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Nors dienos pajamas! Turkai slepia Bražinskus
Algirdas Gustaitis

Lietuviai,
Bražinskų pabėgimas iš bolševikinio ka

lėjimo yra dalis didžiosios lietuvių laisvės 
kovos. Jų žygis yra įrodymas, kad paverg
tųjų sovietų tautų laisvės kova įgyja nau
jas formas. Bražinskai yra tos kovos pir
mūnai. Tačiau jų likimas dar nėra išspręs
tas. Jų byla dar tebėra Turkijos teisme.

Sovietų Sąjunga, nelaimėjusi Bražinskų 
sugrąžinimo politiniu spaudimu į Turkijos 
vyriausybę, dabar bando paveikti jos teis
mą. pristatydama neva juos inkriminuo
jančius įrodymus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas jau yra susitaręs su Turkijos advoka
tais ir pavedęs jiems Bražinskų bylą ginti. 
Jei bus reikalo, vėl bus pasiųstas į Turkiją 
lietuvis ryšininkas.

Lietuviai! Bražinskų byla mums įsak
miai primena, kad turime būti pasiruošę 
didesniems ir nenumatytiems įvykiams. 
Todėl visi laisvojo pasaulio lietuviai turi 
sutelkti jėgas ir be svyravimų moraliai ir 
materialiai remti VLIKo vykdomuosius 
darbus. Turime labai skubiai sutelkti Bra
žinskų laisvei ginti stambią pinigų sumą. 
O ir kitiems ateities įvykiams turime būti 
pasiruošę.

Tad šiuo rimtu momentu Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas prašo visus 
lietuvius specialiai Bražinskų laisvei gin
ti tuojau pat paaukoti bent vienos dienos 
uždarbį, arba atsisakyti kalėdinių sveikini
mo laiškelių ir jiems numatytas išlaidas 
skirti šiam tikslui. Visi gi, kas tik gali, yra 
kviečiami aukoti ir stambesnėmis sumo
mis. VLIKas taip pat prašo kolonijose su
daryti šioms aukoms rinkti komitetus.

Visas aukas siųsti betarpiškai Tautos 
Fondui, 64-14 56 th Road, Maspeth. N.Y. 
11378. (Britanijoje siųsti: Tautos Fondo 
Atstovybė, 1 Ladbroke Gardens. London. 
W. 11).

Lietuviai! Pasaulio viešoji nuomonė se
ka Bražinskų bylos eigą. Jie savo šuoliu 
mus suartino su pavergta ir laisvės sie
kiančia tauta. Aukokime skubiai ir gausiai 
jų laisvės žygiui sėkmingai užbaigti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Spaudoje pasirodė nuotrauka, kurioje 
Pranas Bražinskas, lydimas gausios Turki
jos policijos, vedamas tardyti. Kad rusai- 
komunistai nepažintų, bolševikijos lėktu
vą Turkijoje nutupdę Pranas ir Algirdas 
Bražinskai buvo apklijuoti barzdomis, 
ūsais, jiems uždėti juodi akiniai. Vienas 
laikraštis net po nuotrauka parašė, kad po
licija juos saugo su rankose laikomais pei- 
liais-durtuvais. Nuotrauka neaiški.

Vakar amerikiečių radijo stotys, laikraš
čiai garsino, jog komunistai rusai paleido 
bolševikijoj nusileidusius amerikiečių ka
riškius. Turkų karininkas buvo paleistas 
kiek anksčiau. Noriu patikslinti, jog pagal 
JAV-SSSR susitarimus atsitiktinai pakly- 
dusiems asmenims turi būti leista po ketu
rių dienų pasimatyti su jų valstybės atsto
vais. nebūtinai paleisti. Bet rusai vis tiek 
sulaužė susitarimą.

Vokiečių spaudoje buvo žinių, kad rusai 
suklaidinę tą amerikiečių lėktuvą, paleidę 
klaidingus radijo signalus.

Algirdas Bražinskas išmokęs turkiškai
Skaičiau, kad Algirdas Bražinskas bolše

vikijoj išmokęs turkiškai ir dabar gali susi
kalbėti be vertėjo. Viena iš jų gerai apgal
votų plano dalių.

Turkai, kurie paskutiniaisiais laikais 
apie Lietuvą nedaug žinojo, buvo nustebin
ti laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių 
vieninga veikla, ypač laiškų rašymu, tele
gramų siuntimu Turkijos prezidentui. Tur
kijos ambasadoms bei konsulatams užsie
niuose. Net šiaip lietuviams nepalanki 
amerikiečių spauda paskirais atvejais ne
noromis pažymi, jog tų dviejų išskridusių 
lietuvių atveju užsienuose, ypač JAV, gy
venančių lietuvių veikla yra reikšminga.

Vadovaujantieji lietuvių veikėjai JAV 
lankėsi Turkijos ambasadoje Vašingtone ir 
gyvu žodžiu padėkojo dėl drąsaus ir teisin

go Turkijos vyriausybės laikymosi tų dvie
jų lietuvių atžvilgiu. Prašyta jiems leisti

Lietuviai lankėsi ir JAV Užsienio Reika
lų ministerijoj (State Dept.). Be kitko, pa
geidauta, kad JAV nespaustų Turkijos iš
duoti tuodu lietuviu politiniu pabėgėliu 
bolševikijai.

Rašykite laiškus Turkijos vyriausybei
Grobuoniška Sovietų Rusija vis tebe- 

spaudžia Turkiją, reikalaudama grąžinti 
Praną ir Algirdą Bražinskus atgal j bolše- 
vikiją. Nors Turkijos teismai pripažino 
jiem politinių pabėgėlių teises, bet vis dar 
jiedu nėra visiškai laisvi. Turkijos vyriau
sybė šiuo reikalu nenori garsinimo visame 
pasaulyje, nes tada dar labiau šoksta SSSR 
pakinkytojai. Bet. manau, reikia Turkijos 
vyriausybei parodyti lietuvių norus. Nepa
tingėkite parašyti Turkijos atstovybėms, 
Turkijos vyriausybei laiškų, prašančių 
duoti pilną laisvę Bražinskams.

Lietuvių spaudoje pradeda rodytis žinių 
apie senovėje buvusius draugiškus Lietu- 
vos-Turkijos santykius. R. Kezys. H. Ar- 
monienė, A. Rudis ir kt. tuos ryšius pradė
jo judinti. Visų svarbiausi ryšininkai, aiš
ku, yra tėvas ir sūnus Bražinskai.

Rytinių JAV lietuviai girdėjo per „Lais
vės Žiburių" radiją New Yorke pasikalbė
jimą su Turkijoj buvusiu VLIKo atstovu 
Romu Keziu. Grįždamas į JAV. jis platokai 
painformavo Italijos lietuvius.

Buvau parašęs laiškutį Bražinskams. Ką 
tik gavau žinią iš VLIKo, kad Bražinskams 
negalima siųsti laiškų.

„LOKYS“ FESTIVALYJE
Venecijoje rugpiūčio mėn. vykusiame 

metiniame filmų festivalyje buvo parody
tas lenkų pagamintas filmas pagal P. Me- 
rimme novelę iš Lietuvos bajorų gyvenimo 
„Lokys“.

VLIKO NARYS BRAŽINSKAS?
Britų „The Guardian" lapkričio 16 d. iš

spausdintame pranešime iš Istanbulo to 
laikraščio bendradarbis Sam Cohen rašo, 
kad Turkijos vyriausybė nutarė paskubo
mis pravesti parlamente įstatymą, kuris 
lėktuvų grobimo nebelaikytų daugiau poli
tiniu nusikaltimu.

Pagal projektą, tas įstatymas — baudžia
mojo kodekso papildymas — lėktuvo pa
grobimą laikys paprastu nusikaltimu ir 
grobikai būtų grąžinami kaip oro piratai.

įstatymas esąs paruoštas dėl to. kad lėk
tuvų atsivarymas kenkia. Turkijos santy
kiams su kitokią politinę santvarką turin
čiais kraštais.

Skubėti paruošti tokį įstatymą Turkijos 
vyriausybę paskatinę paskutiniai du atsi
tikimai. kai lėktuvai buvo atvaryti iš Sov. 
Sąjungos. Bet įstatymas atgal neveiksiąs ir 
nebūsiąs taikomas tiems, kurie jau atsiva
rė lėktuvus.

Kai dėl lietuvių Bražinskų, kuriuos ru
sai pakaltino žmogžudyste, o Praną dar va
gystėmis ir žmonos daužymu, tai. Coheno 
žiniomis, Pranas Bražinskas esąs įžymus 
lietuvių nacionalistas ir laisvės kovotojas 
— Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys. Komitetan jis įsijungęs pro
testuodamas prieš rusų okupaciją ir prie
spaudą

Toliau dar Cohenas rašo:
„Komiteto narys buvo atvažiavęs į Tur

kiją ii’ susitiko su Bražinsku, ir komitetas 
pasamdė turką advokatą ginti jam. Lais
vųjų lietuvių sluoksniai sako, kad Bražins
kas buvo ištremtas iš Lietuvos į Sibirą, o 
paskui į Uzbekistaną, kur dirbo sunkveži
mio šoferiu. Jis buvo priverstas prisiimti 
žmonos Korejevo pavardę.

„Komitetas prašė turku valdžią laikyti 
Bražinską lietuviu, o ne rusu ir dėl to ne
grąžinti jo Rusijon, „kur jo laukia mirtis“. 
Laukiama komiteto pirmininko su dviem 
teisiniais patarėjais, kurie painformuos 
turkų teismą apie Bražinską“.

Parodykim, kad esame verti vėl išsiko

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO 

SEIMO SESIJA

1970 m. gruodžio 5-6 d. d. Bismark Mote
lyje, Chicagoje (171 West Randolph St.), 
bus Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimo sesija. Jos darbotvarkė yra ši
tokia:

Gruodžio 5 d. 10 vai. ryto: sesiją prade
da dr. Juozas K. Valiūnas, Vliko Pirminin
kas. Maldų sukalba J. E. Vyskupas Vincen
tas Brizgys. 1. Prezidiumo sudarymas. 2. 
Komisijų — mandatų, nutarimų ir kt. — 
sudarymas. 3. Sveikinimai. 4. Vliko Tary
bos ir Valdybos veiklos apžvalga — Jurgis 
Valaitis, Vliko Finansų Tvarkytojas.

Diskusijos.
Pietų pertrauka.
2 vai. p. p.: 5. Jėgų telkimas Lietuvos 

laisvinimui — dr. Kazys Karvelis ir Algis 
Gečys. Diskusijos. 6. Vliko veiklos ateities 
gairės — Stasys Dzikas, Vliko sekretorius. 
Diskusijos. 7. 7 vai. vak. — kokteiliai, 8 
vai. v. — vakarienė-koncertas.

Gruodžio 6 d. — 10 vai. ryto: 8. Tarptau
tinė padėtis ir Lietuvos laisvės klausimas 
— dr. prof. Bronius Kasias. 9. Nutarimų 
priėmimas. 10. Seimo pabaiga. Himnas.

Koncertą duos solistė Prudencija Bičkie- 
nė, jai akomponuos prof. Vladas Jakubė- 
nas. Vakarui vadovaus dr. Juozas K. Va
liūnas, Vliko pirmininkas.

voti nepriklausomą Lietuvą. Aukokime

SEPTYNIOS dienos

Nusikalto ne Bražinskai
The New York Times š.m. spalio 7 d. iš

sispausdino dr. J. K. Valiūno, Vliko pirmi
ninko, šio turinio laišką, pavadintą Nusi
kaltimas prieš Lietuvą:

„Spauda, aprašydama sovietų lėktuvo 
nukreipimą į Turkiją, nenurodė priežasčių 
ir motyvų, dėl kurių žmonės atliko tą žygį. 
Prano ir Algirdo Bražinskų veiksmą gali
ma suprasti tik ryšium su paskutiniais 
trisdešimt metų įvykiais Lietuvoje.

Vadinamieji „oro piratų“ „nusikaltimai" 
iš tikrųjų yra tik desperatiška reakcija į 
sovietinės valdžios visą virtinę nusikalti
mų tautinėje' — valstybinėje (national) 
plotmėje prieš Bražinskų gimtąjį kraštą.

1940 m., kai dar Bražinskas buvo 16 me
tų. Lietuva buvo okupuota ir jėga įjungta 
į Sovietų Sąjungą. Sekančiais metais jis 
matė masinę (34.200 žmonių) lietuvių de
portaciją į Sovietų Sąjungos rytus, kuri 
buvo pralenkta 1945-50 m. deportacijomis 
(350.000 žmonių).

Daugelis šių tremtinių žuvo. Sovietų 
vykdomoji genocido politika sukėlė prieš 
okupantą Lietuvos partizanų karą, kuris 
truko nuo 1945 iki 1952 m. Dar šiandien jė
ga įvykdytas Lietuvos įjungimas daugelio 
valstybių nepripažįstamas, tarp jų ir JAV. 
Pagal tarptautinę teisę. Lietuva yra oku
puota, ir Sovietų Sąjungos valdžios įstaigų 
veiksmai prieš lietuvius yra tos (okupaci
nės) teisės laužymas.

Pats Bražinskas buvo nuteistas sun
kiems darbams ir ištremtas į Uzbekistaną. 
Dar daugiau negu 100.000 lietuvių tebelai
komi Sovietų Sąjungos rytinėse dalyse. 
Dauguma jų net nebuvo teisiami; į jų 
skundus neatsakoma, o jų tariamasis nusi
kaltimas yra jų tautybė; jų išvietinimas— 
duoti vietas rusams kolonistams, masiškai 
gabenamiems į Lietuvą“.

Pats Bražinskas pasakė: „Mano pabėgi
mo svarbiausia priežastis desperatiškas 
mėginimas ištrūkti į laisvę. (ELTA)

P. MALAKAUSKO NORAS
„Literatūros ir meno“ savaitraštis apta

ria savo skaitytojams pateiktosios anketos 
duomenis su jų pageidavimais, ko jie iš to 
laikraščio norėtų.

Tame aptarime, be kita ko, nurodomas 
pageidavimas šiauliečio darbininko P. Ma- 
kalausko, kuris, „be kita ko, norėtų sa
vaitraštyje rasti daugiau informacijos apie 
išeivių gyvenimą, užsienio lietuvių kūry
bos“.

BRAŽINSKAI NEBUS GRĄŽINTI
Reuterio agentūros pranešimu, Pranas ir 

Algirdas Bražinskai nebus grąžinti Sov. Są
jungai.

Jie galėsią būti teisiami Turkijos teismo.

„Esminiai trūkumai“ teatre.
Maskvos miesto partinio komiteto visu

ma kritikavo avangardinį teatrą Taganką 
už „esminius trūkumus“. Netinkamos įta
kos veikiančios ir repertuaro pasirinkimą.

Dabar tame teatre, be kita ko. vaidina
mi Brechto. Gorkio ir Moljero kūriniai. 
Bet neseniai turėjo būti nuimtas nuo sce
nos poeto Voznesenskio kūrinys, kuriame 
buvę ideologinių trūkumų. Pačiam Vozne- 
senskiui šiuo metu neleista važiuoti į Ka
nadą.

Demonstrantai pasitiko
Atvažiavusį Romoje ir Vatikane pasidai

ryti Sov. Sąjungos užsienių reikalų minis
ter! Gromyką pasitiko minia nepatenkin
tųjų. Policija gainiojo minią nuo tų vietų, 
kurias jis ruošėsi lankyti. Minia šūkavo 
dėl žydų persekiojimo ir Čekoslovakijos.

Bet kai jis ruošėsi išeiti iš bažnyčios, 
apžiūrėjęs Leonardo da Vinči „Paskutinę 
vakarienę“, vienas italas jam ištiesė ran
ką ir pasakė: „Už pasaulio taiką ir tautų 
draugystę“.

Lėktuvas ir įgula grąžinti.
Turkija grąžino Sov. Sąjungai lėktuvą 

ir įgulą to lėktuvo, kuriuo atskrido du pa
bėgti norėję studentai. Be kita ko, apie to 
antrojo lėktuvo kelionę sovietinė spauda 
nė neužsiminė.

Bražinskai bus teisiami. Savo kaltinimus 
pristatė ir Sov. Sąjungos įstaigos. Jei bus 
nustatyta, kad jie yra politiniai pabėgėliai, 
grąžinimas jiems negresia. Tokiu atveju 
jie galės būti baudžiami, kad pažeidė Tur
kijos oro erdvę ir nusileido neturėdami pa
sų.

Ciklono padariniai
Rytų Pakistane ciklonas buvo užpylęs 

vandeniu Gango upės žiotyse esančią tir
štai gyvenamą Hatijos salą. Apytikriu ap
skaičiavimu, bus žuvę apie 61).000 žmonių, 
bet spėjama, kad gali būti ir iki 300 tūks
tančių. Prasidėjo cholera ir vidurių šiltinė.

Per paskutiniuosius 10 metų jau penk
tas didžiulis ciklonas paliečia Rytų Pakis
taną.

Valdžią perėmė generolas.

Amalrikas nesutinka
Trejiems metams darbo stovyklos nu

teistasis sovietų autorius Amalrikas teisme 
pakaltino režimą bailumu, kalbomis apie 
patriotizmą, kurios reiškia tik savo privi
legijų gynimą, raganų medžiojimu.

Ką kalbėjo Gromyka?
Atsakydamas popiežiui Pauliui į klau

simą dėl tikėjimo laisvės Sov. Sąjungoje, 
jos užsienių reikalų ministeris Gromyka 
patikino, kad kraštas jau nebebijo likusių 
krikščionių, dėl to ateityje galima laukti 
atoslūgio.

Italijos užsienio reikalų ministeris Mo
ras klausęs jį, kur dingo 60.000 italų be
laisvių. kovojusių kartu su vokiečiais. 
Sutartis paruošta.

V. Vokietijos - Lenkijos bendradarbiavi
mo sutartis jau galutinai paruošta. Ji bus 
pasirašyta gruodžio mėn.

Pagal sutartį buvusios vokiškos žemės 
iki Oderio-Neissės linijos pripažįstamos 
Lenkijai.

Prof. Zakarovas ir jo draugai.
Žinomas kovotojas už žmogaus teises 

Sov. Sąjungoje, atominės energijos fizikas 
prof. Andriejus Zacharovas su savo drau
gais Tverdochlebovu ir Čalidze sudarę ko
mitetą, kuris ieškosiąs būdų, kaip Sov. Są
jungoje apginti žmogaus teises.

Komitetas būsiąs griežtai nepolitiškas, 
prisilaikysiąs įstatymų. Priimsiąs nariais 
tik nedalyvaujančius politinėje veikloje.

Diego Garcia bazė
JAV krašto apsaugos ministerija ruošia

si įsirengti stiprią karinę bazę britams pri
klausančioje Indijos vandenyno saloje 
Diego Garcia.

Indijos vandenyne Sov. Sąjunga laiko 
savo jūrų laivyno dalinį.

Abejotinos vertės pasitarimai
JAV buvo paskelbusios, kad Sov. Sąjun

ga Kuboje. Cienfuegos uoste, ruošiasi po
vandeninių laivų bazę. Ten buvę laivai iš
plaukė, bet vėl grįžo. Žvalgyba pastebėju
si, kad statomi įrengimai.

JAV 7 savaites slaptai tarėsi dėl tos ba
zės su Sov. Sąjunga. Dabar prieinama iš
vados. kad Sov. Sąjungos nepavyko atkal
bėti neruošti bazės.

laisvės darbui per Tautos Fondą!

PASIMATYMAI IR PASIKALBĖJIMAI
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas su 

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku E. 
Bartkum spalio 26 d. buvo nuvykę į Va
šingtoną. Jie abu, Lietuvos atstovo J. Ra
jecko lydimi, lankėsi Valstybės Departa
mente ir su Doyle Martin, Baltijos kraštų 
ir Lenkijos skyriaus viršininku, turėjo išti
sos valandos pasikalbėjimą.

Tai pirmas susitikimas su naujuoju to 
skyriaus viršininku. Pasikalbėta nuošir
džiai ir atvirai. Ta pačia proga lankėsi ir 
Turkijos ambasadoje, daugiau išsiaiškinti 
Prano ir Algirdo Bražinsku reikalu. (E)

PA S A U L IJE

Pigiai susitvarkoma
Nuo sovietinės okupacijos pabėgo apie į

Sirijoje valdžią perėmė buvęs krašto 
apsaugos ministeris gen. Haffezas Assadas, 
kuris nori, kad Sov. Sąjunga duotų para
mą. bet nenori, kad ji kištųsi į krašto vi
daus reikalus ir užsienių politiką.

60.000 čekoslovakų. ir dalis jų dabar gau- . ninkas

— Montevideo mieste 9 plėšikai (tarp jų 
buvo 4 moterys) ištuštino banką — paėmė 
pinigų ir brangenybių už apie 2,5 mil. sva
rų, darbavosi jie banke apie 4 vai., ir tasai 
banko pastatas yra kaip tik šalia policijos 
departamento.

— Vokietijos laisvųjų demokratų parti
jos narys parlamente Geldneris viešai pri
sipažino, kaip jis buvo Bavarijos krikščio
nių socialų sąjungos prikalbėtas už pagal 
tam tikrą sutartį garantuotus 50.000 svarų 
pereiti į opoziciją ir sumažinti vyriausy
bės partijų daugumą.

— Guatemala tvirtina, kad lapkričio 14 
d. jos pakrantėse Ramiajame vandenyne 
buvę pastebėta daugiau kaip 15 laivų, ku
riuos aviacija nubaidžiusi (neišaiškinta, 
kuris kraštas norėjo pulti).

— Amerikiečių į erdvę paleistosios dvi 
varlės po kelių dienų beskraidydamos pa
baigė gyvenimėlį (jos ten buvo išskraidin
tos bedarant bandymus, kaip judėjimas 
veikia).

— Jei Britanija vidutiniškai dėl streikų 
per metus netenka 3 mil. darko dienų, tai. 
kaip gydytojai skelbia, dėl ligų praleidžia
ma daugiau kaip 300 mil. dienų.

— Chruščiovas pareiškė, kad užsieniuose 
žurnaluose ir knygomis pradėtieji spaus
dinti tariamieji jo atsiminimai iš tiesų yra 
padirbinys. ne jo darbas.

— Dr. Jarringas, J. Tautų pasiuntinys 
Viduriniesiems Rytams, laikinai pasitrau
kia iš savo kaip taikos tarpininko pareigų 
ir grįžta į Maskvą kaip Švedijos ambasado
rius.

— Zanzibaras nutarė duoti potvynio ne
laimės ištiktam Pakistanui 240.000 svarų 
paramos, o tai sudaro maždaug po 1 sv. 
nuo kiekvieno zanzibariečio galvos.

— Kai iš Kirovo baleto pabėgo baleti- 
Nurejevas, turėjo pasitraukti ir

MADARIAGOS STRAIPSNIAI IR 
DR, GERUČIO LAIŠKAS

„Neue Zuercher Zeitung“, vienas žy
miausiųjų šveicarų laikraščių, atspausdino 
savo nuolatinio bendradarbio, garsaus is
panų rašytojo ir politiko Salvador de Ma
dariaga. gyvenančio Anglijoje kaip politi
nio emigranto, straipsnį J. Tautų 25 metų 
sukakties proga. Autorius smerkia Sovietų 
Sąjungos agresyvinę politiką, kuri, dar be
steigiant Jungtinių Tautų Organizaciją, 
pasmerkė ją merdėjimui. Kaip pavyzdį au
torius pamini Maskvos agresiją prieš Bal
tijos valstybes.

Minėtasis straipsnis buvo paskutinis S. 
de Madariagos rašinys ciurichiškame dien
raštyje, nes autorius dėl senyvo amžiaus 
nustojo laikraštyje bendradarbiavęs. Per 
20 metų jis kas mėnesį rašydavo straips
nius minėtame dienraštyje ir komentuoda
vo pasaulio įvykius. Autorius kiekviena 
proga primindavo Baltijos valstybėms pa
darytąją skriaudą.

Ryšium su S. de Madariagos pasitrauki
mu dr. A. Gerutis (Berne) parašė redakci
jai laišką, kuriame išreiškė apgailestavimą, 
kad laikraštyje jau nebebus ispanų politi
ko, rašytojo ir publicisto straipsnių. Laiš
ke pastebima, kad Madariaga priklausė 
prie tų didžiųjų publicistų, kurie nuolat 
nurodinėdavo į Baltijos valstybes kaip 
Maskvos agresijos aukas. Autorius nesilei
do klaidinamas sovietinio pseudofederaliz- 
mo ir tariamos tautų lygybės Sovietų Są
jungoje, nes tais fasadais tik dangstomas 
Maskvos imperializmas. Laiško gale paste
bima, kad J. Tautos, kurios vėl pradėjo 
svarstyti kolonijų panaikinimą, neturėtų 
išleisti iš akių raudonojo imperializmo.

„Neue Zuercher Zeitung“ ištisai paskel
bė dr. A. Geručio laišką.

VIS DAR BURŽUAZINĖ IDEOLOGIJA
Lapkričio mėn. pradžioje Kaune buvo 

sušaukta respublikinė mokslinė-teorinė 
konferencija nagrinėti aktualiems ideolo
ginio darbo jaunimo tarpe klausimams.

Buvę išnagrinėti komjaunimo organiza
cijos veiklos kovoje prieš buržuazinę ideo
logiją uždaviniai, imperialistinės propa
gandos taikomos formos, metodai ir būdai, 
„demaskuotas antikomunizmo idėjų nepa
grįstumas ir melagingumas, jų klasinis 
buržuazinis pobūdis“.

Konferencija davusi „atkirtį lietuvių 
emigracijos ideologinėms diversijoms prieš 
Tarybų Lietuvos jaunimą“.

Pasirodo, konferencijos būta ne šiaip 
sau. bet viršūninės: joje pranešimus darę 
Mokslų Akademijos bendradarbiai, aukš
tųjų mokyklų dėstytojai, vadovaujantieji 
komjaunimo darbuotojai.

na teismo sprendimus, kad yra nuteisti 
nuo 6 iki 8 mėnesių kalėti.

Pasirodo, tokie teismų nutarimai įgalina 
krašto valdžią konfiskuoti pabėgėlių pa
liktuosius butus.

administracinis direktorius, o kai Londone 
nutarė pasilikti Makarova, pasiprašė atlei
džiamas vyr. direktorius Sergejevas.

— Sov. Sąjunga nuleido mėnulin aštuon- 
ratį įtaisą Luna-17.
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Atsitiktinis kareivis kalba
Mirusieji rašto žmonės mūsų paprastai 

yra greit čia užmirštami. Visi rūpinasi sa
vais reikalais, o apie mirusius, pakreipus 
truputį į šalį aną garsųjį posakį, nei gerai, 
nei nieko... Kur gi Jurgio Savickio palik
tieji rankraščiai dingo? Faustas Kirša pa
liko pluoštą dar nespausdintų eilėraščių ir 
įdomius užrašus, bet niekas nepajėgia visa 
tai išleisti. Tai tik pora pavyzdžių, kai mi
rusįjį gražiais žodžiais apverkiame ir ryto
jaus dieną jau būname užmiršę.

Eet iš tos taisyklės būna ir retų išimčių, 
kai mirusiojo artimieji ar bičiuliai pasirū
pina paskelbti bent dalį tokio rašto žmo
gaus palikimo. Šitaip laimingai įvyko su 
Jonu Januškiu, kurio Atsitiktinio kareivio 
užrašai dabar išleisti JAV.

Jonas Januškis, miręs JAV 1963 m., bu
vo aktyvus plunksnos žmogus ir aktyvus 
socialistas. Savanoriu išėjęs į Lietuvos ka
riuomenę, po to aukštuosius mokslus ėjęs 
Vokietijoje, grįžęs namo j savo Lietuvą ir 
įsijungęs į spaudos darbą ir politiką (buvo 
III Lietuvos Seimo narys), po perversmo 
pradedamas persekioti — suiminėti, trem
ti. Neapsikęsdamas pabėgo į Vilnių, iš ten į 
Vokietiją, o kai čia įsigali hitlerizmas, per
sikelia į Prancūziją, iš kurios jam 1941 m.

BALTŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
Spalio mėn. pabaigoje Lueneberge, šiau

rės Vokietijoje, Rytų Akademijos rūmuose 
buvo „Baltų Draugijos“ suvažiavimas, ku
rio metu buvo laikomos paskaitos aktuali- 
nėmis temomis. Po paskaitų vyko gyvos 
diskusijos.

Suvažiavimo proga buvo sušauktas drau
gijos delegatų susirinkimas, kuris patvir
tino ligšiolinius pirmininką dr. H. Kehre- 
ną (Duesseldorf) ir vicepirmininką dr. A. 
Gerutį (Berne).

Dar anksčiau Stuttgarte buvusiame vo
kiečių-lietuvių sekcijos narių susirinkime 
pirmininkais patvirtinti dr. H. J. Dahmen 
(iš vokiečių pusės) ir V. Banaitis (iš lietu
vių pusės). 

gale pasiseka išvažiuoti į JAV. Amerikoje 
dirba redakcijoje, daugiausia „Keleivyje“ 
— iš viso 18 metų.

Dirbdamas laikraštininko darbą, jis, 
žinoma, yra daug prirašęs. Bet šiuo leidi
niu jam buvo pastatytas ne surinktų į krū
vą ar atrinktų jo straipsnių knyginio pobū
džio paminklėlis. „Atsitiktiniais kareivio 
užrašais“ jis pats yra pavadinęs tuos die
noraštinius savo užrašus, kuriuos vedė nuo 
1940 m. vidurio, kai buvo įstojęs į prancū
zų kariuomenę. J. Januškio būta ir dėl ka
riuomenės ypatingo žmogaus. Savanoriu 
buvęs Lietuvos kariuomenėje. Prancūzijo
je jis irgi ryžosi eiti ginti to jį priglaudusio 
krašto nuo nacinės Vokietijos. Nuvažiavęs 
į Ameriką, ten irgi pasisiūlė eiti kariauti. 
Bet grįžkim prie tų užrašų, kuriuos jis pra
dėjo vesti, kai nusprendė, kad Prancūzijos 
likimas yra lyg ir jo paties likimas, ir užsi
vilko karišką milinę.

Tie užrašai įdomūs, pirmiausia tuo. kad 
parodo, kokios rūšies savanoriai ryžosi eiti 
padėti Prancūzijai. Jie dar įdomesni tuo. 
kad supažindina mus su karo meto išgyve
nimais. nuotaikomis žmonėse ir krašte. Be 
to. juose prisistato ir J. Januškis su savo 
veiksmais, nuotaikomis, svarstymais. Jis, 
paleistas iš tų niekada nedalyvavusių kare 
savanorių, galvojo net grįžti į Lietuvą, jau 
Sov. Sąjungos okupuotą. Iš vokiečių dar 
neokupuotos Prancūzijos dalies jis buvo 
grįžęs gyventi į užimtą Paryžių. Noras 
grįžti Lietuvon rodytų gal naivumą žmo
gaus, kuriam nebuvo tekę išgyventi sovie
tinės okupacijos (tokie grįžtantieji dažniau 
nebepamatydavo savo tėvynės). O okupuo
tasis Paryžius davė naujų įspūdžių ir pa
tyrimo.

Karo meto užrašu maža teturime pa
skelbtų. Vien tik J. Savickis buvo toks lai
mingas, kad jo užrašų turėjo garbės pas' 
rodyti net du stambūs tomai. Greičiausia, 
maža kas tokius užrašus ir tesiryžo rašyti 
ir dėl to, kad žmonėms teko nuolat kraus
tytis iš vienos į kitą vietą, kad nuolat grėsė 

pavojai su bombomis ir frontais ir kad to
kiais laikais politiškai buvo pavojinga žy
mėtis įdomesnius faktus, o ypač komentuo
ti juos. Dėl to J. Januškio užrašai darosi 
juo brangesni, kaip karo meto išgyvenimų 
ir informacijų apie padėtį dokumentas. 
Kiek tie užrašai susiję su pačiu Januškiu, 
jie yra liudijimas tik vieno asmens išgyve
nimų. Bet J. Januškis pateikia tirštos me
džiagos ir apie patį karą, nuniokotą Pran
cūziją. okupacinio gyvenimo sąlygas.

Beje, be tų „Atsitiktinio kareivio užra
šų“ — dienoraščio, knygoje dar turime ne
pažymėtų leidėjų įžangėlę. L. Januškie
nės straipsni apie Užrašų autorių, P. 
Šveikausko kalbą, pasakytą 1963 m. laido
jant J. Januškį, Stp. Kairio žodį J. Januš
kio mirties metinių proga ir Ant. Gustai
čio žodį.

K. Abr.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ REIŠKIASI
Mergaičių tautinių šokių grupė — J. Ba- 

rasaitė. A. Gelžinytė,, V. Hermanaitė, K. 
Pauliukevičiūtė. R. Pauliukevičiūtė, R. Ru- 
seckaitė, L. Veršelytė ir R. Neumann — at
stovavo mums spalio 16 d. tarptaut. folk
loro vakare, minint 25 m. tremtį Vokieti- 
jo’e. „Muenchnei’ Merkur“ spalio 20 d. iš
spausdino tik mūsų šokėjų nuotrauką, pa
žymėdamas. kad Sadutė yra mėgstamiau
sias lietuvaičių šokis.

Spalio 24 d. ta pati grupė šoko 3 šokius 
tarpt, studentų darbo ratelio ruoštame 
folkloro vakare Hausham, kur buvo susi
rinkę net 15 tautų atstovai ir apylinkės vi
suomenė. Sekančią dieną pamaldose daly
vavo mūsų grupė aktyviai, giedodama ir 
skaitydama jaunimui paruoštus tekstus, o 
Violeta Hermanaitė Tikinčiųjų maldose 
prašė visų melsti Lietuvai laisvės ir taikos. 
Po pamaldų vyko įdomios diskusijos apie 
Lotynų Ameriką.

KNYGOS VALSTYBINEI BIBLIOTEKAI
Kanados valstybinei bibliotekai lietuviš

kas knygas renka Toronto ateitininkai ir 
skautai.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MOTERŲ KLUBO SUSIRINKIMAS

Moterų Klubas tuoj pat po Muencheno 
Apylinkės Bendruomenės visuotinio susi
rinkimo turėjo savo metinį susirinkimą, 
kuriame išsirinko taip pat 5 narių Valdy
bą: pirmininkė E. Rugienienė, sekretorė B. 
Jalinskienė. iždininkė O. Sakalauskienė ir 
narės M. Garunkštienė ir R. Veršelienė. 
Kontrolės komisijoj E. Apyrubienė ir J. 
Jurkonienė.

PROF. V. BIELIAUSKAS — 
PSICHOLOGŲ PIRMININKAS

Amerikos Katalikų psichologų sąjungos 
nauju pirmininku išrinktas prof. V. Bie
liauskas, kuris vadovauja Xaver universi
tete psichologijos skyriui.

A. VOKIETAITIS DAINAVO
Arnoldas Vokietaitis, čikagietis bosas, 

dainavo Verdžio operoje „Rigoletto“ kame
riniame spektaklyje Chicagos Grant parke.

Šįmet jis dar dainuos trijuose Chicagos 
Lyric Opera pastatymuose.

PENKTĄ KARTĄ MEISTERĖ
Devyniolikmetė Toronto Vyčio stalo te

nisininkė Violeta Nešukaitytė Kanados 
stalo teniso pirmenybėse moterų klasėje 
laimėjo pirmąją vietą ir penktą kartą tapo 
Kanados stalo teniso meistere.

ATKIŠTINIS
„Draugas", rašydamas apie Nidos Kny

gų Klubo .išleistąją A. Vaičiulaičio knygą 
„Mūsų Mažoji sesuo“, džiaugiasi jos turi
niu ir tuo, kad ta knyga buvo pakartota 
(pirmoji laida 1936 m.), bet anie knygos 
apipavidalinimą šitaip sako: ....minkštais
viršeliais egzempliorius tiek savo pabaiga, 
tiek pradžia atrodo labai atkištinis. beveik 
dar iš laikų prieš pirmąjį pasaulinį karą“.

JAVIENIAI IR JAVIENĖ
„Laiškai Lietuviams“ rašo, kad daugu

mas Amerikos lietuvių, nenorėdami vartoti 
angliško žodžio cereals (pusryčių mėgia

mas valgis ir Anglijoje), juos vadina pe
lais, šiaudais ir t. t. Reikštų, kad lietuviško 
žodžio tam maistui neturime.

Eet kalbininkas A. Salys sako, kad jo 
šeimoje jau treji metai vartojamas žodis 
javieniai. Bet kai užpiltame pieno ir iš to 
pasidaro tam tikra košė, tada jau geriau 
būtų vadinti javiene.

MEDŽIAGA APIE DREZDENO 
BOMBARDAVIMĄ

Ant. Gintneris (3221 W 61 St., Chicago, 
Ill. 60629) renka medžiagą apie Drezdeno 
miesto bombardavimą 1945.11.13-14 d. d. ir 
ten žuvusius lietuvius.

A. NAMEJŪNAS — REDAKTORIUS
„Wisconsin Farmers Union News“, JAV 

laikraščio, redaktorius yra senosios kartos 
ateivių lietuvių sūnus Alfredas Namejū- 
nas.

Redaktorius gražiai kalba lietuviškai.

MIRĖ K. DAMBRAUSKAITĖ — 
MAGILIENĖ

Clcvelande mirė senosios kartos ateivė, 
uoli veikėja, organizatorė, privačių pokylių 
uoli ir sumani šeimininkė ir RLKM sąjun
gos garbės narė Kotryna Dambrauskaitė- 
Magilienė.

TAUTYBĖS IR PILIETYBĖS 
KLAUSIMAS

Daugelis Argentinos lietuvių turi suga
dintus dokumentus, kuriuose gimimo vieta 
yra pažymėta „URSS“. Tuo reikalu ALOS 
Taryba ir ANCE (Pavergtųjų tautų komi
tetas) rūpinasi, kad ši klaida būtų ištaisy
ta ir pažymėta tik ta tautybė, su kuria lie
tuviai įvažiavo į tą kraštą.

Dabar, artėjant krašto gyventojų sura
šymui, lietuviai raginami aiškiai pasakyti 
surašinėtojams, kad yra lietuviai, ir neleis
ti prie pavardės prirašyti kito krašto tau
tybės.

PROF. S. DIRMANTAS I EUROPĄ
Prof. Stasys Dirmantas. Lietuvių Vete

ranų Sąjungos Ramovės centro valdybos 
pirmininkas, ruošiasi atvykti į Europą.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1910-1919 METAIS

A t s. mjr. P. Gudelis
Kad dešimtys tūkstančių rublių būdavo gauna

mos visai prasimanytiems reikalams, rodo Eiduke
vičiaus prisipažinimas, kad „vakarų srities komite
tas asignuoja 10 tūkst. mokinimuisi vartoti ginklus“ 
O juk matėme, kad visos bolševikų pastangos ap
ginkluoti partijos narius ir organizuoti raudonar
miečių dalinius nedavė jokių vaisių. Tačiau pinigai 
tuo pretekstu būdavo gaunami ir nežinia kuriems 
reikalams sunaudojami.

Nenuostabu, kad nepriklausomoje Lietuvoje to
kios svarbios darbininkų socialinės atstovybės — 
profesinės sąjungos buvo gerai apmokamų bolševi
kų apsėstos. Galima, žinoma, tik spėti, kiek pinigų 
į jas sukišo bolševikai, jei jau 1918 m rugpiūčio 
mėn. gaudavo tam reikalui dešimtis tūkstančių 
rublių.

Kad ne vien lietuviai bolševikai mokėjo nau
dotis rusų dosnumu, matome iš prot. 20 nr. Iš jo 
aiškėja, kad ir kiti mokėdavo „sustatyti štatą ir imti 
algas“. Ten skaitome: „Lenkaitis kalba apie naujai 
gimstančius komisariato skyrius: Or(io)le, Smolens
ke, Kubanėje. Jo nuomone, jie neatsiekia tikslo, ne
reikalingi. Prie šio Aleksa prideda istoriją su žydų 
skyrium Voroneže. Skyrius sudarytas dirbtinai. Dar
bo jokio nėra. Tokių skyrių tikslas sustatyti štatą ir 
imti algas.

Kapsukas pabrėžia, kad toki skyriai, kaip Tam- 
bove, Omske, Saratove, jokios naudos neatneša. Tu
ri būti likviduoti. Toliau kyla klausimas apie likvi
dacijų skyrius Or(io)Ie, Smolenske. Petrapilyje.

Taigi pasirodo, kad be reikalo lietuviai bolše
vikai šaipėsi iš žydų, nes ir jie patys turėjo sudarę 
„jokios naudos nenešančius štatus“ ir naudodavosi 
šeimininko dosnumu. Tai patvirtina mano anks
čiau pareikštąsias abejones, kad Rusijos periferijoje 
yra lietuvių bolševikų sekcijų. Aš tada įtariau, kad 
pavieniai asmenys pasivadindavo sekcijomis. O iš 
šio protokolo aiškėja, kad jie darė tai ne iš tuščio 
garbės troškimo, bet kad susikombinuotų pinigų. 
Dėl to suprantamesni darosi visi bolševikų pasigyri
mai apie stebuklingą partijos plitimą, nes anuometi
nėse sukiose gyvenimo sąlygose stojantiems į 
partiją atsiverdavo geresnės medžiaginės perspekty
vos- Galima stipriai paabejoti lietuvių bolševikų 
nuolatiniais tvirtinimais apie jų idealizmą. Juk da
bar niekam ne paslaptis, kad visose komunistų vals
tybėse partiečiai sudaro privilegijuotą klasę.

Baigiant reikia dar paminėti to tariamojo inter
nacionalinio bolševizmo grynai rusišką imperialisti
nį antspalvį. Dabar jau visi žino, kad Rusijoje įvai
rių tautų tarybų respublikose tik nominaliai prieša
kyje stovi tų tautų bolševikai, o jų užnugaryje sėdi

jų pačių dokumentų šviesoje 

rusai, kurie, kaip lėlių teatre, siūleliais diriguoja jų 
judesius ir jų vardu kalba. Tokie pat buvo rusai ir 
bolševizmo kūrimosi pradžioje. Jie reiškėsi nenuo
širdumu kitoms tautoms, nepasitikėjimu jomis ir pa
stangomis jas pavergti. Tai ypač ryšku lietuvių bol
ševikų istorijos pradžioje.

Ilgainiui rusai sugalvojo steigti įvairiose šalyse 
susiartinimo draugijas, pvz., vokiečių-rusų, austrų- 
rusų ir t. t. Bet niekas nėra girdėjęs, kad būtų gyva
vusios dvilypės Vokietijos-Rusijos arba Lenkijos- 
Ukrainos komunistų partijos. O kai rusams prireikė 
popierinės „suverenios“ Lietuvos bolševikų respub
likos, tai įsteigė tokią dviejų tautų partiją. Iš bu
vusios rusų komunistų partijos lietuvių bolševikų 
sekcijos jie sukūrė ne Lietuvos komunistų partiją, 
bet Lietuvos ir Baltgudijos KP. O bolševikų spau
doje niekur nėra minima, kad prie rusų KP būtų 
prieš tai gyvavusi baltgudžių sekcija. Daug kartų esu 
pirmiau pabrėžęs įvairių lietuvių bolševikų pasisa
kymus, kad toje dvilypėje partijoje jokie baltgudžiai 
nedalyvavo ir kad iš viso Vilniuje nebuvo galima 
rasti žymesnių baltgudžių komunistų Suprantama, 
kad tų baltgudžių vardu lietuvius galėjo visuomet 
kontroliuoti rusai.

Įsidėmėtini Kapsuko dejavimai dėl sunkumų 
sudaryti vyriausybę ir jo pasiaiškinimai, kad komi
sarais teko skirti visuomenei mažai težinomus as
menis. Prisimenant vėlesnę rusų praktiką, galima 
manyti, jog tai tik gražūs žodžiai, o iš tikrųjų vy
riausybės sudėtį jam padiktavo rusai.

Taip rusų traktuojami lietuviai bolševikai ne
jautė pažeminimo ir visuomet reiškė rusams ištiki
miausią nuolankumą Ir vis dėlto rusai laikė juos ne 
bendrais, o tik bernais pastumdėliais. Tai patvirtina 
šis įvykis. Spalio 17 d. c. b. posėdyje buvo svarsto
mas rusų įsakymas ligi gruodžio 1 d. užbaigti lietu
vių reikalams komisariato veikimą. Pranešėjas buvo 
Aleksa-Angarietis, komisaro pavaduotojas. Jis sielo
josi. kad rusai nesupranta, jog komisariato negali
ma likviduoti. Priešingai, „svarbu yra paimti savo 
žinybon bankus, kapitalus, įstaigas, evakuotas iš 
Lietuvos, kad... persikėlus komisariatui, galima bū
tų tvarkingiau varyti tvėrimo darbą visose naujai 
statomos tvarkos Lietuvoje srityse“ (prot- 20 nr.). 
Vadinas, rusams visiškai nerūpėjo, ką rengėsi lietu
viai bolševikai daryti Lietuvoje. Jie turėjo savo sie
kius. O. kita vertus, matome, kad net vienas aukš
čiausiųjų lietuvių bolševikų pareigūnų tada nieko 
nežinojo apie rusų nusistatymą okupuoti Lietuvą ir 
paskelbti joje marionetinę lietuvių-baltgudžių-žydų 
vyriausybę, kurioje ir pačiam Aleksai-Angariečiui 
teks dalyvauti. O šis posėdis įvyko vos per pusantro 

mėn. prieš tos vyriausybės sudarymą. Todėl ir ma
tėme, kad Stalino įsakymas sukurti tą vyriausybę 
užtiko lietuvius visiškai tam nepasiruošusius.

Būtų naivu galvoti, kad visi lietuviai bolševikai 
veikė idėjiniais sumetimais. Kaip pats Kapsukas 
tvirtina, retai kas iš jų buvo susipažinęs su Markso 
mokslu. O mažai prasilavinusieji, bemoksliai ir be
turčiai, prisidėdami prie bolševikų, naudojosi proga 
pagerinti savo medžiaginę būklę.

Sakoma, kad už pinigus ir velnias šoka. Saujelė 
lietuvių bolševikų, rusų patikėtinių, turėjo tų pini
gų, kaip pelų. Suprantama, kad gerais atlyginimais 
jie pajėgė Rusijoje pritraukti į savo eiles karo audro
se nuskurdusių žmonių. Bet apskritai reikia pripa
žinti lietuvių garbei, kad nedaugelis jų susigundė to
mis medžiaginėmis lengvatomis. Bolševikų raštuose 
neskelbiami jokie duomenys apie jų skaičius Rusijo
je. Tikriausia, jie nesudarė ten nė vieno nuošimčio, 
tik kelias promiles visų tremtinių skaičiaus. O lietu
vių tremtinių daugumas troško tik viena — vargais 
negalais sugrįžti tėvynėn ir sukurti laisvą Lietuvą, ki
tokią, negu matytoji bolševikiškoji Rusija.

Deja, lietuvių bolševikų vardu dangstydamiesi, 
rusai slinko paskui atsitraukiančią vokiečių kariuo
menę ir be kovos užėmė visą beginklės Lietuvos 
šiaurę.

Tačiau toji rusų prieglobstyje sudarytoji revo
liucinė driskių valdžia vietose trumpu laiku sukėlė 
prieš save visų sluoksnių padorių lietuvių pasiprie
šinimą. Pradžioje jis reiškėsi tos valdžios įsakymų 
nevykdymu, o ilgainiui išsiliejo į atvirus sukilimus ir 
net ginkluotas partizanines kovas-

Tuo pat metu sustiprėjo ir nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė. Skubiai suorganizuotoji kariuo
menė, vokiečiams padedant, atmušė sostinę besu- 
pančią raudonąją armiją. 1919 m. pavasarį Lietu
vos kariuomenė ir vietiniai partizanai, talkininkau
jant vokiečiams, bendromis jėgomis išvadavo šiau
rės Lietuvą, o rudeniop rusai bolševikai buvo visiš
kai išstumti už Lietuvos sienų.
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UŽMUŠĖ PRIEGLAUDOJE
„Draugas“ rašo, kad rugpiūčio mėn. 

Salzburge. Austrijoje, senelių prieglaudo
je susiginčijus dėl lango atidarymo, vienas 
rusas užmušė lietuvį Antana Kazlą 66 m. 
amžiaus. Sakoma, kad užmuštasis Lietuvo
je buvo advokatas.

AUKŠTOS PAREIGOS LIETUVIUI
Argentinos Lietuvių Balsas rašo, kad 

Joaquin Kęstutis Padvalskis Šimkus vy
riausybės paskirtas darbo ir ekonomijos 
ministerijos subsekretorium ii- generaliniu 
koordinatorium.

TŪKSTANTIS KNYGŲ
„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad tūks

tantis lietuviškų knygų buvo įteikta Kana
dos valstybinei bibliotekai Otavoje.

Šiam dideliam kiekiui knygų surinkti 
daug darbo įdėjo dr. A. Ramūnienė.

LIETUVIŠKAS ŠVENTASIS
Hackney, rytinio Londono, katalikų pa

rapijos biuletenyje lapkričio 14 d. paskirta 
šv. Juozapato šventei, o jis, kaip biuleteny
je nurodoma, gimė 1589 m. Lietuvoje, buvo 
bazilijonų vienuolis, nuo 1618 m. Polocko 
arkivyskupas, labai mokytas, labai apašta
liškas, labai šventas, ir jo uolumas sukė
lęs kraštutiniuosius ortodoksus, ir jis buvo 
minios užmuštas 1623 m., o šventuoju pa
skelbtas 1867 m.

PASITRAUKIA V. KAZOKAS
Australijos lietuvių bendruomeninio 

laikraščio „Mūsų Pastogės“ redaktorius 
Vincas Kazokas pasitraukia iš tų pareigų. 
Krašto Valdybos — laikraščio leidėjo pa
prašytas, jis tas pareigas sutiko dar eiti iki 
N. Metų, kol bus surastas žmogus, kuris 
perims redagavimą.

Laikraštyje išspausdintame pareiškime 
red. V. Kazokas sakosi pasitraukiąs visiš
kai ne dėl to. kad tam tikra grupė lietuvių 
pradėjo prieš jį varyti organizuotą akciją. 
Tikroji priežastis esanti ta, kad reikalai 
verčia susirūpinti uždirbti žmoniškesnį 
pragyvenimą savo šeimai.

SUPAŽINDINO SU V. ŽILINSKAITĖS 
KŪRYBA

Bostone (JAV) „Kultūriniame subatva- 
karyje“ rašytojas V. Volertas supažindino 
klausytojus su Lietuvoje iškilusios Vytau
tės Žilinskaitės kūryba.

V. Žilinskaitės kūrinių keletas buvo per
spausdinta ir „E. Lietuvyje“.

RŪPINTOJĖLIS KAPINĖSE
Pagal Amerikoje gyvenančio dailininko 

V. K. Jonyno projektą. Sidnėjuje (Austra
lija) Algis Plūkas pagamino lietuvišką Rū
pintojėlį — kryžių, kuris bus pastatytas 
Sidnėjaus lietuvių kapinėse.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VAIDINTOJAI
Spalio 31 ir lapkričio 1 dienomis Adel

aidės (Australija) teatro grupė „Vaidila“ 
nuvažiavo į Sidnėjų ir ten dideliam lietu
vių džiaugsmui suvaidino Antano Rūko 
„Bubulis ir Dundulis“ ir V. Mykolaičio-Pu
tino istorinę dramą „Valdovas“.

„Vaidila“ prieš kiek laiko aplankė ir 
Melbourne lietuvius.
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LIETUVOJE
Lietuvių spauda jau yra išspausdinusi 

nemaža priekaištų dėl lietuviškos koply
čios Romoje vardo. Pats nuosaikiausias, 
autoritetingiausias, dėl to ir rimčiausiai 
nusakąs reikalą, tur būt, ir buvo kanadiš- 
kių ..Tėviškės Žiburių" vedamasis ..šešėlis 
bazilikoje". Jį perspausdindama „Dirva“ 
šitaip aptarė:

„Nuostabus savo tyru lietuvišku patrio
tizmu yra „Tėviškės Žiburių“ vedamasis 
„šešėlis bazilikoje“, kuriame Pr. G. (žino
mas lietuvių eruditas dvasiškis) tikru 
„vaižgantišku“ pasipriešinimu užtylėjimo. 
defetizmo ir hierarchinio vergiškumo dva
siai. karčiai pareiškė“...

O Pr. G. šitaip rašė:
„Esame nekartą rašę apie lietuvių įžen

gimą į didžiąsias šventoves — Vašingtone 
ir Romoje. Tai neabejotinai reikšmingi 
žingsniai, kurie bylos apie lietuvius ilgus 
dešimtmečius ir net šimtmečius. Turime 
galvoje meniškai įrengtas lietuviškas kop
lyčias Vašingtono šventovėje ir Romos Šv. 
Petro bazilikoje. Kad jos yra garbingos lie
tuvių tautos liudininkės, niekas neginčija. 
Ginčai abiem atvejais iškilo dėl pavadini
mo. Kai Vašingtono atveju buvo parinktas 
Šiluvos Marijos vardas, kilo daug nepasi
tenkinimo, nes daug kas norėjo Aušros 
Vartų Marijos, kuri simboliškai būtų sie
jusi abi sostines — Vašingtoną ir Vilnių. 
Kai Romoje įrengta koplyčia buvo pava
dinta Gailestingosios Marijos (Mater Mise- 
ricordiae) vardu, vėl pakilo nepasitenkini
mo banga, nes buvo žadėtas Lietuvos kan
kinių koplyčios vardas. Ir vienas ir kitas 
atvejis rodo, kad visuomenė į tuos dalykus 
jautriai reaguoja. Juk tai daugiau ar ma
žiau visuotinės reikšmės dalykai, išreiškiu 
lietuvio aspiracijas, į kurias statybų "orga
nizatoriai turėtų atsižvelgti. Paprastai var
do parinkimas yra tam tikras sutarimas. 
Kai jis apima kiek galint platesnius sluoks
nius, atsiranda mažiau nepasitenkinimo. 
Tokio platumo sunku pasiekti tada, kai 
vardą parenka vienas arba keli asmenys.

Po Chicagos dangum
Kieno kruvinos rankos? Spalio 24 d. Chi

cagos lietuviai, išklausę inž. A. Rudžio pra
nešimo per Forumo radiją ir paskaitę spau 
doje apie Erazinskų likimą, aiškiai supra
to, kad Turkija labai teisingai pasielgė, pri
pažindama jiems egzilio teises. Jei Sovietų 
Rusijos lakūnai nebūtų priešinęsi, tai ne
būtų buvusi iš netyčia nužudyta patarnau
toja.

Už šią nelaimę mes, užsienio lietuviai, 
esame visi kruvinom rankom, žmogžudžiai, 
kaip Vilniaus radijas šneka.

O rankos juk iš tiesų kruvinos Maskvos 
politinių valdovų.

Agronomų Sąjunga. Chicagoje jau kuris 
laikas veikia Lietuvoj buvusių agronomų 
sąjunga. Maža ji čia gali nuveikti, bet pa
laiko tarpusavio ryšį.

Neseniai mirė tos organizacijos narys 
Dauparas, kuris išleido net knygą apie Lie
tuvos žemės ūkį.

Filatelijos paroda. Iš arčiau teko stebėti 
Filatelijos parodą, suruoštą Chicagoj drau
gijos „Lietuva“. Ją per tris dienas aplankė 
daugiau kaip 3000 žmonių, paštas gavo 12 
tūkst. dolerių pajamų. Jaunimas paroda la
bai domėjosi, net 15 jaunuolių dalyvavo su 
rinkiniais. Pirmąją premiją laimėjo R. La
pas, antrąją A. Vabalaitis, trečiąją P. Ki
sielius.

Parama plaukia. Bražinskams gelbėti ir

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).
3 J, 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, 21 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, įskaičius 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

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),
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VARDO BYLA
nepaisydami visuomenės nuotaikų. Romos Į 
atveju betgi situacija buvo kitokia. Šį k ar-j 
tą Lietuvos kankinių koplyčios vardas bu
vo beveik visiems priimtinas ir jau spau
doje išgarsintas. Deja, jis dingo, kai priar
tėjo koplyčios šventinimo iškilmės.

„Tai apgailėtinas reiškinys. Lietuvos 
kankinių iškėlimas yra kartu ir visos tau
tos iškėlimas, jos egzistencinės kovos ir ti
kėjimo vertybių pabrėžimas. Kankinių 
vardo parinkimas buvo labai prasmingas, 
ypač šiuo metu, kai visa tauta yra kankinė. 
Bet tas vardas tinka ne tik dabarčiai, nes 
lietuvių kankinių buvo ir praeityje, kurią 
valdė kunigaikščiai, carai, kaizeriai, dikta
toriai. Kodėl tad staiga reikėjo atsisakyti 
Lietuvos kankinių vardo? Sakoma, šventi
nant bei dedikuojant koplyčią ar bažnyčią 
reikia kanonizuotų, t. y. oficialiai Bendri
jos pripažintų šventų j ų vardų. Lietuviai 
tokių kanonizuotų kankinių neturi, taigi, 
ir kankinių koplyčios pavadinimas atpuo- 
lęs. Imant raidiškai, galima ir taip aiškin
ti, bet šiuo metu, kai visoje krikščionijoje 
kovojama prieš raidę, siekiant išryškinti 
dvasią, ši formalybė nebėra įtikinanti. Juk 
kas galėjo pasirūpinti Lietuvos kankinių 
pripažinimu - kanonizavimu, kai reikėjo 
eiti iš vieno pavergimo į kitą? Ir pirmieji 
krikščionys, kentėję persekiojimus, rūpino
si ne kanonizavimu, bet krikščionišku gy
venimu. Jų kankiniai pradėti garbinti žmo
nių savaime, dar prieš kanonizavimo pro
ceso atsiradimą. Netenka abejoti, kad 
Lietuvos kankiniai yra iškentėję nemažės 
nes kančias už savo tikėjimą ir nusipelnę 
šventųjų garbę, nors oficialiai ir nepripa
žintą. Bendras, nevardinis atžymėjimas ka
talikybės centre Romoje ir būtų buvęs tin
kamas jų, tų nežinomųjų tikėjimo didvy
rių, pagerbimas.

* * *

„Tad neatrodo, kad religiniai motyvai 

sušelpti žmonės labai noriai aukoja. Mar
quette Park namų savininkai pasiuntė 100 
dol.. Anglijos Klubas 100 dol., o kiti jau 
per Margutį daugiau kaip tūkstantį sune
šė.

Visuomenė pasiryžusi gelbėti ne tik juos, 
bet ir kitus, ypač nemaža aukoja Balfui, 
kuris dabar Chicagoje vykdo aukų rinkimo 
vajų.

Lietuvių Bendruomenė. Spalio 24-25 d. d. 
Clevelande įvykęs LB Tarybos suvažiavi
mas išrinko naują Centro Valdybos pirmi
ninką — V. Volertą. Tad ir CV būstinė per
sikelia į New Jersey. Chicagos Apygarda 
turės daugiau dirbti.

Lietuvos Vyčiai. Iš Chicagos į New Yor- 
ko padangę iškeliavo ilgus metus ėjęs Lie
tuvos vyčių žurnalas „Vytis“. Čia jį labai 
gerai tvarkė vytė Irena Šankus. Jai atsisa
kius, L V seime buvo parinkta Loreta Stri
kas. Taigi prof. J. Slukas yra pirmininkas, 
o jo žmona Loreta redaktorė.

Chicagos LV jaunimo grupė turi šokių 
grupę, kuriai vadovauja Pr. Zapolis, Pius 
ir Mendal. Ji pasirodo visur. Dalis šios gru
pės šokėju atėjo iš Ateities Atžalyno, kuris 
jau dveji metai kaip nebegyvuoja. Atžaly
nas jau turėjo įsigijęs kankles, kuriom lė
šas daugiausia sutelkė Prekybos rūmai. 
Dabar sumestos tos kanklės rūdija.

Bal. Brazdžionis

Kalėdinės dovanos
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 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinig'us ir t. t. 

būtų nulėmę Lietuvos kankinių vardo at
sisakymą. Be to, juk negalima prileisti, 
kad mūsų vyskupai ir kiti dvasininkai, rū
pinęsi lietuvių koplyčios reikalais, būtų 
nesiorientavę religiniuose vardo aspektuo
se. Kad šuo kitur pakastas, matyti iš įvai
rių aplinkybių. Ee kitko, italų spaudoje pa
sirodė žinutė, esą. lietuviai norėjo kanki
nių vardo, bet įsikišę rusai. Organizacinis 
komitetas, rūpinęsis koplyčios įrengimu, 
nepateikė jokio oficialaus pareiškimo tuo 
reikalu mūsų visuomenei. Vysk. V. Brizgys 
pareiškė nežinąs, ar toks rusų įsikišimas 
buvo, o jei buvo, niekas nepaisė. Kaip ten 
bebūtų, koplyčia oficialiai nebuvo pava 
dinta Lietuvos kankinių vardu. Tai faktas, 
kurio ligi šiol niekas įtikinamai nepaaiški
no. Dėl to liko šv. Petro bazilikoje Romoje 
neaiškus šešėlis, kuriame atsispindi Krem
liaus politika. Kas gali būti daugiau suin
teresuotas sukliudyti Lietuvos kankinių 
pagerbimą, jeigu ne pats jų kankintojas? 
O gal Vatikanas? Anaiptol! Jeigu jis leido 
įrengti koplyčią, jeigu patvirtino vaizdus, 
reiškiančius tikėjimo kovą Lietuvoje, reiš
kia, jis yra tos pačios kovos už tikėjimą 
dalyvis. Jei betgi Vatikanas sutiko su 
Kremliaus spaudimu dėl vardo, atliko mo
ralinės silpnybės aktą kenčiančios tautos 
akivaizdoje. Politiškai paranku, gal net iš
mintinga, bet morališkai tai smūgis kartu 
ir sau ir kenčiantiems. Tai medžiaga rašy
tojui Hochhutui. Gal dar ilgai nežinosime 
tikrųjų faktų, lėmusių koplyčios vardą, ta
čiau ju padariniai jau gerai žinomi. Jie pa
liko šešėlį, kuris eina vis ilgyn...“

KEISTA SANDRAUGA
Niekas nesistebi, kad vienos rūšies 

paukščiai susirenka į būrius. Tačiau pran
cūzų biologas Andre Brose, tyrinėjęs 
paukščių gyvenimą Gabono miškuose, pa
stebėjo, kad kartais į būrius susirenka 
įvairiausių rūšių paukščiai. Kokios šios 
keistos sandraugos priežastys? Mokslinin
kas teigia, kad svarbiausia — lyderis. 
„Įvairaus kalibro“ paukščių būriai susi
renka sekti beždžione, voveres ir netgi ke
liaujančių skruzdėlių kolonijas. Šie „lyde
riai“ išbaido smulkius vabzdžius ir paleng
vina sparnuočiams aptikti grobį. Čia nėra 
jokios konkurencijos: kiekviena paukščių 
rūšis maitinasi jai įprastais vabzdžiais. Vi
sų skoniai skiriasi, tad maisto pakanka vi
siems.

SAaitiftaju
J. ŠVOBA ĮSIJUNGIA Į KOVOTOJUS 

UŽ LIETUVIŠKĄ PRŪSIJĄ
Jei džiaugiamasi kovotojais už Lietuvą, 

juo labiau reikia džiaugtis atsiradus nau
jam kovotojui už lietuvišką Prūsiją, kuri 
daugelio mūsų istorikų pamirštama.

Paskutiniame „Kario“ žurnalo Nr. 7 
(1464) atspausdintas straipsnis, pavadin
tas „Aisčiai ir Baltijos pajūris“, kurio au
torius yra Jonas Švoba. Apžvelgęs mūsų 
bočių senovę, kelių puslapių straipsnį bai
gia: .... mes, likusieji- aisčiai, turime tarti
bendrą, vieningą ir sutartiną visų aisčių 
žodį, kad žemės nuo Vyslos ligi Dauguvos 
yra mūsų protėvių žemės, kad visi okupan
tai ir kolonistai (vokiškieji, rusiškieji bei 
lenkiškieji kryžiuočiai) turi jas palikti 
mums, aisčiams“.

Jei šitaip galvotų ir rašytų kiti mūsų is
torikai, tada nebūtų tiek daug nesusiprati
mų sprendžiant lietuvių tautos sienų ribas.

Tikėtina, gerb. J. Švoba parengs daugiau 
vertingų straipsnių, studijų iš tos srities.

Alg. Gustaitis

JAUNIMO ŽIDINYS BERNIUKAMS IR 
MERGAITMS

„Europos Lietuvio" beveik kas numeryje 
yra žinutė ar pranešimas apie Jaunimo 
veiklą Nottinghame. Mums, seniams, ma
lonu girdėti, kad. štai, turime Židinį. Kas 
turi atliekamo pinigo, tai aukoja, kad JŽ 
galėtų gyvuoti. Kun. S. Matulis, gaspado- 
riaudamas JŽ, deda visas pastangas, kad 
tas židinys degtų.

Rodos, būtų viskas gerai, bet ar mūsų 
visuomenė yra patenkinta tokiu JŽ? Kiek 
man teko kalbėti su tėvais, kurie turi jau
nimo. tai jie ne visiškai patenkinti. Net sa
ko. kad tas Jaunimo Židinys neturėtų tei
sės taip vadintis. Koks čia. sako, gali būti 
Jaunimo židinio vardas, kad jame laikomi 
tik berniukai? O kuo blogesnės yra mūsų 
dukros, ar joms nereikia mokslo? Mergai
tėms taipgi reikia mokslo. Joms gal reikė
tų net daugiau to mokslo. Berniuko, pa
vyzdžiui, nereikia mokyti, kaip vaiką auk
lėti, o mergaitė būtinai turi žinoti.

Aš irgi jaučiu, kad mūsų mergaitės yra 
per daug užmirštos. Jei neturėsime moky
tų mergaičių, tai neturėsime išmintingi 
motinų. O motina viską lemia šeimos gyve
nime. Protingos motinos — protingi vaikai 
Tėvas su vaikais maža reikalų teturi, ir jo 
įtaka vaikuose maža tepasireiškia. Tėvas 
daugiausia yra visos šeimos maitintojas, 
bet ne auklėtojas.

Taigi ar mūsų visuomenė negalėtų su
kurti tokio jaunimo židinio, kur būtų vie
tos mūsų mergaitėms ir berniukams?

J. šateikis

ANTROJI IR TREČIOJI VIETOS
Kazakijoje surengtosiose Sov. Sąjungos 

13 respublikų buldozerininkų ir skreperi- 
ninkųi varžybose Šilutės atstovas V. Šim
kus laimėjo antrąją vietą, o Panevėžio A. 
Eoguševičius trečiąją.

RUOŠIA ARMIJAI KARININKUS
„Draugas" rašo, kad Priešlėktuvinės gy

nybos Vilniaus radiotechnikos mokykla 
yra vienintelė institucija Lietuvos terito
rijoje, ruošianti karininkus Sovietų Sąjun
gos armijai.

KADA LIAUDIS LINKSMAI DAINAVO?
„Tiesoje“ išspausdintame „Mūsų laisva

laikis ir mes" straipsnelyje G. Rubikas 
reiškia nuomonę, „kad mažiau reikia dai
nų. išreiškiančių neviltį. Daugiau pagei
dautina nuotaikingų, linksmų ir kovingų 
dainų, atitinkančių laikmetį. Tokio pobū
džio dainos greitai plinta liaudyje“.

ATIDARYTA MAGISTRALĖ
Lietuvoje baigta statyti ir aukštųjų par

eigūnų būrio iškilmingai atidaryta Vilnius- 
Kaunas automagistralė.

„Tiesos“ teigimu, tai yra pats moderniš
kiausias kelias visoje Lietuvoje.

NAUJAS DVIRATUKAS
Vilniaus „dizaineriai“, kaip „Tiesa“ ra

šo (lietuviškai būtų konstruktoriai, pla
nuotojai. projektuotojai), sukūrė naują pa
augliams skirtą dviračio projektą „Strėlę“. 
Tokiu dviračiu galės važinėti berniukai ir 
mergaitės. Palyginus su senaisiais dvira- 
čiukais „Ereliukais“ ir „Kregždutėmis“, 
naujasis modelis lengvesnis 2 kg ir trum
pesnis 25 cm.

KOLŪKIU DARBININKAI ĮVYKDĖ 
į „Tiesa“ rašo, kad Lietuvos kolūkių dar- 
I bininkai įvykdė komunistų partijos 23 su- 
j važiavimo ir Sov. Sąjungos centrinio ko
munistų plenumo nutarimą išauginti ir 
parduoti valstybei gerą grūdų derlių ir dar 
viršijo tą reikalavimą.

NEDARBINGUMO LAPELIS
J. Anilionis „Tiesoje“ klausia, ar jam 

bus mokamas nedarbingumo lapelis, nes 
jis gydosi psichoneurologinės ligoninės 
narkologiniame skyriuje.

Sveikatos ministerija pranešė, kad jei 
šio skyriaus ligoniai atėjo gydytis savo no-

Ccakfiai
PER KUR GABENA PAŠTĄ?

Laukiu kiekvieno „Europos Lietuvio“ 
numerio. Dažnai jis labai vėluojasi, tik
riausiai ne dėl administracijos kaltės, bet 
dėl baisios pašto netvarkos, tik anglų ar 
amerikiečių?

Kartais laikraštis ateina stipriai dvo
kiantis. išgeltęs, gal gulėjo kokiam dvo
kiančiam, srutų pilnam laivo kampe ar ki
tur. Tokį paėmus dvokia net rankos, ne tik 
laikraštis. Visai išblukęs geras laikraščio 
popierius, pageltęs ir pažaliavęs.

Vėlavimosi pavyzdys: „E. L.“ Nr. 25 
(1120) birželio 23 d„ į Los Angeles pas 
mane buvo atneštas spalio 23 d. Lygiai du 
mėnesiai kelionės per Atlantą!

Ne. negali taip ilgai keliauti per Atlantą. 
Gal anglų paštininkai pirma pasiunčia į 
Japoniją, paskui sugrįžusį pavarė iki Azi
jos; sugrįžus patampė po Afriką ir kur nors 
iš puslaukinio krašto teikėsi pasiųsti rei
kiamu adresu. O gal amerikiečių paštinin
kai lenktyniauja su žmogėdromis?

Kalifornietis

KAPINIU LIŪDNA PROCESIJA
Jaunimo Židinys „Europos Lietuvio“ Nr. 

42 skelbė, kad mirusių gyvesniam prisimi
nimui yra skirtas lapkričio mėnuo. Buvc 
visi kviečiami jungtis bendra malda j šį 
namiškių, Lietuvos laisvės gynėjų, kovoto
jų, kankinių ir apskritai mirusiųjų atmini
mą.

Nottinghame lietuvių su prieaugliu gyve
na apie 300 galvų. Eet kvietimą išklausė 
18. kartu su prieaugliu, ir tiek jų dalyvavo 
koplyčioj laikomose pamaldose.

Lapkričio Nr 43 skelbta, kad lapkričio 
8 d. po pamaldų Židinyje už mirusius bus 
lankomi lietuvių kapai.

Wilford Hill kalnelyje ilsisi daugiau kaip 
puskapis tautiečių, tame skaičiuje pora 
motinu ir tėvas, žmonos ir vyrai. O kiek 
yra atsigulę Nottinghame amžinai ilsėtis 
mūsų draugų, prietelių ir organizacijų na
riu. buvusių rėmėjų lėšomis ir kalbomis ir 
palikimais!

O lapkričio 8 d. prie kapiniu vartelių 
mirusiųjų pagerbti su kunigu pasirodė as
tuoni tautiečiai. Liūdna darėsi einant de
vynių asmenų procesijoj. Ir skausmas 
spaudė širdį, kad tik šitaip vaikai gerbia 
savo tėvus, vyrai žmonas ar žmonos vyrus, 
gyvieji savo mirusius draugus-prietelius ir 
organizacijos mirusius savo narius

O kas beaplankys mirusius ir mus. ėju
sius šioj liūdnoj procesijoj, po dešimt me
tų?

Ten buvęs

ru, nedarbingumo lapelį gauna, o kurie
gydomi priverstinai — jo negauna.

LIETUVIU DIENOS MONGOLIJOJE
Mongolijoje (vid. Azijoje) spalio 5 d. 

prasidėjo „Lietuvių dienų“ festivalis, ku
ris tęsis visą mėnesį.

NAUJAS RAŠYTOJU PARTINIS BIURAS
Lietuvos rašytojų sąjunga išsirinko nau

ją komunistinį partinį biurą. Sekretorium 
vėl išrinktas V. Bubnys.

RUSU KALBA
Maskvos leidykla „Menas“ išleido R. Sa- 

mulevičiaus 10-ties veiksmų pjesę „Tiltas 
tolimą naktį" rusų kalba.

INTELIGENTIJAI REIKIA AUKLĖJLMO
Kauno komunistų partijos valdžia susi

rinkusi apsvarstė „partinių organizacijų 
darbą, formuojant inteligentijos komunis
tinę pasaulėžiūrą“.

SUSITIKIMAI SU D. BANIONIU
„Tiesa" rašo, kad spalio mėn. pabaigoje 

Amerikoje viešinčiam Panevėžio teatro ak
toriui ir pagarsėjusiam Sov. Sąjungos fil
mų artistui Donatui Banioniui, Jungt. Tau
tų bibliotekos salėje rusų knygos klu
bo iniciatyva buvo suruoštas pagerbimo 
vakaras.

D. Banionis taip pat aplankė komunisti
nių laikraščių „Laisvės" ir „Vilnies" re
dakcijas.

Be to. New Yorke kinų muziejus, vado
vaujamas poeto Jono Meko ir „Amerikos 
lietuvių fundacijos", kurios pirmininkas 
yra Almus Šalčius, lapkričio mėn. jam su
rengė susitikimą su amerikiečių visuome
ne.

„Tiesa“ dar prideda, kad susitikimą 
rengs ir „jaunoji lietuviška emigracijos 
karta, kuri gimusi jau JAV“.

KUNČINĄ NESUSILAUKĖ PAGARBOS
„Tiesoje“ Jonas Kunčiną rašo, kad Ute

nos rajono „šiaudinių“ kolūkyje 80 metų 
sulaukusiam mirusiam pensininkui Juozui 
Kunčinai, kuris dirbo kolūkyje nuo pat 
įsteigimo dienos, iš kolūkio valdybos ir jos 
pirmininko sunkiai buvo gautas transpor
tas nuvežti velionį į Vyžuonų kapines už 
septynių kilometrų. Nors buvo pažadėta du 
sunkvežimiai, bet laidojimo dieną duota 
mašina tik karstui nuvežti.

SUNKU PASIEKTI MIRUSIUS
„Tiesos“ pašto skyrelyje skundžiamasi, 

kad nors lapkričio 1-oji yra tradicinė mirų, 
šiųjų pagerbimo diena, bet baisiai sunku 
po paprastos dienos įveikti nemažus atstu
mus ir aplankyti savo mirusius artimuo
sius.

SŪRIS, GRIETINĖ IR ŽUVIS KALTI
Vilniaus spauda („Komj. Tiesa“, rugsėjo 

22 d.) paskelbė apie tokius rusų-atėjūnų 
darbus Vilniuje. Pieno kombinate dirban
čios M. Kurčevskaja ir P. Kanapin pavogė 
sūrį ir grietinę, o J. Zablockis — 10 kilo
gramų žuvies.

Visi jie buvo nuteisti kalėti metams lyg
tinai ir dar išskaitant 10-20 proc. uždarbio.

(ELTA)
NAUJI ŽVĖRYS KAUNO ZOOLOGIJOS 

SODE
Kauno zoologijos sodas praėjusią vasarą 

pasipildė Afrikos prerijos gyventojais — 
gepardais, primenančiais leopardus. Jie 
laikomi greičiausiais žvėrimis pasaulyje. 
Kita to sodo gyventoja, Bengalijos tigrė Ri
ca, neseniai antrą kartą susilaukė prieaug
lio. Sode esama ir daugiau Afrikos bei ki
tų kontinentų gyvūnų. (ELTA)

PARKAS ŽYDU KAPINIŲ VIETOJE
Lapkričio 6 d. Londono „Jewish Chronic

le" rašo, kad Panevėžyje panaikintos žydų 
kapinės ir ju vietoje užveistas parkas.

SNIEGAS
Vilniaus oro biuras praneša, kad lapkri

čio 3 d. Lietuvoje prisnigo vietomis net iki 
10-12 cm. Eet tikimasi, kad dar atšils ir 
žiema dar neprasidės.

BIOCHEMIKAI ŠNEKĖJOSI
Lietuvoje buvo suruošta dviejų dienų 

ketvirtoji Pabaltijo ir Baltarusijos bioche
mikų konferencija.

KLAUSIATE — ATSAKOME
Panevėžietis A. B. rašo: „Nors esu šim

taprocentinis miestietis, tačiau kažkur gir
dėjau, jog yra, jei neklystu, ankstyvosios 
bei vėlyvosios daržovės. Nors šioje srityje 
esu nemokša, tačiau galvoju, kad vienos 
nuo kitų jos turėtų kuo nors skirtis. Pasa
kykite. ar aš esu teisus“.

Neteisus. Jos niekuo nesiskiria, nes ir 
vienas ir kitas parduotuvėse rasti vieno
dai sunku.

Iš „šluotos"

AUKSINĖS MINTYS IŠ „ŠLUOTOS“
„Meitėlių ir kitų kiaulių šiuo metu ne

priimame. Tegu važiuoja į Panevėžį“.
Skelbimas prie paruošų punkto

„Aš pinigus dėjau ant namo, o jis, žal
čiukas, nudžiovė ant motociklo...“

Iš tėvų skundo milicijai
„Rastas sveikas“.

Iš poliklinikos pažymėjimo
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Europos Lioturių liroiiiliu
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Bellshill Liet. Institutas 14 svarų, „Ta- 
zab“ b-vė 10 svarų, V. Stundys 2 svarus.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė

Li. i
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: po 1 sv. 
3 šil. J. Bernotas ir J. Tamašauskas. 18 šil. 
P. Vilutis, 16 šil. J. Krisiūnas, 15 šil. J.

mus - diskusijas, kur visi nesusipratimai 
ir nesutarimai būtų išsiaiškinti. Tada gal 
ir nesutarimai išnyktų.

Po posėdžio Manchesterio lietuvių klubo 
sekretorius pakvietė visus dalyvius prie 
kito stalo, kur klubo sąskaiton O. Ivanaus
kienė ir O. Ramonienė buvo parengusios 
svečiams puikius užkandžius. Čia klubo 
pirmininkas Pūras pasveikino prie užkan
džių stalo susirinkusius ir pasidžiaugė 
gražiai pavykusiu posėdžiu.

J. Daina

LONDONAS
PRAŠOMI PRISIDĖTI VISI

Pabaltiečių moterų kalėdinis bazaras 
įvyks gruodžio 4, 5 ir 6 dienomis nuo 4 iki 
9 vai. Latvių namuose (72 Queensborough 
Terrace, Bayswater, London, W. 2). Kaip 
paprastai jame dainavietės atstovauja lie
tuviškam kampeliui.

Visus prašome dalyvauti bazare ir tuo 
paremti dainaviečių veiklą.

Norintieji prisidėti prie šito bazaro ruo
šimo. aukas ar daiktus prašome siųsti: 
..Dainava“, 1 Ladbroke Gardens. London. 
W. 11.

LLM „Dainavos“ Sambūrio Valdyba

kiai, kuriems gros kapela.
Kviečiame ramovėnus ir jų svečus šiame 

sukaktuviniame pobūvyje gausiai dalyvau
ti.

Norintieji dalyvauti, užsirašo pas K. Mu
rauską (23 Alma St., Eccles. Manch.).

Valdyba

NOTTINGHAMAS
KALĖDAIČIAI

Artėjant šv. Kalėdoms, pašventintų kalė- 
daičių-plotkelių galima gauti pas liet, kuni
gus. Kam patogiau, gali gauti Liet. Židiny
je, 16 Hound Rd.. West Bridgford, Notting
ham NG2 6 AH. Telef. 85738.

Sk. V-bos narius.
Jau kuris laikas kaip Skyriaus Valdyba 

ruošiasi tinkamai atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybės šventę, kuri čia bus rengia
ma 1971 m. vasario 20 d. didžiojoje „Grand 
Stand" viešbučio salėje. Tikimasi daug eks
kursijų ir kitataučių atstovų. Meninės 
programos nustatymas jau eina į galą. Tai
gi šventė čia bus labai didi ir iškilminga. 
Todėl jau dabar primenama, kad tą dieną 
visų kolonijų tautiečiai būtų pasiruošę at
vykti čia, į Derbį, kur pasirodys geriausios 
lietuviškos meninės jėgos ir kur skambės 
gražūs lietuviškos kapelos garsai.

J. Levinskas

Liaugaudas, 10 šil. B. Banys, 5 šil. A. 
Padvoiskis, po 3 šil. V. Budninkas, M. Lin
kevičius, S. Ūsas, B. Vidmantas, M. Ramo
nas ir J. Kiaunė.

DBLS TARYBOS POSĖDIS 
MANCHESTERYJE

Lapkričio 14 d. Manchesteryje įvyko ne- 
beeilinis susirinkimas mūsų lietuvių kolo
nijos gyvenime. Čia tą dieną buvo pirmasis 
DBLS Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 
kitų organizacijų atstovai pilnateisiais na
riais. Į šį posėdį savo atstovus atsiuntė: 
Manchesterio ramovėnai, DBLS jaunimo 
sambūris, Londono Vaidila, Anglijos lietu- 
LSS Anglijos skautų rajonas, Londono, 
Manchesterio ir Bradfordo lietuvių klubai, 
DBLS centro valdyba ir Lietuvių Namų 
B-vė. Posėdyje dalyvavo ir visi 5 DBLS Ta
rybos nariai.

Šios organizacijos ir yra patys aktyviau
si lietuvių sambūriai, kurie visą lietuvių 
visuomeninį gyvenimą neša ant savo pečių.

Posędį atidarė ir jam pirmininkavo 
DBLS Tarybos vicepirmininkas D. Banai
tis, o visus raštus tvarkė Tarybos sekreto
rius K. Bivainis.

DBLS Tarybos prmininkas Vik. Ignaitis 
niai socaldemokratai, LAS vietininkija, 
savo pranešime pažymėjo, kad jo pirmuti
nis noras buvo susipažinti su lietuviškųjų 
kolonijų gyvenimu Anglijoje. Dėl to jis no
rėjo aplankyti visas lietuvių kolonijas, iš
lyginti nesklandumus, kurių kaikur esama. 
Pirmiausia buvo nuvykęs į Nottinghamą. 
Kartu su Tarybos sekretoriumi K. Bivai- 
niu dalyvavo Lietuvių Namų B-vės direk
torių ir DBLS centro valdybos posėdyje, 
aplankė Lietuvos atstovą V. Balicką, nes 
norėjo išsikalbėti, kad tarp Atstovybės 
ir DBLS Tarybos neįvyktų jokių nesusi
pratimų. o būtų sklandus bendradarbiavi
mas. DBLS centro valdybai pritariant, pa
informavo Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininką apie šios naujai persitvar
kiusios organizacijos sudėtį ir jos veiklą. 
Deja, liepos mėn. visas jo darbas nutrūko, 
nes turėjo atsigulti į ligoninę.

Toliau J. Benderius pranešė, kad LNB 
akcininkų susirinkimas DBLS Tarybai yra 
pavedęs kasmet daryti reviziją. Jis ir D. 
Banaitis tokią reviziją padarė LNB centre 
ir Sodyboje. Čia pat J. Benderius paskaitė 
gana ilgoką tos revizijos aktą.

Pranešimus iš vietų padarė: D. Banaitis, 
V. Kupstys, V. Zdanavičius, V. Motuzą, S. 
Grybas, H. Gasperas, J. Dimša, J. Maslaus- 
kas, K. Bivainis, S. Nenortas ir J. Alkis. Iš 
pranešmų paaiškėjo, kad visur daugiau ar 
mažau dirbama: daromi lietuvių susirinki
mai, rengiama tautinės šventės ir minėji
mai, dalyvaujama tarptautiniuose sąjū
džiuose, kur vienu ar kitu būdu judinama 
sovietų pavergtosios Lietuvos reikalai. 
LNB direktorius S. Nenortas atkreipė dė
mesį į tai, kad praeitais metais spaudos 
skyrius davė £1500 nuostolio. Jis taip pat 
pažymėjo, kad atlygnimai-algos kyla, kad 
popierius, švinas, pašto išlaidos ir spaustu 
vės reikmenys labai pabrango, tai Europos 
Lietuvio prenumeratą, kalendoriaus ir Ni
dos knygų kainas buvome priversti pakel
ti nuo ateinančių metų pradžios.

Lietuvių Fondo reikalą referavo S. Ne
nortas. Jis davė fondo mintį, peržvelgė jo 
galimybes ir tokio fondo naudą, šiuo reika
lu dalyviams pasisakius, nutarta dar šį 
klausimą iškelti spaudoje ir galutinai ati
duoti svarstyti visuotiniam DBLS atstovų 
suvažiavimui.

Jaunimo reikalais kalbėjo stud. A. Ga
šlūnas. Jis pranešė, kad lietuviškasis jau
nimas jau ne vieną kartą buvo susirinkęs 
savo reikalų aptarti ir galutinai spalio 
11d. priėmė jaunimo organizacijos įstatus, 
apjungiančius visą lietuvių jaunimą į 
DBLS Jaunimo Sąjūdį. Jis taio pat pabrė
žė, kad yra sunkumų, nes dalis lietuvių 
jaunimo nemoka lietuviškai kalbėti. O tai 
jau tėvų kaltė. Užtat pirmoje eilėje steigia
mi vyresniesiems lietuvių kalbos kursai, 
norima suorganizuoti tinklinio komandas, 
pagyvinti tautinių šokių grupes, išleisti 
savo reikalams jaunimo laikraštėlį. Posė
džio dalyviai pasidžiaugė gražia jaunimo 
organizacija, bet kartu atkreipė dėmesį, 
kad jau čia yra sena skautų organizacija 
su savo tradicijomis ir išplėsta veikla. Bū
tų labai gražu ir gera, kad šios dvi lietuviš
kojo jaunimo organizacijos dirbtų sutarti
nai ir viena kitos darbus remtų. Taip pat 
siūlė Europos Lietuvyje įvesti jaunimo 
skyrių, kuriame pats jaunimas galėtų ap
tarti savo reikalus, o ne reklamuoti pop 
dainininkų plokšteles. Pastebėta, kad kar
tais tarp tėvų ir vaikų yra tam tikrų ne
susipratimų, nes tėvai dažnai nesupranta 
šių dienų jaunimo, o jaunimas nesupranta 
savo tėvų. Siūlyta daryti bendrus pasitari-

Į ANGLIJOS LIET. KAT. BENDRIJĄ
Pagal Pasaulio Liet. Katalikų Bendrijos 

steigiamojo seimo Romoje 1970 m. liepos 
9 dienos nutarimą ir Vakarų Europos Lie
tuvių vyskupo dr. Antano Deksnio mintį 
kviečiamas Anglijos Liet. Kat. Bendrijos 
steigiamasis suvažiavimas, kuris įvyks lap
kričio 28 d., prasidės punktualiai 14 vai.. 
Lietuvių Jaunimo, Sielovados ir Spaudos 
Židinyje. 16 Hound Rd.. West Bridgford. 
Nottingham NG2 6AH, telef. 85738.

Laukiami atstovai iš parapijų, misijų- 
kolonijų, centrinių katalikiškų, bendrinių 
organizacijų, klubų.

šiaip suvažiaviman kviečiami ir gali da
lyvauti visi tautiečiai.

Visus prašome apie savo dalyvavimą, pa
geidavimus, siūlymus pranešti galimai 
greičiau pasirašiusiajam.

Kun. S. Matulis, M. L C.
Sielovados delegatas

VYSKUPAS A. L. DEKSNYS ATVYKSTA 
Į ANGLIJĄ

Vakarų Europos lietuvių vyskupas dr. 
Antanas L. Deksnys iš Romos lapkričio 27 
d. atvyksta į Angliją dalyvauti Anglijos 
Liet. Katalikų Bendrijos steigiamajame su
važiavime lapkr. 28 d. Nottinghame.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAS

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas įvyko spalio 24 d. Mancheste
ryje, gražiai priimtas, globotas ir vaišintas 
Lietuvių Socialinio Klubo ir jo talkininkų.

Atidarė suvažiavimą DBLB Tarybos 
pirm. prel. J. Gutauskas. Prezidiuman iš
rinkti prel. J. Gutauskas ir J. Galbuogis. 
Mandatų komisiją sudaroma iš J. Sarafi- 
naitės, K. Baublio ir kun. V. Kamaičio.

žodžiu suvažiavimą sveikino senosios 
kartos veikėjas P. Bulaitis. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo pirm. L. Pūras, 
Derbio Lietuvių Klubo pirm. P. Makūnas, 
Škotijos lietuvių vardu prel. J. Gutauskas. 
Raštu sveikino vysk. A. Deksnys, PLB Val
dybos pirm. S. Barzdukas, Londono Lietu
vių šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. 
J. Sakevičius ir kun. K. A. Matulaitis.

Pranešimus padarė DBLB Tarybos pirm, 
prel. J. Gutauskas ir Valdybos pirm. S. 
Kasparas.

Dalyvavę 23 atstovai nuo 18 organizaci
jų (atstovavę 2.273 nariams).

Suvažiavime pakeistas statutas.
DBLB Tarybos prezidiuman išrinkti: 

pirm. prel. J. Gutauskas, vicep. M. Eajori- 
"as. sekr. D. Damauskas. Krašto Valdybon 
išrinkti: J. Sarafinaitė, K. Baublys, S. Kas
paras. J. Babilius ir R. Baublys. Revizijos 
Komisija: P. Makūnas. M. Mineikienė. A 
Kietys ir A. Jakimavičius. •

DIDŽ. BRIT. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS REVIZIJA

Būdama D. B. Lietuvių Bendruomenės 
revizijos komisijoje, neturėjau progos at
likti revizijos, nes atskaitomybės knygas 
tiktai gavau būdama Manchestery, prieš 
pat pradedant suvažiavimą, kuris įvyko 
1970 m. spalio 24 d.

Dėl to prisilaikau atstovų viešo spren
dimo, kad reviziją padaryčiau po suvažia
vimo ir rezultatus praneščiau spaudoje.

D. B. Lietuvių Bendruomenės atskaito
mybės ir banko knygas nuo 1967 m. rugsė 
jo 10 d. iki 1970 m. spalio 24 d. radau tvar
koje.

Buvau taipogi kviesta padarvti revizii- 
Didž. Brit. Tautos Fondo. To negalėjau a' 
likti, nes pasirodo, kad Tautos Fondo kny
gos yra D. B. Lietu viii Sąjungos globoje.

J. Sarafinaitė

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

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.

DIDYSIS VIEŠAS MITINGAS
Pavergtųjų Tautų Savaitės didysis vie

šas mitingas bus lapkričio 28 d., šeštadienį. 
6 vai. vakare, Chelsea Old Town Hall. 
King‘s Road, London, S. W. 3.

Eritų ir pavergtųjų tautų atstovai mitin
ge kalbės apie Rusijos pavergtųjų tautų 
kovą už tautinę laisvę ir nepriklausomybę.

I mitingą pakviesta ir spauda.
Po tų kalbų bus koncertas, kurio progra

moje dalyvaus ir žinomasis ukrainiečių 
dainininkas Volodymyr Luvic.

ŠAUNUS POBŪVIS RYTŲ LONDONE
šeštadienį, lapkričio 21 d., buvo ypatin

ga diena Rytų Londono lietuvių klube. Tą 
dieną įvyko pirmas platesnio masto šam
pano ir kaviaro vakaras, kurio pelnas ski
riamas šeštadieninei mokyklai ir mažųjų 
būrelio veiklai paremti. Šio būrelio pasiro
dymai yra gerai žinomi ne tik Londone, bet 
ir už Londono ribų. Todėl į šį renginį atsi
lankė didelis būrys svečiu, kurie savo daly
vavimu parodė nuoširdų pritarimą vakaro 
tikslui ir mažųjų būrelio vadovių Veroni
kos Jurienės ir F. Senkuvienės pastangoms 
ir gražiems darbo vaisiams.

Abi malonios pobūvio šeimininkės, V. 
Jurienė ir F. Senkuvienė, ir jų talkininkai 
įdėjo daug darbo ir parodė didelį sumanu
mą labai gražiai pavykusį vakarą organi
zuojant. Nežiūrint tai, kad svečių atsilankė 
žymiai daugiau, negu buvo tikėtasi, vi
siems pakako puikiai paruošto maisto, 
šampano ir kaviaro. Dailiai pasipuošusios 
balinėmis sukniomis ponios ir vyrai užkan
džiavo užsigerdami šampanu prie staliukų, 
geram orkestrui grojant, užteko vietos ir 
šokiams.

Ligi šiol Londono lietuviai labai palan
kiai vertino V. Jurienės ir F. Senkuvienės 
gražų darbą lietuvybės išlaikymui. Tačiau 
šį kartą tenka joms padėkoti ir už ypatingą 
sugebėjimą suruošti šaunų vakarą, kuris 
pradės naują gražią tradiciją Rytų Londo
no klube.

s. n.

Mirė J. Tonkūnas
Spalio 22 d. Londone, Hackney ligoninė

je, mirė Jurgis Tonkūnas, 73 metų am
žiaus, kilęs iš Joniškėlio parapjos, Mekšrių 
kaimo.

Palaidotas spalio 30 d. St. Patricks kapi
nėse, Leytonstone, lietuviams skirtoje vie
toje.

Paliko Jurgis Lietuvoje liūdinčią šeimą.
A.a. J. Tonkūnas buvo ramaus būdo lie

tuvis. rėmė lietuviškas organizacijas, spau
dą ir buvo vienas iš tų. kurie nuolat daly
vaudavo lietuviškuose parengimuose Lon
done ir prie jų prisidėdavo.

Laidotuvių apeigas atliko Londono Lie
tuvių parapijos klebonas kun. J. Sakevi
čius ir svečias iš Škotijos prel. J. Gutaus
kas. Į kapus palydėjo didelis skaičius lie
tuviškos visuomenės.

Liūdni liko draugai ir pažįstami.
Tebūna Tau lengva svetima žemė.

Z. Juras

MANCHESTERIS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ MITINGAS

Pavergtųjų Tautų susirinkimas-mitingas 
Manchesteryje įvyks gruodžio 6 d., sekma
dienį. ukrainiečių salėje (31 Smedley La
ne, Manchester 8).

Susirinkimą atidarys Lady Birdwood, 
dienai pritaikytas kalbas pasakys Pietų 
Vietnamo ambasados kalbėtojas ir studen
tas iš Kanados.

Po oficialiosios dalies bus koncertas, ku
riame pasirodys ir lietuvių grupė.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šome gausiai dalyvauti.

Pradžia punktualiai 5 valandą.
Tautybių Komitetas

MINĖJIMAS-POBŪVIS
Lietuvių Veteranų Są-gos „Ramovė“ 

Manchesterio Skyriaus Valdyba gruodžio 
5 d., šeštadienį. 6 vai. p. p.. Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose rengia 
Skyriaus 15 metų ir Karo mokyklos 50 me
tų įsisteigimo pobūvį.

Programoje: 1. Atidarymas. 2. Sveikini, 
mai ir 3. Meninė dalis.

Po oficialiosios ir meninės dalies bus šo-

SKAUTIŠKUOJU KELIU
KALĖDMETYJE

Kas iš viengungių ar pensininkų norėtų 
šių metų Kalėdų savaitę gruodžio 22-29 d. 
ar šventes praleisti lietuviškoje kalėdinėje 
nuotaikoje ir aplinkoje Lietuvių Židinyje, 
16 Hound Rd., West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, telef. 85738, tegu praneša Židi
niu ne vėliau kaip gruodžio 12 d. Vietoje 
užmokesčio — laisva auka.

BRADFORDAS
LITERATŪROS IR MENO VAKARAS IR 

PARODA
Gruodžio 5 d., šeštadienį. 6.30 vai. vaka

re. Vyties klubo patalpose ruošiamas šiau
rinėje Anglijoje .gyvenančių lietuvių rašy
tojų ir menininkų

LITERATŪROS IR MENO VAKARAS.
Programoje rašytojai: R. Spalis-Giedrai- 

tis. E. Navickienė. J. Kuzmickis-Gailius. A. 
Bučys. Bus skaitoma a. a. A. Didžpetrio 
poezijos, o bradfordiškė vargonininkė T. 
Kirton paskaitys iš lietuviškais motyvais 
savo rašomos poezijos.

Po programos šokiai, kuriems gros Hel
mut ir sūnūs.

Meno ir rankų darbų paroda atidaroma 
tą patį vakarą 6 vai., kurią dar bus galima 
aplankyti ir sekmadienį, gruodžio 6 d., nuo 
1 vai. iki 8 vai. vakaro.

Parodoje savo darbus išstato Klimans- 
kienė. K. Steponavičius. A. Eučys, J. Siau- 
ka ir J. Adomonis.

Kviečiame visus Bradfordo ir apylinkių 
lietuvius bei rėmėjus kuo gausiausiai da
lyvauti.

Klubo Valdyba

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

Pats laikas užsisakyti ilgo grojimo plokš
telių Šv. Kalėdoms.

Šiuo metu turime:

DERBY
KĄ DAROME. KĄ RUOŠIAME?

Sakoma, kad tyla gera byla. Gal tai ir 
tiesa, bet mūsų kolonijų gyvenimas, jų dar
bai bei veikimas turėtų dažniau pasirodyti 
viešumoje. Nemanytina, kad mūsų koloni
jos yra užmigusios ir nieko neveikia. Yra 
juk kolonijų, kur veikimas tikrai judrus, 
bet nevisuomet tai matyti iš spaudos.

Mūsų kolonijos veikimas tam tikra pras
me buvo patenkinamai gyvas. Paskutiniuo
ju laiku vietos DBLS Skyrius yra užsimo
jęs išplėsti naujų narių verbavimo vajų. 
Tuo reikalu Skyrius išsiuntinėjo visiems 
vietos bei apylinkės tautiečiams tam tikrus 
atsišaukimus, ir tikimasi, kad tautiečiai 
reikalą supras ir pareikš norą pasidaryti 
Skyriaus nariais. Tikimės, kad draugiškai 
ištiesta ranka visų bus mielai priimama.

Valdyba, suprasdama reikalo svarbumą, 
yra užsibrėžusi apjungti priaugantį vietos 
jaunimą į gražų ratelį ir mėginti sudaryti 
jaunųjų meno būrelį. Čia svarbiausias, 
vaidmuo, aišku, atiteks patiems tėvams, 
nuo jų priklausys, ar jų vaikai ateityje pa
sireikš lietuviškoje veikloje ir organizaci
jose, kaip kitose kolonijose. Reikia tikėtis, 
kad jų gera valia ir noras savo vaikučius 
auklėti lietuviškoje dvasioje kaip tik da
bar suteiks jiems progos tuo pasinaudoti. 
Tokiam mažųjų meno būreliui reikalingas 
asmuo, kuris juo rūpintųsi, palaikytų nuo
latinį ryšį su vakučiais, jų tėveliais ir įvai
riais menininkais. Skyriaus Valdyba savo 
nuožiūra toms pareigoms pakvietė ir pa
skyrė P. Popiką su visa teise tuos reikalus 
tvarkyti savarankiškai, bet su atsakomybe 
prieš Skyrių. Skyriaus Valdyba iš savo pu
sės šį būrelį visomis išgalėmis rems ii' atei
tyje organizuos išvykas ir kt. Todėl reikia 
tikėtis, jog jaunimo ratelio įsteigimas bus 
atsakymas kai kuriems kritikams, kad mū
sų Skyrius tuo reikalu nieko nedaro.

Spalio 12 d. netikėtai mirė Jonas Čepins- 
kas, palyginti, dar jaunas lietuvis, prieš 
kurį laiką buvęs vietos DBLS Skyriaus na
rys.

Lapkričio mėn. Skyrius rengia Kariuo
menės šventės minėjimą. Paskaitai pa
kviestas J. Zokas. Ta proga bus pasidalyta 
nuomonėmis ir pasisakyta dėl veiklos. Me
ninėje programoje pasirodys mūsų jaunų
jų menininkų būrelis, kuris po ilgesnės 
pertraukos ir vėl energingai įsijungė į gra
žų šeimyninį lietuvišką ratelį. Tikimasi, 
kad ateityje šis būrelis gerokai sustiprės 
tiek gausumu, tiek pajėgumu.

Lapkričio 28 d. Skyrius rengia ekskursi
ją į Nottinghamą. kur bus Kariuomenės 
šventės minėjimas ir kuriame žada pasiro
dyti mūsų skautaujantis jaunimas. Visi 
kviečiami ekskursijoje dalyvauti.

Skyriaus Valdyba, kaip ir kiekvienais 
metais, žada surengti bendras Kūčias. 
Smulkesnių informacijų galima gauti pas

1. GIMTINĖS DANGUS. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Yra šios dainos: 
„Linksmasis medžiotojas“. „Kelionės dai
na“ ir kitos.

2. LIETUVIŠKOS GIESMĖS: „Sveika, 
Marija“, „Kad širdį tau skausmas“.

3. LIETUVOS ATSIMINIMŲ PLOKŠTE
LĖ: ..Dominikas ir Motiejus ir jų draugas 
Timotiejus“, „Palikta šalis“ ir kitos.

4. AIDUTĖS DAINUOJA: „Augin mo
čiutė dukrelę“. „Eina garsas nuo rube- 
žiaus“ ir kitos.

5. VACLOVAS DAUNORAS: „Pamylė
jau vakar“. „Jau saulutė leidos“.

6. VĖL DAINUOJAME SU RŪTA: „Mo
tulė mane barė“, „Šėriau žirgelį“.

7. ŽIBUOKLĖS: „Gėlių daina“, „O ra
munėle, pasakyk“.

8. PALANGOS JUZĖ. Vysk. M. Valan
čiaus apysakaitė.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.
Knygos, gintaras, lietuviškų raštų audi

niai. tautiniai kostiumai, periodika. Rašyti:

DAINORA. 14 Priory Rd.. KEW-SURREY.

IR VASARĄ. 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 Cresc., Eccles, 

Manchester

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažn.

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.

MANCHESTER — lapkričio 29 d„ 11 vai.
NOTTINGHAMAS — gruodžio 13 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
KETTERJNGAS — gruodžio 13 d„ 12 vai. 

Iš vakaro ir no pamaldų parapijiečių lan
kymas pagal laiškučius.

DERBYS — gruodžio 20 d„ 11 vai.. Bridge 
Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus lanko

mi parapijiečiai pagal atskirus pranešimus. 
NOTTINGHAMAS — gruodžio 20 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
BRADFORD — gruodžio 6 d„ 12.30 v. — 

metinės Mišios už a. a. Al. Dičpetrį.
HALIFAX — gruodžio 13 d„ 1 v. p. p.
BRADFORD — gruodžio 20 d. ir gruodžio 

25 d. Šv. Kalėdų Mišios — 12.30 v.
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