandarų kratą „Skalsos“ valgykloje Šiau
liuose, kur vykdavo bolševikų susirinkimai. Ten 
skaitome: „Neprisimenu, per šį ar per kitą pasitari
mą į mūsų valgyklą įsiveržė vokiečių kareiviai. Pra
sidėjo kratos ir dokumentų tikrinimai. Laimei, dar
bas buvo daromas paviršutiniškai. Pačiupinėjo ma
no kišenes, patikrino dokumentus. Aš smarkiai per
gyvenau tą įvykį, nes ant nugaros tarp menčių turė
jau maišelį, kuriame buvo Šiaulių rajono žemėlapis, 
miesto planas ir didelė pinigų suma stambiomis ost
markių kupiūromis, kurių buvau gavęs Vilniuje or
ganizacinėms išlaidoms“-

Dar vieną užuominų, kiek galėjo kaštuoti rau
donosios milicijos tvėrimas, randame mano jau da
linai cituotame lietuvių sekcijų centro biuro 1918 
m. lapkričio 17 d. laiške (Brb 9 dok.). kuriame ra
šoma: „Vilniui gresia pavojus būti pagrobtam lenkų 
baltagvardiečių (legionininkų), kurie slaptai organi
zuojasi, o ir Taryba steigia miliciją, todėl nusistaty
ta. pagal išgales, jėgas koncentruot didesniuose cent
ruose. Tačiau tam reikia lėšų, kurių mes visiškai ne
turime. Mūsų apskaičiavimu, bent 500 žmonių da
liniui laikyti, reikia mėnesiui daugiau kaip 200 tūks
tančių rublių“.

(Bus liaučiau)

skelbti vengrų kilmės radijo stoties direk
torius J. F. Bouer ir prof. Aldona Augus- 
tinavičienė.

Prof. A. Augustinavičienė dėsto prancū
zų literatūrą Uršuliečių Kolegijoje. Ji yra 
pagarsėjusi Amerikos ir Kanados lietuvių 
visuomenėje, kaip puiki ir įdomi oratorė- 
paskaitininkė.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ĮNAŠO PARODA
Chicagoj Ealzeko Lietuvių kultūros mu

ziejuje spalio mėn. buvo surengta paroda, 
pavaizduojanti JAV lietuvių gydytojų įna
šą į mediciną.

Už PAŽANGUMĄ MOKSLE
Melbourne (Australija) lietuvis moks

leivis Arūnas Verbyla už pasiektus gerus 
rezultatus moksle yra atleistas nuo baigi
mo egzaminų.

Arūnas yra vienas iš Hadfieldo High 
School 500 studentų, kurie turi teisę stoti į 
bet kokią aukštąją mokyklą ar universite
tą be kvotos.

Į LIETUVIŲ RANKAS
Rugsėjo mėn. Adelaidėje. Australijoje, 

įvykusiame Pietų Australijos Baltų Tary
bos posėdyje vadovavimas eilės tvarka 
perėjo į lietuvių rankas. Ateinančiais me
tais pirmininko pareigas perims Juozas 
Lapšys.

V. GALBUOGYTĖS RAŠINIAI
Pedagoginio Lituanistikos Instituto mo

kytojas Ignas Serapinas, pastebėjęs savo 
studentės. Anglijoje gyvenančios Vandos 
Galbuogytės sugebėjimus sklandžiai raštu 
dėstyti savo mintis ir jos kaip jauno žmo
gaus lietuvišką idealizmą, pasiuntė „Laiš
kams Lietuviams“ jos parašytąjį darbą 
„Mano tėvų gimtoji apylinkė“, kuris rug
sėjo mėn. numeryje buvo išspausdintas.

Taip pat buvo išspausdintas V. Galbuo
gytės laiškas savo mokytojui Ignui Serapi
nui. kuris sako, kad jos mintis būtų nau
dinga palyginti su Amerikos lietuvių jauni
mo nusiteikimais.

LIETUVIAI PARODOJE
JAV Wisconsin© valstijoje. Milwaukee, 

kasmetinėje parodoje, skirtoje žemės ūkio, 
meno, prekybos ir pramonės dalykams, šį 
kartą savo pavilioną įrengė ir vietos lietu
viai.

Tame pavilione meno paveikslais, pieši
niais. šūkiais, užrašais parodytos Sov. Są
jungos Lietuvai daromosios skriaudos. 
Taip pat dideliu paveikslu buvo pavaizduo
ta. kaip rusai tankais užimtuose kraštuose 
žudo žmones, o Jungtinės Tautos suteikia 
nepriklausomybę dar niekad laisvoms ne
buvusioms tautoms.

Parodoje buvo išstatyta ir lietuvių liau
dies dirbinių.

Atidarydamas parodą. Wisconsino vals
tijos gubernatorius Knowles pareiškė norą 
nusifotografuoti tame pavilione kartu su 
lietuviais.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS
Ignas Žalys iš Montrealio šių metų pra

džioje gavo aukščiausią įvertinimą (1824) 
tarp Amerikos šachmatų žaidėjų paštu. 
Rugpjūčio mėn. jam atiteko ketvirtoji vie
ta su 1782. Garbės sąraše įvardinti taip pat 
estas ii’ du latviai.

JURGINŲ KARALAITĖ
Lietuvaitė Marytė Lou Pudge Chicagos 

jurginų augintoji) klubo parodoje Ford Ci
ty prekybos centre išrinkta jurginų kara
laite.

STIPENDIJA V. NAKUI
JAV laikraštis „Detroit News“ atrinko 

59 jaunuolių ir paskyrė jiems po 500 dol. 
stipendijos.

Jų tarpe yra ir lietuvis Viktoras Nakas. 
Norinčių gauti stipendijų buvo 674.

LIETUVIU LITERATŪROS ISTORIJA 
ANGLŲ KALBA

„Draugas“ rašo, kad literatūros istorikai 
ir kritikai, dr. V. Maciūnas. A. Vaičiulaitis, 
A. Nyka-Niliūnas. R. Šilbajoris ir K. Os
trauskas. rengia anglų kalba lietuvių lite
ratūros istoriją.

PASIŽYMĖJO LIETUVIUKAS
Devynerių metų Svajūnas Rutkauskas 

buvo atžymėtas kaip geriausias akordeo
nistas iš 30 dalyvavusių masinėse ūkininkų 
parodos metu suruoštosiose mokinių mu
zikos varžybose JAV.

PABALTIECIŲ FESTIVALIS
Rugpjūčio mėn. gale BATUNO organiza

cija surengė pirmąjį Baltijos festivalį lat
vių bendruomenės parke „Priedaine“ New 
Jersey. JAV.

J šventę susirinko daugiau kaip 1.000 
pabaltiečių — lietuvių, latvių ir estų. Joje 
buvo sportuota, šokta, dainuota ir suruoš
ta spaudos ir dailės parodėlės.

Festivalis buvo labai gražiai paminėtas 
amerikiečių spaudos ir radijo stočių.

Iš RAŠYTOJŲ BUITIES...
Kuo daugiau kūrybinės impotencijos, 

tuo daugiau autoreklaminės potencijos.
(Esminga varžantis dėl Lietuvių Rašy

tojų Draugijos premijos)

STORULĖ OBELĖLĖ
Kazliškių kaime Lietuvoje auga 300 me

tų senumo laukinė obelė. Jos aukštis 19 
metrų, o kamieno skersmuo 3.26 m.
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GRAIKIJOJE
R. SPALIS

Keliaujame per nuolat besikeičiantį 
kraštą į svarbų uostą, ketvirtąjį savo di
dumu miestą Patrą. Keliamės per Korinto 
sąsiaurį. Šioje vietoje jis 22 mylių platumo. 
Sukame į Delfį, j šiaurę, per alyvų mišką. 
Tūkstančiai tų medžių tęsias iš abiejų pu
sių. Kylame vis aukštyn ir aukštyn. Apa
čioje jau tamsi to miško dėmė, priekyje 
raudonuoja uolos. Vadovė pasakoja, kad 
kalnuose yra ir vilkų ir meškų. Pamatome 
ir erelį, aukštai besukantį ratą.

Neseniai pastatytas viešbutis Amalija 
stovi vienas tuose kalnuose 600 metrų 
aukštyje nuo jūros lygio. Jo kambariai ga
li patenkinti ir išlepintą skonį. Bet vaiz
das nuo balkono prirakina dėmesį. Iš kai
rės pusės tamsi mėlyna dėmė — išsikišusi 
jūros rankovė, į priekį ir dešinę — spalvo
tos kalvos tęsiasi bangomis, nykdamos ho
rizonte.

Kelionių metu iš savo kambario lange 
keletą kartų turėjau nepaprastai didingą 
vaizdą, kurį, tikėjau, vainikavo „Shalz- 
kap“. esąs 1800 metrų aukštumo virš Da
vos. Tačiau šį kartą, žiūrėdamas į tą naują 
vaizdą, supratau, kad nėra niekur galuti
nio taško. Dabartinė erdvė turėjo kitokį 
atspalvį, kitokį toną ir skambumą. Tos lig 
šiol matytosios vietos buvo perkrautos gro
žiu, sunkios nuo jo. Šį kartą kažkaip platu 
ir lengva, lyg tik gimusi žemė pačioje savo 
vaikystėje.

Valgykloje plečiasi pažintys. Su mumis 
sėdi vyresnio amžiaus moteris. Prisistato 
esanti iš Whitehall. Neklausinėju, ką ji ten 
daro. Susidomiu greta sėdinčia istorijos 
mokytoja iš Kanados. Klausinėju apie lie
tuvius mokinius. Pagal ją, svetimšalių gan 
didelis procentas, bet lietuvių jos mokyk-

TRYS PREMIJOS
Rugsėjo 18 — 26 dienomis Londone vyko 

tarptautinė pašto ženklų paroda. Didžiulis 
4 aukštų pastatas buvo užpildytas pašto 
ženklų rėmais ir prekybiniais stalais. Paš
to ženklais buvo atstovaujamos visos bu
vusios ir esamos pasaulio valstybės. Tie 
ženklai išleisti įvairiais laikotarpiais ir spe
cialiomis progomis. Dalyvavo įvairių vals
tybių 162 pašto ženklų prekybinės firmos 
ir draugijos. Be to, dar buvo atstovauja
mos pašto ženklų spaustuvės, filatelistinių 
žurnalų leidyklos ir kai kurių valstybių 
paštų įstaigos. Buvo paruošta 3.745 rėmai, 
kuriuos savo rinkiniais užpildė 639 kolek
cininkai. Galėjo būti daug tūkstančių bran
gių ženklų, kurių vertė skaičiuojama mili
jonais svarų.

Lietuviškais pašto ženklais buvo užpil
dyta 10 rėmų. Kiekviename rėme tilpo 16 
albuminių lapų. Juos išstatė šie asmenys 
ir laimėjo sekančias premijas: George B. I 
Lindberg. Švedija, laimėjo Gold Award; 
John B. Chalecki, Kanada, ir Jan Poulie, 
Šveicarija, kiekvienas laimėjo Silver Aw
ard. Šie lietuviški ženklai yra didelė rete
nybė. nes jų buvo maža išleista ir todėl jie 
yra labai brangūs. Tokių maža kas turi,, ir 
didelė dauguma yra jų visiškai nemačiusi. 
Tai įvairūs ženklai, išleisti su trūkumais, 
sukeistais paveikslais, raidžių ir skaitme
nų nubyrėjimais, suklastojimai, padirbi- 
niai ir kt. Kas nesuprato tokių ženklų ver
tės, tai jų nepirko ir nerinko, nes jie buvo 
nesąmoningai, o kartais ir sąmoningai su
klastoti. Bet šiandieną už juos parodose 
jau skiriami net aukso atžymėjimai. Visa 
paslaptis glūdi tame, kad tokių ženklų yra 
labai maža išleista. Ir kuo mažesnis tira
žas. tuo yra brangesnė jų kaina.

V. Vytenietis I

loję nedaug. Lenkai ir ukrainiečiai vyrau
ja, ir tarp jų pastebima varžybos ir nesu- 
gyvenimas. Ji prisimena vieną labai inteli
gentišką lietuvių porą, kuri sielojosi dėl 
sūnaus, bet, deja, jis nebuvo linkęs moky
tis ir netrukus paliko mokyklą. Prašiau, 
kad jinai globotų lietuvius, kad spaustų 
labiau prie mokslo, ir ji prižada.

Kalbame apie Kanadą. Prisipažįsta, kad 
jinai anglė ir pradžioje jai nebuvo lengva 
tarp kanadiečių, jutosi svetimšalė ir tik po 
kelerių metų sutapo su jais, tapo sava.

Nuo mūsų viešbučio netoli ir Delfis. Ma
šina vis kyla į viršų, ir gamta nuostabiai 
keičiasi. Šviesėja uolos, sulapoja augmeni
ja, ir išdygsta didžiuliai medžiai.

Delfis savo laiku buvo laikomas pasau
lio centru. Čia pats dievas Apolonas per 
apsvaigintas vaidilutes-pitijas per tūkstan
tį metų atsakinėdavo į klausimus, patarda
vo. Apsvaigintųjų pitijų atsakymus aiškin
davo trys vyresnieji. Užsilikusios lentelės 
rodo, kad kartais tie atsakymai skambėda
vo dviprasmiškai, bet būtų klaidinga tikė
ti, kad jie būdavo beverčiai. Trys vyresnie
ji turėjo būti labai išmintingi, turį didžiulį 
patyrimą vyrai, nes žmonės plaukė iš visų 
kraštų, vietos garsas didėjo, o padėkos ir 
dovanos rodė, kad neapsivilta, kad sunkios 
kelionės nebuvo bergždžios.

Delfio pozicija gamtos atžvilgiu — ne
paprasta. Nuo tos kalno plokštakalnės ma
tai stačias šviesias uolas, kalnus, tarpukal
nes, medžius, žalumą; dar kiek žemiau — 
kitos šventyklos marmurines kolonas, čia 
pat tas pats baltumas išlikusių pastatų, už 
jų — puikiai išsilaikęs amfiteatras. Užli
pęs į jo viršūnę, bent valandą sėdžiu, ne
galėdamas atsigėrėti ta tokia harmoninga 
dievų buveine. Vykdamas j Graikiją, neti
kėjau, kad atsišauks praeities aidai, šitoje 
vietoje jie dar gyvi, nors žaloti ir naikinti 
tų. kurie siekdami pasaulinės valdžios ar 
dėl tikėjimo žudė tai, kas kaip tik liudijo 
Aukštesnį Esimą.

Virš amfiteatro senovės stadionas, kurio 
forma irgi gan gerai išsilaikė.

Iki vakaro prabuvome toje kilnioje vie
toje. Kai vėliau grįžau prie buvusios Apo
lono šventyklos, ant jos pamatų sėdėjo ar 
rėmėsi į kolonas kita turistų grupė ir kva
tojo. klausydami kažkokio nemokšos vado
vo. kuris grupę maitino pigiais dviprasmiš
kumais.

Kitą dieną vėl grįžome į tą vietą, aplan
kėme greta pastatytąjį muziejų, dar kartą 
pasisukinėjome prie šventyklų ir, įsitikinę, 
kad tai gražiausia Graikijos vieta, delsdami 
pasukome į viešbutį pietų.

Vykdamas į Graikiją, netikėjau, kad 
gamtoje užtiksiu ką nors nauja. Rodos, ma
čiau viską, ką Europos gamta gali pasiūly
ti. Tačiau...

Iš Delfio traukėme į šiaurę, Kalambakos 
link, prie kurios netoli yra vieta, vadinama 
Meteorą. Jinai ir buvo mūsų tikslas.

Nusileidę nuo kalnų, patekome į to kraš
to didžiausią lygumą — Tesaliją. Ji tuo 
įdomi, kad matai ją supančius juoduojan
čius kalnus. Jos ūkininkai turtingiau gyve
na, kaip kiti to luomo žmonės kitur Grai
kijoje. čia jau ganosi karvės, bet ne ožkos, 
ir dominuoja arklys, o ne asilas. Sodybos 
irgi gražesnės, su sodais, su naminiais 
paukščiais. Kartais pasijunti, lyg keliau
tum Lietuvoje, bet Lietuvos ūkininkas bū
davo daug tvarkingesnis. Kiemai primėty
ti, krūmai auga kur pakliūva, atrodo, kad 
čia bent porą metų negyventa.

Vyresnio amžiaus ūkininkės dėvi vietos 
tautinius drabužius su dominuojančia juo

da spalva.
Anot vadovės, nors ir turtingiau gyvena

ma, bet atsilikimo daug. Amerika padeda 
finansuodama tam tikrus punktus, kurie 
kelia ūkio našumą.

Vakare pasiekiam lygumos kraštą, mū
sų viešbutį ir ... niekur dar nematytą pra- 
jovą. Už viešbučio kilo didžiuliai stori pirš
tai, stačios uolos, žiūrinčios į dangų.

Kitą dieną pajudėjome į jas. Ant tų mil
žiniškų apskritų uolų vienur kitur išmėty
ti pastatai. Tai vienuolynai, įkurti 14 šimt
metyje.

(Bus daugiau)

„DRAKONO BARZDA"
Japonijos saloje Mijašimoje auga rečiau

sia pušis, vadinama „drakono barzda“. Me
delio aukštis vos 50 cm, tačiau jo išsisklei- 
dusios virš žemės šakos būna 30 m ilgio.

MBH

LIETUVOJE
RUNKELIŲ DERLIUS

„Tiesa“ rašo, kad Vilkaviškio rajone, Gi-
A. Žadeikis tame filme vaidino vokiečių

Kalėdines dovanos
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 

artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3į jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos, 2į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė. 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš

kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba aeryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
£35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0, nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

Už £12.0.0 pasiunčiamo maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras), 

Telef. 01 739 8734
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.

žų kolūkyje, iš vieno hektaro prikasama 
vidutiniškai po 320 centnerių runkelių.

SPALVOTAS STIKLAS
Panevėžio stiklo fabrikas pagamino pir

muosius spalvotus stiklo blokus.
Tais spalvotais blokais numatoma pa

puošti naujai statomus pastatus.

„ŠEIMOS“ TIKSLAI
Lietuvoje pasirodė trečfas numeris lei

dinio „Šeima“, kurio svarbiausi planai, 
kaip rašo „Tiesa“, yra „populiarinti peda
gogikos mintis ir padėti tėvams komunis
tiškai auklėti vaikus.

TADŽIKŲ FILME
Tadžikijoje pastatytame filme „Paviako 

kalėjimo legenda“ vaidino Klaipėdos teatro 
aktoriai A. žadeikis, teatro direktorius B. 
Juškevičius ir Kauno aktorius J. Urmona- 
vičius.

kontržvalgybos pulkininkų. Jis pasisakęs,
kad tokių vaidmenų nesiima su dideliu no
ru vaidinti.

SPORTININKŲ PASIEKIMAI
Palangoje suruoštame rudens krose da

lyvavo 300 lietuvių lengvaatlečių. Pirmą
sias vietas atskiruose nuotoliuose laimėjo 
šie sportininkai: 800 m — panevėžietė V. 
Keršytė, 1.000 m — vilnietė N. Sabaitė, 
2.000 m — šiaulietė T. Raponavičienė, 3.000 
m — nemunietis A. Šimonėlis, 4.000 m — 
klaipėdietis A. Girskis, 5.000 m — grigiš- 
kietis R. Bitė ir 8.000 m — nemunietis Pet
ras Šimonėlis.

Geriausiai krose pasirodė „Nemuno" 
lengvaatlečiai.

KAMERINIO ORKESTRO DEŠIMTMETIS
Lietuvoje S. Sondeckio vadovaujamas 

filharmonijos kamerinis orkestras šventė 
savo dešimtmetį ir ta proga surengė ištisą 
koncertų ciklą.

PROTEINAI IR NITROGENAI
Pranas Milašius

Grįždamas iš Sodybos, Auld Frank par
sivežė rūtų kerelį ir pasodino savo darže 
šalia škotiško dagio. Tegul žaliuoja lietu
viškas švelnumas šalia škotiško aršumo. 
Palaisto jas kiekvieną dieną, iš darbo grį
žęs, žemę aplink purena, o rūtos vos vos 
gyvos laikosi, žaluma tokia pablyškusi, net 
žiūrėti gaila. Dagiai kaimyno darže sep- 
tynpėdžiai, virš tvoros galvas iškėlę, po pa
saulį dairosi, o čia dagys vos per sprindį 
nuo žemės pakilęs, mieguistas toks, žiedai 
vos prasiskleidžia ir tuoj vysta.

Daržininkai su patyrimu pradėjo Euro
pos Lietuvyje apie daržininkystę rašyti, 
duoda patarimų, kokį maistą duoti auga
lams, kokio maisto pačiam daržininkui rei
kia. Patarimai kaip tik laiku, nes Auld 
Frank, kaip ir jo daržas, labai blogai atro
do. Daugybė visokių vardų surašyta, su
maišyk visus ir duok mišinį daržui ir pats 
valgyk. O kitas vėl įspėja: nemaišykite, sa
ko, imkite proteinus, nitrogenus ir kitus 
dalykus atskirai, nes sumaišius gali suak- 
menėti.

Turi Auld Frank tokį gerą pažįstamą 
vaizbūną, kuris valgomus dalykus į namus 
pristato. Nereikia šeimininkėms gaišti lai
ko eiti į krautuvę, atvažiuoja jis. sušvilpia, 
ir šeimininkės pasirenka, kas joms reika
linga.

Vieną dieną Auld Frank ir užklausė tą 
vaizbūną:

— Ar gali man pristatyti proteinų ir ni
trogen ų?

— O kam tau tie proteinai ir nitrogenai? 
•— klausia tas nustebęs.

— Pats matai, kaip aš blogai atrodau, — 
aiškina jam Auld Frank. — Energija visai 
išsekusi, kaip Barbauchlaw vanduo per 
sausrą.

— Vien tik proteinais gyvas nebūsi, rei
kia ir kitų dalykų primaišyti. Kad padidė
tų energija, žmogui reikia ir vitaminų, — 
moksliškai dėsto vaizbūnas, lyg iš Europos 
Lietuvio daržininkystės straipsnių skaity
tų.

— Maišyti negalima — mišinys suakme
nėja. Reikia kiekvieną dalyką atskirai im
ti. Taip mano lietuviškame laikraštyje pa
rašyta.

— Tas tavo lietuviškas laikraštis bala- 
mūtas. Dar negirdėta, kad kas nuo valgio 
suakmenėtų, nebent cemento į valgį pri
maišytum.

— Jūs patys, škotai, balamūtai. anglai 
taip sako, — šaukią užpykęs Auld Frank. 
— Atvežk man rytoj proteinų, o jei neturi.

prakasęs nitrogenus apie rūtų šaknis apdė
jo. Kas liko nuo rūtų, sudėjo prie škotiško 
dagio. Tuo tarpu suvalgytieji proteinai vi
duriuose ermyderį pradėo kelti. Tarytum 
pokelis skutimosi peiliukų suvalgyta būtų. 
Tur būt, proteijai organizmo ląstelių bei 
medžiagų audinių apykaitą pradėjo. Ir dar 
toks keistas reiškinys, lygiai kaip viename 
daržininkystės straipsnyje parašyta: „amo- 
nija — stipraus kvapo dujos, kurios gali 
augalus sunaikinti“. Tai irgi, tur būt, me
džiagų ir ląstelių apykaitos padarinys. Rei
kia eiti lauk iš daržo, kad rūtos nenugelstų.

O viduriuose jau tikras pragaras, rodos, 
ten velniai kazoką šoka. Jeigu kas pagel
bės, tai tik stiklas gero škotiško whiskio. 
Taip ir pradėjo Auld Frank nuo artimiau
sios karčiamos, į kiekvieną užeidamas ir 
kiekvienoj po whiskį išgerdamas. Ir su 
kiekvienu išgėrimu velniava viduriuose 
rimsta, o kai nuėjo iki Buck's Head, me
džiagų ir audinių apykaita visai sustojo. 
Vaizbūnas stovi prie Buck's Head ir, pa
matęs Auld Frank, klausia:

— Kaip jautiesi, auld yin? Proteinai ge
rai?

— Gerai, viskas tvarkoj, — atsako Auld 
Frank. Negi pasakosi jam apie velnius, ka
zoką šokančius, ir amonijaus dujas! Dar iš
juoks.

Nuperka Auld Frank vaizbūnui whiskio 
už proteinus ir nitrogenus, paskui vaizbū
nas užsako, po to vėl Auld Frank, po to 
vėl vaizbūnas, — tas jau tikrai bus pasku- 
šiam vakarui, po to vėl Auld Frank, po to 
vėl Vaizbūnas. — tas jau tikrai bus pasku
tinis, — ir taip jie išgėrė penkis ar šešis 
paskutinius. Antrą begeriant, alyvų žiedai 
pradėjo ore skraidyti.

— Sugrįžta jaunystė, alyvomis sužydė
jus!, — sako Auld Frank susijaudinusiu 
balsu.

— Aye, — sako vaizbūnas. — Proteinai 
gerai, labai gerai.

Su trečiu išgėrimu beržo šakos pradėjo 
apie Auld Frank siūbuoti.

— Aš Lietuvos laukų beržas, siūbuojan
tis nuo škotiško vėjo. — sako Auld Frank.

— Aye, — sako vaizbūnas, — atvešiu tau 
daugiau proteinų.

Nuo ketvirto whiskio Auld Frank kojos 
įaugo į žemę.

— Aš lietuviškas ąžuolas, leidžiąs šaknis 
į škotišką žemę, — desperatiškai šaukia 
Auld Frank.

Susėdo juodu kampe prie staliuko, išgėrė 
dar po porą whiskiu, o kai ąžuolo šakose

šeštadienio rytą ąžuolo nė aigaros neli
kę. Paukščiai dar kažkur gieda, ir vombo- 
lis apie galvą zvimbia, bet jų nematyti. Va
kar per daug proteinų buvo užvalgyta, per 
daug nitrogenų daržui užduota. Čia lietu
viškų daržininkystės mokytojų kaltė. Tu
rėtų aiškiai parašyti, kiek kokių dalyki; 
imti, o tai velnias žino, kas gali atsitikti.

Į duris kažin kas pasibeldė. Atidaro Auld 
Frank duris — policininkas prie durų sto
vi, žiūri į Auld Frank visa įstatymo rūs
tybe.

— Ar galiu įeiti į vidų? — klausia jis.
Kur tu čia negalėsi, lįsk greičiau į vidų, 

kad kaimynai nematytų, o tai pradės kal
bėti, kad kažkas netvarkoj su Auld Frank, 
jei policija lankosi.

— Tai nugėrei vakar? — klausia polici
ninkas po pastabų apie orą ir kitas ben
drybes.

— Nugėriau biškį.
— Su kuo?
— Su tuo Alistair, kur daržoves pardavi

nėja, išgėrėme po porą whiskiu.
— Kiek kartų po porą whiskiu?
— Gal porą kartų po porą.
—- Tavo kaimynai skundžiasi, kad praei

tą naktį tavo darže kažin kas per visą naktį 
lasavojo, neleido jiems miegoti.

— Tai mano gėlės dainavo.
— Tavo gėlės... dainavo?.. — išplėtė poli

cininkas iš nustebimo akis, lyg Loch Ness 
monsterį pamatęs. — Kokios tos gėlės?

— Lietuviškos rūtos ir škotiškas dagys. 
Per daug nitrogenų uždėjau, tai ir subala- 
mūtijo.

— Parodyk man savo gėles.
Ir rūtos ir škotiškas dagys atvirtę į va

karykštį stovį. Vos vos gyvybės ženklus ro
do.

— Dainuojančios gėlės, eh? —■ sako poli
cininkas. Iš jo balso ir žvilgsnio aiškiai ga
lima spręsti, kad jis netiki. Netikėtų ir 
Auld Frank, jei pats nebūtų matęs ir gir
dėjęs.

— O kas čia haggis gabalų primėtė apie 
škotišką dagį?

Policininkas paspyrė gabalą nitrogenų, 
kurių dagys nespėjo sudoroti.

— Čia ne haggis, čia nitrogenai, — prieš
tarauja Auld Frank.

— Žinai, ką aš tau patarsiu? — sako po
licininkas. geraširdiškai ranką Auld Frank 
ant peties uždėjęs. — Eik tu dar į lovą pa
miegoti, o tas gėles sutvarkyk, kad jos nak
timis daugiau nedainuotu. Jei dar kaimy
nai pasiskųs, aš turėsiu atitinkamai veikti.

aš kitur gausiu.
— Geriausi proteinai tai haggis, — aiš

kina vaizbūnas, girdamas savo tautinį val
gį. — Jėgos ir energijos duoda, protą nu
skaidrina, išvaizdą atjaunina. 1745 metais 
Bonnie Prince Charlie nuvedė škotus į 
Angliją, buvo jau netoli Londono, bet tada 
škotai pritrūko haggis ir turėjo trauktis.

— Man kad tik būtų proteinai, o kai" 
jūs, Skotai, dalykus vadinate, man visai 
nesvarbu. Ir nitrogenų atvežk. Darže nie
kas neauga, rūtos lyg atgal į žemę lenda, 
reikia ką nors daryti.

Pareina penktadienį Auld Frank namo iš 
darbo, tuojau vaizbūnas jam ir pristato du 
popierinius maišelius, taip maždaug po 
pussvarį kiekvieną.

— Čia tavo proteinai ir nitrogenai. — 
sako. — Tau ir tavo daržui.

Ir nė kainos nepasako.
— Susitiksim vėliau prie Buck's Head, 

sąskaitas suvesime.
O ant popierinių maišelių neužrašyta, 

katrie nitrogenai, katrie proteinai. Perskai
tė Auld Frank Europos Lietuvyje daržinin
kystės straipsnius, bet nė viename nepara
šyta. kaip proteinai, nitrogenai ir kiti daly
kai atrodo. Ir žinok tu dabar, katrą pačiam 
valgyti, katrą rūtoms duoti. Reikia dabar 
pačiam savo kvailu nemokytu protu spręs
ti. Viename maišelyje tokie pilkšvi bekva- i 
piai milteliai, tie. tur būt. bus proteinai. - 
Kitame tokia pilka šlapia košė, avies 
skrandžiu atsiduoda, tikrai turi būti dar
žui. Suvalgė Auld Frank proteinus, kava 
užsigerdamas, paskui išėjo į daržą, žemę

pradėjo voverys šokinėti, o pašakėse vam- 
bolės zvembti, nutarė, kad šiam vakarui 
tikrai užteks, ir iškūzavo pro duris.

— Kažin, kaip mano daržas dabar, kaip 
nitrogenai veikia? — kalba pats sau Auld 
Frank, kūzuodamas j namus. O ąžuolo ga
lūnė virš Auld Frank galvos išaugusi, už 
namus aukštesnė, šakos išsiplėtusios, visur 
kliūva, šakose paukščiai gieda. Prikūzavo 
Auld Frank savo daržą, o ten baisus alasas. 
Škotiška: dagys išaugęs virš tvoros, mo
suoja lapais lyg rankomis ir dainuoja wi‘ a 
hundred pipers an* a' an* a' ir vis linksta j 
pietus, trauks, atseit, į Angliją ir su žo
džiais we‘ll up an* gie them a blaw a blaw 
taip smarkiai rėžia lapu lyg ranka ore, 
net ąžuolo šakos susiūbuoja. Atsirėmė Auld 
Frank į tvorą ir stebi, kas čia toliau dėsis. 
Rūtos, sužaliavusios tikra lietuviška žalu
ma, pasižiūrėjo į Auld Frank, atsirėmusį į 
tvorą, ir uždainavo gryna žemaitiška tar
me. lyg jos būtu Žemaitijoj gimusios ir au- 
gusios: šok gėręs, šok nagėręs, šok į meitą 
nusitvėręs. Tai kaip veikia nitrogenas! 
Laikraštyje neparašyta, kiek jų reikia duo
ti. gal Auld Frank per daug iš karto užkro
vė. Paskui rūtos susikibusios ratelį apie 
škotišką dagį ėmė šokti, o dagys ratelio vi
duryje Campbeltown Loch uždainavo, ir 
taip kelias valandas daržas dūko, kol paga
liau prieš pat rytą pradėjo apsiraminti, nu
stojo ra'elius šokti, škotiškas dagys ous- 
balsiu Maxwelltown Braes niūniavo, rūtos 
lengvci valso taktu siūbavo, tyliai dainuo
damos Siuntė mane motinėlė į Dunojų van
denėlio.

Ir išėjo pro vartus, gero savaitgaTo pa
linkėjęs.

Štai kaip gali pakliūti j bėdą per darži
ninkystę. Kitą kartą gal reikės nitrogenus 
su kitais dalykais sumaišyti, kaip pirmojo 
daržininko Europos Lietuvyje buvo patar
ta, tai gėlės nesubalamūfvs. Bet antrasis 
daržininkas Europos Lietuvyje įspėja, kad 
maišyti pavojinga, gali suakmenėti. Užval
gys Auld Frank sumaišytu proteinu ir su- 
akmenės. Ir stovės suakmenėjęs, iki kol 
Arkaniolas Gabrielis sutrimituos visiems 
keltis ir stoti į Paskutinį Teismą. Akmeni
nis Auld Frank, akmeninės rūtos, akmeni
nis škotiškas dagys.

Kada jūs, daržininkai patyrę ir mėgėjai, 
pagaliau vienbalsiai nutarsite: maišyti pro
teinus su nitrogenais ar nemaišyti?

KENNEDŽIO PALIKIMAS
Tragiškai žuvusio JAV prez. Johno Ken

nedžio ir senatoriaus Roberto Kennedžio 
neseniai miręs tėvas Josephas Kennedys 
turėjo turto tarp 200 ir 400 milijonų dole
rių.

Savo našlei jis paliko 1 mil. dol. ir 
dviems seserims po 25.000 dol. Visą kitą 
turtą jis paliko II pasauliniame kare žuvu
sio vyriausiojo sūnaus vardo fondacijai. 
kuri turės būti įsteigta Vašingtone ir tirs ir 
gydys protiškai atsilikusius.

KAUNO TELEFONAI
Kauno mieste iki naujųjų metų numato- < ■ 

ma turėti 21 tūkstantį telefono abonentų. \
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Europos Lietuviu Kronikų
PASITRAUKIA SODYBOS VEDĖJAS
Ilgametis Lietuvių Sodybos vedėjas Juo

zas Lūža iš tų pareigų pasitraukia.
Tai vietai užimti ieškoma kandidato. No

rintieji kandidatuoti prašomi rašyti Lietu
vių Namų Akc. Bendrovės Valdybai (1 
Ladbroke Gardens, London, W. 11). Tele
fonas: 01-727-2470.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
10 svarų aukojo P. Bugailiškis, po 5 sva

rus — J. K. Jaručiai, K. Ežerinskas, P. Ra- 
maitis, P. Remėza, P. Ūsas, B. Kmieliaus
kas ir J. P., po 3 svarus — J. Strumskis, 2 
svarus — D. Gintas, po 1 svarą — L. Šval- 
kus ir S. P., 10 šilingų — J. Dyvas.

Daugumas aukotojų, siųsdami pinigus, 
pareiškė pageidavimą, kad jų aukos būtų 
panaudotos pagalbai Erazinskams. Tautos 
Fondo Atstovybė D. Britanijoje nuoširdžiai 
dėkoja už aukas ir užtikrina, kad pinigai 
bus pervesti VLIKui, kuris tais reikalais 
rūpinasi.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 1 vai., Man- 

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose (121 Middleton Rd.) šaukiamas D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos po
sėdis.

Posėdžio dienotvarkėje numatyta: 1. Pir
mininko ir iš vietų pranešimai, 2. Lietuvių 
Fondo statutas (referuoja S. Nenortas), 3. 
Lietuviškasis jaunimas (referuoja A. Ga
šlūnas), 4. Sumanymai.

Organizacijos ir klubai, kurie dalyvauja 
DBLS Taryboje, atsiunčia į posėdį po 1 
atstovą.

D. Banaitis,
Laikinai einąs DBLS Tarybos 

Pirmininko pareigas

KVIEČIAME VISUS!
Jau eilė metų, kai Londono lietuvių mo

terų šalpos sambūris Dainava kruopščiai ir 
su užsispyrimu papildinėja savo aruodus 
tai baliaus, tai bazaro pelnu, kad vėl tuos 
pačius aruodus galėtų ištuštinti įvairiems 
labdaros reikalams: tai senelius apdovano
damas švenčių metu, tai padėdamas jauni
mo grupelėms, o ypač nepamiršdamas ligo
nių ir šiaip į nelaimę patekusių.

Ypač rudenį, prieš Kalėdas, dainavietės 
daug triūsia, it naują derlių nuimdamos. 
Štai, ir šįmet sotus ir linksmas balius lap
kričio 7 d. Londone, Lietuvių Namuose, 
štai vėl tradicinis pabaltiečių bazaras gruo
džio 4, 5, 6 dienomis latvių namuose — 72 
Queensborough Terrace. Bayswater, Lon
don, W. 2. Tai atlieka vien tik gera valia 
ir pareigos jausmu apsiginklavusi kelioli
kos moterų grupė Dainava. Nerti lengva: 
kai kurios net labai didelį krūvį turi temp
ti. Jos nesiskundžia, bet labai nuoširdžiai 
kreipiasi į visus Didžiosios Eritanijos lie
tuvius. jų draugus bei pažįstamus ir ypač 
į organizacinius vienetus, kad ateitų į viso
keriopą pagalbą. Pavyzdžiui, juk bazaras 
yra ne vien aruodams papildyti, bet ir re- 
prezentuotis su lietuvių liaudies meno dir
biniais, suvenyrais ir, kiek tai įmanoma, 
su senais papročiais. Į bazarą atsilanko 
gausiai kitų tautybių svečių, kuriuos kvie
čia estės, latvės ir lietuvės. Dainavietėms 
tenka pasitempti nejuokais, taigi priimkite 
jų nuoširdų kvietimą remti jų rimtą darbą. 
O čia galima prisidėti pinigine dovana, 
darbu, patarimais, lietuvių liaudies meno 
dirbiniais, suvenyrais ir įvairiomis kitokio
mis dovanomis. Juk tiek visko reikalinga 
vaikų ir suaugusių loterijoms, arbatėlei, 
eglutei!

Prašome: neatidėliokite rytdienai, bet 
adresuokite dovanas dabar: Dainava. 1 
Ladbroke Gardens, London. W. 11.

Dainavietė
P. S. Pranešama, kad savininkui pagei

daujant, vertingi daiktai parduodami, at- 
skaitant 25% nuo parduotosios sumos Dai
navos šalpos reikalams.

D.

DBLS CENTRO ŽINIOS
— Spalio 29 d. DBLS vicepirm. J. Vil

činskas dalyvavo Britų Tarybos Pabėgė
liams Padėti posėdyje, kur turėjo progos 
pasikalbėti su J. T. Aukštojo Komisaro Pa
bėgėlių Reikalams Atstovu D. Britanijoje 
dėl pagalbos suteikimo Turkijoje esan
tiems lietuviams — Pranui ir Algirdui Bra
žinskams.

— Spalio 30 d. Čekoslovakijos išeiviai 
Londone minėjo savo valstybės 52 metų ne
priklausomybės sukaktį. Minėjime dalyva
vo kitų Rytų Europos tautų atstovai, jų 
tarpe DELS atstovas.

— Europos Ryšių Grupė yra praeitais 
metais susikūrusi Rytų Europos egzilų (14 
tautų) organizacija, kurioje lietuviams at
stovauja DBLS pirm. J. Alkis. Grupės va
dovybė susirenka pasitarti kartą per mėne
sį.

— DBLS Valdyba suteikė informacijų 
Turkijos Ambasadai apie lietuvių tremti
nių padėtį Sibire.

— Kun. J. Sakevičius sutiko būti vienu 
iš DBLS atstovų B. C. A. R. — Britų lab
daros organizacijoj pagalbai lietuviams li

goniams teikti.
— DBLS sekretorius spalio 31 d. ir lap

kričio 6 d. dalyvavo posėdžiuose ryšium su 
Pavergtėjų Tautų savaitės parengimu.

RYTŲ EUROPOS PABĖGĖLIAI
Šiuo metu Vak. Europos kraštuose gyve

na apie 600 tūkstančių pabėgėlių iš Rytų 
Europos. Kasmet dar atvyksta po 22 tūkst. 
naujų pabėgėlių. Juos registruoja ir rūpi
nasi jų globa J. T. O. Pabėgėlių komisaras, 
kurio įstaiga yra Ženevoje.

1951 m. buvo priimta tarptautinė Pabė
gėlių konvencija, kurią pasirašė apie 70 
valstybių. Tos valstybės įsipareigojo teikti 
prieglobstį politiniams pabėgėliams. Norin
tieji keliauti į kitus kraštus, poetiniai pa
bėgėliai gauna specialų ..kelionės doku
mentą“. kuris suteikia jiems teisę sugrįžti 
į dokumentą išdavusį kraštą. Nuo šių metų 
pavasario daugumas Europos kraštų lei
džia pabėgėliams, turintiems tokį doku
mentą, įvažiuoti be vizos ir viešėti ne il
giau kaip 3 mėnesius be teisės ieškoti dar
bo.

D. Britanijoje šiuo metu priskaitoma 160 
tūkst. Rytų Europos pabėgėlių, neskaitant 
tų. kurie priėmė Eritų pilietybę. Daugu
mas iš jų jau yra pastoviai įsikūrę, bet esa
ma ir tokių, kurie neturi pastovios pasto
gės ir reikalingi socialinės globos. Tuo rū
pinasi valstybė, kaip ir visais šio krašto gy
ventojais. Šalia valstybės įstaigų, esama 
visos eilės labdaros organizacijų, kurios 
teikia pagalbą ligoniams ir nedarbingiems, 
jei tokia pagalba labai reikalinga.

Spalio 29 d. Londone Britų organizacijos 
— British Council for Aid to Refugees — 
iniciatyva buvo sukviestas Rytų Europos 
tautinių labdaros organizacijų atstovi! pa
sitarimas, kuriame dalyvavo ir DBLS at
stovas. Ši organizacija numato įsteigti de
vyniuose didesniuose miestuose koordina
cinius labdaros komitetus, kurie rūpintųsi 
pabėgėlių reikalais vietoje. Nepasiturin
tiems pabėgėliams norima padėti išvykti 
vasaros atostogų. Praeitą vasarą tuo reika
lu jau buvo padaryta pradžia. Ateinančią 
vasarą numatoma apmokėti atostogas 120 
pabėgėlių.

Stengiamasi suorganizuoti ligonių lanky
mą. Kai kurios tautinės grupės šiuo atžvil
giu jau yra gerai susitvarkiusios. Kiek 
silpniau susitvarkę lietuviai ir keletas kitų 
tautybių.

Pradėta rūpintis pabėgėliais, kurie yra 
psichiatrinėse ligoninėse, jų lankymu ir 
įdarbinimu, jeigu jų sveikata yra pakanka
mai pagerėjusi. Sveikstantiems norima pa
rūpinti grupinius butus, kuriuose, vieno 
žmogaus prižiūrimi, jie patys pratintųsi 
tvarkytis ir pagal galimybę dirbti.

1971 metų pradžioje numatoma kreiptis į 
Britų visuomenę, kad būtų surinkta lėšų 
tolimesniam labdaros darbui. Norima taip 
pat geriau supažindinti visuomenę su Rytų 
Europos pabėgėliais. Tam tikslui ruošiama 
visa eilė informacinių leidinių. Dar šiais 
metais iš spaudos išeis knygelė apie Len
kijos pabėgėlius. Ateinančiais metais tokia 
pat knygelė bus paruošta apie Baltijos 
valstybių pabėgėlius. Knygelėje bus išaiš
kintos priežastys, kodėl tų kraštu piliečiai 
pasitraukė iš savo gimtųjų kraštų. Vėliau 
panašaus turinio leidiniai bus išleisti apie 
kitų Rytų Europos tautų pabėgėlius.

Britų labdaros organizacijos kviečia pa
bėgėlių organizacijas ir atskirus asmenis ; 
talką.

J. V.

LONDONAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

D. Britanijoje Pavergtųjų Tautų Savaitė 
šiais metais skelbiama lapkričio 22-29 d. 
Londone sudarytas Komitetas. į kurį įeina 
anglų ir visų pavergtųjų tautų atstovai. 
Šiam komitetui pirmininkauja Lady Bird
wood. Pavergtųjų Tautų Savaitės metu nu
matyta gausi spaudos konferencija, pa
vergtųjų tautų atstovų susitikimas su Bri
tu Parlamento nariais Parlamento rūmuo
se, bendros pamaldos St. Martin's bažny
čioje ir masinis susirinkimas Chelsea Town 
Hall. Taip pat numatyta susirinkimų ir ki
tose vietose.

Smulki Pavergtųjų Tautų Savaitės prog
rama Londone bus paskelbta vėliau.

Pavergtųjų Tautų Savaitės organizaci
niai komitetai sudaryti Manchesteryje, 
Bradforde ir Nottinghame. Pavergtųjų 
Tautų Savaitę Anglijoje skelbia ir organi
zuoja British League for European Free
dom. Lietuviams atstovauja Didžiosios Bri
tanijos Lietuviii Sąjunga ir jos pakviesti 
atstovai.

ŠAMPANO IR KAV1ARO BALIUS
Lapkričio 21 d. Londono Lietuvių Sporto 

ir Socialinio Klubo patalpose, 345a Victo
ria Park Rd., London, E. 9, pirmą kartą 
ruošiamas ypatingas

šampano ir kaviaro 
BALIUS.

Išnaudokite šią retai pasitaikančią pro
gų dalyvaudami šiame baliuje kuo gausiau
siai.

Kontinentahnė muzika, tarptautinis bu
fetas, įdomi programa.

Rengia šeštadieninės mokyklos tėvų gru
pė, ir pelnas skiriamas šeštadieninei mo
kyklai.

Šampanas, maistas ir įėjimas tik 25 šil.
Bilietų skaičius ribotas, prašome juos įsi

gyti kaip galima anksčiau per F. Senkuvie
nę arba V. Jurienę 739 8734.

MIRUSIEJI LONDONE
Spalio 7 d. mirė Uršulė Vizbarienė. 74 

metų amžiaus. Velionė atvyko iš Lietuvos 
prieš I didįjį karą.

Spalio 22 d. mirė Jurgis Tonkūnas, 74 
metų. Velionis į Angliją atvyko po pasku
tinio karo. Žmona ir duktė likusios Lietu
voje.

Abu buvo uolūs lietuviškos kolonijos ir 
bažnytinės bendruomenės rėmėjai. Po pa
maldų Lietuvių bažnyčioje palaidoti Šv. 
Patriko kapinėse.

SVEČIAS IS AMERIKOS
Rimas Kalvaitis iš Los Angeles, savo 

įmonės reikalais siunčiamas į Airiją, buvo 
sustojęs Londone ir lapkričio 1 d. dalyvavo 
pamaldose Lietuvių bažnyčioje Londone.

LATVIŠKAS KONCERTAS
Lapkričio 28 d., šeštadienį, Leighton 

House. 12 Holland Park. London. W. 14, 
latviai ruošia koncertą, kurio programą at
liks latvių dainininkė mecosopranas Sigri- 
da Pirvica ir pianistas Robert Vilson.

Pradžia 8 vai.

BALIUS BUVO SĖKMINGAS
Londono Lietuvių Moterų ..Dainavos“ 

Sambūrio suruoštasis Lietuvių Namuose 
lapkričio 7 d. rudens balius praėjo sėkmin
gai.

Jis sutraukė daug žmonių, ypač jaunimo.

MANCHESTERIS
LIETUVIŠKI FILMAI

Lapkričio 21 d., 7.30 vai. (po filmų), Lie
tuvių Klubo patalpose Lietuvių Židinys iš 
Nottinghamo parodys du lietuviškus garsi
nius spalvotus filmus. Filmai įdomūs tiek 
suaugusiems, tiek jaunimui bei vaikams. 
Kviečiame visus ta reta proga pasinaudoti.

Klubo Valdyba

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 21 d., 7.30 vai. (po filmų), Lie

tuvių Klubo patalpose šaukiamas parapi
jos susirinkimas.

Kun. V. Kamaitis

PADĖKA
L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky

rius ryšium su spalio 31d. surengtuoju ka
riuomenės šventės minėjimu nuoširdžiai 
dėkoja pik. T. Vidugiriui už paskaitą, Lon
dono Jaunimo „Grandies“ vadovui J. Al
kiui, choro vadovui V. O'Brien ir visiems 
tų vienetų dalyviams, šeimininkei E. Kups
tienei, B. Snabaitienei ir V. Kupsčiui už 
pelningą loteriją, baro vedėjui A. Ramei- 
kiui. A. Jakimavičiui, E. Kutkutei, už eks
kursijų suorganizavimą Grybui, Dudėnui. 
Blažiui, Levinskui ir visiems, kurie nepa- 
tingėjot atvykti, taip pat darbu prisidėju
sioms Alf. Jaloveckui, A. Kuzmickui, A. 
Šleikui, V. šiaučiuliui.

Visiems nuoširdus kariškas ačiū!
Skyriaus Valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap

kričio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Lenkų 
klubo salėje. Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą.

Programoje: paskaita, šokiai, loterija 
ir kt.

Po oficialios dalies šokiams gros E. Dra
gūno kapela iki 1 vai. ryto, baras su įvai
riais gėrimais ir užkandinė veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius, 
su draugais ir pažįstamais maloniai pra
šom gausai atsilankyti.

Skyriaus Va/dyba

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 28 d.. 6.30 vai.. Ukrainiečių 
Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) rengiamas 
Kariuomenės šventės minėjimas.

Programoje JAV karininko VI. Gedminto 
iš Belgijos paskaita.

Meninę dalį atlieka Anglijos lietuvių 
skautų rajonas.

Vėliau bus šokiai su gera muzika ir lote
rija. Visas gautasis pelnas skiriamas skau
tų rajonui.

Kviečiami seni ir jauni iš arti ir toli.
DBLS Skyr. Valdyba

PRISIMENANT LIETUVOS ŠVENTOVĘ
Lapkričio 22 d. Lietuvių Židinyje bus pa

minėta Vilniaus Aušros Vartų Marijos 
šventė, kurios metinės sueina lapkričio 17 
d. Pamaldos bus 11.15 vai. Jas paįvairins 
atitinkamos žavios giesmės ir muzika. Po

pamaldų šviečiamais paveikslais bus pri
statytos didelės istorinės reikšmės Vilniaus 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Lie
tuvių Kankinių pagarbai koplyčios pašven
tinimo įspūdingos iškilmės ir kiti Amžino
jo Miesto vaizdai.

Visi iš visur maloniai kviečiami dalyvau
ti.

LITERATŪRINIS TEISMAS
Lapkričio 21 dieną LASo klube „Napo

leonas“ Nottinghamo visuomenė ruošia
Literatūrinį Teismą.

Bus teisiamas pasyvus lietuvis.
Pradžia 7.30 vai. Įėjimas laisvas.

LAS Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., šeštadienį, 6 vai. vakare. 
Vyties klubo patalpose rengiamas kariuo
menės šventės minėjimas.

Programoje: rašytojo R. Spalio-Giedrai- 
čio paskaita, deklamacijos ir dainos.

Klubo Valdyba

LEIQH
PAMALDOS

Lapkričio 22 d., sekmadienį, 5 vai. p. p., 
šv. Juozapo bažnyčioje bus laikomos lietu
vių kalba šv. Mišios. Prieš pamaldas bus 
klausoma išpažinčių.

Visus apylinkių tikinčiuosius prašome 
gausiai dalyvauti tose lietuviškose pamal
dose.

Parapijietis

WOLVERHAMPTONAS
KREPŠINIO RUNGTYNĖS

VILTIS susitiko draugiškose rungtynėse 
su indų komanda.

Negalėjo atsilankyti Petras ir Jonas Pet- 
kevičiai, kurie abu studijuoja universite
tuose. VILTIS davė tik senąją komandą, 
nes Eandoniukai, Algis ir Vytas, dėl neži
nomų priežasčių irgi neatsilankė.

Indai pradėjo rungtynes gyvai ir veda 
tuojau keturi-nulius. Atrodo, kad bus sun
ku viltiečiams atsilaikyti, bet senieji vil
kai Manga ir Viliūnas. Kelmistraičio pa
tarti, sulėtina žaidimą ir pradeda ardyti in
dų zoninį dengimą tiksliais ilgais metimais. 
Manga ir Viliūnas pasirodė tą dieną kaip 
ilgų metimų specialistai. Indai bandė juos 
uždengti, bet paliko didelius tarpus gyny
boje. Manga tuo pasinaudojo savo tiksliais 
pasavimais ir užtikrino viltiečiams laimė
jimą 42:26.

Šios rungtynės yra Vilties paskutinės 
kaip organizuoto klubo. Klubas jau neteko 
ir salės, kurią buvo gavęs iš švietimo mi
nisterijos.

Taigi Viltis lygoje daugiau nebežais. Tik 
Vilties jauniai, susimetę su vyresniaisiais, 
gal sužais draugiškas rungtynes retkar
čiais. Arba jeigu lietuviai jauniai sudarys 
komandą ateityje, tai tik tada vėl bus gir
dimas Vilties vardas Wolverhamptono apy
gardoje.

Šia proga padėka visiems klubą rėmu- 
siems moraliai ir materialiai. Mes, senieji, 
senieji, nušuostę laikinai nuolat bėgantį 
prakaito lašą ir "leisime kūnui ir sielai tru
putį atsigaivinti.

Padėka visiems sporto draugams lietu
viams, taip pat visiems, su kuriais ir prieš 
kuriuos žaidėme, už jų gerą sportiškumą ir 
draugiškumą.

V. Kelmistraitis

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ IR 

EKSKURSIJA
Lapkričio 21 d. DBLS Derbio Skyrius 

rengia
Kariuomenės Šventės Minėjimą.

Minėjimas įvyks „Buxton Hotel“ patal
pose. Boyei' St., Derby, 6 vai. vakaro. Vi
sus vietos bei apylinkės tautiečius malo
niai kviečiame atsilankyti.

Tuo pačiu pranešame visiems, kad lap
kričio 28 d. rengiama ekskursija į Notting- 
hamą. Visus, kurie norėtų ekskursijoje da
lyvauti, prašom neatidėliojant užsiregist
ruoti pas bet kurį Skyriaus Valdybos na
rį.

Sk. Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — lapkričio 15 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — lapkričio 22 d., 1 v. p. 

p„ St. Joseph's bažn.
NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
DERBYS — lapkričio 15 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus para
pijiečių lankymas pagal laiškučius.

NOTTINGHAMAS — lapkr. 15 d., 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAMAS — lapkričio 22 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Bus minima Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos metinė šventė.

STOKE-ON-TRENTAS — gruodžio 6 d., 
12.15 vai., Sacred Heart, Tunstall.

NORTHAMPTONAS — lapkričio 29 d., 12 
vai., katedroje.

NOTTINGHAMAS — gruodžio 6 d.. 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

LEIGH — lapkričio 22 d., 5 vai.. St. Jo
seph's baž.

MANCHESTER — lapkričio 29 d., 11 vai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŽINIAI
Lapkričio 28 d. DBLS Nottinghamo sky

rius rengia Kariuomenės šventės minėji
mą. Ta proga ten kartu vyks ir skautiškų
jų metų užbaiga. Paskaitos skaityti atvyks
ta iš Belgijos ps. Vladas Gedmintas. Skau
tai šiame minėjime dalyvauja su skautiš
kuoju lauželiu. Visi skautai, kurie gali, at
vyksta salėn jau 4 vai. po pietų. Kas at
vyks su ekskursijomis, derinasi prie eks
kursijos.

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
programoje ir prisidėti prie šventės. Krei
piamės į Tėvų komitetus, mūsų rėmėjus, 
kad ko gausiau šioje šventėje dalyvautų, 
nes ir šios šventės pelnas skiriamas atei
nančių metų vasaros stovyklai paremti.

Skautai ir skautės šventėje dalyvauja 
uniformuoti.

Rajono Vadovybė

VOKIETIJOS RAJONO SKAUTAMS
Pranešame skautų vadovams, skautams 

ir tėvams, kad skautų vyčių kand. vyr. val
tininkas Algis Vitkus pakviestas ir sutiko 
eiti Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausio 
Skautininko Atstovo pareigas Vokietijos 
Rajone ir būti vyr. organizatorium Euro
pos bendros skautų stovyklos Vokietijoje.

Visais skautiškais ir Vokietijos Rajone 
registracijos reikalais prašom kreiptis į jį 
šiuo adresu: s. v. kand. v. v. Algis Vitkus, 
6832 Hockenheim, Hans-Boeckler-Str. 2, 
West Germany.

Naująjį Vokietijos Rajono skautų vado
vą sveikinu, linkiu ryžto, ištvermės ir gra
žiausios sėkmės visuose skautiškuose dar
buose.

Budėkime!
s. J. Maslauskas,

Liet. Skautu Brolijos Vyr. Sk. Atstovas 
Europoje

VOKIETIJA
MIRĖ ANTANAS JASIKON1S

Mirė liepos 25 d. Wuerzburge. Palaido
tas liepos 29 d. Waldfrjedhof kapinėse. Bu
vo sulaukęs 61 metų amžiaus.

Lietuvoje buvo spaustuvininkas. 1941 m. 
su šeima repatriavo į Vokietiją. Tarnavo 
vokiečių kariuomenėje, kariavo Rytų fron
te. Patekęs į rusų nelaisvę, buvo pasiųstas 
į Sibirą, kur iškentėjo keliolika metų, o vė
liau grąžintas į Lietuvą. Į Vokietiją antrą 
kartą atvyko prieš 12 metų. Dirbo spaus
tuvėje. Mėgo lietuvišką spaudą, skaitė ke
letą laikraščių.

Žmona ir trys sūnūs išemigravo į JAV- 
bes.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 

atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

SKAITYKIME SAVAS KNYGAS 
žemaičių Antanas — Nutolusios dienos — 

18/—. 
J. Hermanavičius — Raudonųjų stovyklo

se — 30/—.
J. Jaškauskas — Lemtingos dienos —

22/—. 
Vyskupas Pranas Brazys 18/—.

K. Bielinis — Teroras ir vergija Sovietų
Sovietų Rusijoj — 22/—. 

K. Donelaitis — Tite Seasons — kaina 27 
šil., kieti viršeliai 35/—. 

Vaikams Elementorius — 18/—, ir kitos 
spalvotos knygos.

Žodynai, gintaras, 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
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