
Nr. 31(1074).

LI
f Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
v biblioteka?

Londonas, 1969 — Lietuvių Švietimo ir Šeimos — metų liepos mėn. 29 d. XXIII metai

Vasara namie ir svetur PASAULIS APLINK MUS
Anot Komjaunimo Tiesos (liepos 9 d.), 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 
tik dabar, prasidėjus atostogoms, prasidė
jo „pirmosios kruopštaus darbo dienos". 
Mat, ne visi, bet apie 12 tūkstančių jų stos 
prie visai kitokio darbo, negu universitete. 
Komjaunimo organizacija įtaisė juos net 
84-se vietose (vien Lietuvoj) statyti kaimo 
mokyklų, vaikų darželių ir ūkinių pasta
tų...

Kiek tos naudos iš tokių statybininkų, 
gal po kiek laiko papasakos tų statinių 
projektuotojai bei užsakytojai. Komjauni
mo organizacijai čia rūpi ir, o gal net tik, 
kitas reikalas: „Šiais metais nemažai sve
čių darbuojasi iš Oriolo, Leningrado, Grai- 
fsvaldo, Sofijos, Krokuvos, Budapešto bei 
kitų broliškų respublikų“... Tai, tur būt, 
vis pastangos skiepyti studentams interna
cionalizmą... Tokiu būdu šią vasarą 84-se 
Lietuvos vietose statomi „Babelio bokšte
liai“...

Bet tos „kruopštaus darbo dienos“ Lie
tuvos studentams ne vien Lietuvoj prasi
dėjo. „Apie 400 respublikos aukštųjų mo
kyklų studentų išvyko į autonominę Alta
jaus sritį. Iki vasaros galo mūsų studentai

SOVIETŲ DOKUMENTINĖ KNYGA
Komjaunimo Tiesa (liepos 8 d.) paskel

bė pranešimą, kad „Liesma“, sovietinė 
knygų leidykla Rygoje, išleidusi V. Sipolio 
rusų kalba parašytą knygą vardu „Slaptoji 
diplomatija". Anot pranešimo, knygoje do
kumentais esančios vaizduojamos „impe
rialistinių valstybių intrigos“ Baltijos 
valstybėse prieš Sov. S-gą ir Estijos, Lat
vijos bei Lietuvos vyriausybių dalyvavi
mas tose „intrigose“. Medžiaga esanti nau
dota iš Estijos, Lietuvos, Latvijos, Vokie
tijos, Lenkijos ir kažkurių kitų valstybių 
užsienių reikalų ministerijų slaptų archy
vų. Knyga apimanti 1918-1940 metų laiko
tarpį. (Elta)

atliks darbų, statydami kultūros ir buiti
nius objektus, už 8 šimtus tūkstančių rub
lių“, — pasakoja Komj. Tiesa. Apie išvy
kimą sako:

— Važiavome septynias paras traukiniu 
ir virš paros sunkvežimiais. Jau kelionėje 
studentai turėjo sunkių išbandymų. Be 
karšto maisto, mums teko pravažiuoti smė
lio pusdykumes, kur vien pavėsyje virš 
40° karščio (104° F). Tokiu oru studentų 
grupės perkraudavo daiktus. Visi iki 
vieno važiavo su gera nuotaika, buvo 
drausmingi, ištvermingi"... (?)

Būryje ne vien studentai. Yra ir studen
čių. Viena komjaunuolė (J. Kačinauskai- 
tė) tituluojama būrio komisare. Ji rapor
tuoja:

„Gyvensime ir dirbsime Ust-Koksoje, 
pačiame rajono centre. Greta mūsų įsikū
ręs rajono štabas ir Kauno Politechnikos 
instituto būrys „Perkūnas“. Virš šito rajo
no centro dieną naktį plaukia dulkių debe
sys. Rytoj pradedame statyti iš gelžbetonio 
garažą, o vėliau kitus pastatus“...

Kokiais interesais ir ūkinio tikslingumo 
sumetimais galima pateisinti tokią kelionę 
į darbus visiškai neprityrusių darbininkų, 
sunku atspėti. Nebent tuo, kad tose sąlygo
se, tur būt, visai nėra darbo rankų, todėl 
tenka imti, kas pakliuvo. O studentus gal

paveikia koks nors paspaudimas ir gal 
gero uždarbio pažadas. Kiek tačiau tenai 
jiems mokės, nekalbama. Šiaip jau statybų 
sąmatose darbo atlyginimui leidžiama 
skirti tik 17%. Tie 400 studentų iš Lietu
vos, esą, Altajuj pastatysią pastatų už 
800.000 rublių. Tai darbo atlyginimui tektų 
136.000, arba po 340 rublių už vasarą, jei
gu sąmatoj už darbą skirtoji suma būtų tik 
jiems padalyta. Betgi dalyvaus tame darbe 
ir meistrai, inžinieriai, darbų vadovai...

Jei net ir didesnis % dirbantiesiems bū
tų skirtas, jei net ir po 400 už vasarą už
mokėtų, vistiek tenka pagalvoti, ką tai 
reiškia už beveik tris mėnesius (įskaitant 
kelionę) darbo tokiose sąlygose. (Elta)

PROF. A. SALYS LIETUVOJE

Visi, net rusų bei lenkų kalbomis leidžia
mieji Vilniaus dienraščiai ir kai kurie kiti 
laikraščiai išsispausdino valdinės agentū
ros pateiktą žinią, pagal kurią pirmadienį, 
liepos 7 d., „į gimtąją žemę atvyko žinomas 
lietuvių kalbininkas, Pensilvanijos (JAV) 
universiteto profesorius Antanas Salys su 
žmona. Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute bei Vilniaus universitete jis rinks me
džiagą etimologiniam-istoriniam lietuvių 
kalbos žodynui, kurį ketina išleisti Jungti
nėse Valstijose“. (Elta)

Septimos DIENOS
Mainai kaliniais

Po ilgesnių derybų pagaliau Sov. Sąjun
ga grąžina Britanijai mokytoją Brooke, 
kuris buvo nuteistas 5 metams už įgabeni- 
mą antisovietinės literatūros ir jau sėdėjo 
penktus metus.

Už jo paleidimą Sov. Sąjunga reikalavo 
Krogerių, kurie už šnipinėjimą nuteisti po 
20 metų. Atrodo, kad tas reikalavimas pa
tenkinamas: Krogeriai bus paleisti.

Reikalavimas buvęs lydimas grasinimo, 
kad Brooke būsiąs teisiamas iš naujo ir 
jau ilgiems metams.

Kennedžio nesusipratimas
Senatorius Edvardas Kennedys, buvusio 

prezidento brolis, įvairavo nuo tilto auto
mobilį į kūdrą. Pats jis iš apsivertusio au
tomobilio išlindo, bet paliko jame kartu 
važiavusią merginą, kuri rasta prigėrusi, ir 
niekam nepranešęs nuėjo miegoti, toks bu
vęs paveiktas.

Policija aiškinasi reikalą. Manoma, kad 
tas atsitikimas gali neigiamai paveikti ga
limybes jam kandidatuoti į prezidentus.

Žada ilgą karą
Egipto arabų socialistų sąjungos kongre

se prez. Nasseras pareiškė, kad iš Izraelio 
bus atsiimtos visos žemės. Tai reiškią karą 
ir net daug jėgų ir išteklių pareikalausian
ti.

Bendradarbiavimas erdvėje
Kremliaus patarėjas erdvės tyrimo rei

kalams akademikas Sedovas pareiškė, kad 
erdvės tyrimai yra perdaug brangūs, dėl to 
vienam kraštui neįmanoma jų tinkamai 
vykdyti, nors techniškai galimi ir vertingi.

Manoma, kad tas jo pasisakymas reiš
kiąs Sov. Sąjungos nusistatymą pradėti 
šioje srityje bendradarbiauti su JAV.

Mėnulio drebėjimas
Ligi šiol mokslininkai karštai ginčyda

vosi ir nesutardavo dėl to, ar mėnulis šal-
tas, ar karštas.

Nacionalizuoti bankai
Indijos vyriausybė nacionalizavo di

džiuosius bankus.
Dabar vyriausybė susirūpinusi tuo, kad 

pradeda stipriai įsigalėti didieji biznio 
koncernai ir nustelbti smulkesniuosius, 
kas prieštarauja vyriausybės oficialiajai 
politikai.

Svetimi plėšikai
Graikijoje nuteisti mirti du vokiečiai, 

kurie, pridarę savo krašte nusikaltimų, 
Atėnų miesto apylinkėse apiplėšinėjo ir 
žudė žmones, stengdamiesi susidaryti pini
gų kelionėms.

Generolo įpėdinis
Gen. Franco parlamentui pareiškė, kad 

savo įpėdiniu Ispanijai valdyti jis numato 
princą Juaną Carlos Burboną, busimąjį 
karalių.

Akademija ir jaunimas
„Rude Pravo“ pakaltino Čekoslovakijos 

mokslų akademiją, kad ji esanti tvarkoma 
tam tikros grupės ir jaunimui skiepijanti 
buržuazines idėjas.

Tokios netinkamos įtakos ypač darą tei
sės, istorijos ir ekonomijos skyriai.

Luna 15
Sovietų erdvės laivas Lun'a 15, atskrai

dintas iki mėnulio ir 52 kartus apsukęs 
jį, pagaliau nusileido ar nukrito.

Popiežiaus mintys
Pasidžiaugdamas astronautų pasisekimu 

kelionėje į mėnulį, popiežius taip pat pri
minė, kad tokiais laimėjimais negalima pa
sitenkinti — reikia neužmiršti žemės, ku
rioje vyksta karai ir žmonės badauja.

Septyni Havanoje
Į Havanos uostą Kuboje įplaukė septyni 

sovietiniai karo laivai ir išbuvo savaitę.
Jų vizito tikslas esąs pabrėžti abiejų 

kraštų draugystę, nors Vakaruose buvo 
daromos išvados, kad Sov. Sąjunga tuo at-

SPAUDOJE
MŪSŲ DĖMESIUI

„Komunistas“ Nr. 7 išsispausdino A. 
.Sniečkaus straipsnį „Kultūros klestėjimo 
keliu“, kuriame, tarp kita ko, rašoma:

„Mes aukštai vertiname pažangiosios iš
eivijos pastangas propaguoti lietuvių so
cialistinės kultūros laimėjimus, atskleisti 
Tarybų valdžios rūpinimąsi lietuvių kultū
ra. Geriausi šios išeivijos atstovai duoda 
principingą, argumentais pagrįstą at
kirtį tiems, kurie šmeižia lenininę naciona
linę politiką, partijos vadovavimą kultūri
nei statybai mūsų krašte.

„Bet yra gerai žinoma, kad dalis išeivi
jos kultūros atstovų savanoriškai stojo 
tarnauti antisovietizmui, savo kūrybines 
pastangas nukreipia prieš Tarybų Lietuvą, 
savo kultūrine veikla remia proimperialis- 
tinę politiką ir skleidžia antikomunistinę 
ideologiją. Aišku, kad negali būti kalbos 
apie bendradarbiavimą su tokiais išeivijos 
žmonėmis. Komunistų raginimas siekti tai
kaus sambūvio neliečia ideologijos.

„Emigracinėje inteligentijoje esama di
delių svyravimų, dargi kai kurių skilimo 
reiškinių. Vis daugiau kūrybinių inteligen
tų ten supranta, kad kultūrinė tautos gy
vybė tėra ugdoma socialistinėje Lietuvoje, 
kad išeiviškai kultūrai, kaip oras, reika
lingas ryšys su tarybiniais literatais, mu
zikais, dailininkais, mokslininkais, su lie
tuvių tauta.

„Tarybų Lietuvos kultūros darbuotojai 
su dėmesiu seka šį sudėtingą procesą kū
rybinėje išeiviškoje inteligentijoje, sten
giasi atsiliepti į jos pažangiųjų atstovų pa
stangas suartėti su socialistine Lietuva.

„Kai kurie emigracijos kultūros veikė
jai, stengdamiesi tarnauti antitarybinei 
ideologinei diversijai, mėgina mums siūly
ti tariamai „gryną“, atitrauktą nuo politi
kos ir dabartinio gyvenimo kūrybinį bend
ravimą. Tačiau iš tikrųjų tai tėra mėgini
mas atitraukti Tarybų Lietuvos kultūrinių 
darbuotojų dėmesį nuo mūsų liaudies 
sprendžiamų komunizmo statybos proble
mų, skatinti jų orientavimąsi į formalizmą 
ir tuo pačiu per kultūrinį bendradarbiavi
mą padėti prasiskverbti į mūsų gyvenimą 
buržuazinėms, svetimoms komunistinei 
ideologijai pažiūroms. Siūlydami vakarie
tišką buržuazinį modernizmą, kaip tolesnio 
mūsų kultūros vystymosi pagrindą, šie 
žmonės stengiasi savo propagandoje dis
kredituoti realizmą, žymiausius Tarybų 
Lietuvos menininkus, klastoti, iškreipti ta
rybinio meno pagrindus. Jų siūlomas „gry
nasis“, „apolitinis“ menas dažniausiai yra 
ne tiek idėjinis paklydimas, kiek sąmonin
gas noras sustiprinti galimumą skverbtis 
buržuazinei ideologijai į mūsų tarpą.

„Lietuvos kultūros darbuotojai, susipa
žindami su emigracijos kultūriniu gyveni
mu, laiko savo pareiga skatinti pažangius 
jo reiškinius, pastangas priartinti jį prie 
Tarybų Lietuvos ir drauge duoda ryžtingą 
atkirtį mėginimams per buržuazinius emi
gracinius kanalus siūlyti mums svetimą 
gyvenimo būdą ir pasaulėjautą, prasi
skverbti su ideologine diversija, skleisti na
cionalizmą, antitarybiškumą ir antikomu
nizmą, tarybinių tautų draugystės skaldy
mo nuodus. Idėjinis principingumas yra 
pagrindinė mūsų ryšių su išeivijos atsto
vais sąlyga“.

EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJA

Suomijos prezidentas Kekcnenas iš viso, 
tur būt, į Britaniją buvo atvažiavęs ne 
mandagumo vizito, bet su Sov. Sąjungos 
vadų jam pavestąja stambia politine misi
ja — įpiršti mintį, kad geras yra sovietinių 
kraštų siūlymas susirinkti ir tartis dėl Eu
ropos saugumo. Tuo klausimu gerai infor
muoti suomiai sako, kad kai kurie kraštai 
jau pažadėjo dalyvauti, jei tokia konferen
cija būtų šaukiama. Tarp tų pasižadėjusių
jų esančios Italija, Čekoslovakija, Vengri
ja, Austrija, Belgija, Airija. Deja, visi tie 
čia suminėtieji kraštai nėra pirmaujantie
ji. Tarp jų dar net du sovietiniai kraštai, 
vadinas, pagal Maskvos nurodymus vei
kiantieji, nors jie gal ir daugiausia 
tikisi laimėti, nes jeigu konferencija įvyk
tų ir jeigu būtų priimtas sovietinis planas, 
tai Sov. Sąjunga, greičiausia, atitrauktų iš 
jų teritorijos savo divizijas ir leistų jiems 
laisviau tvarkytis.

Bet siūlymai tartis dėl Europos saugumo 
nėra jokia naujiena. Kaip atsimename, sa
vo metu Lenkijos užsienio reikalų ministe- 
ris visur vežiojosi ir piršo savo planą Eu
ropos tokios zonos, kuri neturėtų atominių 
ginklų, bet nieko iš to neišėjo. Vakariečiai 
tada laikėsi ir dabar tebesilaiko nuomonės, 
kad tokio plano priėmimas reikalo neiš
spręstų. Kaip gi su Berlynu, su Ulbrichto 
tvarkomąjį Vokietija, su tais kraštais, ku
riuos esame įpratę vadinti satelitiniais, su 
Baltijos kraštais? Naujasis sovietų planas 
čia nieko nauja nenumato. Priešingai, so
vietai norėtų užsitikrinti, kad viskas ir to
liau liktų taip, kaip yra. Turint galvoje va
dinamąją Brežnevo doktriną, net ir ati
traukusi divizijas, Sov. Sąjunga jas vėl pa
siųstų, jei tik jos žinioje esąs kuris nors 
kraštas panorėtų nusikratyti globa.

Taigi Sov. Sąjunga, nors jai ir rūpi ta 
konferencija, maža ką tenori pasiūlyti 
nauja. Kaip specialistai tvirtina, ji labai 
norėtų, kad Vakarų kraštai sutartimis ir 
laikysena užtikrintų jai dabartinę padėtį. 
Kadangi konferencijoj būtų svarstomi Eu
ropos klausimai, tai ji nebūtų linkusi net 
įsileisti JAV ir Kanados, nors abu tie kraš
tai suinteresuoti Europos gynyba ir pri
klauso Nato sąjungai. Jeigu jai pasisektų 
išjungti iš pasitarimų ir sprendimų tuos 
abu kraštus, tai Nato būtų dar labiau ap
skaldytas, nes ir taip jis nebėra perdaug 
sveikas. O ir iš viso vakariečiai jeigu ką 
laimėtų, tai tik padėtį, kad Europoje ma
žiau armijų stovėtų vienos prieš kitą.

Sov. Sąjunga, jei būtų priimtas jos siū
lymas, laimėtų daug. Ji laimėtų viską, ką 
dabar turi užsigrobusi, ir galėtų pikčiau 
ginčytis su Kinija.

KELIONĖS Į MĖNULI

Amerikiečių astronautai sėkmingai pa
siekė mėnulį. Tasai žygis dabar palygina
mas su Kolumbo kelionėmis naujų pasau
lių ieškoti, bet palyginimas, tur būt, nela
bai tikęs. Tie abu žygiai nebent gretintini 
tuo, kad abu jie reiškia žmogaus ieškojimą 
ir siekimą, kas dar nežinoma ir ko nepa
siekta. Bet Kolumbo laikais, tikriausia, 
mėnulio nebūtų buvę galima pasiekti. Mė
nulis šįkart buvo pasiektas tik dėl to, kad 
technologijos pažanga iškilo iki aukštybių. 
Kad tie vyrai pasiektų mėnulį, dirbo tūks
tančiai geriausių protų ir daug tūkstančių 
rankų net ir ne viename krašte.

Ar reikia mestis į tokius žygius, mes nė 
nenagrinėsime, nes klausimas platus ir 
sunkiai atsakomas: į jį galima žiūrėti iš vi
sokiausių taškų. Mažiausiai ginčo, tur būt, 
tas klausimas kelia, kai žinome, kad rake
tos ir skraidymai didžia dalimi yra karinės 
programos vykdymas, o kelionių į mėnulį 
ir toliau organizavimas yra tik lyg koks 
priedas prie anos programos. Dar neuž
mirština, kad tiek karine, tiek šia progra
ma varžosi tarpusavy dvi didžiosios galy
bės.

Eiliniam televizijos žiūrovui, radijo klau
sytojui ar laikraščių skaitytojui kyla klau
simas. kiek tai gali turėti praktiškos reikš
mės. Va, šiuo atveju kalba dar tik atskiri 
mokslininkai, bet jų fantazijos žavios, nors 
gal ir negreit dar bus įgyvendintos.

Tie mokslininkai kalba apie tokį metą, 
kai erdvės laivas bus ne 3.200 tonų, kaip 
dabartinis Apollo 11, bet milijono tonų.

nų fosforo, 9 milijardų tonų grynanglio, 6 
milijardai tonų vario, 3 milijardai tonų ko
balto. Taigi milžiniški turtai!

Geriausia — kurti ten kolonijų, kuri pa
ti išsilaikytų, nes mėnulyje būtų galima 
panaudoti saulės energiją tiems ištekliams 
perdirbti, nors specialistai tvirtina, kad 
bus galima atpiginti medžiagų transportą į 
žemę (kol kas svaro pargabenimas dar 
kaštuoja apie 23 tūkstančius dolerių).

Bet jeigu būtų nusistatyta kurtis mėnu
lyje, tai vandens klausimas chemiškai ne
sunkiai būtų sprendžiamas. O jei būtų pa
kankamai vandens, tai juo pasinaudotų 
ten apsigyvenusieji žmonės savo reikalams 
(ne tik atsigerti ir arbatai išsivirti, bet ir 
augalams auginti) ir pramonei. Būtų au
ginami ir gyvuliai.

Atvirame paviršiuje neįmanoma būtų 
gyventi. Bet įmonės galėtų kurtis ir pavir
šiuje, nes čia būtų galima lengvai pasinau
doti ta energija, o pastatams plytos būtų 
gaminamos lydinant paviršiaus žemę. Visa 
kita galėtų būti įrengta požemiuose, žino
ma, gerai uždarytuose, kad žmonių neap
daužytų meteorai, kad nepasiektų saulės 
radiacija ir neįprasta mėnulio temperatū
ra.

Gyvenimas, sako, mėnulyje būtų su vi
sokiais prabangos priedais, nes ten daug 
ko yra, ką galima perdirbti.

Bet pagal dar vieną simpatišką teoriją 
— mėnulį galima būtų sutraukti, sumažin
ti, o tada gal būtų galima ir atmosferos 
klausimą išspręsti.

S. Baltaragis

RESPUBLIKINĖS PREMIJOS
Partijos centro komitetas ir ministerių 

taryba Lietuvoje visai eilei asmenų pasky
rė respublikines premijas už 1969 metus.

J. Baušiui, J. Slavėnui ir S. Vasauskui 
paskirta premija už metalų stiprumo sri
ties tyrimo darbus, K. Baršauskui, V. Il
gūnui ir S. Jaroniui — už darbus kuriant 
ultragarsinius skysčių tyrimo interfero- 
metrus, B. Grigelioniui — už masinio ap
tarnavimo ir valdomų Markovo procesų 
problemų tyrimus, R. Makoveckui, A. Ma
linauskui ir J. šveisčiui — už Lietuvos bal
tųjų kiaulių išvedimą, Ch. Kibarskiui, L. 
Laucevičiui ir A. Marcinkevičiui — už 
mokslinius ir praktinius pasiekimus die
giant ir toliau vystant širdies ir krauja
gyslių susirgimų gydymo metodus, K. Do
veikai, V. Galiniui, L. Gineičiui, K. Korsa
kui, V. Kubiliui, J. Lankučiui ir B. Prans- 
kui — už veikalą „Lietuvių literatūros is
torija“ (4 tomai), J. Jurginiui, V. Merkiui 
ir A. Tautavičiui — už monografiją „Vil
niaus miesto istorija“ ir P. Štarui — už 
monografiją „Partizaninis judėjimas Lie
tuvoje Didžiojo Tėvynės karo metais“.

Literatūros ir meno premijos paskirtos 
skulptoriui R. Antiniui už jo 6 darbus, ak
toriui D. Banioniui už jo sukurtuosius 
vaidmenis teatre ir kine, J. Čiurlionytei už 
veikalą „Lietuvių liaudies dainų melodikos 
bruožai“, J. Marcinkevičiui už dramą 
„Mindaugas“, J. Paukšteliui už romanų 
trilogiją „Jaunystė“, „Netekėk, saulele“ ir 
„Čia mūsų namai“, H. Vancevičiui už teat
rinius pastatymus.

NEMUNAS NEPATENKINA
Kai prieš dvejus metus Kaune buvo už

simotas leisti naujas jaunimo žurnalas Ne
munas, tai jo redaktorius žadėjo, kad žur
nalas bus „kitoks“. Nepraėjęs pro „karan
tinų“, žurnalas oficialiai neišleidžiamas į 
užsienius. Rodos, kad žurnalas tikrai sten
gėsi būti trupučiuką kitoks. Užtat dabar 
komjaunimo CK biuras ir pokštelėjo „per 
kepurę“. Trūksta šio ir to, o labiausiai 
„publicistikos ir beletristikos, auklėjančios 
jaunimą proletarinio internacionalizmo, 
tautų draugystės, tarybinio patriotizmo 
dvasia“... Tai kažin ar ne galas redakto
riaus Drilingos „kitokiavimui“... (Elta)

ORDINAS PROF. J. MATULIUI
Lietuvos mokslų akademijos prezidentui 

prof. Juozui Matuliui ryšium su 70 m. am
žiaus už mokslinę veiklą paskirtas Lenino 
ordinas.

Dėl JONO KUTKAUS mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai 

Luizai, dukterims Nijolei, Annai, Dorai, 
sūnui Andriuku! ir V. F. Motuzams.

Astronautai paliko jame
sako į JAV karo laivų pasirodymą Juodo-

kuris registruoja drebėjimus. Astronautai 
dar tebebuvo pakeliui į žemę, kai liepos 23 
d. rytą užregistruotas apie 5 minutes tru
kęs drebėjimas už keleto tūkstančių kilo
metrų nuo tos vietos, kur astronautai buvo 
nusileidę.

Deja, registravimo instrumentas jau ro
dąs, kad jis esąs labai įkaitęs, taigi gal ir 
nepajėgs atlaikyti didelės temperatūros.

instrumentą, joje juroje ir sutelkimą Viduržemio jūro-
je.

Svastikos ant paminklo
Ryšium su 25 metų sukaktim, kai buvo 

kėsintasi nužudyti Hitlerį, Berlyne kažkas 
svastikomis nuterliojo paminklą, kuris bu
vo pastatytas pagerbti ten sušaudytiems 
ano nepasisekusio pasikėsinimo suokalbi
ninkams.

DAUGUVIEČIO VARDO PREMIJOS

Lietuvos kultūros ministerija kasmet 
skiria premijas už draminius darbus, tin
kamus vaidinti saviveiklininkams.

Šįmet pirmąją premiją gavo A. Liobytė 
už pjesę-pasaką „Kuršiukas“, antrąją R. 
Kaškauskas už pjesę-pasaką „Šaunuoliai iš 
pasakų miesto“, trečiąją V. Venckus už 
pjesę „Žalgirio mūšis“.

Svarbiausia — pagaminti milžiniškas plat-
formas tokiems laivams paleisti. Tokius
laivus turint, ne atostogų būtų galima 
skristi, bet fabrikų ir miestų statyti. Mė
nulis dar nėra ištirtas, bet spėjama, kad 
ant jo paviršiaus yra nukritusių apie 10 
trilijonų meteorų. Meteorų yra nukritę ir 
žemėn, dėl to jų sudėtis žinoma. O tuo re
miantis skaičiuojama, kad mėnulio meteo
ruose esama 450 milijardų tonų geležies, 
30 milijardų tonų nikelio. 10 milijardų to-

Grupiljonų šeima

Mielai sesei
NIJOLEI KUTKUTEI, 

jos tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškia
Anglijos Rajono vadovai, 

skautai ir skautės
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LAIŠKAS IS NOTTINGHAMO
Prof. dr. Z. Ivinskis baigia savo rašinį 

šiais žodžiais:
12. Testamentas Lietuvos labui.
Suomių laisvės maršalas Mannerheimas 

užbaigė savo atsiminimus — lyg kokį tes
tamentą — savo tautai žodžiais:

Suomių tauta išliks ir galės su pasitikė
jimu žvelgti į ateitį, jeigu ji žiūrės trijų 
dalykų: 1) laikysis savo tėvų tikėjimo, 2) 
rodys tėvynės meilę ir 3) bus drąsiai pasi
ruošusi viską aukoti tėvynės labui.

Šitokį testamentą turime ir mes pasira
šyti Lietuvos labui“.

Gal toks „testamentas" ir pakankamas 
Suomijai, bet Lietuvai tikrai per trafareti
nis ir tuo pačiu per paviršutiniškas. Lie
tuvis mylėjo, myli ir mylės tėvynę, visuo
met buvo, yra ir bus pamaldus ir pasiry
žęs aukotis dėl savo tėvų žemės. Lietuviui 
tokiame testamente nieko naujo... O vis 
dėlto jau keli šimtai metų jo žemė drasko
ma ir jis pats kankinamas. Kokia tad tokio 
testamento vertė?!..

• *«
Turint galvoje pastarųjų 25 metų moks

lo pažangą, kuri jau revoliucionizavo ir la
bai artimoj ateity dar daugiau revoliucio- 
nizuos žmogų, jo pažiūras, jo bendravimo 
formas, — to viso pasėkoje tiek pasikeis 
tautų gyvenimas ir jų tarpusavio santy
kiai, kad, atrodo, rašyti bet kurį „testa
mentą" tautos ateičiai yra naivi ir bepras
miška pastanga.

Tačiau įsidrąsinkime ir padarykime prie
laidą, kad po penkerių ar dešimties metų 
vėl tektų kurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Kokį „testamentą“ tuomet mes, 
vyresnieji, turėtume palikti lietuvių tau
tai?

Visų pirma mes turėtume paklausti sa
ve, ko mes nenorėtume ir ko turėtume 
siekti?

Mes visi turėtume nenorėti, kad Lietuva 
vėl būtų valstybė tik sau ir savyje, tik sa
vim patenkinta, kokia ji buvo savo 20 me
tų nepriklausomybės laikotarpiu. Kaip 
tauta ir kaip valstybė Lietuva turėtų siekti 
būti aukščiausiai kultūringa, aukščiausiai 
civilizuota, pagarbi, lygiavertė narė tarp- 
europinėje tautų šeimoje. Tai yra milži
niškas uždavinys, bet taip pat vienintelis 
kelias ir vienintelė garantija lietuvių tau
tai gyventi, progresuoti ir išlikti. Dėl to bet 
kurios vyriausybės pagrindinis ir vyriau
sias siekis turėtų būti sudaryti visas įma
nomas sąlygas tautos talentams bei gabu
mams reikštis ir klestėti. Visų sričių ta
lentai, ar mene, ar moksle, ar pramonėj ir 
prekyboj, ar finansuose, turėtų būti lygiai 
vertinami ir lygiai traktuojami. Tačiau tu
rint galvoje, kad ateities pasaulis žada bū
ti labai moksliškas ir labai materialistiš

KAZIMIERAS BŪGA
K. Būga gimė 1879 m. Dusetų vis., Pa- 

žiegės kaime. Jeigu tas žymus kalbininkas 
būtų dar gyvas, tai šiemet minėtų savo 
gyvenimo 90 metų sukaktį. Bet jis prieš 
45 m. atsiskyrė iš mūsų tarpo, būdamas 
45 m. amžiaus.

Busimasis kalbininkas pirmąsias mokslo 
žinias sėmėsi iš lietuviškos maldaknygės, 
mokydamasis pas kaimo daraktorių. Apie 
metus mokėsi Dusetų pradž. mokykloje ir 
Zarasų aps. mokykloje, iš kurios gavo pir
mosios klasės baigimo pažymėjimą. Po to 
nuvyko į Petrapilį ir ten baigė katalikišką 
šv. Stanislovo 3 klasių mokyklą. Keturių 
klasių baigimo atestatą įsigijo šv. Kotry
nos mokykloje. Tėvų verčiamas, įstojo į 
Petrapilio kunigų seminariją. Tuo metu 
Petrapilio katalikų katedros zakristijonu 
buvo J. Zauka, kuris slapta platino lietu
viškas knygas. Jis lietuviškos spaudos pa
rūpindavo ir klierikui Būgai. Seminarijos 
rektoriumi buvo kun. Erdmanas, kuris la
bai nemėgo lietuvių. Tai jis pradėjo per
sekioti ir klieriką Būgą. O kai dar pas jį 
rado lietuviškos spaudos, tai ne tik rekto
rius, bet ir kiti mokytojai jį pradėjo skau
džiai skriausti. Nepakeldamas tokio spau
dimo, po metų Būga pasitraukė iš semina
rijos. Bet už tą neklusnumą labai užsirūs
tino tėvai ir jo atsižadėjo.

Po kiek laiko kun. M. Bernotą (jis kuni
gavo Vilniaus vyskupijoje) pasikvietė Bū
gą pas save ir pavedė mokyti brolio vai
kus. Užsidirbęs pinigų ir kun. M. Bernoto 
remiamas, vėl grįžta į Petrapilį. Susiranda 
tarnybą, bet kad jį ten priimtų, reikalinga 
duoti kyšį. Būga mėgo rinkti pašto ženk
lus ir jau turėjo sudaręs daugiau kaip 
tūkstančio retų ženklų kolekciją. Paaiškė
jo. kad kyšiui tinka ir pašto ženklai. Už 
juos jis gavo tarnybą meteorologijos ob
servatorijoje. Laisvalaikiu vykdavo į Pet
rapilio viešąjį knygyną, kuriame rado lie
tuviškų gramatikų, žodynų ir atidžiai pra
dėjo į juos gilintis. Nuo tada susidomėjo 
lietuvių kalbos ypatybėmis ir lyginamuoju 
kalbų mokslu. Gyvendamas Petrapilyje, 
įsijungia ir į visuomeninę veiklą: dalyvau
ja Petrapilio lietuvių draugijoje, ruošia 
vaidinimus, taiso veikalų kalbą ir moko 
artistus tarimo taisyklių. Susipažįsta su 
prof. E. Volteriu ir, jam tarpininkaujant, 
sueina į pažintį su mokslininku K. Jau
nium. Tuomet Būgai atsiveria mokslo dan

kas, mokslo, technikos ir pramonės sritys 
gal ir turėtų kiek pirmauti.

Lietuva tuo būdu būtų kuriama ne poli
tikų ir jų partijų, bet gabių, talentingų 
žmonių; politikų vaidmuo šioj srity galėtų 
būti tų žmonių veiklą skatinti, derinti ir 
duoti jai linkmę tautos gerovei.

Talentų veikloj ir jų veiklos sandaroje 
atspindėtų ir reikštųsi lietuvių tautos ge
nijus. Tik su juo ir tik per jį mes, lietu
viai, galime pasireikšti ir reikšti pasau
liui, jau labai aukštai kultūringam ir dar 
aukščiau civilizuotam.

Svarbiausia priežastis, kodėl Lietuva tu
ri išeiti iš pasitenkinimo savim ir įeiti kaip 
aukščiausiai kultūringa ir pagarbi narė į 
tarpeuropinę tautų šeimą, yra diktuojama 
trijų mums ypač nepalankių faktų. Pirma, 
skaičiumi lietuvių tauta yra labai negausi. 
Antra, kraštas, be žemės ūkio, neturi jokių 
turtų. Trečia (svarbiausia!), politiškai 
geografinė Lietuvos padėtis, tur būt, yra 
blogiausia už bet kurios kitos valstybės 
Europoje, o gal ir pasaulyje. Lietuva netu
ri tinkamo išėjimo į jūrą. Klaipėda su jos 
tolimom miškingom pakrantėm yra gra
žiausia kurortinė vieta Europoje, bet blo
giausias uostas pasaulyje — visai netinka
mas jūros laivams. Lietuva taip pat yra 
apsupta už save žymiai didesnių ir galin
gesnių nedraugingų kaimynų, visuomet 
laukiančių progos sunaikinti arba, geriau
siu atveju, pavergti mus. Tai Lietuvos nor
mali, bet labai dramatiška politiškai geo
grafinė padėtis. Gyvendami šitokios rytų- 
vakarų įtampos zonoje, šių dviejų kultūrų 
lūžyje, o iš rytų nuolat grasomi, mes nesu
gebėjome rasti nei draugų, nei atramos 
Vakaruose.

šitokia padėtis verčia lietuvių tautą vėl 
ieškoti ir rasti jėgų gyventi tik savyje (ir 
kur gi kitur?!), savo dar neištirtose dva
sinio pasaulio versmėse. Suradusi ir tinka
mai panaudojusi jas, lietuvių tauta, kad ir 
negausi, taps pajėgia. Europos Jungtinėms 
Valstybėms besiorganizuojant, Lietuva tuo
met galėtų būti vertingas įnašas ir pagar
bi narė, kuria susidomėtų ir kiti. įsijungu
si į Europos valstybes, ji tuo pačiu kiek at
sikratytų grėsmės iš rytų ir rastų sau atra
mą vakaruose.

Tai vėl milžiniškas uždavinys lietuvių 
tautai pasidaryti galimai savarankia ir su
vaidinti savo vaidmenį šitame vakarų-rytų 
kultūrų lūžyje ir, jeigu tik kaip nors gali
ma, panaudoti jį savo naudai. Tai uždavi
nys ne vienam ir ne keliems, bet visai lie
tuvių tautai, jos Genijaus vedamai.

Štai ir „testamentas“, štai ir dideli užda
viniai lietuvių tautai, žibančiai talentais ir 

gus, nes Jaunius turėjo daug jam reikalin
gos medžiagos. Pagaliau jis tampa apmo
kamu Jauniaus sekretorium ir užrašinėja 
jo mokslo žinias.

Inteligentų tarpe kyla susirūpinimas 
Būgos likimu. Jis turi daug kalbų mokslo 
žinių, bet neturi brandos atestato. Tuo me
tu jis buvo baigęs tik 4 klases ir metus bu
vęs kunigų seminarijoje. Ypač juo susirū
pina kun. A. Dambrauskas ir kun. P. Bū- 
čys. Jie sutaria jam surinkti kas mėnesį 
po 30 rublių ir leisti privačiai mokytis. Kai 
paaiškėjo, kad Būga neturi pinigų moky
tojams, rasta ir čia išeitis. Būgą moko kun. 
Dambrauskas, A. Dubinskas ir moksleivis 
A. Voldemaras. Jų paruoštas, jis 1905 m. 
eksternu išlaiko 8 klasių egzaminus ir 
gauna gimnazijos baigimo pažymėjimą. 
Laikant egzaminus ypač daug padėjo A. 
Voldemaras. Jis kruopščiai mokė Būgą. Be 
to, turėdamas artimų pažinčių su direkto
rium ir kitais mokytojais, prašė juos, kad 
Būgą, kaip mokslo žmogų, lengviau pra
leistų. Po egzaminų jau Būga galėjo lais
vai stoti į universitetą.

Būga bendradarbiavo įvairiuose laikraš
čiuose, kur daug rašė kalbos klausimais. 
Ypač jis buvo artimas ir dažnas kun. A. 
Dambrausko leidžiamosios „Draugijos“ 
bendradarbis. Būdamas pirmojo kurso stu
dentu, jau užbaigia rašyti didelį kalboty
ros veikalą „Aistiški studijai". Pradėjęs 
studijuoti, tuoj laiškais užmezgė pažintis 
su žymiais Europos kalbininkais, kurie do
mėjosi lietuvių kalba. Rinko medžiagą ir 
paruošė didelį lietuvių kalbos žodyną. Bai
gęs universitetą, išvažiavo į Karaliaučių, 
kur gilino studijas pas prof. Bezzenberge- 
rį. Bet tuoj prasidėjo Pirmasis karas, ku
ris nutraukė jo užsienines studijas. Karo 
metu Būga Petrapilio universitete buvo 
privatdocentu. Po kiek laiko perkeliamas į 
naujai suorganizuotąjį Permės universite
tą. kur po metų pakeliamas ekstraordina
riniu profesorium. Lietuvos universitete 
buvo ordinarinis profesorius, kur pareigin
gai dirbo akademinį darbą ir leido lietuvių 
kalbos žodyną.

Tai buvo genialus kalbų mokslininkas, 
kurį dar jaunų ir nespėjusį pilnai pasi
reikšti pakirto negailestinga mirtis.

V. Vytenietis

gabumais — visuomet sumaniai, visuomet das. Tokia jau žmogaus prigimtis, tokia 
darbščiai, visuomet siekiančiai, visuomet žmonijos istorija. Tačiau nusikalsta tas, 
tik užtarnautai pasididžiuojančiai, visuo- kuris kartoja senas klaidas (deja, emigra- 
met ryžtingai, tik politiškai dar mažai te- cijoj jos yra kartojamos, ypač krikščioniš- 
prityrusiai ir per dažnai geraširdiškai nai- kojo bloko, bet, ačiū Dievui, dar tik emi- 
viai. grantišku mastu).

Su geriausiais linkėjimais kiekvienam .. . .....Šios dienos laišku šaukiausi lietuvių tau- 
Stasys Kuzminskas tos Genijaus. Žinau, kad kuris nors skai-

P. S. Jeigu kai kurie tų, kurie skaitė ma- ir Pagalvos ar pasakys: „Tai ne
no paskutinius tris laiškus, susidarė sau mums’ lietuviams!.. Aš gi nuo pačių mano 
įspūdį, kad aš ėmiausi kritikuoti Nepri- studentavimo laikų susidariau nuomonę, 
klausomos Lietuvos laikus tik kritikavimo kad lietuvių tauta gabi, turi daug talentų, 
aistros vedamas arba tik norėdamas paski- įr tikėjau į jos genijų. Tikėjau nepalau- 
rus asmenis arba grupes užgauti, tai jie žiamai ir neapsivyliau. Pasidairykime tik 
manęs visai nesuprato. Aš ir mes visi turi- po PlntUi pasaulį kiek šiandien lietuvių 
me būti tik dėkingi visiems — nuo karei- mokslininkų įvairiuose pasaulio universi- 
vio iki kariuomenės vado, nuo žemiausio totuose, kiek muzikos, dramos ir meno 
valdininko iki ministerio, — kurie statė ir garsenybių, kiek kino žvaigždžių, kiek in- 
pastatė Nepriklausomybės pastatą. Statė, žinierių, kiek vaizbūnų-milijonierių! Kaip 
kaip išmanė ir kaip sugebėjo, o statydami šviesu, kaip dinamiška, kaip viltinga!
jie klydo, nes buvo žmonės. Ir štai apie jų Aš tik klausiu save ir bijau atsakymo: 
stambiausias klaidas aš ir rašiau. Gal kas tcai lietuvių tautos Genijus bus pradėtas 
pasiskaitys, gal kas susimąstys... Gal kas žadinti, ar nebus jau per vėlu?!
vėl stos į Nepriklausomybės kūrimo darbą Ir vis dėlto mūsų kelias į pergalę tikrai 
ir prisimins, ką skaitė... Prisiminęs gal ne per Smuikelius, bet tik per dinamiškąjį 
vengs senų, bet kurs ir darys naujas klai- Tautos Genijų.

KRITIKA ŽURNALUOSE
Kultūros žurnalus, atrodo, svetur mes ir 

teturime tuos du — mėnesinius „Aidus" ir 
rečiau pasirodančius „Metmenis“. Vienas 
ir kitas jų rodo dėmesį kultūrai, bet būtų 
nesąžininga abu juos suplakti į visišką 
krūvą. Daugiau ar mažiau tai yra kultūros 
žurnalai su tam tikru ideologiniu atspal
viu. „Aidai“ juk yra katalikiški, o „Met
menys" — liberališki. Kai kur jie, dievaži, 
nesiskiria vienas nuo kito, bet skirtumas 
jau aiškiai matyti, kai rašoma ideologinė
mis temomis, nors reikia pasakyti, kad tą 
atspalvį suteikianti ideologija retai teuži
ma tuose žurnaluose didesnį puslapių skai
čių. Ideologija tarytum yra užmirštama tik 
dėl to, kad nebūtų prieita prie visiškos ta
patybės, kad katalikybė ir liberalizmas 
mūsų kultūriniuose dirvonuose neprieitų 
visiškos vienybės...

Kad tai maždaug teisybė, rodytų vienas 
po kito netrukus išėjusieji „Aidų“ žurnalo 
š. m. Nr. 4 ir „Metmenų“ Nr. 17 (pirmojo, 
jau seniai einančio, išleidžiama po 10 nu
merių kas metai, o antrasis savo numerius 
skaičiuoja iš eilės nuo 1959 m.). Pirmaja
me daugiau ideologinio sukirpimo galėtų 
būti A. Rubiko straipsnis „ Pasauliečiai 
bažnyčioje“. Visa kita — J. Blekaičio poe
zija, Pr. Skardžiaus straipsnis apie nese
niai mirusį kalbininką J. Balčikoni, J. Ti
nimo apie estetinę lietuvių kalbos vertę, J. 
Puzino apie J. Ochmanskio darbus ir to
liau visos apžvalgos — lygiai galėtų su pa
sigėrėjimu ir pasididžiavimu būti spausdi
nama ir „Metmenyse“. O „Metmenyse“ gal 
daugiau ideologinio atspalvio turi V. Ka
volio straipsnis „Prisikėlimo ir revoliuci
jos metaforos“, gal dar M. J. Drungos „Be 
materijos nieko daugiau nėra“. Visa kita 
— visuotinai lietuviška. Ar jūs imsite Liū- 
nę Sutemą ir A. Veščiūnaitę su jų poezija, 
Ed. Cinzą su proza, K. Ostrauską su drama 
(jo čia spausdinami „Duobkasiai“, viena
veiksmis dalykas, skirtas Alg. Mackui), ar 
daiktus bėgamaisiais klausimais, kaip Ž. 
Mikšio pasikalbėjimą su A. J. Greimu, J. 
Janavičiaus su grupe lietuvių ar dr. V. 
Sruogienės su V. Trumpa, visa tai galėtų 
tokiomis pat teisėmis eiti ir „Aiduose“. To
li gražu nenorėtume siūlyti, kad abu tie 
žurnalai susilietų, nes tai jų pačių reikalas.

Bet labai būdingas dalykas abiejuose 
žurnaluose yra literatūros kritika, nors ne
galėtume pasakyti, kad galėtume visiškai 
apčiuopti tapatumą. „Aidai“ duoda plato
ką Lietuvoje išleistų lituanistinių knygų 
apžvalgą, aštrią svetur išėjusių knygų at
skirą apžvalgą ir dar atskirai apie K. Ba- 
rėno knygą. „Metmenys“, sakytume, yra 
žymiai literatūriškesni ir nebūtinai tik šia
me numeryje. Šio numerio arti pusės yra 
skirta vien literatūrinei kritikai! Tur būt, 
tuo tik gėrėtis reikia, nes daugelis lietu
viško gyvenimo sričių, ypač svetur, rodo 
vien tik mažus gyvybės ženklus, jeigu iš 
viso rodo. O literatūra net svetur dar po 
truputį gyva. Tai „Metmenyse“, palyginti, 
plačiai aptariami M. Sluckio romanas 
„Adomo obuolys“ ir A. Bieliausko „Kauno 
romanas", abu išėję Lietuvoj. Straipsnis 
skirtas J. Grušo dramai, taip pat išėjusiai 
Lietuvoje. Nemenku straipsniu apžvelgia
ma K. Almeno knyga „Gyvenimas tai kekė 
vyšnių“, išleista svetur ir parašyta žurna
lui giminingo žmogaus. Nesismulkindami 
prie viso to kritikinio derliaus privalome 
priskaityti plačius pasisakymus apie Lie
tuvoje išleistą antologinį metraštį „Poezi
jos pavasaris 1968“, apie Lietuvoje išleis
tą antologiją „Graži tu, mano brangi tėvy
ne“ ir straipsnį apie egzilinę 1968 m. lite
ratūrą.

Abu žurnalai yra pasirinkę aštrų požiū
rį į svetur išeinančias knygas. „Metmenys“ 
tokio požiūrio laikosi jau ne nuo šios die
nos. bet kuris laikas ir „Aidai“ jau yra pa
sukę į tokią pat poziciją ir iš dalies net 
pasitelkę tuos pačius „Metmenų“ kritikus. 
Nepasakytume, kad tai bloga. Greičiau ge
rai, jei daiktams paskiriama tinkama vie
ta, bet tik tuo atveju, jei tai atliekama pro
porcingai ir sąžiningai. Bet ar taip yra?

Abiejų žurnalų kritikai apskritai darosi 
maždaug tokias išvadas, kad svetur litera

tūros kaip ir nebėra. „Metmenų“ nusista
tymas ypač iškelti K. Almeno paskutiniąją 
knygą lyg ir liudytų tokias nuotaikas — 
jeigu iš tiesų ta knyga pati geriausia tarp 
praeitais metais išėjusiųjų svetur, tai tiesa 
yra liūdna. Jeigu prieš keletą metų K. Bra- 
dūnas dar šaukėsi į kritikus ir apžvalginin
kus, kad jie viso dėmesio neatiduotų vien 
visam tam, kas tik pasirodo Lietuvoje, tai 
šiandien, tur būt, ir jis nebedrįstų jau to
kios minties kelti. „Metmenys“, tur būt, tik 
iš tradicijos paskyrė tam tikrą puslapių 
skaičių svetur išėjusioms lietuviškoms 
knygoms. Jeigu dar kas nors teigiama, tai 
susilaukia apžvalgoje pastraipos. Tą pa
straipą turėdamas prieš akis, skaitytojas 
nebėra perdaug tikras, kad ir teigiamai ap
tartieji darbai nėra vien iš pasigailėjimo 
nenurašomi į nuostolius su visais kitais. 
Visas šviesus žodžio žibėjimas tik ten ir tik 
ten, Lietuvoje, nes tokį įspūdį sudaro ypač 
„Metmenų“ kritikai.

Ar tai tiesa, ar mes jau galutinai išsikvė
pę, sakyčiau, prieš pakeliant aukštyn ran
kas pasiduoti, vis dėlto dar reikėtų labiau 
pagrįstai įrodyti.

K. Abr.

Auksiniai rageliai
Pranas Naujokaitis parašė 64 puslapių 

eilėraščių knygą ir pavadino ją „Auksi
niais rageliais“. Iliustravo Paulius Jurkus, 
o išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Či
kagoje 1968 metais.

Eilėraščiai suskirstyti į tris maždaug vie
nodos apimties skyrius: „Po audros“, „Sie- 
sartis“ ir „Žaibas rudenį“. Naujokaičio po
ezijoje yra daug melancholijos, ilgesio bei 
nostalgijos.

Tu žinai,
Kad tenai ir dabar tebežydi Sekminės 

prie upės
Arba:
O Sekminių rageliai dūduoja —
Ten toli prie gimtųjų namų.

(Auksiniai rageliai, 7 psl.)
Alksnynai
Sietuvos
Pavasario platus plaukimas...

(Siesartis, 37 psl.)
Tai žydi rugiai
Mano žemėj...
Pabudusią dieną bučiuoja dangus
Ir laimina
Žmogų ir žiedą... (33 psl.)
Nuoširdumu yra persunkta visa Naujo

kaičio poezija: ar jis kalbėtų apie Siesartj, 
ar apie mergaitę mylimą. Ir vieną ir kitą 
jis apdainuoja su tokia pat praradimo me
lancholija.

Nei žodyno, nei formos atžvilgiu Naujo
kaitis nėra novatorius. Naujokaitis-kriti- 
kas, gal būt, apibūdintų save tradicinio ke
lio poetu. Tradicija yra geras dalykas, tik 
poezijoje nėra jau taip lengva nustatyti, 
kur yra sekama tik tradicija, o kur einama 
patogiausiu keliu. Pagaliau kas gi ta tradi
cija yra? Kiekvienas poetas atiduoda savo 
kultūrai duoklę. Tradicija yra kultūros 
tęstinumas. Bet šalia to kiekvienas žmogus 
yra nepakartojamai kitoks, ir kiekvienas 
poetas yra kitoks. Todėl lyriko noras išsi
reikšti savitai nereiškia tik pozą (nors ir 
poza toks noras galėtų būti), bet sąmonin
gą poreikį kurti meną. Kur ir kaip eilėraš
tis begimtų, kai poetas jį užrašo, kuria 
grožį. Poezijos priemonė yra žodis: žodžio 
garsas ir jo loginė reikšmė. Specifinių, vie
nam poetui būdingų, žodžių sąrangos su
kelti įvaizdžiai ir jausmai bei eilėraščio 
konstrukcija atskleidžia poeto savitumo 
laipsnį.

Savitumo Naujokaičio poezijai kartais 
pritrūksta. Poetas privalo būti atrankus. 
Naujokaitis yra ir žodingas, ir ritmingas, 
ir spalvingas, ir jautrus, bet nėra atran
kus. Štai keli pavyzdžiai:

„Mano ginklai neapčiuopiami,..“, 14 psl.; 
„Nuplaukia meilė ir kančia...“, 19; „Kai aš 
kalbėjau tau apie audras širdy...“, 9; „Ir

ŽMOGAUS SIELA
„Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, o 
sielos negali užmušti; verčiau bijokite 
to, kurs gali ir sielą ir kūną nugramz
dinti į pragarą“ (Mato 10, 28)

įvairūs žmonių mokslai yra išsprendę 
daug painių klausimų ir padarę žymios 
pažangos savo srity. Stebimės medicinos 
pažanga, kai gydytojai įdeda žmogui net 
naują skolintą širdį. Su nuostaba sekame 
technikos padarinius, kai net patį žmogų 
gali nugabenti į mėnulį. Šiurpas ir baimė 
apima širdį, kai mokslininkai ima žaisti 
su atomo jėga. Tik atominių bombų dėka, 
jų prisibijant, raudonasis Rytų slibinas ne
bedrįso kol kas naujo karo pradėti. Bet kai 
šie visi mokslininkai nori savo jėgomis iš
spręsti, kas yra žmogus, tai pasimeta są
vokose. Vieniems jis yra vien protingas gy
vulys, kitiems — sąmonę įgavusi medžia
ga. Jie žmogaus sielos neužčiuopia, nema
to, negirdi, nesupranta, nors naudojasi sa
vo sielos galiomis: protauja, sprendžia, pa
sirenka laisvai ir sąmoningai, kas naudin
ga, reikalinga ar būtina jam pačiam.

žmogus nėra vien protingas ir sąmonin
gas gyvulys. Jis savo dvasia, savo siela 
įauga į visatos Kūrėjo sritį, paveldėjęs die
viškus savumus. „Padarykime žmogų pa
gal mūsų paveikslą ir mūsų panašumą, ir 
jis tevaldo jūros žuvis, ir dangaus paukš
čius, ir žvėris, ir visą žemę, ir visus rop
lius, kurie kruta ant žemės. Ir Dievas su
tvėrė žmogų pagal savo paveikslą; pagal 
Dievo paveikslą jį sutvėrė; sutvėrė juodu 
vyriškį ir moteriškę“ (Prad. 1, 26-27).

Siela yra tai, kas žmogaus kūnui sutei
kia gyvybę, atgaivina medžiagą, teikia 
dvasinės valios ir mąstymo galias. Išmin
tis, protas, sąmonė, medžiaginė ir dvasinė 
atmintis, vaizduotė, pasąmonė bei visos ki
tos sielos galios augina, vysto ir tobulina 
visą žmogų iki Dievo sūnų laisvės: „pats 
sutvėrimas — žmogus — bus išlaisvintas iš 
sugedimo vergijos į Dievo vaikų garbės 
laisvę“ (Rom. 8, 21).

Mūsų siela yra dvasia; ji nesusideda iš 
dalių ir negali pasidalyti į dalis. Ji nepri
klauso nuo kūno, o kūnas gauna iš jos sa
vo gyvybę. Mūsų siela pasilieka visada ta 
pati, ar mūsų kūnas auga, ar mažėja, ar 
jis tobulėja, ar jis nyksta. Siela yra amži
na būtybė, kuri gavo iš Dievo savo pra
džią, bet neturi pabaigos: ji bus visada, 
tuo pasidariusi panaši į Dievą. Mūsų siela 
yra kurta Dievo betarpiškai. Ir mes esame 
skirti dalyvauti Dievo amžinoje laimėje, 
jei patys to norėsime. Neprotinga yra atsi
žadėti amžinosios laimės, nusikalsiant Die
vui. „Nes ką padėtų žmogui, jei jis laimėtų 
visą pasaulį, o savo sielai kęstų nuostolį? 
arba ką žmogus duos savo sielai atvaduo
ti?“ (Mato 16, 26).

Bet kad žmogus gali net paskutinę gyve
nimo valandą gauti nuodėmių atleidimą, 
jei tik nuoširdžiai gailisi, patiriame iš V. 
Jėzaus tarto žodžio nuo kryžiaus. Kai pik- 
tadaris, prikryžiuotas iš kairės, prisidėjo 
prie Jėzų pašiepiančiųjų minios, piktada- 
ris iš dešinės jį subarė: „Ir tu Dievo nebi
jai, nors esi taip pat pasmerktas! Mudu 
juk teisingai, nes gauname tai, ko mūsų 
darbai verti, o šitas nepadarė nieko pikta.“ 
Tuomet jis tarė Jėzui: „Viešpatie, atsimink 
mane, kai įeisi į savo karalystę“. Jėzus 
jam atsakė: „Iš tikrųjų, sakau tau, šian
dien tu būsi su manim rojuje“ (Luko 23, 
39-43).

K. A. M.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS
Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa

sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR

TYRS* CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

kenčiančioj širdy nešuos...“, 10; „Ir širdį 
pašaukei mylėti“, 23; „širdim į širdį pra
kalbėsiu", 17; „Kol tars pailsusi širdis...“, 
47.

K. Bradūnas vienoje savo recenzijų yra 
pastebėjęs, kad menas privalo atsakyti i 
klausimą „kaip"?“ Kaip nutapoma, kaip 
aprašoma, kaip pasakoma. Poezija spren
džia estetines problemas, ir kokia bebūtų 
jos tematika, tasai „kaip“ visad liks poezi
jos esmė. Poezija nepripažįsta lengvo ke
lio: ji reikalauja originalumo, ji reikalau
ja viso žmogaus ir viso jo gyvenimo.

VI. Š. (iš Tėviškės Žiburių)
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JAUNUOLIAI SU KELIALAPIAIS
Rusų kariuomenėn pašaukti Lietuvos 

jaunuoliai paprastai išsiunčiami visam 
tarnybos metui į tolimus kraštus. Tarny
bos laikui pasibaigus, anksčiau dažnas bū
davęs spaudžiamas vykti dar keletui metų 
j darbus kur nors šiaurėje ar rytuose. Da
bar jau grįžti ne tik nėra kliūčių, bet yra 
užtikrinimas, kad gali grįžti į tą patį dar
bą, iš kurio buvo pašauktas. Tik ne visi į 
tą patį darbą besiveržia, ypač jei tas dar
bas buvo buvęs kolchoze.

Tačiau gundymų ir progų po karinės 
tarnybos namo negrįžti ir dabar nestinga. 
Gegužės mėnesio Jaunimo Gretose rašo 
apie keturius tokius „Vaikinus iš Lietu
vos“, atsidūrusius kažkokioj Dudinkoj, 
prie Jenisiejaus krantų, dirbančius prie 
dujotiekio tiesimo į garsųjį Norilską (vie
ną iš žiauriausiųjų politinių vergų stovyk
lų).

Trys vyrukai iš Jonavos ir vienas iš Bir
žų, „pagal komjaunimo kelialapį“, tai yra, 
komjaunimo užverbuoti ir atsiųsti, tiesiai 
iš kariuomenės atsidūrė naujajame Tolja
čio mieste, kur italai stato rusams naują 
automobilių fabriką. O iš ten — į Taimyro 
tundrą, anapus poliarinio rato, kur vasarą 
saulė nenusileidžia, o žiemą visai nesiro
do. Esą, „Toljatyje jie dirbo per vasaros 
kaitras, tokiuose dulkių debesyse, kad net 
vidudienį sunkvežimiu važiuojant reikda
vo įjungti šviesas... Kai susirengė į šiaurę, 
iš ten jų nenorėjo išleisti... O čia bus žie
mos, speigai, klaikiai šaltos pūgos... Bet 
viena aišku: — kai jie pakils išvykti, ir iš 
čia jų nenorės išleisti“.

Nesurištus juos į tuos karščius ir šal
čius nuvežė; patys, matyt, sutiko, įtikina

1969 m. sausio 17 d. „Darbininke“ iš
spausdintas Broniaus Laukio (Eli) aprašy
mas rinkimų į PLB Federal. Vokietijos 
Krašto Tarybą, kurie įvyko 1968 m. lap
kričio 23 d. Paskutiniajame to aprašymo 
skyrelyje „Po rinkimų“ autorius kalba 
apie skundus dėl rinkimų. Bet jis tepami
nėjo to dalyko tik dalelę ir ją iškraipė. O 
kai jis taip padarė, tai čia ir bus kalbama 
apie porinkiminę padėtį arba, geriau pasa
kius, apie skundus dėl jų, apie Garbės 
Teismo atliktąjį tuo reikalu nagrinėjimą ir 
sprendimą ir dėl rinkimų klausimo Tary
bos pirmojoje sesijoje. Kalbant apie tai, 
bus remiamasi pirmoje eilėje 1968 m. kovo 
31 d. Rinkimų nuostatais ir Garbės Teis
mo motyvuotu sprendimu, paskelbtu 1969 
m. vasario 16 d. „PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos Informacijose“ (Nr. 2, psl. 7-11).

Dėl kitų B. Laukio iškeltųjų dalykų irgi 
būtų galima kalbėti, bet gal kada nors vė
liau.

1) „Po rinkimų“ skyrelyje B. Laukis ra
šo, kad vienas blokas, ėjęs į rinkimus, yra 
pravedęs „3 narius, katalikai 12. Pralai
mėję, atrodo, nutarė padrumst! ramybę". 
Jie „apskundė Vyr. rinkimų komisiją, esą, 
ji per vėlai skaičiusi balsus“. Kam su
drumsta ramybė skundais, ar Rinkimų ko
misijai, kuri, kaip tuoj pamatysim, prave
dė rinkimus netvarkingai bei grubiai su
laužė Rinkimų nuostatus, ar dėl tokių rin
kimų patekusiems į Tarybą, autorius ne
pasakė.

Neteisybė, kad ramybei drumsti skųs
tasi ir kad tam tikslui buvo apskųstas vien 
pavėlintas balsų skaičiavimas. Skųstasi ir 
dėl kitų dalykų, susijusių su netvarkingai 
pravestais ir neteisėtais rinkiniais. Bet au
torius nutylėjo juos arba, geriau pasakius, 
nuo skaitytojų nuslėpė. Pvz., kaip ir iš 
Garbės Teismo sprendimo motyvų pirmų
jų keturių punktų matyti, skųstasi pirmoje 
eilėje dėl Rinkimų komisijos, kad ji įskaitė 
Gautingo, Hamburgo, Ilanau, Mainzo ir 
Weinheimo apylinkių balsus, neteisėtu ke
liu atsiradusius Rinkimų komisijoje. Kad 
šitų penkių apylinkių narių-rinkikų balsai 
atsirado Rinkimų komisijoje neteisėtai, 
skundėjai rėmėsi Rinkimų nuostatų 38 
straipsniu, kuris skamba šitaip: „Rinkikas, 
kuris gyvena toli nuo balsavimo vietos ar
ba bus sutrukdytas atvykti balsavimo die
ną į balsavimo vietą atiduoti balsą, turi 
teisę balsuoti už akių. Toks rinkikas bent 
14 dienų prieš balsavimo dieną praneša sa
vo apylinkės vadovybei raštu, kad jis ne
galės atvykti balsuoti. Apylinkės vadovybė 
gautą rinkiko pareiškimą pasiunčia Rinki
mų komisijai nevėliau kaip dešimt dienų 
prieš balsavimo dieną, ir atžymi savo 
apylinkės rinkikų sąraše, kad kalbamas 
rinkikas balsuos už akių“.

Taigi pagal šį straipsnį narys-rinkikas 
teturi teisę balsuoti už akių tik tuo atveju, 
jei jis „gyvena toli nuo balsavimo vietos 
arba bus sutrukdytas atvykti balsavimo 
dieną į balsavimo vietą atiduoti balsą“, jei 
„bent 14 dienų prieš balsavimo dieną pra
neš savo apylinkės vadovybei raštu, kad 
jis negalės atvykti balsuoti“, jei pastaroji 
tokio rinkiko pareiškimą persiųs Rinkimų 
komisijai ne vėliau kaip dešimt dienų prieš 
balsavimo dieną, ir t. t.

Kad minėtųjų apylinkių vadovybės ne
būtų galėjusios ar sugebėjusios įrengt bal
savimo vietas arti savo narių-rinkikų gy

mai paraginti ir padidintais uždarbiais vi
liojami. Bet namo sugrįžt svajoja:

— Porą metų padirbėsim, ir namo. Būti
nai namo. Ką ir bekalbėti: atvažiuoji į Vil
nių, eini gatve, o žmonės, rodosi, visi pa
žįstami!

— Nieko, broli, grįšim. „Volgas“ pirk
sim ir važinėsim.

— Dėl „Volgų“... kaip išeis. O dviratį su
sidėję — tai tikrai pirksim!..

Taip, kiek skeptiškai, pasišaipę iš savo 
būsimoje prasigyvenimo, dėsto kitus savo 
planus:

— Kad ir kažin kaip būtų, bet jau nebe- 
siskirsime... Kad ir kažin kaip būtų, o vė
sime irgi kartu. Grįšime Lietuvon... Kuris 
anksčiau suras merginą — tas palūkės ki
tų. Taip jau nutarta: vestuvės bus ketve- 
rios, visos vieną dieną.

Bet porą meti) padirbėti tundroj yra ap
siimta. Pasakotojas numano, kad ir tada 
jų iš čia išleisti nenorės. O jau ir dabar 
įklimpę giliai, atsiskyrę toli, kaip kitam 
pasauly. Vienas kalba korespondentui:

— Mano mama Jonavoje... Nuvežkite ge
rų dienų nuo manęs. Taip norėčiau, kad 
mama žinotų: man sekasi gerai, ir linkėji-

K1EK BUVO SVETIMŠALIŲ?
Lietuvoje 1932 m. sausio 1 d. buvo 16.432 

svetimšaliai.
Amerikos piliečių buvo 333, Anglijos 113, 

Argentinos 9, Australijos 26, Belgijos 7, 
Čekoslovakijos 235, Danijos 89, Estijos 86, 
Italijos 21, Latvijos 1.371 ir kt.

Daugiausia jų gyveno Klaipėdoje — 
4.917, Kaune 3.753.

Viskas netvarkingai atlikta
venamųjų vietų, kad jiems, nariams-rinki- 
kams, būtų grėsęs koks nors sutrukdymas 
dalyvauti rinkimuose, kad jie būtų apie tai 
pranešę savo apylinkių vadovybėms raštu, 
kad pastarosios būtų laiku tokius pareiš
kimus persiuntusios Rinkimų komisijai ir 
kad tokie nariai-rinkikai būtų pagal tai 
rinkę bei pabalsavę, skundų nagrinėjimo 
■bei jų sprendimo metu Garbės Teismas ne
turėjo byloje jokių raštiškų įrodymų. Pasi
rodo, anų apylinkių nariai-rinkikai nėra iš 
viso pareiškę savo noro naudotis užakinio 
balsavimo teise. Tai matyti jau iš Rinkimų 
komisijos pirmininko pareiškimų Garbės 
Teisme (žr. sprendimo punkt. 4). Balsavi
mui už akių tebuvo pateikti tik narių-rin
kikų sąrašai. Pastaruosius Rinkimų komi
sijai pateikusios anų apylinkių vadovybės. 
Betgi, kaip matėm aukščiau, pagal minėtą
jį Rinkimų nuostatų 38 straipsnį, turėjo 
būti paduoti pačių narių-rinkikų pareiški
mai, o apylinkių vadovybės teturėjo teisę 
tik persiųsti juos Rinkimų komisijai. Kad 
apylinkių vadovybės savo iniciatyva arba 
kieno nors paragintos sudarinėtų narių- 
rinkikų sąrašus ir juos siuntinėtų Rinkimų 
komisijai, tokios tvarkos Rinkimų nuosta
tai nenumato. Be to, skundų nagrinėjimo 
ir jų sprendimo metu Garbės Teismas ne
turėjo iš Rinkimų komisijos pirmininko 
minėtų narių-rinkikų sąrašų. Taigi nieko 
nebuvo. Rinkimų komisijos pirmininkas 
tik klaidinęs skundėjus ir Teismą. Kad jis 
klaidinęs juos, tai patvirtina ir „Savi“ 
(PLB Stuttgarto apylinkės informacijos). 
Teismo posėdy dalyvavęs Rinkimų komisi
jos pirmininkas paklaustas pradžioje tvir
tino, kad anų penkių apylinkių nariai pa
reiškimais prašė leisti jiems balsuoti už 
akių. O kai rinkimų byloje nerasta anų pa
reiškimų, tai jis pareiškęs, kad ne rinkikai 
prašė leisti jiems balsuoti už akių, bet anų 
apylinkių pirmininkai, (žr. Savi, 1969 m. 
Nr. 1/11, psl. 4, pstr. 4).

Kaip čia buvo iš tikrųjų, gal padėtų nu
statyti Rinkimų komisijos tinkamai sura
šyti protokolai. Bet skundų nagrinėjimo ir 
jų sprendimo metu Garbės Teisme nebuvo 
teismo byloje ne tik anų penkių apylinkių 
narius-rinkikus liečiančių protokolų, bet ir 
apie rinkimus apskritai, nors, tvarkingai 
pravedant juos, jie neišvengiamai turėjo 
būti surašyti, o kilus ginčui, turėjo būti 
pristatyti ginčo bylai.

Kai dėl balsavimo už akių, tai, pagal mi
nėtuosius „Savi“ (psl. 4, pstr. 5), stebėjęs 
Garbės Teismo posėdį vienas Bendruome
nės valdybos narys, gelbėdamas komisijos 
pirmininką dėl jo prieštaraujančių pareiš
kimų. pasakęs Teismui, jog pastarasis, 
Rinkimų komisijos pirmininkas, yra pa
miršęs atgabenti Teisman protokolą.

Ką dėl to padarė Garbės Teismas? Štai 
jo žodžiai, įrašyti sprendimų motyvų tre
čiame punkte: „Todėl Garbės Teismas ran
da teisinga, jog Rinkimų komisija leido 
balsuoti Gautingo, Hamburgo, Hanau, 
Mainzo ir Weinheimo apylinkių rinkikams, 
juo labiau, jog tų apylinkių valdybos jai 
pateikė turinčių teisę balsuoti sąrašus“.

Taigi, kaip jau ir aukščiau matėm, šitų 
apylinkių nariai-rinkikai nėra padarę jo
kių žygių pabalsuoti už akių, skundų na
grinėjimo bei jų sprendimo metu Garbės 
Teisme nebuvo jokių įrodymų net ir dėl 
sąrašų, kuriuos neva šitų narių apylinkių 
vadovybės buvo pateikusios Rinkiminei

mų siunčiu... Nuvežkite linkėjimų Lietu
vai nuo mūsų... Juk mes dabar — šiaurie
čiai! Bet svarbiausia mamai... Mamai — 
svarbiausia!

Taip tas sugrįžimo svajonių kupinas pa
sikalbėjimas staiga baigiasi lyg ir pasku
tiniu atsisveikinimu... (Elta)

LENTA PRIE VIEŠO KELIO
Dr. Petras Vileišis išsirūpino vietą prie 

vieno viešo kelio Connecticut valstybėje ir 
savo lėšomis pastatydino joje lentą su ke
leiviams ryškiai regimais įrašais: WE De- 
MAND FREEDOM FOR LITHUANIA 
AND ALL CAPTIVE NATIONS! AMERI
CA BEWARE! COMMUNISM PROMOTES 
WARS, RIOTS, SLAVERY! Parašas — 
„American Lithuanian Community, Inc.“

Vlikas, iš anksto painformuotas apie tą 
sumanymą, pareiškė savo pritarimą įrašų 
turiniui ir padėkojo dr. Vileišiui už vertin
gą iniciatyvą. (Elta)

SU PAGYRIMU
Ealingo savivaldybės suruoštoje vasari

nėje dailės parodoje išstačiusi du paveiks
lus, lietuvė M. Baras už vieną jų — portre
tinį aliejinį paveikslą, vardu „Veronika“, 
— iš parodą vertinusios specialistų komisi
jos susilaukė tokio pripažinimo: very high
ly commended, kas lietuviškai maždaug 
reikštų: labai gerai įvertintas ar labai ge
rai.

Anksčiau, išstačiusi porą paveikslų pa
rodoje Ealingo Meno Klubo, kurio ji yra 
narė, už savo „Saulėgrąžas“ ji buvo atžy
mėta vietiniame „County Times and Ga
zette“ savaitraštyje dėl išskirtinio spalvin
gumo. Šįkart,, atrodo, atžymėjimą bus nu
pelnęs jai būdingas linijos stiprumas.

komisijai, bet Garbės Teismas, užuot iš
aiškinęs tokią svarbią aplinkybę, pradėjo 
kalbą apie teisingumą, kurio visiškai ne
ieškojo. Jis sankcionavo grubų Rinkimų 
nuostatų sulaužymą, kurį įvykdė Rinkimų 
komisija, nors Bendruomenės statutas bu
vo įpareigojęs ją laikytis jų (žr. 31 ir 62 
str.).

Čia negali nieko padėti ir Garbės Teis
mo minimoji „nepaprasta bėdos padėtis“ 
(žr. sprendimo punktus 1-2). Be to, apie 
jokias išimtinas padėtis nekalba nei Rin
kimų nuostatai, nei Bendruomenės statu
tas. Ir iš viso kokia kalba gali būti dėl jų, 
kai Bendruomenė yra laisvame krašte, ku
riame ji gali laisvai veikti bei tvarkytis?
Pagaliau neįtikėtina, kad Gautingo, Ham

burgo. Hanau, Mainzo ir Weinheimo apy
linkių valdybos būtų nesugebėjusios suda
ryti savo apylinkėse balsavimo vietų, apie 
kurias kalba Garbės Teismas savo spren
dime (žr. ten pat punktus 1-4), jei jų apy
linkių nariai-rinkikai būtų norėję bei iš
reiškę savo pageidavimą dalyvauti rinki
muose. arba jei tokį norą būtų turėjusios 
pačios vadovybės. O jei pastarosios ir ne
būtų sugebėjusios pravesti rinkimų savo 
apylinkėse arba nesiėmė pravesti jų, tai 
dar nereiškia, kaddėl to Rinkimų komisija 
turėjo laužyti Rinkimų nuostatus ir kad 
Garbės Teismas turėjo sankcionuoti pasta
rosios įvykdytąjį neteisėtumą.

2) Iš Garbės Teismo sprendimo penktojo 
punkto plaukia išvada, kad skundėjai 
skundėsi Garbės Teismui ir dėl Rinkimų 
komisijos, kad ji sulaužė užakiniams bal
sams skaičiuoti tvarką, nustatytą Rinkimų 
nuostatų 41 straipsny. Bet minėtasis Bro
nius Laukis (Eli) nutylėjo ir šį neteisėtu
mą, įvykdytą Rinkimų komisijos.

šis nusiskundimas yra taip pat pagrįs
tas. Rinkimų komisija sulaužė Rinkimų 
nuostatų 41 straipsnį. Tai savaime išplau
kia ir iš tik ką minėtojo spren
dimo penktojo punkto. Čia Garbės Teis
mas sako: „Už akių balsuotojų vokų su
skirstymas apylinkėmis, jei ir prasilenkia 
su rinkimų nuostatais, tačiau neturi esmi
nės reikšmės ir vien dėl to nėra pagrindo 
rinkimų naikinti arba neužskaityti tų apy
linkių balsų“. Betgi, demokratiškai tvar
kantis, niekas neturėtų tušuoti viešų teisi
nių normų laužymo jokiais „jei“ ar kitais 
panašiais žodeliais ir žodžiais. Ypač netu
rėjo šitaip pasielgti mūsų Garbės Teismas, 
kai čia ėjo kalba apie balsus, patekusius į 
Rinkimų komisiją neaiškiais ir jo viešai 
neišaiškintais keliais ir būdais. Pagaliau iš 
kur jis, Garbės Teismas, žinojo, kad ši ap
linkybė turėjo esminės reikšmės, kai skun
dų nagrinėjimo ir jų sprendimo metu gin
čo byloje nebuvo jokių raštiškų įrodymų 
ne vien apie užakinių balsų atsiradimą 
Rinkimų komisijoje, bet ir apie tai, kaip 
buvo pravesti patys rinkimai? Be to, nei 
Bendruomenės statutas, nei patys Rinkimų 
nuostatai nekalba apie tai niekur, kad kur 
nors būtų galima pastaruosius laužyti ir 
kad dėl to rinkimų esmė liktų čielybėje.

3) Skundėjai buvo nurodę ir į pavėluotą 
balsų skaičiavimą, atliktą savaitei praėjus 
po rinkimų termino, apie kurį užsiminė ir 
rinkimų aprašymo autorius. Kad jie buvo 
apskundė ji. tai išplaukia iš Garbės Teis
mo sprendimo motyvų šeštojo, septintojo 
ir aštuntojo punktų. Apskųsdami šitą rin
kimų dalį, skundėjai bene bus norėję, kad

Skaitytojo, laiškai
GERŲ NORŲ KRITIKA

Nors Bradforde kitos atostogos artėja, 
bet E. Lietuvyje dar vis nepamirštame So
dybos. Neturėjau ir aš laiko atsakyti į J. 
Vikio puolimus. Kiek prisimenu, kritika 
nelabai patiko. Už tiesą aš niekada ne
pykstu. Ačiū ir Vikiui už kai kurias pasta
bas. Manau, kad mano norą ką nors page
rinti ir iš anksto paruošti bus geriausiai 
supratęs S. Kasparas ir jo dvylikametis 
sūnus... Gal ir klaidą padariau dėl to liū
no. Bet nuo kada gi apaugusią ežerėlio pa
krantę ne liūnu vadiname? Kai palyja, ten 
ypač šlapia. Tiesa, purvo nebuvo prie pa
lapinių — žolė per ilga, bet kojos iki kelių 
sušlapo, o batai ir iš po žolės moliu aplipo. 
Tačiau aš rašiau, kad sekmadienį saulutė 
visus išdžiovino, visi vargai pamiršti buvo. 
O ir didžiausios žaizdos ilgainiui užgyja.

Dėl neštosios sunkios dėžės, apie kurią 
rašo J. Vikis, buvo gautas Sodybos vedėjo 
sutikimas. Vienas keleivis ją pasiėmė. Ji 
buvo išgabenta iš mašinos, nes šoferis vežė 
į garažą mašiną patikrinti. Tokios taisyk
lės. Dėžės nešėjas buvo ekskursijos vado
vas, jam ir užkrovė šoferis tą dėžę. Užtik
rinu, kad sekmadienį, kai mūsų mašina 
grįžo, ta dėžė, nenukentėjusi nė viena bon- 
kute, buvo grąžinta mašinon. Gaila, kad to 
J. Vikis nematė!

Nepyk, Viki, aš norėjau tik pabrėžti, kad 
perdaug kelis asmenis apkraunate darbais 
ir neorganizuojate talkos.

Dėl keturių šilingų puoliau turėdama 
galvoj jaunimą. Kurie išgalėjo, sumokėjo 
ir susimokės. Neminėjau, kad visi dalyviai 
to reikalautų.

Dėl pelno — neminėjau pakrūmių, ten 
stalų nebuvo. Alus liejosi baruose, kur nė 
vienas iš kišenės nesipylė... Matai, Viki, 
aš negeriu, tai daug ką pastebiu. Gaila, bet 
iš manęs Sodybai tikrai mažas pelnas.

Jeigu teks kitais metais dalyvauti, pra
neškite pageidavimus anksčiau nei prieš 
savaitę. Toks reikalas paprastai ruošiamas 
mėnesiais. Dabar mes atostogaujame, atos
togauja pirmininkai, sekretoriai, o Sody
bos Vedėjo atostogos dar per tiek metų ne
buvo paskelbtos net E. L. Visi Sodybą lan
kantieji man pritars, kad jis auksinių atos
togų nusipelno. Nuo aušros iki vidurnak
čio, kas dirbs tokį darbą, o vedėjas dirba. 
Kiek profesijų — barmanas, daržininkas, 
šlavėjas, virtuvės darbininkas. Jam turi 
rūpėti vištos, bulvės, stogas ir pastogė ir 
t. t. Netikiu, kad mūsų tarpe atsirastų to
kių, tai kodėl Vikis užsimerkia ir nepasi
rūpina talka ten, kur reikia, arba DBLS ir 
LNB narių suvažiavimas? Kodėl jie ne
stato palapinių ir netvarko kermošiaus, o 
visa ką, S. Kasparo žodžiais, palieka Sody
bos personalui? Norėtumėm J. Lūžą ma
tyti laisvą, kaip šeimininką priimantį sve
čius, o ne nuvargusį ir už galvos susiėmu
sį. Kodėl tų gerų norų net pirmininkai ne
nori suprasti, o puola, kad pašaliniai pa
kritikuoja? Linkime jūsų gerui, ne tik 
vien tai miniai, kuri atvažiuoja ir chaosą 
palieka.

Atsiprašau J. Vikį, kad mano gerus no
rus priėmė už bloga. Linkiu dar geresnės 
nakvynės tam prieteliui, kuris gerą matra- 
są turėjo ir koji) nesusipurvino prie pala
pinių.

J. Traškienė

ATVIROMIS AKIMIS
Jau kelios savaitės, kaip nematyti „Eu

ropos Lietuvyje“ Jaunimo Skyriaus. Kas 
su juo atsitiko? Gal nusibodo jaunimui ra

Garbės Teismas nustatytų, ar anų penkių 
apylinkių vadinamieji užakiniai balsai ne
buvo atsiradę Rinkimų komisijoje jau rin
kimams pasibaigus, ar jie nebuvo panau
doti kokioms nors korektūroms ir pan.

Kai dėl Garbės Teismo laikysenos šituo 
klausimu, tai reikia pasakyti, kad iš pra
džių jis buvo prieš tai, jog tas klausimas 
būtų keliamas ir nagrinėjamas, nes, girdi, 
skundėjai nebuvo jam pateikę jokių įrody
mų savo tvirtinimams paremti (žr. spren
dimo punktą 6). Tik rinkimų komisijos 
pirmininkui patvirtinus, kad balsai buvo 
skaičiuojami po šešių dienų po balsavimo 
ir pateisinus šitaip pavėlintą skaičiavimą 
vadinamuoju paštininkų Bummelstreiku, 
dėl kurio, pagal jį, vėlinosi laiškų pristaty
mas (žr. ten pat 7 ir 8), jis, Garbės Teis
mas. leidosi į kalbas, bet, žinoma, sutiko 
su pirmojo. Rinkimų komisijos pirminin
ko, pareikštuoju pasiteisinimu (žr. ten pat 
punktą 7). Bet, pagal „Savi“ (1969 m. Nr. 
2/12, psl. 2 skrs. 5), Rinkimų komisijos 
pirmininko minėtasis paštininkų Bummel- 
streikas telietęs daugiau prie pašto lange
lių belaukiančiuosius, bet ne laiškų išne
šiotojus.

4) Kaip jau matėm, Garbės Teismas pa
tvirtino rinkimus tik pagal Rinkimų komi
sijos ir jos pirmininko plikus pareiškimus. 
Skundų nagrinėjimo ir jų sprendimo metu 
ginčo byloje jis neturėjo nė Rinkimų ko
misijos protokolų, kurie, tvarkingai vedant 
rinkimus, turėjo neišvengiamai būti sura
šomi ir, kaip jau buvo sakyta, pristatomi 
kilus kokiam nors ginčui dėl rinkimų, o 
ypač Garbės Teisme. Nebuvo net ir Rinki
mų komisijos pirmininko minėtųjų narių- 

šyti ar redaktoriui versti iš anglų kalbos 
šiam skyriui gautąją medžiagą? Mažas 
praradimas, jeigu neina sužinoti, kiek nau
jų plokštelių įdainavo populiarūs „daini
ninkai“ arba kurių daugiausia išpirko 
valstybės jaunieji.

Dabar laukiama, kada „Europos Lietu
vyje“ bus išgarbintas neseniai miręs „Rol
ling Stone“ Brian Jones, kuris, „prisitan- 
kavęs“ alkoholio ir narkotikų iki ausų, pri
gėrė baseine. Jeigu kam kiltų tokia mintis 
išgarbinti, prašau pirma pagalvoti, ar ver
ta. Jis nieko gera nepadarė, vien tik pra
turtėjo iš kvailių, kurie, sekdami jo pa
vyzdžiu, mirs nepagydomais narkotikų li
goniais.

Neseniai buvo siūloma 10 svarų tam lie
tuviškam jaunimui, kuris išlaikys „O“ le
vel lietuvių kalbos egzaminus. Gera idėja 
paskatinti jaunuoliams mokytis lietuviš
kai. Tačiau yra tokių, kurie truputį prašl
iaužia lietuviškai, gauna tuos pinigus, ir 
tuo baigiasi jų lituanistika. Kažin, kaip į 
šį dalyką žiūri tas jaunimas tarp 20-30 me
tų amžiaus, kuris savo noru laikė ir išlaikė 
šiuos egzaminus be jokio kyšio prieš 5-6 
metus ir kuris mokėjo lietuviškai geriau, 
negu tie premijuoti, kai buvo jų amžiaus?

Nesijaučiu nuskriaustas nei ką praradęs, 
nes šiais laikais iš tokios sumos nė vienas 
nepralobs nei nenuskurs. Tiktai šitoks se
nųjų pataikavimas paverčia dabartinį jau
nesnįjį jaunimą nepaprastai privilegijuota 
klase.

Jiems kelionė ir įėjimas į minėjimus yra 
veltui, jeigu priklauso tautinių šokių gru
pei. O kaip tie šokiai išpildomi, tai žiūrint 
nėra kur akis dėti. Pasistumdo, pasikraipo 
vieni sau be jokio sutarimo. Pasirodymas 
po pasirodymo, bet nėra nė truputį profe- 
sionališkumo. Gal mokytojai negeri, nega
na repeticijų arba vien tik mažas intere
sas, nes šokiai yra tik proga pažaisti, pa
kvailioti.

Remti jaunimo veiklą pinigais pageidau
jama, bet kai daroma taip be saiko, tai 
jaunimas nebevertina, nes jis įpranta, lyg 
taip ir privalo būti, ir tokių dalykų laukia.

šiam dalykui galima sunaudoti tūkstan
čius svarų. Pagal šių dienų rodiklius juk 
čia gimęs ir lietuviškai kalbąs žmogus po 
50 metų bus retenybė.

Evaristas Lukšaitis

NETINKAMI ŽODŽIAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Sekmadienį, liepos 13 d., Londono Šv. Ka
zimiero parapijos komitetas ir Lietuvių 
Moterų Šv. Onos Dr-ja paruošė naujai 
įšventintam kun. H. Šulcui ir jo motinai 
pagerbti Londono Lietuvių Socialinio Klu
bo salėje pietus su programėle.

Programos vedėjas buvo vienas iš para
pijos komiteto narių. Kaip paprastai to
kiam paminėjime, buvo kalbų, sveikinimų 
ir linkėjimų jaunam kunigėliui, mažasis 
jaunimas pasirodė su gražia programėle — 
dainomis, eilėraščiais ir šokiais. Visas po
būvis ėjo gražiai — vedėjas jį gana gražiai 
vedė. Tik pabaigoje kažkaip panorėjo 
„mundriau“ pasirodyti ir pradėjo šitaip 
kalbą: „šiandien mūsų kunigas pablevyz
gojo, tai ir aš dabar blevyzgosiu“.

Norėčiau paklausti, koks čia per posa
kis, koks lietuvių kalbos darkymas? Ar ga
lima viešame visuomeniškame subuvime 
tokie vulgariški žodžiai vartoti? Tai girdė
dami, ne vienas pasipiktinome.

Dzū-lis

rinkikų sąrašų, kuriuos komisijai tariamai 
pristačiusios anų penkių apylinkių vado
vybės. Iš sprendimo motyvų nė nematyti, 
kad Garbės Teismas būtų prašęs Rinkimų 
komisijos pirmininką pristatyti raštiškų 
įrodymų savo tvirtinimams paremti. Ne
matyti taip pat, kad jis, Garbės Teismas, 
iš viso būtų ką nors daręs skundėjų iškel
tosioms aplinkybėms išaiškinti, o ypač dėl 
minėtųjų penkių narių-rinkikų balsų atsi
radimo Rinkimų komisijoje ir pan. Prie
šingai. Rinkimų komisijos netvarkingus ir 
Rinkimų statutui priešingus veiksmus jis, 
Garbės Teismas, jau savo sprendimo pra
džioje pradėjo tušuoti nepaprastos bėdos 
padėtimi (žr. sprendimo punktus 1-4). Dėl 
to, kaip „Savi“ 1969 m. Nr. 1, psl. 4, pstr. 
3 rašo, Teismo posėdy, kuriame buvo nag
rinėjami netvarkingai pravestų rinkimų 
reikalai, skundėjai jautėsi, kad jie stovi 
„ne prieš teismą", bet „prieš rinkimų ko
misijos gynėjus“. Pagal tai išeitų, kad 
skundų nagrinėjimo bei jų sprendimo me
tu Garbės Teisme buvo ne šio Teismo po
sėdis, bet dviejų šalių ginčas. Skirtumas 
tik toks, kad Garbės Teismas atsistojo ap
skųstosios Rinkimų komisijos pusėje ir gy
nė ją. Tai išplaukia ir iš minėtųjų ir dar 
neminėtųjų vietų Garbės Teismo motyvuo
to sprendimo.

5) Rinkimų nuostatai yra kelrodys Rin
kimų komisijai, kad pastaroji, pravesdama 
rinkimus, nenuvestų jų kur nors į šalį ar, 
geriau pasakius, į netvarką ir neteisėtumą. 
Todėl demokratiniuose kraštuose priimta, 
kad mažiausias nukrypimas nuo jų daro 
rinkimus niekinius. Tai, galima sakyti,

(Nukelta į 4 psl.)
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Europos lietuviu kronika

LONDONAS
HERMANAS JONAS ŠULCAS

PAS LONDONIECIUS
Liepos 13 d. buvo londoniečių kolonijai 

kitokia negu civiliniai sekmadieniai. Tą 
skirtingumą sudarė jaunojo saleziečio kun. 
Hermano Jono Šulco atsilankymas.

11 vai. ryto jis atlaikė savo pirmąsias pa
maldas Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Prieš Mišias buvo procesija su Šv. Sakra
mentu. Mišių metu kun. Mečys Burba, ka
daise gyvenęs šioje saloje, pasakė pamoks
lą, kuriuo sužavėjo ten daug buvusio jau
nimo. Mišių metu kun. H. J. Šulcui asista
vo kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, ir kun. 
M. Burba.

Po pamaldų moterys surengė jo kuni
gystei pagerbti pietus Sporto ir Socialinio 
klubo salėje.

Pietų metu kalbėjo Lietuvos Atstovas 
D. Britanijai Vincas Balickas, sveikinimo 
žodį tarė M. Damidavičienė, Ig. Dailidė, J. 
Alkis, klebonas K. A. Matulaitis,MIC, be 
to, kalbėjo kunigo mamytė E. Šulcienė ir 
kun. M. Burba.

Po kalbų ir sveikinimų kun. H. J. Šul
cas su savo mamyte perplovė tortą. Jam 
buvo sudainuota Ilgiausių Metų.

Jaunimo sambūris „Grandis“ ir mažes
nieji, kuriems dabar vadovauja V. Jurienė, 
K. Lapinskienė, P. Nenortienė ir P. Senku
vienė, sušoko Kalvelį ir Suktinį, šių jau
nuolių choras sudainavo dvi dainas. Eilė
raštį padeklamavo kartu Linas Girėnas, 
Vida Demenytė, Nijolė Vansteinytė ir 
Kristupas Juras, palydint akordeonu Vir
ginijai Juraitei. Dar deklamavo eilėraščius 
Tautvydas Girėnas ir Luiza Neiberkaitė. 
Jaunimo „Grandis“ sušoko Kepurinę ir 
Šustą.

Jaunąjį kunigą taip paveikė jaunimas, 
kad jis net pasakė: „Jeigu mano valia bū
tų, tai tuojau pat išsipokuoju ir pasilieku 
dirbti su londoniškiu jaunimu“.

Daug širdies į pietų parengimą įdėjo 
moterys. Salė buvo ypač puikiai papuošta.

Jonas Babilius, DBLB Valdybos ir para
pijos komiteto narys, šiuos pietus pravedė 
jaukioje ir nuotaikingoje nuotaikoje.

S. K.

SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Su lietuviais skautais iš Vokietijos lie

pos 19 d. atvykęs, Lietuvių Namuose Lon
done apsistojo Vasario 16 Gimnazijos mo
kytojas Saliamonas Antanaitis. Jis apsipa- 
žįsta su Londono gausiais muziejais, ap
lankys skautų stovyklą Sodyboje ir grįš į 
Vokietiją kartu su skautais.

Iš savo Škotijos atvažiavęs, Lietuvių Na
muose atostogas leidžia Pranas Milašius.

Atostogų baigti važiuoja į Sodybą.
Kelias dienas Lietuvių Namuose pralei

do bedfordiškis P. Gugas.
Lietuvių Namuose lankėsi Vokietijos lie

tuvių skautų vadovas A. Veršelis, Vasario 
16 Gimnazijos mokytojas.

GRIŽO IŠ JAV
Kelioms savaitėms iš JAV grįžo tėvų ap

lankyti inž. Aleksandras Vilčinskas.
Jis gyvena ir dirba Kalifornijoje.

VYTENIEČIŲ PAMALDOS
Pranešu, kad jau yra užprašytos Vyte- 

niečių pamaldos, kurios bus laikomos Lon
dono lietuvių bažnyčioje rugpjūčio 24 d., 
11 valandą.

Prašau tą dieną pasimelsti už žuvusius 
ir mirusius 9 pėstininkų L. K. Vytenio pul
ko karius.

V. Zdanavičius

DAR DAUGIAU SVEČIŲ
Kanadoje gyvenąs Vincas Ignaitis, ap

lankęs Bradforde brolį Viktorą, buvo su
stojęs dar ir Londone, lankėsi Lietuvių 
Namuose ir Lietuvių Sodyboje. Jis keliavo 
su dviem dukrelėmis.

V. Ignaitis, be kita ko, yra buvęs Lietu
voje čiuožimo meistras, buvo įsteigęs Kau
ne čiuožimo mokyklą ir vadovavęs jai. 
Sporto srityje dirbo ir Kanadoje.

Iš JAV Londonan buvo atskridę Juozas 
Dėdinas su žmona Aleksandra, savo metu 
čia gyvenusieji (Juozas kaip tik kurį laiką 
yra tvarkęs DBLS administracinius reika
lus).

Pas londoniškius Oną ir Paulių Remė- 
zas atostogavo Adelė Šaulienė iš JAV. Ji 
yra O. Remėzienės sesuo. Viešnia su sese
rim paviešėjo ir Lietuvių Namuose.

TIK GAUTA
Lietuviškos lengvos muzikos plokštelė — 

„Lauksiu tavęs“.
NAUJAUSIOS KNYGOS:

„Tautos praeitis“ Tomas 2.
Liet. Katalikų Mokslo Akademija — 

„Suvažiavimo darbai“.
J. Gliaudą — „Delfino ženkle“. Prem. 

rom.
Alė Rūta — „Vieniši pasauliai“ rom.
Rašyti: DAINORA. 14, Priory Road, 

KEW — SURREY.

A. A. JONAS KUTKUS
Liepos 22 d, 5.30 vai. p.p„ Mančesterio 

Royal Infirmary mirė Jonas Kutkus. Lie
pos 4 d. Ročdalėje, važiuojantį dviračiu, 
prie šviesų sunkvežimis jį nutrenkė ir per
važiavo, sutrindamas kairę koją, dubens 
kaulus, pilvą, pūslę ir sutrenkdamas inks
tus. Ročdalės ligoninėje jam buvo padary
ta vidurių operacija, o po to išvežtas į 
Mančesterio Royal Infirmary, kur nuplau
ta kairė koja. Be to, jam buvo reikalinga 
kita vidurių operacija, tik laukta, kol ligo
nis sustiprės.

Kadangi daug kraujo nutekėjo, ligonis 
kasdien ėjo silpnyn ir liepos 22 d. paskuti
nį kartą atsisveikino su nuolat prie lovos 
budinčia žmona.

Jonas Kutkus gimė 1920 m. vasario 6 d. 
Vadaktuose, Panevėžio aps. Į vakarus pa
sitraukė dėl tų pačių priežasčių, kaip ir 
mes visi. 1947 m. iš Vokietijos persikėlė į 
Angliją ir įsikūrė Ročdalėje. Jis buvo ak
tyvus ir pareigingas DBLS Ročdalės sky
riaus narys, plačiai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje ir buvo didelis spaudos mylėtojas.

J. Kutkus paliko žmoną, tris dukteris ir 
8 mėnesių sūnų. Nors buvo vedęs italų tau
tybės mergaitę, bet jo šeimoje lietuvybė iš
silaikė visu pilnumu. Vyriausioji duktė Ni
jolė puikiai kalba lietuviškai, vadovauja 
apylinkės skautėms ir reiškiasi jaunimo 
veikloje.

A. a. Jono Kutkaus liko nebaigtas gyve
nimo kelias — jo didžiausias troškimas 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą. Žiauri mir
tis jį amžinai paguldė šioje svetimoje že
mėje. D.B.

A.A. JONO KUTKAUS LAIDOTUVĖS
Velionies a.a. J. Kutkaus palaikų laido

jimu rūpinasi Devaney laidojimo biuras. 
Laidojama bus iš Grove St. koplyčios rug
pjūčio 2 d„ šeštadienį, Mostono kapinėse.

Mostono kapinėse paskutinės apeigos 
pradedamos 9.30 vai.

Laidojimu rūpinasi šeima, giminės ir 
DBLS Ročdalės skyrius.

MANCHESTERIS
GEGUŽINĖ

Mančesterio jaunimo grupė „Aušra“ lie
pos 12 d. suruošė lietuvišką gegužinę, kuri 
įvyko Lietuvių soc. klubo sode.

I gegužinę atvyko ekskursijos iš Wolver- 
hamptono ir Bradfordo, taip pat savomis 
susisiekimo priemonėmis lietuvių iš arti
mų ir tolimų apylinkių. Neatvyko Londono 
jaunimo grupė „Grandis“, kurios buvo 
laukta. Reikia manyti, kad apsiniaukęs 
dangus ne vieną atbaidė. Bet dangus, nors 
pradžioje ir apsiniaukęs, vėliau prasiblai
vė.

Pradžioj įvyko krepšinio rungtynės tarp 
Wolverhamptono rinktinės ir Wolverham- 
ptono lietuvių k-dos „Viltis“. Jas laimėjo 
„Viltis“ 27 — 26. Antrųjų rungtynių metu 
varžėsi Wolverhamptono „Viltis“ ir Man
česterio „Lituanica“. Jas laimėjo „Litua- 
nica“ 27 —23. Visų komandų žaidimo lygis 
buvo gana geras. Rungtynes sekė apie 60 
žmonių.

Pertraukos metu klubo pirm. V. Kupstys 
tarė žodį. Jis pageidavo, kad tarp kolonijų 
būtų didesnis bendradarbiavimas, ir padė
kojo visiems už atsilankymą. V. Kelmist- 
raitis tai persakė angliškai.

Antroje programos dalyje buvo šokami 
tautiniai šokiai. Pirmuosius keturius šo
kius atliko Mančesterio ukrainiečių tauti
nių šokių grupė „Orlek“. ši šokių grupė 
praeitais metais laimėjo pirmąją vietą 
tarptautinėse tautinių šokių varžybose. Iš 
lietuvių pusės tautinius šokius šoko Man
česterio jaunųjų skautų grupė, Bradfordo 
„Atžalynas“ ir Mančesterio jaunimo grupė 
„Aušra“. Ukrainiečiams ir Mančesterio lie
tuvių tautinių šokių grupėms grojo ukrai
niečių kapela. Orkestras, kuris turėjo groti 
gegužinėje, atsisakė, todėl šiems teko mo
kytis lietuviškų gaidų, bet jie greit išmoko 
ir vykusiai grojo. Muzikai garsintuvais pa
stiprinimą suteikė J. Padvoiskis. Po tauti
nių šokių buvo sušoktas bendras suktinis. 
Programą sekė apie 110 žmonių. Ji atlikta 
gerai. Jei dėl tautinių šokių būtų galima 
ką nors pasakyti, tai tik tiek, kad visų 
grupių buvo šokami beveik tie patys šo
kiai, nors jų turima daugiau kaip šimtas. 
Reikėtų, kad kas nors derintų programas, 
o žiūrovai pamatytų vis daugiau naujų da
lykų.

Trečioje dalyje įvyko įvairios sporto var
žybos: virvės traukimas, jaunųjų bėgimas, 
trikojis bėgimas ir kita. Visi laimėjusieji 
gavo premijas.

Ketvirtoje dalyje buvo šokiai. Salėje šo
kiams grojo plokštelių muzika, kurią tvar
kė ir garsintuvais stiprino J. P. Šalia to 
veikė niekad neišdžiūstantis baras, turtin
ga loterija, o taip pat ir užkandžių netrū
ko.

Gegužinė paliko visiems gerą įspūdį ir 
davė progos pamatyti, kad mūsų jaunimas 
gyvas. Jam linkima ir toliau tokiam būti. 
O B. Snabaitienei linkime ir toliau nepri
trūkti jėgų darbuotis su mūsų jaunimu.

A. P-kis

K. BIVAINIS LIGONINĖJE
DBLS Nottinghamo skyriaus pirminin

kas Kazimieras Bivainis liepos 21 d. pa
guldytas ligoninėn operacijai.

MIRĖ PETRAS MONCIUNSKAS
Susidėjęs savo turtą į lagaminėlius ir 

laukdamas, matyt, transporto kraustytis į 
kitą butą, staiga mirė Petras Mončiunskaš.

Anglijoje giminių neturėjo, buvo dau
giausia vienišas, gyveno pas vieną ar kitą 
lietuvį Bradforde ar pripuolamai su vienu 
ar kitu lietuviu susitikdamas. Dirbo fabri
ke, vėliau perėjo į prekybą — įsigijo saldu
mynų ir spaudos krautuvėlę, bet, sulaukęs 
pensijos amžiaus, krautuvėlę pardavė. Bu
vo tikrai taupus — pinigėlių paliko banke, 
bet jo testamento policija nerado. Jo pali
kimą tvarkys advokatas Londone, kuris 
gal susiriš su jo giminėmis — broliu, sese
rim ir jo dukters vaikais, kurie, kiek žino
ma, gyvena Lietuvoje, su kuriais velionis 
palaikė ryšį ir siuntinėjo siuntinėlius. Mirė 
sulaukęs 70 metų amžiaus ir palaidotas lie
pos 1 d. Bradforde, kun. J. Kuzmickiui ap
eigas atliekant ir būreliui lietuvių paly
dint.

Bet ši trumpa jo biografija tikrai būtų 
nepilna, jei nepaminėtume, kad jis buvo il
gametis karys Lietuvos kariuomenėj. Pra
džioje kitoje, o ilgiausiai Kauno įguloje 
tarnavo liktiniu ir vėliau civiliu tarnauto
ju Karo Technikos štabe. Karo metu dirbo, 
kaip ūkio vedėjas, Vilniaus degtinės ga
mykloje.

Bet svarbiausia reikia pabrėžti, kad Pet
ras Mončiunskas buvo šachmatininkas ir 
dar geras šachmatininkas. Kauno įgulos 
liktinių karių šachmatų turnyre laimėjo 
pirmąją vietą, ir Švietimo Skyriaus virši
ninkas majoras Balčiūnas-Švaistas jam 
įteikė laikrodį, kuriuo velionis didžiavosi 
ir net į Angliją atsivežė.

Taip pat nuolat dalyvaudavo ir civilių 
šachmatininkų turnyruose Kaune ir buvo 
pasiekęs viršūnės, dalyvavo Lietuvos šach
matininkų pirmenybėse, kur varžėsi su vi
sais ano meto tūzais — Mikėnu, Vaitoniu, 
Škėma, Vistaneckiu ir kt. Bet, deja, karas 
pakeitė kelius ir ėjimus. Dar karo metu 
Vilniaus degtinės gamykloje buvo lyg ir 
šachmatų klubas, kur prisiglaudę Mon
čiunskas ir kiti šachmatininkai rasdavo 
jaukų priėmimą.

Vokietijoje pabėgėlių stovyklose taip pat 
neapsieita be šachmatų. P. Mončiunskas 
dalyvauja visuose turnyruose ir pirmeny
bėse, varžosi ir vėl su visais žinomaisiais 
mūsų šachmatininkais, kurie vėliau visi iš
sisklaidė plačiame pasaulyje. Vaitonis 
tampa Kanados nugalėtoju, kiti Amerikoje 
ar Australijoje.

P. Mončiunskas, atsidūręs Anglijoje, ne
atsižada šachmatų lentos. Jis dalyvauja 
Sporto Sąjos surengtose Anglijos lietuvių 
šachmatininkų pirmenybėse Lietuvių klu
be Mančestery ir gauna didelį šachmatų 
karalių su sidabriniu skydeliu, kuriame 
(graviruota: „P. Mončiunskui, laimėjusiam 
I v. Anglijos Lietuvių šachmatininkų tur
nyre 1952. Sporto Sąja“.

Čia sumažėjus lietuvių šachmatininkų, 
P. Mončiunsko pavardė pradeda figūruoti 
anglų šachmatininkų spaudoje. Jis kasmet 
dalyvauja Anglijos pajūrių miestuose ren
giamuose tarptautiniuose šachmatų turny
ruose ir įsigyja naujų pažįstamų iš kitų 
kraštų — Olandijos, Švedijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir net iš Afrikos kontinento. O
tą pažįstamų tinklą dar labiau praplečia, 
kai įsijungia į šachmatų lošimą paštu. 
Kasdien dešimtimis laiškų pasikeisdavo su 
Anglijos ir kitų kraštų ir kontinentų šach
matininkais. Ir už tai buvo gavęs auksinį 
medalį.

Staiga šachmatų karalius su sidabriniu 
skydeliu liko stovėti vienas — jo savinin
kas sukniubo ant šachmatų lentos. Mirtis 
neklausia, ar partija baigta.

Valdžios įstaiga tą karalių ir paliktąsias 
šachmatų knygas perdavė jo buvusiam 
draugui, taip pat šachmatų mėgėjui.

Tebūnie lengva Tau, a.a. Petrai, nors ir 
svetima, žemelė. A. Bučys

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

L Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic 
ments Co„ ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co.,
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

Viskas netvar
(Atkelta iš 3 psl.)

rinkiminis procesas. Teismų gyvenime ma
žiausias nesilaikymas atitinkamo proceso 
duoda suinteresuotiesiems pagrindo bei 
teisės skųstis aukščiau ir prašyti, kad rei
kalas būtų iš naujo nagrinėjamas ir svars
tomas. Pagal tai yra atvejų, kada būna iš 
naujo nagrinėjamos bei sprendžiamos di
delės ir daug išlaidų jau pareikalavusios 
bylos ar jų dalys.

Kaip jau aukščiau matėm, apskųstoji 
Rinkimų komisija pravedė rinkimus ne
tvarkingai. Ji grubiai sulaužė Rinkimų 
nuostatus. Bet Garbės Teismas vistiek ne
panaikino šių rinkimų. Pagal „Savi“ (1969 
m. Nr. 1/11, psl. 5, pstr. 2), čia nulėmė 
Garbės Teismą ne teisėtumas, bet tikslin
gumas. Kitaip, girdi, tvarkingai pravedus 
rinkimus, arba pakartojus juos, greičiau
sia, atkristų ir du Garbės Teismo nariai, 
per šiuos rinkimus įėję į Tarybą.

Kaip būtų išsisprendęs klausimas šitų 
dviejų Tarybos narių tvarkingai praves
tuose arba pakartotiniuose rinkimuose, ki
tas reikalas. Bet, pasirodo, faktas yra tas, 
kad du Garbės Teismo nariai, sprendę 
skundus, buvo jau įėję į Tarybą per rinki
mus, apie kuriuos čia ir eina kalba. Tokiu 
būdu jie buvo teisėjai, sprendusieji savo 
bylą, nors jau ir sveikas protas sako, jog 
niekas negali teisėjauti savo byloje.

Be to, Rinkimų nuostatų autoriai rašė 
juos ne tam, kad jų vykdytojai juos lau
žytų. Pagaliau neįtikėtina, kad Bendruo
menės Taryba priėmė juos tik šiaip sau ir 
tam, kad po kelių mėnesių po priėmimo jie 
būtų sulaužyti. Kaip jau buvo minėta, ir 
Bendruomenės statutas įpareigoja Rinki
mų komisiją laikytis Rinkimų nuostatų 
(31 ir 62 str.) .

6) Kai dėl dabartinės Bendruomenės Ta
rybos, reikia pasakyti, kad ir ji svarstė sa
vo išrinkimo klausimą. Pagal „PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos Informacijas“ (1969 
m. kovo 31 d. Nr. 3/100, psl. 2), Tarybos 
nariai „norėjo žinoti, ar nebuvo prasilenk
ta su įvairiais rinkimų nuostatais, ar ne
buvo suklastota rinkikų valia“. Šitąjį norą 
ji iškėlė susirinkusi į savo pirmąją sesiją. 
Kas gi patenkino jų, Tarybos narių, tokį 
norą? Ogi tas pats Rinkimų komisijos pir
mininkas, pagal kurio plikus žodžius — be 
jokių raštiškų įrodymų — Garbės Teismas 
nusprendė „Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimus laikyti galiojan
čiais“, ir Tarybos narys bei Garbės Teismo 
pirmininkas, kuris pirmininkavo nagrinė
jant bei sprendžiant skundėjų skundus ir 
kuris su kitais Teismo nariais be jokių re
zervų pasirašė sprendimą. Bet jiedu tenki
no Tarybą kalbėdami jai vien apie Bend
ruomenės narių-rinkikų vadinamąją valios 
čielybę. Apie tai, kad Taryba atsirado ne
tvarkingų bei neteisėtų rinkimų dėka, anos 
valios aiškintojai nepasakė jiems nė žo
džio. Be to, kokia kalba gali būti ir dėl 
Bendruomenės narių-rinkikų valios čiely- 
bės, kada skundų nagrinėjimo bei jų 
sprendimo metu Garbės Teisme nebuvo jo
kių įrodymų apie jos apsaugą vykdant rin
kimus ir kai, kaip iš šio Teismo sprendimo 
motyvų eina, ji buvo Rinkimų komisijos 
daryto neteisėtumo objektu?

Du Tarybos nariai buvo pasiūlę Tarybai 
išsiskirstyti. Bet dauguma pasisakė už pa
silikimą, o vienas jų pasiūlęs rezoliuciją, 
skambančią šitaip: „Kr. Taryba nėra kom- 
petetinga spręsti rinkimų teisėtumo ar ne-

NOTTINQHAMAS
LINKĖJIMAI K. B1VAINIUI

DBLS Nottinghamo skyriaus pirm. K. 
BiVainiui ligoninėje jau padaryta operaci
ja.

Skyriaus Valdyba, Nottinghamo lietuviai 
ir visi jo pažįstami linki pirmininkui greit 
sustiprėti ir vėl grįžti į lietuvišką darbą.

PRANCŪZIJA
Haut-de-Garonne:
Pr. Stasiulis, buvęs legionierius, dabar 

gyvenąs Pins-Justaret, balandžio 5 d. ap
dovanotas „Medaille d'honneur de la jeu- 
nesse et des sports“.

Tautinių šokių grupė gegužės 16-17 d. 
buvo išvykusi į St.-Jean-de-Boiseau, netoli 
Nantes, kur pasirodė 2l-mame folkloro 
festivalyje. Išvykoje dalyvavo: G. Alexan
dre, Aures, E. Bertholoux, M. Bieliauskas, 

Savings & Invest- q Chlibinskaitė, J. Kavaliūnaitė. F. Lau-
de, A. Martinkaitė. A. Petit, U. Sweeny, R. 
Vaiciekauskaitė. J. Vaiciekauskas, Wolmar 
ir S. Maziere (akordeonistas).

Keliems šokėjams nebegalint dalyvauti 
repeticijose ar jiems išvykus, paskutiniu 
laiku į grupę įstojo nauji šokėjai: J. C. 
Moneys. A. Perotin, G. Petit, J. Svilans ir 
N. Soukatchoff.

Akordeonistai M. Gicųuel ir E. Maziere 
yra išvykę atlikti karinės prievolės.

Nord:
K. Gavinaitis dėl nesveikatos gyvena iš 

pensijos. Prieš keletą metų mirus jo žmo
nai, jis gražiai augina savo mažamečius 
vaikus.

Kingai atlikta
teisėtumo ir todėl ji negali padaryti jokio 
teisiškai įpareigojančio sprendimo“. Už šią 
rezoliuciją pasisakė vienuolika Tarybos 
narių. Ar tai nėra komedija? Nejaugi gali 
kas priversti Tarybos narius pasilikti Ta
ryboje prieš jų sąžinę ir valią? Argi ne
tvarkingais ir neteisėtais keliais ir būdais 
atsiradusi Taryba neturėjo teisės nutarti, 
kad ji išsiskirsto, ir argi toks nutarimas 
nebūtų įpareigojantis visiems Tarybos na
riams? Be to, reikėjo Tarybai iš viso kelti 
neteisėtumo klausimą dėl to, kaip ji atsi
rado, kai, kaip ir iš aukščiau pasakytojo 
eina, visa tai yra Garbės Teismas netiesio
giai ir tiesiogiai nustatęs? Nejaugi anos 
rezoliucijos autorius ir kiti Tarybos na
riai. vykdami į savo pirmąją sesiją, nebu
vo skaitę Garbės Teismo motyvuoto spren
dimo, kuris beveik prieš mėnesį buvo pa
skelbtas Krašto Valdybos informacijoje?

Baigsiu, nors ir liko dar nepaminėtų da
lykų. Bet apie juos gal kuria kita proga. 
Baigdamas turiu pasakyti, kad, kaip iš 
aukščiau minėtojo matėm, skundėjai buvo 
apskundę rinkimus ne kieno nors ramybei 
padrumst! ir ne vien dėl Rinkimų komisi
jos pavėlinto balsų skaičiavimo, kaip rašo 
Bronius Laukis (Eli), bet ir dėl kitos ne
tvarkos bei Rinkimų nuostatų grubaus su
laužymo, Rinkimų komisijos atlikto prave
dant rinkimus, ir kad jų nusiskundimas 
yra pagrįstas, nors Garbės Teismas atme
tė skundus ir patvirtino rinkimus, patvirti
no juos tik pagal Rinkimų komisijos pir
mininko žodinius pareiškimus, neparemtus 
jokiais raštiškais įrodymais, šitaip pada
ręs, Garbės Teisinas parodė savo šališku
mą bei neobjektyvumą, nors turėjo pasi
elgti priešingai ir ypač dar todėl, kad per 
šiuos rinkimus jo pirmininkas ir vienas 
narys buvo jau įėję į šią Tarybą.

Savo pasilikimu ir neišsiskirstymu mi
nėtąją netvarką ir neteisėtumą aprobavo 
ir Bendruomenės Taryba.

J. Kairys

NESUSIPRATIMAS
DĖL KANDIDATŪROS

Gerb. Redaktoriau!
PLB Vokietijos tarybos nario J. Baraso 
šių metų kovo 20 d. rašytame laiške buvo 
man pasiūlyta sutikti kandidatuoti į PLB 
revizijos komisiją. Kovo 9 d. daviau raštiš
ką sutikimą. VLSD Draugija sutiko.

Pirmojoje naujos tarybos sesijoje įvyks
ta prasilenkimas. Aš buvau išrinktas į 
krašto valdybą. Kyla klausimas, kas atsa
kingas dėl šio dirbtinio nesusipratimo?

Gerbiamiems tarybos nariams dr. Gri
niui, Valiūnui, Barasui ir Povilavičiui tuo
jau po rinkimų raštiškai pranešiau apie šį 
„prasilenkimą“. Iki šiol nebuvo pateisina
mo atsakymo duota nei lietuvių bendruo
menei, nei man. Laukiu! Tik lakios vaiz
duotės rašeivos užpildinėja laikraščių skil
tis nepagrįstais argumentais, teigdami, 
kad buvau priverstas atsisakyti iš pareigų 
valdyboje.

Ar šiais „nesusipratimais“ norima lietu
vių tautai, ypač išeivijai, pasidarbuoti, ar 
siekiama ko kita? Tik okupantai naudojasi 
senąja romėnų valdovų išmintimi: „Skal
dyk ir valdyk!“

Su geriausiais linkėjimais
M. R. Kiužauskas

Rouen (Seine-Maritime):
Studentė Milda Peruche, PrLB Rouen 

apylinkės pirm. O. Gecaitės-Peruche duk
ra, išrinkta Rouen miesto kvartalo 1969 m 
karaliene. O viso Rouen miesto karalienės 
rinkimuose ji buvo išrinkta pirmąja. Įvai
rių švenčių proga jai dabar tenka repre
zentuoti Rouen miestą. Karūnavimo iškil
mėse jai įteikta dovanų, be to, ji laimėjo 
nemokamą kelionę į Quebecą. Deja, dėl 
egzaminų ji negalės vykti į Kanadą.

Mirusieji
L. Navicką, gyvenusį Pont-de-Colonne 

(Cotes d'Or), balandžio 6 d. mirtinai su
žeidė automobilis. Velionis gimė Lietuvo
je 1893 m. lapkričio 22 d. Nors gyveno to
lokai nuo Paryžiaus, dažnai atvykdavo į 
Paryžiuje rengiamas lietuvių šventes, ypač 
į Vasario 16-osios minėjimą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugpiūčio 3 d., 12. 30 v.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 10 d., 12. 30 

v., St. Patrick's bažnyčioje.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 3 d., 11.15 

vai., Židinyje.
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