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PAŠA Ii ui:
— Sydnejuje (Australija) nusižudė jugo

slavas Milomaras Sretenovičius, kuriam 
slavas Milomaras Sretekovičius, kuriam 
kroatai ustašininkai pagrasino, kad jis bus 
nužudytas, jeigu važiuos į Jugoslaviją tėvų 
aplankyti, o gal ir darbo pasiieškoti,

:— Britanijos policija iš leidėjų ir platin
tojų surinko didelius kiekius pornografinės 
literatūros, tos rūšies filmų ir fotografijų.

— Interpolas spėja, kad teroristai gali ir 
daugiau bombų išsiuntinėti paštu.

— Vakarų Vokietija grąžino Rytų Vokie
tijai už pilną autobusą (daugiau kaip už 
100) politinių kalinių jos saugumo įstaigų 
pu-likininkę leitenant'ę Lianę Lindnerienę. 
dar žinomą ir Ingeborgos Weber pavarde, 
šnipų vadę, areštuotą 1970 m. pradžioje ir, 
kaip rašoma, atidavusią rusams daugybę 
Vakarų pramonės ir NATO paslapčių.

— Ispanija nutarė teisti tuos kroa
tus, kurie nusivarė švedų keleivinį lėktu
vą, išsireikalavę 6 kalėjime už teroro veiks
mus sėdinčius kitus kroatus ir 40 tūkst. 
svarų.

— Arnmano, Jordano sostinės, pašte buvo 
susektos 4 bombos, siųstos iš Amsterdamo 
(Olandijos) aukštų valdininkų adresais.

— Filipinų prez. Marcos paskelbė karo 
stovį, nes esą norima jėga įvesti naują san
tvarką, ir esą aišku, kad turimos galvoje 
komunistų didėjančios pastangos nuversti 
valdžią.

— Vakarinėje Javoje (Indonezija) per 
pirmąsias tris rugsėjo mėn. savaites chole
ra mirė 448.

— Rodo (Graikija) salos naktiniame klu
be gaisro metu žuvo 31 turistas, daugiausia 
iš Skandinavijos kraštų.

— Urugvajaus kariuomenė sunaikino ne
didelę grupę partizanų, vadinančią save 
gruodžio dvidešimt antrosios sąjūdžiu (21 
to sąjūdžio narys suimtas).
- — Maroke pradėta svarstyti byla 14 žy
mių marokiečių, tarp jų 6 buvusių miinis- 
terių, įsipainiojusių į korupciją ir finansi
nius skandalus.

— Kambodijos vyriausybė įsakė areš
tuoti kiekvieną, kas perka triušius, nes ko
munistų teroristai prie triušio pritvirtina 
plastikinių sprogmenų ir paleidžia juos ne
toli armijos pozicijų.

— Kai Johannesburge (Pietų Afrika) 
pradėjo dvi zulų giminės suvedinėti sąskai
tas ietimis, geležiniais kuolais ir ginklais, 
baltieji dingo iš miesto gatvių.

— Vatikanas užmezgė diplomatinius san
tykius su naująja valstybe — Bangladeša 
(buvusiu Rytų Pakistanu).

— Kas norės apsigyventi savivaldą tu
rinčioje Britanijos saloje Jersey ir ten nau
dotis teise mokėti mažą pajamų mokestį, 
pigiai pirkti cigaretes ir gėrimus, turės 
įrodyti, kad turi banke ne mažiau kaip 100 
tūkst. svarų, namus galės pirkti ne mažiau 
kaip už 40 tūkst. svarų, ir per metus iš jo 
vistiek pajamų mokesčio bus išreikalauta 
ne mažiau kaip 3 tūkst. svarų.

— JAV buvo susirinkę į savo metinę kon
ferenciją 600 alaus kanių rinkėjai (kai ku
rie jų turi savo kolekcijose kanių dar iš 
1930 m., o iš viso, pasirodo, yra surinkta 
apie 12 tūkst. rūšių kanių!).

— Dėl streikų praleistų darbo dienų 
skaičius Britanijoje šiais metais jau yra 
daugiau kaip 20 mil. ir iki galo metų gal 
pasieksiąs 25-30 mil.

— Nobelio taikos premija šiais metais 
nebus skiriama.

— 12 rumunų turistų pasiprašė Italijoje 
politinio prieglobsčio.

SOVIETINIAI BOMBONEŠIAI GERESNI
Pagal dabar paskelbtuosius duomenis, 

sovietiniai nauji 1.500 mylių per valandą 
greičio bombonešiai yra geresni už ameri
kiečių. Tokie amerikiečių supersoninai lėk
tuvai BĮ būsią baigti ne anksčiau kaip 1974 
m.

GRYBŲ DERLIUS
Iš Lietuvos rašo, kad ten šiais metais ne

paprastai daug grybų. Tuo tarpu javų ir 
bulvių derlius, dėl sausos vasaros ir lietin
go rudens, bus katastrofiškai blogas.

DBLS Gloucesterio skyriaus pirm.
KAZIMIERUI STONAICIUI mirus, 

užuojautą jo artimiesiems reiškia ir kartu 
liūdi

Vyties klubo ir DBLS Bradfordo skyriaus 
valdybos ir nariai

DBLS Gloucesterio Skyr. pirmininkui 
K. Stonaičiu! staigiai ir netikėtai mirus, 

skyriaus nariams ir artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba

8 TEISIAMI VILNIUJE
Rugsėjo 26 d. „The Guardian“ iš

sispausdino tokį Reuterio agentū
ros rugsėjo 25 d. pranešimą iš Mas
kvos, pavadintą „Kaunas riots: 8 
on trial“:

„Lietuvoje šiandien pradėta as
tuonių žmonių byla, kilusi, kaip at
rodo, ryšium su gegužės mėn. riau
šėmis Kaune. Pagal Tasso žinių 
agentūros pranešimą, tie astuoni 
Lietuvos aukščiausiojo teismo Vil
niuje teisiami už „chuliganiškus 
veiksmus ir grubų viešosios tvarkos 
pažeidimą“.

„Tassas sako, kad didžioji dalis 
tų teisiamųjų buvo girti, kai nusi
žengė. Agentūra pabrėžė, kad pa
gal sovietinius įstatymus tai yra 
sunkinanti aplinkybė. Du kaltina
mieji, Antanas Kačinskas ir Kazys 
Grinkevičius, jau ir anksčiau esą 
buvę nusikaltę.

„Sovietinė valdžia už gegužės 
mėn. riaušes Kaune, antrajame di
dumu Lietuvos mieste su 250.000 
gyventojų, kaltę meta „mažai gru
pei chuliganų“. Ji sako, kad tasai 
jaunuolis, kurio susideginimas da
vė pradžią neramumams, buvo psi
chiškai nesveikas. Neoficialiais 
pranešimais, riaušės tęsėsi dvi die
nas, ir jų pasėkoje žuvo policinin
kas ir buvo keli šimtai areštuotų.

„Neoficialus pranešimas taip pat 
sako, kad žuvusysis jaunuolis, Ko
mas Kalanta, savo susideginimo 
motyvą yra nurodęs politinį.

„Oficialioji spauda yra reiškusi 
stiprių užuominų, kad 1940 m. Sov. 
Sąjungos okupuotoje Lietuvoje te
bėra stiprus tautinis jausmas. Kaip 
atrodo, nepakankamo lietuvių lo
jalumo valdžiai centras yra katali
kų Bažnyčia. Anksčiau šiais metais 
apie 17.000 katalikų pasirašė sovie
tiniams vadams skirtą peticiją, 
prašydami didesnės laisvės Bažny
čiai.

„Pats faktas, kad byla vyksta 
Lietuvos aukščiausiame teisme, ro
dytų, kaip rimtaį į tai žiūrima. O 
kad ji vyksta Vilniuje, tai, matyt, 
valdžia tuo tikisi išvengti sukelti 
naujus neramumus Kaune“.

K. ŠKIRPOS ATSIMINIMAI

Lietuvos gen. štabo pulkininkas ir diplo
matas Kazys Škirpa paruošė spaudai atsi
minimų ir dokumentų knygą. Joje pasako
jama apie laikotarpį prieš antrąjį pasauli
nį karą, karo metą, pastangas išlaisvinti 
Sov. Sąjungos okupuotą Lietuvą ir prieši
nimąsi nacių kolonizaciniams siekimams.

Šiam darbui, kurio rankraštis turi 740 
psl., išleisti telkiamos lėšos.

MECENATAS PETRAS B. VARKALA
DBLS steigėjas ir pirmasis pirmi

ninkas, DBLS garbės narys Petras 
B. Varkala pastaraisiais metais dos
niai vis remia lietuviškus reikalus 
pinigais, tuo viskam ir visur būtinu 
daiktu, be kurio daug dalykų nepa
judėtų nė iš vietos. O pinigas išju
dina, pagyvina, sukelia entuziazmo.

Juk P. B. Varkala, kaip atsime
name, prieš kurį laiką 100 svarų 
buvo paskyręs „Europos Lietuviui“, 
kad jis bent retkarčiais didesnis iš
eitų. Mūsų žiniomis, jis didele suma 
parėmė J. Glemžos su kolektyvu 
paruoštosios knygos „Žemės ūkio 
gamybinė kooperacija nepriklauso
moje Lietuvoje 1920-1940“ išleidi
mą. Dabar štai vėl P. B. Varkala, 
kaip čia spausdinamieji laiškai ro
do, dideliu mostu ir stambia pinigų 
suma ryžtasi būti mecenatu savo
sios literatūros, kad ji eitų į platų
jį pasaulį. Graži mecenatinė pinigų 
suma, brangi mintis teigiamai ver
tinti savo rašytojų žodį ir rodyti su
sirūpinimą padėti jam, žinoma, 
rinktiniam, pačiam geriausiam 
praskinti kelią į kitas tautas!

Štai tas dabartinis gražus P. B. 
Varkalos mostas. Rugsėjo 3 d. jis 
Lietuvių Rašytojų Draugijos Pir
mininkui kun. L. Andriekui parašė 
tokį laišką:

„Didžiai Gerb. Pirmininke,
„Stebėdamas ir aukštai vertinda

mas mūsų rašytojų kūrybingą dar
bą emigracijoje, dažnai pagalvoju, 
kad jų nuopelnai mūsų tautai būtų 
dar didesni, jeigu jų kūryba būtų 
prieinama platesnei pasaulio vi

BULVIAKASIO TEMA
Rugsėjo 23 d. „Tiesoje“ išspausdintojo 

plano duomenys rodo, kad bulvių pristaty
mas parduoti valstybei iš privačių sklypų 
Lietuvoje dar tik pradedamas. Tik du ra
jonai didele dalimi jau yra įvykdę sau 
paskirtąjį planą — Kaišiadorių pristatė 
70,7 procentus, o Utenos 63,8 proc. Kai ku
rių rajonų pristatymai sukasi apie keliolika 
procentų, kai kurių tik apie kelis, o, pvz., 
Jurbarkas tik 2,1 proc. (iš numatytųjų 1050 
tonų tik 22), Zarasai 3 proc. (iš 900 t tik 
27). Todėl kooperatyvų valdyba (koopera
tyvams pavesta tą supirkimo darbą vykdy
ti) skundžiasi, kad bulvių supirkimas iš 
gyventojų dar nepatenkinamai organizuo
tas. Kaip nurodoma, smarkiai atsilieka ir 
dėl to rimtą susirūpinimą kelia Anykščių, 
Biržų, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Lazdi
jų, Pasvalio, Plungės, Raseinių, Šilalės, Tra
kų, Vilkaviškio ir Zarasų rajonai. Tai jau 
ir kooperatyvų sąjungos valdyba savo pra
nešimą baigia tokiu raginimu:

„Reikia atlikti didelį aiškinamąjį darbą 
gyventojų tarpe, išaiškinti, kad šios bulvės 
siunčiamos miestų darbo žmonėms, kurie 
savo ruožtu teikia žemdirbiams daug ma
šinų, įrengimų ir įvairių prekių. Nuo to, 
kaip sėkmingai bus organizuotas bulvių su
pirkimas iš gyventojų, žymiu mastu pri
klausys ii- visos bulvių supirkimo užduo
ties įvykdymas“.

Vadinas, arba gyventojai neturi laiko sa
vo sklypeliuose bulvių kasti ir .skubėti par
duoti valstybei, arba jie, matydami, kad 
javų derliai yra skurdūs ir nežada sočiai 
duonos, nukastas žada pasilikti sau.

Bulviakasio reikalui apskritai skirtas 
„Tiesos“ tos dienos vedamasis. Jame nuro
dyta, kad iki tos savaitės pradžios krašto 
kolūkiuose, tarybiniuose ir kituose ūkiuose 
jau nukasta apie 36 procentai bulvių. Bet,

VINCO KRĖVĖS LITERATŪRINĖ 
PREMIJA PASKIRTA JUOZUI 

KRALIKAUSKUI
Devintosios VINCO KRĖVĖS LITERA

TŪRINĖS PREMIJOS jury komisija (Vin
cas Piečaitis — pirm., Daina Kerbelytė — 
sekr., dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, V. 
A. Jonynas, dr. Henrikas Nagys) savo bai
giamajame posėdyje, įvykusiame 1972 m. 
rugsėjo 21 d., balsų dauguma paskyrė V. 
Krėvės lit. premiją (už 1970 ir 1971 m. lais
vajame pasaulyje.išleistas grožinės liet, li
teratūros knygas) Juozui K r a 1 i- 
k a usk ui už jo istorinį romaną „VAIŠ
VILKAS“. šią premiją (500 dol.) skiria kas 
antri metai Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje. Premijos iškilmingas įtei
kimas įvyks lapkričio 4 d. Montrealyje.

Iki šiol Vinco Krėvės Literatūrinę pre
miją yra laimėję šie rašytojai: J. Aistis, J. 
Mekas, A. Mackus, V. Ramonas, M. Kati
liškis, K. Ostrauskas, A. Vaičiulaitis, K. 
Barėnas.

Dabartinės premijos laureatas J. Krali- 
kauskas gyvena Toronto mieste, Kanadoje.

Sekantis rimčiausias varžovas buvo Kos
to Ostrausko dramų rinkinys „KVARTE
TAS“.

suomenei. Iki šiol aš labai mažai 
girdėjau apie lietuviškų knygų ver
timus į anglų, prancūzų ar vokiečių 
kalbas. Norėdamas šį reikalą pa
skatinti, aš paskirčiau £1000, — 
(apie 2500 dolerių) premijai. Jeigu 
Jūsų draugija šiai minčiai pritartų, 
tada būtų galima pasvarstyti, ko
kiomis sąlygomis, kada ir kam to
kia premija būtų paskirta.

„Būtų įdomu išgirsti šiuo reikalu 
Jūsų nuomonę“.

Lietuvių Rašytojų Draugijos Pir
mininkas kun. Leonardas Andrie- 
kus atsakė Petrui B. Varkalai tokiu 
rugsėjo 14 d. laišku:

„Gerb. Pone — Malonus Lietuvių 
Raštijos Mecenate,

„Savo ir Lietuvių Rašytojų Drau
gijos vardu nuoširdžiausiai dėkoju 
Jums už gilų dėmesį mūsų literatū
ros vertimams į kitas kalbas ir pa
žadėtą tam tikslui stambią pinigi
nę premiją. Tai brangi staigmena, 
kurios mes esame labai reikalingi.

„Mėnesio bėgyje sukviesiu Lietu
vių Rašytojų Draugijos valdybą po
sėdžiui, ir mes iš visų pusių svars
tysime, kaip prasmingiau įgyven
dinti Jūsų pasiūlymą. Taip pat per 
tą laiką ir paskirai pasitarsiu su 
žymesniais lietuvių rašytojais, kas, 
jų nuomone, šiuo atžvilgiu geriau
sia padarytina. Tada Jums duosiu 
atsakymą.

„Šiuo laišku gi prie padėkos jun
giu ir nuoširdžius linkėjimus Jums, 
taip kilniai susirūpinusiam išvesti 
mūsų rašytą žodį į pasaulį“. 

turint galvoje šių metų sąlygas, tokia pa
dėtis nesanti visiškai patenkinama.

Bulviakasiui esančios mobilizuotos visos 
jėgos, net pristabdyti kiti darbai.

Daugelyje ūkių dirba studentai ir moks
leiviai. Pvz., Joniškio rajone dirba Kauno 
Politechnikos ir Šiaulių Pedagoginio insti
tutų studentai. Kauniškių talkininkavę 900.

Vedamasis baigiamas tokiu reikalavimu:
„Šiemet respublikos ūkiai turi parduoti 

valstybei nemaža bulvių. Pardavimas netu
ri atitrūkti nuo bulviakasio — privalome, 
atrinkę geras bulves, išsyk jas vežti į su
pirkimo punktus. Laiku atsiskaityti su vals
tybe — žemdirbių pareiga, jų garbės reika
las“.

LIEŽE SUSILAUKTA LAURŲ
Liežo konkurse Vilniaus styginis 

kvartetas apdovanotas aukso me
daliu. Kvartetą sudaro Audronė 
Vainiūnaitė (I smuikas), Petras 
Kunca (II smuikas), Donatas Kat
kus (altas) ir Augustinas Vasiliaus
kas (violončelė).

Maskvos kvartetui ir rumunų 
muzikantams paskirta antroji pre
mija.

Laimėjęs vilniečių kvartetas yra 
susikūręs prieš šešetą metų. Kvar
teto nariai yra baigę Maskvos P. 
Čaikovskio vardo konservatoriją.

Prieš aštuonetą metų Lietuvos 
kvartetas tokiame pat konkurse 
gavo antrąją vietą.

SEPTYNIOS dienos
Bcndradarbiautojai bus pradėti teisti

Bangladeša sakosi pradėsianti teisti tuos, 
kurie kaltinami bendradarbiavę su Pakis
tano vyriausybe ir pareigūnais, kol kraštas 
dar neturėjo nepriklausomybės.

Tokių kaltinamų esą kalėjimuose 32.000 
ir tūkstančiai dar būsią suimta.

Egipto medvilnė
Nuo 1955 m. Egiptas savo medvilnę ati

duodavo Sov. Sąjungai, atsilygindamas už 
tiekiamuosius ginklus. Sov. Sąjunga tą 
medvilnę pardavinėdavo pasaulio rinkose.

Dabar Egiptas skelbiasi pats pardavinė- 
siąs savo medvilnę.

Rinkimai lapkričio 19 d.
Vakarų Vokietijos vyriausybinė koalici

ja nebeturi parlamente jokios daugumos, 
dėl to kanc. Eirandtas iškėlė pasitikėjimo 
klausimą, jo negavo, parlamentas paleidžia
mas, ir lapkričio 19 d. bus rinkimai.

Ar Afrika pradės kariauti?
Buvusio Ugandos prezidento Obotės ša

lininkai, susimetę Tanzanijoje ir t'en išėję 
apmokymą, užpuolė savo kraštą.

Keršydamas už tai, Ugandos prez. Ami
nas ne tik grasina Tanzanijai karu: jo avia
cija jau tris kartus bombardavo. Tanzani-
ja ruošiasi pulti Ugandą.

Afrikos vienybės organizacijos vadai 
stengiasi sutaikyti abu kraštus, kad nepra
sidėtų tikras karas.

Libija vistiek atsiuntė kariuomenės
Libijai siųstuosius lėktuvais karius ir 

ginklus Ugandai padėti Sudanas grąžino.
Bet kitais keliais, ne per Sudaną, siųsto

ji parama pasiekė Ugandą.

Valomi Bangladešos valdantieji
Bangladešoje vis didėja nepasitenkinimas 

valdančiąja partija, ypač dėl korupcijos ir 
apsileidimo. Partijos žinioje yra ir maisto 
paskirstymas.

Matydamas, kad opozicijos vadai sutrau
kia apie save minias, min. pirm. Ramanas 
išmetė iš parlamento 19 savo partijos na
rių už panaudojimą sau turtėti gyventojams 
skirto maisto, žada pašalinti net mdniste- 
riu.s.

Ginklai Sirijai
Sovietiniai ginklai dideliais kiekiais ke

liauja į Siriją, patį draugiškiausią Sov. Są
jungai arabų kraštą.

Kai Egipto prez. Sadatas sovietiniams 
patarėjams įsakė išsikraustyti, Sirijos prez. 
Assadas nepasekė jo pavyzdžiu. Dėl to Sov. 
Sąjunga atsilyginanti draugams, tuo pačiu 
iš naujo sustiprindama savo padėtį ara
buose.

O Sirijai reikia ginklų, nes jos vadai ner
vingai laukia Izraelio masyvaus puolimo.

Sovietiniai ginklai palestiniečiams
Sov. Sąjunga lėktuvais į Damaską, Siri- 

jon, atgabeno 12 'tonų ginklų palestiniečių 
partizanų Al Fatah organizacijai.

Pirmas esąs toks atvejis, kai Sov. Sąjun
ga atvirai remia tokią partizaninę organi
zaciją.

BLOKADA APEINAMA
Šiaurės Vietnamo uostai buvo užblokuoti, 

ir tikėtasi, kad tuo bus suduotas kariaujan
čiam kraštui didelis smūgis.

Dabar Pietų Vietnamo žvalgyba skelbia, 
kad Šiaurės Vietnamas sugeba apeiti blo
kadą.

Tiekimas vyksta per Kiniją sausumos 
keliais, bet Šiaurės Vietnamas išmokęs ir 
blokadą apeiti.

Pastaruoju metu, sako, netoli kranto plū
duriuoja daugybė laivų, atgabenusių pre
kes. Prekės dedamos į plastikinius maišus 
ir plukdomos į krantą. Daugiausia tai būna 
100 svarų maišai su ryžiais, atgabenamais 
iš Kinijos. Tokiu būdu per 5 valandas nak
tį pasiunčiama į krantą iki 100-150 tonų 
prekių. Naudojamasi potvynio metu naktį.

Metereologai spėja, kad taip apeiti blo
kadą bus galima dar keletą savaičių, kol 
pasikeis orai.

MEISTRŲ IR KITOKIE VARDAI
Muencheno olimpiados dalyvei plaukikei 

Birutei Užkuraitytei iš Kauno suteiktas 
TSRS tarptautinės klasės sporto meistro 
vardas.

Kiek anksčiau TSRS nusipelniusių sporto 
meistrų vardai buvo suteikti vilniečiams 
olimpiniam čempionui kanojos irkluotojui 
Vladui Česiūnui ir sidabro medalį gavusiai 
bėgikei Nijolei Sabaitei. Sabaitės trenerei 
Felicijai Karoblienei suteiktas TSRS nusi
pelniusios trenerės vardas.

Be to, Sov. Sąjungos kūno kultūros ir 
sporto komitetas TSRS sporto meistrų var
dus suteikė plaukikams vilniečiams Ritai 
Alškaitei ir Vladimirui Tetervovui, kaunie
čiams Vytautui Katkevičiui ir Evaldui Sky
riui ir kaišiadoriečiui Jonui Murnikovui.

Tanakos nuolankumas
Nuvažiavęs į Kiniją, Japonijos min. pirm. 

Tanaka oficialioje kalboje atsiprašė dėl lig
šiolinių blogų santykių tarp abiejų kraštų. 
Norvegai nenori Bendrosios Rinkos

Referendumu atsiklausiant, norvegai nu
balsavo, kad nereikia įsijungti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę — Bendrąją Rin
ką.

Duona ir bulvės
Nors Sov. Sąjunga jau pasirūpino nusi

pirkti grūdų JAV, Kanadoje ir Australijo
je, bet dar vis teberašoma, kad pavojus 
pritrūkti duonos nesąs praėjęs.

Viltys dar esančios dedamos į vakarų Si
birą ir Kazachstaną, bet ten lietūs užėjo 
kaip tik prieš pdūtį pradedant.

Bulvės taip pat ne visur užderėjo, o kai 
kur dėl lietų ėmė pūti.

Daugiau kaip 4.000
Skelbiama, kad Rytų Vokietija už iš Va

karų Vokietijos grąžinamus šnipus, už va
karietišką valiutą ar prekes nuo 1969 m. 
pagal slaptus abiejų kraštų susitarimus yra 
paleidusi daugiau kaip 4.000 politinių kali
nių, kurių daugumas paleisti atvažiuoja į 
V. Vokietiją.

Australijos kviečiai Kinijai
Kinija nupirko.iš Australijos milijoną to

nų kviečių už 65 mil. australiškų dolerių 
(31 mil. svarų).

Pasimatymo antspaudas
J Kiniją santykių užmegzti nuvažiavęs 

Japonijos min. pirm. Tanaka buvo priim
tas Mao Cetungo ir prasikalbėjo su juo vi
są valandą, ir japonų sluoksniai laiko tai 
lyg ir kokiu ant'spaudu naujiems santy
kiams tarp abiejų tautų.

Bet kalbėjęsi jie ne apie .politiką, bet apie 
maistą, budizmą dr literatūrą.
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MYKOLO KRUPAVIČIAUS 
ATSIMINIMAI

Mūsų skaitytojai pakankamai mėgsta at
siminimus, ibet, ter būt, ne dėl to nemaža ' 
tos srities knygų pastaraisiais metais iš
leidžiama. Čia, svetur, daug turime tokių 
žmonių, kurie susilaukė senatvės, o jie sa
vo metu išgyveno kuo nors reikšmingus 
laikus, dėl to turi ką kitiems papasakoti, 
tai štai ir pasakoja, palieka raštu savo liu
dijimą. Kažkaip ir laiko svetur jie turi dau
giau (savame krašte, greičiausia, būtų vis 
ėję kokias nors pareigas iki pat paskutinės 
dienos, bent a augumas jų), ypač sulaukę 
senatvės.

Mes, skaitydami tokias atsiminimų kny
gas, turime malonumo susigrąžinti praeitį, 
jei ir ne mūsų, nors kitų išgyventą ir su 
smulkmenomis pateiktą.

Dabar, štai, susilaukėme naujos stambios 
atsiminimų knygos: Mykolo Krupavičiaus 
Atsiminimai (išleido čikagiškis Lietuviškos 
Knygos Klubas, didelio formato 364 psl., 
kietai įrišta, aprūpinta Vytauto Virtau 
pieštu aplanku, kaina 10 dot). Tur būt, ta 
knyga galėjo pasirodyti jau žymiai anks
čiau, nes iš įvado sužinome, kad ji buvo su
rašyta, kai autorius tebegyveno Vokietijo
je, kažkada prieš 1957 m., ir surašė viską 
dr. V. Literatais. Rankraštis taip ir gulėjo 
nejudinamas, kol prel. M. Krupavičiaus tes
tamento vykdytojai nepasirūpino (tur būt, 
velionis įbuis palikęs tam reikalui ir šiek 
tiek dolerių, kad ir kieti viršeliai išėjo...).

Rrel. M. Krupavičius reikšmingas žmo
gus 'buvo ir Lietuvoje ir svetur. Mažų ma
žiausia, visiems žinoma, kad jis žemę Lie
tuvoje dalijo, o svetur Vilkui vadovavo.

GEN. ST. RAŠTIKIO ATSIMINIMŲ 3- 
ČIAS TOMAS „ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ 
JAU RIŠYKLOJE, PASIRODYS LAPKRI
ČIO PRADŽIOJ.

To paties autoriaus atsiminimų pirmieji 
du tomai susilaukė nepaprasto susidomėji
mo ir Ibuvo greitai išpirkti. Trečias tomas 
yra nemažiau aktualus, apima 616 psl., 
iliustruotas, kietais viršeliais, skoningai iš
leistas.

Kaina Europoje: $12.00 mokami vietine 
valiuta, ji lygi 37 DM arba 5 svarams. Pre
numeratoriai, atsiuntę pinigus iki lapkri
čio 10 d., moka $10.00 vietine valiuta, lygi 
30 DM arba 4 svarams. Platintojai, per
kantieji 5 egz. ar daugiau, sąlygas gauna 
iš leidyklos. Leidžia Akademinės Skautuos 
Leidykla .su nuolaida ne JAV dolerio kraš
tams.

Prenumeratos atkarpa: Vardas, pavardė; 
užsisakiau — egz. x $12.00; adresas. Siun
čiu $ — Siųsti tik čekius arba perlaidas. 
Čekiai rašomi — „Filisterių Skautų Są
junga“ vardu.

Prenumeratas siųsti: A. V. Dundzila, 
Akad. Skautijos Leidykla, 4339 W. 83 
Street, Chicago, Ill. 60652 USA.

Admirolo sūnus
Iki piet mes buvome laisvi. Tėvai mums 

leido žaisti didžiuliame Petro-Povilo, par
ke. Tatai reiškė, kad mes galėjome skersai 
ir išilgai valkiotis, žaisti ir dirbti, ką tik 
norėjome. Negalima buvo tik patekti sar
gams į nagus. Mes rudenį mielai rinkome 
giles ir nešėmės namo, kad motinos, sude
ginusios jas, mums kavos išvirtų, o sargai 
jas atimdavo ir sužerdavo parke laiko
miems žvėrims, šįkart buvo vasaros galas, 
ir gilių dar nebuvo. Mes nežinojome, ką 
veikti.

— Eikiva prie Nevos, — pasiūlė mano 
pusbrolis Justinas, mūsų Justu vadinamas.

— O kas ten? — paklausė mūsų ram
biausiasis, Petras, kuriam mieliausia bu
vo svajingai sėdėti ant suolo ir žiūrėti į 
praeivius.

— O, ten įdomu. Ten vienas dailininkas 
tapo paveikslą, — tarė Justas ir reikšmin
gai apžvelgė mus penkis. — Žinai, Algir
dai, jis barką nupiešė raudona spalva. — 
Justas žinojo, kad aš piešiu ir turiu didelę 
knygą „Menas visiems“ rusų kalba.

— Tai kas čia mums dailininkas, — nu
kniaukė Petras, — lyg mums tas įdomu.

— Barkose vyrai kokoso riešutus :š- 
krauja į vežimus, — tarė Justas.

— Ką? — tarė Adomėlis. — Vyrai! mū
sų gatvėje vakar prakiuro maišas, bet po
licininkas neleido rinkti. Eikiva.

Ir mes tekini nubėgome, Justo vedami. 
Tik tai, ką mums Justas pasakojo, nerado
me. Dailininko nebuvo, o barža, matyt, jau 
buvo tuščia, nes lentos, kuriomis vyrai 
vežiojo savo sunkiai pakrautus karukus, 
buvo nuimtos.

— Tai nieko nereiškia, — tarė Justas, 
— reik paieškoti, gal dar koks riešutas 
guli čia pakrantėje.

Mes išsisklaidėme ieškoti po visą apylin
kę, kur buvo kraunami vežimai, bet visur 
buvo tuščia. Jei koks riešutas kuriam pa
sitaikė, tai buvo arba supuvęs, arba kar
tus. Jau rengėmės apleisti šią vietą, kai 
Petras pasilenkė ir pakėlė nuo žemės dide
lį riešutą. Visi subėgome žiūrėti. Mes pa
vydulingai žiūrėjome į laimikį.

— Mes jį pasidalysime — tarė Petras. 

Bet atsiminimuose neprieinama nė iki že- 
! mės dalijimo. Žinoma, labai gaila, kad nie
kas nepasiryžo užrašyti tų vėlesnių laikų, 
jeigu pats autorius nesiėmė tai padaryti (o 
kad jis nesiėmė, taip pat keista: prelatas 
juk mokėjo rašyti!).

Šioje knygoje jis pasakoja apie savo gim
tuosius namus, mokymąsi mokytojų semi
narijoje, mokytojavimą Lenkijoje ir Papi
lėje, mokslo metus Seinų kunigų semina
rijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje, 
apie Talino, Voronežo laikus, vokiečių ne
laisvę ir lietuvių organizavimąsi savo kraš
te.

Kai Mykolui Krupavičiui, išėjusiam pra
džios mokslą, teko apsispręsti, kuo būti at
eityje, padėti galėjo tik motina, nes tėvas 
kaip išėjo į Ameriką laimės ieškoti, taip ir 
nebegrįžo. O busimasis prelatas ir kalviui 
mėgdavo padėti ir valsčiaus raštinėje pasi
praktikuodavo, kol prieita išvados, kad ge
riausia <bus pasirinkti mokytojo profesiją. 
Taip jis 1900 m. pateko į Veiverių mokyto
jų seminariją ir atsiminimuose papasako
ja, kaip jam ten sekėsi, kokie buvo moki
niai, kokie mokytojai. Iš mokytojų, tur 
būt, aiškiausia charakteristika pateikiama 
Tomo Žilinsko, kuris seminarijoje mokė 
lietuvių kalbos.

Bet M. Krupavičius, pasirodo, jau nuo 
anų seminarijos laikų ibuvo visuomenės 
žmogus — priklausė slaptai lietuvių kuo
pelei, skaitė ir platino lietuviškus raštus, 
nuolat rizikuodamas ii susidurdamas su 
pavojais. Jis dalyvavo mokinių streike (už 
tai jam buvo atimta stipendija ir sumažin
tas elgesio pažymys).

Baigęs seminariją, turėjo rinktis, kur ei
ti dirbti — į Rusiją ar į Lenkiją. Krupavi
čius pasirinko Lomžos apygardą ir pateko 
į tokią Penchratką, didelį kaimą (Lomžoje 
ir apylinkėse mokytojavo ir daugiau lietu
vių). Sąlygos buvo skurdžios, bet Krupavi
čius ir čia įsitraukė į visuomenės darbą, ir 
dėl to veiklumo net ir nekaltai jis buvo 
persekiioj amas.

Krupavičiaus mokytojavimo metai buvo 
neilgi — tik trejetas, ir reikia džiaugtis, 
kad jis atsiminimuose apie tuos metus pa
sakoj® ne tiek apie pačią mokyklą, kaip 
t'en tavo kas dėstoma, kiek apie anuometi
nes sąlygas, žmones, su kuriais jam teko 
susidurti, jų kultūrą, papročius. O jeigu 
pora puslapių paskirta priklydusiam kati
nui ir benamiu! šuniui ir jų charakteriams, 
ypač to san ibemardo, tai, sakytume, skai
tytojui vien proga atsikvėpti, atsigauti, pa
sijusti vaižgantiškoje aplinkoje.

Atidirbęs mokytoju porą metų Lenkijoje, 
vienerius Papilėje, M. Krupavičius ryžosi 
stoti į kunigų seminariją, turėdamas jau 
23 m. amžiaus. Tai buvo 1908 m. Seinų se
minarijoje 'anuomet tavo įtempti santykiai 
tarp lietuvių ir lenkų, ir dėl to kildavo ne- 

I susipratimų. Lenkus ten palaikydavo ir lie
tuvius persekiodavo garsusis Jalbžykovs- 

— Kas turi peilį?
Peilio niekas neturėjo.
— Galima akmeniu suskaldyti — tarė 

Justas.
— Ne, netinka — pasakė Petras. Savai

me suprantama, akmeniu skaldant, būtų 
daug nuobirų, o mums buvo kiekvienas 
trupiniukas brangus.

— Reikia paprašyti ką nors peilio, — 
galvojo Adomėlis. Tik nieko nebuvo ma
tyt, o mes norėjome to riešuto paragauti, 
nes atrodė labai skanus.

Petras nukando gabaliuką.
— Vyrai, skanus, — pareiškė jis mums.

ALGIRDAS PENKAITIS

— Duok ir mums atsikąsti, — maldavo 
Justas.

— Ne, — nutarė Petras, — reikia peilio ir 
lygiomis padalyti.

Prie kanalo, teisingiau užtvankos, triū- 
sinėjo gal kokių šešiolikos metų berniu
kas, kurio mes anksčiau nepastebėjome. 
Mes būriu nužingsniavome pas jį, lyg vie
nos minties vedami. .Berniukas laikė 
rankoje puikų žaisliuką — didelį laivą, 
didžiausią, kokį mes tik matėme žaislų 
krautuvėje, į kurį mes ne kartą seilę ryda
mi žiūrėdavom. Vaikas buvo gerai apsi
rengęs, matyt, turtingų tėvų sūnus.

—Ko jūs čia norit? — aprėkė jis mus, 
ir mes sustojome išsižioję, nedrįsdami žo
džio pratarti, taip visa jo povyza ir jo bal
sas mus apglušino. — Eikit šalin! Ko čia 
valkiojatės? — aprėkė jis mus ir vėl ir 
laisva ranka pamojo grasinamai. Tie žo
džiai mus paveikė kaip perkūnas. Mes irgi 
padorių tėvų vaikai, ne kokių vagišių ar 
nusikaltėlių. Mums buvo pikta. Vienas į 
kitą pasižiūrėję, mes būtume šį akiplėšą 
sudraskę. Tik mums buvo aišku, kad mes, 
šešių ir vyriausiam aštuonių metų vyrai, 
negalime su šiuo didžkiu rungtis. Atsipei
kėjo Petras.

— Mes norime ‘peilio.
— Peilio? Okam jums peilis?
— Mes turime kokoso riešutą ir norėtu

me pasidalyti.
Berniukas apžvelgė mus kiekvieną at

skirai, lyg nustebęs, kad čia mažesni už jį 

kis, anuomet ten profesoriavęs ir ėjęs vi- 
ceregento pareigas (o vėliau Vilniaus arki
vyskupas). Jalbžykovskio teko saugotis ir 
nuo jo nukentėti ir M. Krupavičiui. Šio 
lenko ir lenkintojo portretas atsiminimuo
se pristatytas tamsus (seminaristai anuo
met ir apmušdavo savo persekiotoją). 
Suprantama, kad Jalbžykovskis persekiojo 
Krupavičių kaip lietuviškai veiklų semina
ristą.

Patekęs į Petrapilio dvasinę akademiją, 
M. Krupavičius dar labiau įsitraukia į lie
tuvišką darbą, nes čia jau nebebuvo reika
lo slapstytis, kaip seminarijoje. Jis čia pir
mininkauja lietuvių studentų draugijai. 
Akademijos studentai jau plačiai reiškėsi 
— redagavo ir leido laikraščius, dalyvavo 
visuomenės gyvenime. Nors ir kiti atsimi
nimų autoriai (Vaitkus, Būčys) yra pasa
koję apie akademiją ir kai kuriuos jos pro
fesorius ar studentus, kurių dalis vėliau 
nepriklausomoje Lietuvoje taip pat reiškė
si aukštuomenės viršūnėse, kai kuriuos bū
dingus jų bruožus nupiešia ir M. Krupavi
čius.

Prasideda pirmasis pasaulinis karas. M. 
Krupavičius, tęsdamas studijas, dar pasi
ima nuo karo nukentėjusiems šelpti drau
gijos pirmininko pareigas Taline, kas pa
reikalavo nemaža darbo. Grįžęs į Petrapilį 
ir baigęs studijas, buvo pakviestas į Voro
nežą lietuvių gimnazijos kapelionu. Tai jau 
buvo 1917 m. pavasaris, revoliucijos ir mi
tingų laikas. Žinoma, į sūkurį įsitraukė ir 
Krupavičius. Dėl prasidėjusio sauvaliavi
mo ne vienas lietuvis tavo pradėtas perse
kioti. Tų persekiojimų atbalsiai dar retkar
čiais ir šiandien prakiūra net mūsų perio
dikoje. Grasinamas sušaudyti, iš tų Voro
nežo politinių sūkurių M. Krupavičius ryž
tasi įsunkiai, ilgai ir pavojingai ir rizikin
gai kelionei į Lietuvą. Laimė jį lydi, ir jis 
patenka į vokiečių okupuotą Lietuvą, čia 
praeina nuotykingus entlauzungus, varinė
jimus, tardymus ir įsijungia į Krikščionių 
demokratų partijos darbus, kaip generali
nis sekretorius. Tiems ano meto rūpes
čiams skirti paskutinieji 'atsiminimų pus
lapiai.

Be abejo, įskaitytoj ai su malonumu per
skaitys šiuos atsiminimus, kas nepagailės 
dešimt dolerių. Atsiminimai tiršti faktais, 
be didelių ištęstų filosofavimų. O perstai- 
čiusieji apgailės, kad vistas baigiasi taip 
nelaiko, kad prelatas vėlesnių metų atsi
minimus nusinešė su savim. Bet ne vien su 
juo šitaip yra atsitikę.

K. Abr.

LIETUVIŲ PATENTAI

„Technikos žodis“, leidžiamas Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos, 
paskelbė lietuvių išradėjų patentus 1957 m.

JAV buvo užregistruota 359 patentai, 
Prancūzijoje — 6, Kanadoje — 5, V. Vokie
tijoje — 3, Belgijoje — 2, Didž. Britanijoje 
1, Olandijoje 1, Rusijoje 1.

Iš tikrųjų lietuvių išradėjų patentų yra 
ir daugiau, bet ne visi palėkę į „TŽ“ pus
lapius.

taip sutartinai nori kažką labai realaus 
padaryti. Gal jis iš mūsų veidų išskaitė, 
kad mes inteligentų tėvų vaikai, ir apsi- 
galvojo.Tada jis griebėsi kišenių ir ištrau
kė lenktinį peilį. Petras, pratiesęs ranką, 
suskrubo jo paimti, o mes iš paskos.

— Na, tik tuojau gi išnykit! — suriko 
jis tvirtu, kaip suaugusio, įsakančiu balsu. 
Tik mes jau pamatėm, ko kiekvienas mū
sų troško patirti, ką jis čia tame tvenkiny 
daro. Mes matėme daug laivų, visus tuos, 
į kuriuos tegavome progų pasižiūrėti krau
tuvės lange. Petras supiaustė riešutą, pei
lį sugrąžinęs, smalsiai žiūrėjo į didžiulį 
laivą berniuko rankoje, ir jo žvalios aku
tės maldavo leisti jam palaikyti rankose 
tą žaisliuką. Visi mes pavydėjome Petrui, 
kad jis taip arti stovi prie berniuko ir aki
mis ryja tą svajų laivą.

— Na, dabar išnykit visi! — griežtai ap
rėkė mus tas berniukas, pasiėmęs peilį.

— Duokit man... — tiesė ranką Petras.
— Ką? Tuojau išnykti! — suriaumojo 

užkalbintasis ir parodė rankos mostu tą 
linkmę, iš kurias mes atėjome, lyg jis būtų 
čia neribotas viešpats.

—Šalin! Sakiau aš! — suriko vėl, kai 
mes nesijudinom. Tieka laivų vieno ber
niuko žinioje mus apstulbino, mes vis dar 
nesijudinom, bet jo turtingumas mumyse 
sukėlė baimę, gal net tą pagarbą, kurią 
vaikai jaučia suaugusiems, ir mes pamažu 
ėmėm trauktis. O tas nekantriai vis dar 
rėkė ir trepsėjo kojomis.

— Na, greičiau, greičiau nešdinkitės, 
nes aš neturiu laiko laukti!

Nesitverdamas pagieža, tik lėtai traukė
mės. Kai jis nurimo ir mes jau nebegalė
jome laivų matyti, vėl sugūžėme pasida
lyti įspūdžiais.

— Jis turi net dešimtį laivų, — tarė 
Adomukas.

— Tik 'šešis, — atsiliepė Poviliukas, pa
stabiausias, bet ir tyliausias iš mūsų visų.

— Ek, ar suskaitei? — supykau aš.
— Taigi. Du dideli, du vidutiniai ir du 

maži. Kiek tai bus? Skaičiuoti aš moku, 
— tarė jis, nelaukdamas atsakymo.

— Na, gerai, dešimt ar šeši, tai nesvar
bu, bet ko jis toks pikčiurna? — galvojau 
aš.

— Taigi, lyg būtume mes kokie vagys... 
Gaila jam, kad mes į jo laivus pasižiūrė
sime? Nesuėsime... — galvojo Adomukas.

— Ką jis su tais laivais veikia? — ta

PASAULYJE SU LIETUVIAIS
GEN. S. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI 

RIŠYKLOJE
Gen. Raštikio atsiminimų 3-čias tomas 

atiduotas rišyklom Knyga pasirodys lap
kričio pradžioj. Leidžia Akademinės Sfcau- 
tijos Leidykla. Daugiau žinių atskiram 
skelbime.

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS
JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo 

taryba paskelbė parašyti jaunimui — pa
augliams tinkamą literatūrinį veikalą — 
romaną, novelę, apysaką.

Veikalas turi būti ne trumpesnis kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių, o kas laimės — 
tam skiriama 1000 dol. premija.

Rankraščiai siunčiami šiuo adresu: J. 
Vaišnys, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 
60636. Rankraščiai siunčiami iki gruodžio 
31 d.

Rankraščiai turi būti pasirašyti slapyvar
džiu ir į atskirą vokelį įdedamas įrašas su 
tikrąja pavarde, adresu ir telefonu.

Vertinimo komisijos pirmininku pakvies
tas H. Nagys, kuris komisiją sudarys Mont- 
realyje.

PROF. A. SALIO VARDO STIPENDIJA
Amerikoje įsteigta a. a. prof. dr. Antano 

Salio vardo stipendija akademinėms lietu
vių kalbotyros studijoms.

Jos iniciatoriai yra velionies šeima, arti
mieji ir bičiuliai. Taip pat savo aukomis 
šią stipendiją remia Filadelfijos ir jos apy
linkėse gyvenantieji žymūs amerikiečiai.

V. DEMERECKAITĖ — LAIMĖTOJA
Prieš kurį laiką E. L. skaitytojai buvo 

supažindinti su Verute Demereckait'e iš 
Winnipego ir jos nelaime (maudydamasi, 
šokdama nuo tramplyno į vandenį, atsitren
kė galva į baseino dugną), kuri paliko ją 
invalide visam gyvenimui. Taip pat rašė
me, kad Verutė yra pasižymėjusi sportinin
kė ir invalidų sporto šventės metu Mont- 
realyje buvo laimėjusi 5 medalius.

Dabar, kaip iš „Tėviškės žiburių“ maty
ti, Verutė atstovavo Kanados sportinin
kams invalidų olimpiadoje Heidelberge, V. 
Vokietijoje.

Šiose žaidynėse dalyvavo 44 valstybių in
validai sportininkai ir jas stebėjo 10.0001 
žiūrovų. Verutė buvusi vienintelė lietuvai
tė.

Olimpiadoje Verutė laimėjo tris bronzos 
medaldris: 25 m plaukiant nugara, stalo 
teniso varžybose dviese ir stalo tenise — 
keturiese. Ji ypač džiaugiasi laimėjusi me
dalį plaukime nugara, nes, esą, reikėjo la
bai įtempti jėgas, o jos nugaros nervų 
sistema yra sužalota.

Verutė išrinkta „Board Director of Crip
pled Children and Adults of Manitoba“ pa
reigoms. Darbo, sakosi, yra labai daug, at
lieka reikalus telefonu.

Anksčiau Verutė dirbo kaip sekretorė, 
reikėjo jai labai daug rašyti, ir ji pavarg
davo, nes rankų judesiai nesą laisvi.

rėm visi vienu balsu. O anas berniukas r 
vėl pakilo nuo tvenkinio ir pasižiūrėjo • 
mūsų pusę, sudėjęs savo letenas lyg į žiū
ronus. O mes susigūžę tylėjome.

— Tada jis iškėlė ranką į viršų ir mostu 
parodė mums, kad pasišalintume. Bet mes 
stovėjome, ryžtingai norėdami jam pasi
priešinti. Kiekvienas mūsų žinojo, kad jis 
mūsų jau nebegali pasiekti. Jei reikėtų, 
mes pabėgtume.

Berniukas pasitraukė nuo tvenkinio.
— Jis paliko laivus? — nustebo Poviliu

kas.
— Reikia mums sugulti, — tarė Petras. 

— Jei jis mūsų nematys ir paliks savo 
laivus...

Ką galvojo Petras, kiekvienas mūsų be 
žodžių suprato.

—O kam gulti? — priešginiavo Justas.
— Gulintį sunkiau pastebėti, — galvojo 

Petras.
Tuo tarpu anas berniukas grįžo nešinas 

pilnu glėbiu akmenų. Mes sužiurome nu
stebę. Vieną po kito svaidė jis tuos ak
menis į savo laivus. Jis buvo taip persiė
męs savo darbu, kad nė nepastebėjo, kaip 
mes prisiartinome įsitikinti, jog jis svaido 
į laivus. Dabar jis pakėlė didelį kaip gal
va akmenį ir sviedė jį į tą didžiulį laivą, 
bet nepataikė, tas tik siūbavo bangose, 
keisdamas kursą. Berniukas, matyt, pyk
čiu netverdamas, ieškojo aplink daugiau 
akmenų, iškėlė ir vėl vieną tokį didžiulį 
ir sviedė jį į laivą, šįkart jis pataikė. Lai
vas ėmė skęsti. Jis žiūrėjo, kaip skęsta lai
vas, ir tyliai šypsojosi.

—Jis beprotis, — tarėmės mes pašnibž
domis. Mums buvo gaila laivų, ir mes bū
tume mieliausiai jį pavarę ir laivus išgel
bėję, o jis žiūrėjo į tuos skęstančius lai
vus ir šypsojosi Man atrodė, kad jo akys 
buvo aptemdytos, kaip pamišėlio.

Kai laivai paskendo ir jis nuėjo, mes 
prisiinkom prie tvenkinio išžvejoti tų lai
vų. Berniukas tuo tarpu atsigrįžo, pagrū
mojo mums kumščia ir ėmė svaidyti į 
mus akmenimis. Sąžinių graužiami, kad 
mes norėjome pasisavinti daiktus, kurie 
mums nepriklausė, mes patraukėme namo.

Aš papasakojau tėvui ką matęs.
—Beprotis? Jis ne beprotis. Jis admiro

lo sūnus. Jis nuo mažens pratinasi nesi
gailėti žuvusių laivų, — paaiškino tėvas.

Aš ilgai negalėjau suprasti tų savo tė
vo žodžių.

LIETUVIAI MUENCHENO OLIMPIADOJE
Be kitų paminėtų lietuvių, Muencheno 

olimpiadoje dalyvavo Australijos rinkti
nės krepšinio dalyvis Edvardas Paulauskas, 
o Brazilijos komandoje — Radvilas Gu
rauskas.

POBŪVIS PO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS

Dr. L. Kriaučeliūnas su žmona Irena 
rugpiūčio 26 d. iškėlė turtingą puotą — 
pobūvį IV tautinių šokių šventės rengimo 
organizatoriams, spaudos bei radijo atsto
vams Tautinių namų salėje Chicagoje.

Pobūvio metu šokių vadovė G. Breich- 
manienė buvo apdovanota specialia dova
na — Madona.

SPORTININKAI TORONTE
Liepos 29-30 d. d. Toronte Įvyko Plaibal- 

tiečių vasaros sporto žaidynės, kurias su
ruošė Kanados apygardos lietuviai.

Dalyvių skaičius buvęs vidutinis; nepa
togus vidurvasario laikas m gausūs kiti 
įvykiai sutrukdė dalyvauti visai eilei spor
tininkų.

į žaidynes buvo pakviest; ir ukrainiečiai, 
kurių ir susidarė dauguma.

Nedidelį lietuvių būrelį sudarė Clevelan- 
do „Žaibo“, Toronto „Aušros'* ir keletas 
pavienių sportininkų.

Iškiliausiais lengvaatlečiais, 'be kitų, pri
pažinta Rita Čyvaite, 100 m nubėgusi per 
12.5 sek., o jaunių klasėje A. Grigonis šuo
liu į aukštį pasiekė 1 m 93 cm.

CLEVELANDO SKAUTAI
Lietuvos vyčiai metiniame seime Cleve- 

lande rugpiūčio 26-27 d. d. išsirinko naują 
centro valdybą: pirm. Zuzano Baroskas, 
I vicepirm. dr. Petras Bizankauskas, II vi- 
ceipirm. Albertas Ozalis, III vicepirm. Lion
ginas Švelnia, sekr. Irena Adomaitis, ižd. 
Irena Sankas, dvasios tėvas Albertas Kon- 
tautas.

Žurnalą „Vytis“ sutiko redaguoti Lore
ta Stekas.

J. VAIČIŪNIENĖS PORTRETAS
93 m. amžiaus dail. A. Varnas nupiešė 

poetės Juozės Vaičiūnienės portretą.

U/

RlMČIA.lĄ
SAUGUS VADOVAS

Dr. L. Hemingway savo veikale „Moder
niškas pasaulis“ pačioje pradžioje sumini 
du pavyzdžius iš dabartinio gyvenimo.

„Prieš dvejus metus vieną gražų rytą iš 
provincijos aerodromo pakilo motorinis 
lėktuvas su keleiviais skristi į sostinę. Kai 
jau lėktuvo ratai nebesiekė žemės, buvo 
pastebėtas nenormalus lėktuvo motoro vei
kimas. Dėl saugumo reikėjo t'ą motorą iš
jungti. Tačiau lakūnas iš skubumo pažvel
gė į kitą rodiklį ir išjungė gerai veikiantį 
motorą. Lėktuvas krito. Laimė! Niekas ke
leivių nebuvo sužeistas“.

„Gydytojas operuoja ligonį pakeisti vie
nam inkstui. Jo asistentas kažkaip nesupra
to gydytojo įsakymo ir per anksti atleidžia 
vieną arterijų veržtuką. Toji arterija, kiuri 
tiesiai leidžia kraują į inkstus, krauju ap
liejo visus inkstus. Sekundės pasidarė le
miamos. Greitas gydytojo susigaudymas, ir 
veikimas išgelbėjo ligonio gyvybę“.

Tokių ir panašių įvykių ir mes patys ži
nome. Girdėjome iš kitų. Gal būt, ir patys 
esame patyrę. Nekartą, kalbėdami su drau
gais ar ir vieni, prisimindami savo praėju
sias dienas, griebiame už savo plaukų, jei 
jų dar šiek tiek turime, ir sudejuojame: 
„Kodėl aš taip padariau! Kodėl ta proga 
nepasi n audoj au! “

Kaip pirmame pavyzdyje klaida vos ne
užmušė keleto žmonių, taip antrame svei
kas sprendimas gyvybę išgelbėjo. Vadinas, 
mūsų gyvenimo minčių, žodžių ir darbų, 
mūsų „Tepasidaro!“ mygtukai turi būti 
spaudomi išmintingai.

Išmintis mums padeda išvengti ir mažų 
ir didelių klaidų. Šitos brangios dorybės 
vieno žmogaus gyvenime ar ir valstybių 
gyvenime neatstos jokie mokslai, jokios fi
losofinės sistemos, jokie kompiuteriai.

Vienintelis būdas išvengti klaidų ir nusi
kaltimų yra kuo arčiausiai būti prie iš
minties šaltinio, paties Dievo. Mūsų pačių 
ir mūsų artimo, kurį turime mylėti, kaip 
patys save, gerovė ir laimė verčia mus tai 
daryti.

Esame liudininkai, kad šiais laikais yra 
daugiau bloga, negu gera. Ieškome teisybės 
ir nerandame. Niekam ir niekur nesaugu. 
Politinės ir asmeninės aistros, o ne išmin
tis vadovauja pasimetusiam žmogui.

Verta ir mumfl paties paklausti savęs, 
kas mūsų „Tepasidaro!“ vadovauja? Kas 
yra mūsų patarėjas? Tuščia garbė? Gry
nas materialinis pelnas? Savo malonumų 
tenkinimas?

Tai klausimai, 'kuriuos rimtai reikia pa
nagrinėti.

**♦
Viešpatie, parodyk man savo kelius ir 

savo takais vaikščioti mane išmokyk.
Savo tiesa tu man vadovauk ir mane mo

kyk, nes tu — mano išganytojas Dievas, 
kuriuo visad pasitikėjau.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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Ketvirtadienio, liepos 20 d., rytiniame po
sėdyje paskaitą „Lietuvos Katalikų Bažny
čios grumtynės su valstybiniu ateizmu 1940 
-1971“ skaitė istorikas kun. lie. R. Kra
sauskas iš Romos. Kruopščiai paruoštoje ir 
gerai dokumentuotoje paskaitoje buvo ap
žvelgtos sovietinio režimo pastangos nuo 
pat okupacijos pradžios iki mūsų dienų pa
laužti laisvės laikais klestėjusį lietuvių tau
tos religini gyvenimą.

Jau pirmojo (bolševikmečio metais Lie
tuvos Kat. Bažnyčiai padaryta milžiniškų 
nuostolių. Dar piktesnis persekiojimas pa
sikartojo, prasidėjus okupacijai 1944 m.

Po trumpos chronologinės apžvalgos pa
skaitininkas apibūdino Bažnyčios nuosto
lius atskiruose jos darbo laukuose. Iš dau
giau negu tūkstančio katalikų bažnyčių 
šiandien veikia 628, tarp jų 61 be savo ku
nigo. Jos visos nusavintos valstybės, kuri 
iš tikinčiųjų bendruomenės už naudojimą 
bažnytinių pastatų ima lupikiškus mokes
čius, kad tuo būdu tikintieji būtų privar
ginti, bažnyčios uždarytos ar panaudotos 
'kitiems tikslams. Sudaromi nenugalimi sun
kumai, norint pataisyti bažnyčias, ypač me
dines, esančias avarinėje būklėje. Sovieti
niais kulto įstatymais griežtai uždrausta 
vienai parapijai ar vyskupijai teikti bet 
kokią pagalbą kitai.

Vietoj buvusių prieš karą 1.450 kunigų 
Lietuvoje šiuo metu yra 804, kurių 62 in
validai, 105 susiaurintomis teisėmis. Pilnai 
sielovados pareigas eina tik 649 kunigai: 
566 klebonai ir 83 vikarai. Per 31 metus 
mirė 658 kunigai, o naujų įšventinta 334.

Labai suvaržytas naujų kunigų paruoši
mas. Vietoj buvusių 4 kunigų seminarijų 
veikia tik viena su aprėžtu 30 seminaristų 
Skaičiumi. Naujų kunigų skaičius neatsto
ja išmirštančių jų. Pvz., pernai įšventinti 6 
klierikai, o mirė 12 kunigų. Stojimas į se
minariją labai suvaržytas, taikant admi
nistracines priemones norintiems būti klie
rikais.

Išskyrus du trumpus „atoslūgius“ po 
Stalino mirties ir vykstant pasiruošimams 
į II Vatikano susirinkimą, partija ir reži
mas veda nuolatinį tikinčiųjų puolimą. 
Valstybinėmis priemonėmis visokeriopai re
miama kovojančioj i bedievybė, kad tuo tar
pu tikintieji neturi nei priemonių, nei tei
sės gintis.

Ir vis dėlto tikėjimas gyvuoja, nors ti
kinčiųjų grumtynės su valstybine bedievy
be labai nelygios, šitoje Dovydo kovoje su 
Galijotu Bažnyčia, atsakydama ribotu Die
vo žodžio skelbimu ir tyliu pasipriešinimu, 
išlaikė savo bažnytinę santvarką. Nuo 1968 
m. Lietuvos tikintieji ir kunigai pradėjo 
ginti savo teises viešais skundais, kurie 
surado atgarsį ir laisvajame pasaulyje. So
vietiniam režimui sunkiau nuslėpti nuo 
viešosios nuomonės grubius kunigų teis
mus ir nuolatinį bedieviškos valstybės ki
šimąsi į Bažnyčios reikalus. Naujausieji 
įvykiai Lietuvoje parodė, kad kova ir kan
čia gamina galiūnus.

Popietėje savaitės dalyviai išklausė Eu
ropos lietuvių fronto 'bičiulių metinės kon
ferencijos proga suruoštą viešą paskaitą 
„30 metų Lietuvių Frontui“. Skaitė dir. 
V. Natkevičius.

Paskaitininkas konstatavo, kad istoriškai 
Lietuvių Fronto pradžia reikia laikyti 1941 
m. rugsėjį, kada atsišaukime prieš vokie
čių okupacinės valdžios paskelbtą jų tar
nybai Lietuvos vyrų registraciją pirmą kar
tą viešai pasirodė Lietuvių Fronto vardas. 
Lietuvių Fronto esminė žymė yra rezisten
cija, priešinimasis pavergėjui. Priešinda
masis vokiškam okupantui, LF stengėsi su
kliudyti vokiečių valdžios kėslus — alinti 
mūsų tautą biologiškai ir kultūriškai. Tam 
reikalui LF-te buvo politinis-informacinis 
skyrius, leidęs pogrindinį laikraštį Į LAIS
VĘ, POGRINDŽIO KUNTAPLĮ, LIETUVOS 
JUDĄ, registravusį okupanto šnipus ir pa
taikūnus. Karinis LF Skyrius organizavo 
kairinius dalinius, telkė ginklus tam mo
mentui, jei būtų reikalo, griuvus frontui, 
Lietuvoje palaikyti tvarką ginklu. Politinėj 
srity LF aktyviai dalyvavo rezistencinės va
dovybės — Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo (komiteto (VLIKO) sudaryme 1943 m. 
gale. Kai 1944 bolševikai antru kartu oku
pavo Lietuvą, ’LF atstovas VLIKe vienin
telis iš VLIKo narių nepasitraukė iš kraš
to. Jame likę frontininkai kartu su kito
mis organizacijomis sudarė Lietuvos rezis
tencinę vadovybę, kuri vedė partizanines 
kovas iki 1952 m. Šios kovos labiausiai ži
nomi didvyriai Skrajūnas-Juozas Lukša ir 
Julijonas Būtėnas yra frontininkai.

Tremty frontininkai gyvai gynė rezisten
cinę mintį krašte (konkrečiai: partizanų są
jūdį) ir pabrėžė rezistencijos prasmę ir iš
eivijos sąlygomis. Tremty iškyla žymieji 
frontininkai: prof. J. Ambrazevičius-Bra- 
zaitis, prof. A. Maceina, prof. Z. Ivinskis, 
doc. dr. J. Grinius, doc. dr. A. Damušis, L. 
Prapuolenis ir kiti.

Antroji esminė LF žymė yra pilnutinės 
demokratijos principas. LF reikalauja de
mokratijos kultūrinėj srity: valstybė netu
rėtų kištis į kultūrinius - pasaulėžiūrinius 
bendruomenių reikalus. Sakysim, pasaulė
žiūrinės bendruomenės turėtų teisę steigti 
savo pasaulėžiūros mokyklas, tuo būdu 
valstybė negailėtų per mokyklas primesti 
jaunimui valdiančiųjų pasaulėžiūros.

Socialinėj srity LF reikalauja socialinės

demokratijos, Skelbdamas, jog nuosavybę 
reikia padaryti visuotine. „Turi išnykti be
turčiai, kaip politinėj demokratijoj yra iš
nykę beteisiai“. Tam tikslui pasisakoma už 
nuosavybės normavimą, kai ši ima telktis 
vienose rankose.

Vakariniame posėdy pagerbtas savaičių 
pradininko bei ilgamečio paskaitininko is
toriko prof. Zenono Ivinskio atminimas. Pa
skaitą apie jo asmenį, mokslinę ir visuome
ninę veiklą skaitė tarptautinio Popiežiškojo 
šv. Grigaliaus universiteto Romoje profe
sorius, istorijos fakulteto dekanas kun. dr. 
P. Rabikauskas.

Penktadienio, liepos 21 d., rytiniame po
sėdyje kalbėjo kun. dr. J. Jūraitis iš Sit- 
teno (Šveicarija) tema: „Tautiškumo ir re
ligijos santykis“. Jis pastebėjo, kad sovie
tiniai autoriai, kurie nagrinėja išeivijos gy
venimą, gana aiškiai mato mūsų sunku
mus, kylančius iš to, kad jaunoji karta tau
tiškumą kitaip suveikia. Peržiūrint tradici
nius lietuvybės ir katalikybės ryšius, savai
me kyla reikalas apsvarstyti tautiškumo ir 
religijos santykį, atskirti jame pripuolamus 
dalykus nuo nepripuolamų. Paskaitininkas 
trumpai aptarė tautos ir religijos sąvokas 
ir nustatė jų dialektinį sąryšį. Jis aiškiai 
ir griežtai pasisakė prieš tautos suabsoliu
tinimą, kurio išdava yra ta, kad tautišku
mas pavirsta blogiausios rūšies šovinizmu. 
Ieškodamas savo būvio pagrindo, žmogus 
atranda Dievą. Religijoj atsiveria erdvė 
žmoniškumui klestėti, o tautiškumas tai 
erdvei suteikia savitą spalvą. Ta prasme 
tautiškumas religijoj randa savo pagrindą, 
o religija tautiškume savo klestėjimo sąly
gą. Paskaitininkas reiškė nuomonę, jog 
šiandien lietuviai gerai įžvelgia, kad pavo
jinga išskirti tautiškumo ir religijos pra
dus, kai tuo tarpu dar reiškiasi iš senosios 
kartos paveldėtas prietaras jų nejungti.

Popietiniame posėdyje 'buvo išklausyti 
pranešimai apie II Pasaulio lietuvių jau 
nimo kongresą ir IV Tautinių šokių šventę 
Čikagoje. Pagrindinį pranešimą padarė A. 
Hermanas. Jis susidarė aiškią nuomonę, 
kad užsieny gimęs ir išaugęs jaunimas ne
bijo pasaulyje pasirodyti lietuviais. Abiejų 
renginių didingi vaizdai paliko gilaus įspū
džio dalyviams ir juos surišo tampresniais 
ryšiais, šiuo kongresu lietuviškasis jauni
mas siekė pažadinti tautinį gyvastingumą, 
ir tai pavyko. Pranešėją plačiai papildė sa
vo pastebėjimais stud. J. Bielskutė iš Čika
gos. Įspūdžiais dar pasid'alijo dr. J. Nor- 
kaitis ir A. Grinienė.

Vakare prieš tradicinę Tėvynės valandė
lę paskaitą „Laisvės kovos pokario Lietu
voje“ skaitė dr. K. J. Čeginskas, skandina
viškojo Baltų instituto vicepirmininkas. Is
torinėje partizaninio sąjūdžio apžvalgoje 
paskaitininkas išskyrė tris skirtingus orga
nizacinius laikotarpius: 1944-46, 1946-49 ir 
1949-52 m.

Gaivalinėje ginkluotosios kovos pradžio
je didelį vaidmenį suvaidino trys pagrindi
nės, dar vokiečių Okupacijos metais iškilu
sios kovos organizacijos: „Geležinis vilkas“, 
„Kęstutis“ ir „Lietuvos laisvės armija“. Iš 
jų daugiausia buvo žinoma pastaroji, todėl 
pirmasis partizaninio sąjūdžio laikotarpis 
gali būti tiesiog vadinamas LLA vardu.

Naujas organizacinis laikotarpis prasi
dėjo 1946 m. vasarą, kai susidarė vieninga 
vyriausioji vadovybė, o LLA vardą pakeitė 
BDPS (Eiendras demokratinis pasipriešini
mo sąjūdis), šiame laikotarpyje atsisakyta

R. SPALIS

RODOS IR KRETA
Kai prieš porą metų vykau į Graikiją, 

nesitikėjau, kad tai ne paskutinioji kelio
nė ten. Naujieji pažįstami įkalbėjo aplan
kyti Korfų salą, ir tai 'atlikau pernai. Sala 
išraižyta, turtingai žalia — ji paliko labai 
malonų įspūdį, bet be vaizdų — maža joje 
praeities, aptingsta, išlepsti, dienos susilie
ja į monotbnlšką pasitenkinimą, kuris į ga
lą darosi net koktus. Nejučiomis prisimeni 
hipius, kurie tokiai būsenai apibūdinti turi 
žodį „pig“.

Šiemet pasukom į Rodos salą, kurios pra
eitis ypač turtinga. Ir romėnai, ir arabai, 
ir joanitų riterių ordinas, ir turkai, ir ita
lai ją valdė. Ir tik po šio karo ji atiteko 
graikams, kurie sudaro apie 90 procentų gy
ventojų.

Suprantama, kad, tokią praeitį turėdama, 
sala ir jos didžiausias miestas Rodos kau
pia eilę istorinių paminklų, kurių pasižiū
rėti privažiuoja daug turistų.

Mūsų viešbutis bent už šešeto kilometrų 
nuo Rodos miesto, bet susisiekimas labai 
geras, keliolika kartų tenka aplankyti šią 
linksmą, gražią salos sostinę. Jos pasidi
džiavimas yra riterių joanitų ordino tvir
tovė. Stambūs mūrai supa kadaise buvusį 
miestą, kurio viduryje — didžiojo magist
ro rūmai, atstatyti italų.

Daug panašių vietų teko matyti, bet pla
tūs laiptai, vedą į didžiojo magistro rū
mų priėmimo salę, padarė ypatingą įspū
dį. Pasivaideno kylą riteriai su palydovais, 
žvangančių šarvų lydimi.

Senovės atmosferą ir praeities dvasią 
kartais sunku atgaivinti, bet čia, šioje pla
čioje, savotiškai pritemdytoje erdvėje, ji 
net baugi savo praeities gyvybe. Rodos, pa
lauksi kiek, ir prasivers istorijos puslapiai.

Įspūdinga ir riterių gatvė. Ji siaurutė, 
kylanti į didžiojo magistro pilį, savotiškai

atviro karo būdo, taktikos ir veikimo me
todai labiau pritaikyti nusitęsusios okupa
cijos sąlygoms. 1949 m. pradžioje galutinai 
panaikintas BDPS vardas, kurį pakeitė
LLKS (Lietuvos laisvės kovos sąjūdis). Jo 
vadovybė 1952 m. dėl pasikeitusių krašte 
sąlygų ginkluotąją kovą sustabdė, veikliuo
sius kovotojus nukreipė į pasyvų pasiprie
šinimą „iki to laiko, kada jie galės gauti 
progos ištesėti savo priesaiką kraštui“. 
Nors 1952 m. pasibaigė organizuotas Lietu
vos partizanų sąjūdis, tačiau atskiri jų 
veiksmai nusitęsė dar gerokai po Stalino 
mirties. Tai liudija įvairūs sovietiniai šal
tiniai.

Kovoje už laisvę partizanai sukrovė mil
žinišką kapitalą ateities Lietuvai. Pati jau
niausioji lietuvių karta, kaip liepsnomis 
paliudijo Romas Kalanta, negyvena tėvų ir 
senelių sukaupto moralinio kapitalo nuo
šimčiais, bet atneša save kaip gyvą auką.

šeštadienio, liepos 22 d., rytmetį pasku
tinę savaitės paskaitą skaitė dr. J. Norkai- 
tis lema „Pirmoji Lietuvos Respublikos 
konstitucija 1922 m.“.

Pažymint Steigiamojo seimo prieš 50 me
tų užbaigtąjį istorinį darbą, tiesiant pama
tus atgimusios Lietuvos demokratinei vals
tybei, paskaitininkas išnagrinėjo vedamą
sias konstitucijos teksto mintis, nušvietė 
jų istorines šaknis ir reikšmę dabarčiai. 
Nuodugniai aptaręs tautos, seimo ir vyriau
sybės veikmių santykius, paskaitininkas 
savo išvadose išryškino Steigiamojo seimo 
demokratinius siekimus ir ragino juos tin
kamai vertinti šiandieninėje perspektyvo
je.

Tėvynės valandėlės programoj solo ir 
duetu dainavo kun. K. Senkus ir Br. Gai
liūtė- Spies, pianinu palydimi pianistės R. 
Lampsatytės.

šeštadienio vakare koncertavo pianistė 
Raminta Lampsatytė ir jos palydima Br. 
Gailiutė-Spies. Pianistė atliko J. S. Bacho, 
L. v. Beethoveno ir M. Regerio kūrinius. 
Br. Gailiūtė pateikė ilgą operų arijų ir vo
kiškų bei lietuviškų dainų koncertą. Jos at
likti autoriai — W. A. Mozart, J. Brahms, 
Fr. Schubert, M. K. Čiurlionis, V. Banai
tis, V. Klova, V. Kairiūkštis ir J. Gruodis. 
Naujiena buvo jaunos pianistės R. Lamp
satytės gabus pasirodymas. Ji yra atvyku
si iš JAV-bių į Berlyną gilinti muzikos stu
dijų ir jau spėjo įstoti pilnateise nare į 
VLB Eerlyno apylinkę. Iki šiol Europos 
lietuviai jos dar nebuvo girdėję.

Savaitės metu didžiojoje salėje veikė dail. 
A. Krivicko suruošta kultūrinė paroda su 
išeivijos ir tėvynės skyriais ir buvo rodo
mi kultūriniai filmai.

Išeivijos skyriuje: 1) A. a. prof. dr. Z. 
Ivinskio darbai ir nuopelnai Lietuvos isto
rijai (leidiniai, foto nuotraukos); 2) Alg. 
Kezio, S. J., meninės fotografijos leidiniai; 
3) Kultūros žurnalai ir spauda, ir 4) Lie
tuvių ir užsienio spaudos balsai apie Ro
mo Kalantos ir kt. susideginimą, protes
tuojant prieš Lietuvos okupaciją.

Tėvynės skyriuje: Lietuvos gamta foto
grafijoje. Pagrindą sudarė B. Aleknavičiaus 
meniniai foto darbai iš mūsų gintarinio pa
jūrio. Sienas puošė meniški plakatai, dide
li Lietuvos gyvūnijos, dirvožemio, klimato 
žemėlapiai, meninės Lietuvos fotografijos, 
etnografijos leidiniai ir kultūros žurnalai.

Liepos 19 d. ir 21 d. popiet parodyti fil
mai. Išeivijos: Dvylika ir Lietuva — Euro
pos krepšinio nugalėtoja. Tėvynės: Skris
kite, baltos gulbės, Šimtamečių godos, Pu
tino poezijos vakaras, Lietuva šiandien ir 
Gražioji mokykla. (VKV Informacijos) 

išgrįsta, kad neslidinėt'ų arkliai. Iš šonų, 
virš vartų, išlikę ir riterių herbai. Žymiau
si anų laikų prancūzų, vokiečių, anglų ir 
kitų tautų riteriai turėdavo čia savo bu
veines. Viskas išlaikyta kaip buvę, tik, ži
noma, gyventojai kiti. Kuo dažniau aplan
kai miestelį, tuo labiau jis traukia tave.

Gražus uostas, 'bet, deja, Rodos Kolosas, 
30-ties metrų saulės dievo bronzinė statu
la, nėra atstatytas. Senovėje tai buvo sep
tintasis pasaulio stebuklas. 227 m. prieš 
Kristų žemės drebėjimas ją nugriovė. Tik 
dabar prieita išvados, kad statulos kojos 
buvo suglaustos. Anksčiau manyta, kad 
tarp jų įplaukdavo laivai į uostą.

Netoli dar yra ir senovės stadionas. Apo
lono šventykla, teatras ir dar šis ir tas. 
Savo metu jau rašiau apie juos.

Verta nuvykti į Lindos, į vakarinę salos 
pusę. Vieta ne tik žavi gamtos atžvilgiu, 
bet čia pilna praeities paminklų. Išdidžios 
Akropolio kolonos, ordino pilies griuvėsiai, 
turkų fortifikacijos ir kita. Ir visa tai yra 
ant aukštos uolos. Uola lyg nukirsta krin
ta į jūrą. Iš čia pajėgus laivelis apačioje at
rodo tik lyg riešuto kevalas. Begalinė mė
lynė, karšta saulė ir raibuojanti jūra su
daro nuostabią pilnumą.

Sunkiau lipantieji į kalną gali pasinau
doti asi'lėliu. Pilna jų apačioje.

Verta aplankyti ir buvusį Kamiros mies
tą, geriau pasakius, jo pamatus. Gilioje 
stencf.'ėje buvę trys miestai saloje. Apie 
du žinota, bet trečiąjį gaubė paslaptis. Net 
kažkas paskyrė piniginę premiją tam, kas 
suras jį, 'bet visos pastangos ėjo veltui. Ta
čiau kartą viena graikų šeima su dviem 
vaikais darė iškylą. Tėvai užkandžiavo, o 
vaikai žaidė miškelyje. Bežaisdami atrado 
dvi vazeles, auksinius papuošalėlius ir ki
tokių daiktų. Tuojau pradėti kasinėjimai,

LIETUVOJE
LIETUVOS MIŠKAI

Apie Lietuvos miškus „Tiesoje“ rašoma: 
„Tarybų Lietuvoje miškai užima 24,6 

proc. teritorijos. 61 proc. jų sudaro spyg
liuočių miškai. Turtingiausias Varėnos ra
jonas, kur miškais apaugę net 58 proc. te
ritorijos. Tiesa, 58,2 proc. Neringos miestui 
priskirtų valdų sudaro irgi miškai. Bene 
mažiausia miškų yra Vilkaviškio rajone — 
vos 6.1 proc. teritorijos.

„Respublikoje yra 48 miškų bei miško 
pramonės ūkiai. Šiemet Kazlų Rūdoje įkur
tas pirmas šios srities įmonių gamybinis 
susivienijimas.

„Vien per praėjusį penkmetį Lietuvoje 
užsodinta beveik 67 tūkstančiai hektarų 
miškų, iš kurių 30 tūkstančių hektarų — 
kolūkių žemėse. Suprantama, miškas taip 
pat ir kertamas, bet iš esmės atrankiniu 
būdu“.

VASAKNŲ ANTYS
Zarasų rajono Vasaknų žuvininkystės 

ūkis pardavęs 19 tūkst. ančių ir už jas ga
vęs 25 tūkst. rublių .pelno.

Dar esą auginama apie 12 tūkst. ančių.
Šįmet buvę išauginta 8 tūkst. ančių dau

giau kaip pernai.

DIPLOMUOTI SPECIALISTAI

Prieš dešimt metų įkurtasis Šiaulių poli
technikumo Mažeikių skyrius išdavęs dau
giau kaip šimtui mažeikiečių specialiojo vi
durinio mokslo diplomus.

Ligi šiol jis ruošęs metalo apdirbimo plo
vimu specialistus, o dabar pradėjęs ruošti 
ir statybininkus.

Mokomasi vakarais.

R. SONGAILAITĖS — BALČIKONIENĖS 
PARODA

Vilniaus Parodų rūmų salėse suruošta 
dail. R. Songailaitės- Balčikonienės darbų 
paroda.

Dailininkė jau daugiau kaip du dešimt
mečius kuria teatro muzikiniams pastaty
mams dekoracijas ir kostiumų projektus.

PAPILDYTAS ZOOLOGIJOS MUZIEJUS

Kauno zoologijos muziejuje įruošta 20 
naujų vitrinų, kuriose sudėta apie 500 eks
ponatų.

Muziejaus eksponatai esą papildyti dau
geliu tolimų kraštų gyvūnų iškamšomis — 
kengūrų, opueumų, sterblinių kiaunių, jū
rų ūdros, leopardo, tapyro.

DAILININKAI Į ITALIJĄ

Į Italiją su vadinamosiomis kūrybinėmis 
komandiruotėmis išvyko skulptorius prof. 
N. Petrulis ir grafikė A. Skirutytė ir mė
nesį praleis Romoje, susipažindami su pa
saulinėmis meno vertybėmis ir padirbėda
mi.

Anksčiau Romoje yra pagyvenę lietuviai 
dailininkai R. Gibavičius, G. Jokūbonis, B. 
Jokūbonienė, J. Kuzminskas, S. Rozinas, 
A. Stoškus. Tų išvykų metu Romoje jie gy
vena Sov. Sąjungos dailės akademijos vilo
je.

Į Jugoslaviją ruošiasi vykti dail. P. 
Stauskas.

KORĖJIEČIAI LIETUVOJE

Lietuvoje lankėsi didelė grupė šiaurės 
Korėjos turistų.

ir jo rezultatai dabar guli prieš turisto 
akis.

Viršuje vieta šventyklai, o nuo jos lėtai 
krintantis slėnis rodo buvusias gatves, su
sirinkimo aikštę ir, nuostabiausia, žemiau 
jos pirtį su vamzdžiais vandeniui, kuris te
kėjo iš prie šventyklos esančių rezervuarų. 
Jei tikėti, ką matai, Kamiros gyventojai, 
būdami senesni už romėnus, davė pradžią 
taip pagarsintajai „romėnų pirčiai“. Pri- 
mintina, kad tie namai buvo dar labai pri
mityvūs, maži. Juose tik miegota ir laiky
tas derlius.

Prie progos aplankėme ir peteliškių slė
nį. Anot graikų, jis yra vienintelis toks 
pasaulyje. Nuvykus ten, peteliškių nebuvo 
matyti, bet, ekskursijos vadovei papūtus 
švilpuką, subangavo aplinkui. Juodai rau
donos peteliškės pripildė erdvę. Tas garsas 
joms primena gyvatę, ir išsigandusios jos 
pakyla iš savo vietų.

Teko aplankyti dar porą vienuolynų. Jie 
stovi gražiose vietose, bet jiems nesusily
ginti su žemyne matytaisiais, mano jau se
niau paminėtaisiais.

Kad ir puiki Rodos sala, bet1 traukė ir 
Kreta. Ten gi karaliaus Mino ir jo įpėdinių 
buveinė. Ten gi dar priešgraikinių laikų 
civilizacija pasiekusi aukšto lygio. Jos pra
džia siekia net 2000 metų prieš Kr. gimi
mą.

Tarp Rodos ir Kretos geras tarpeklis, bet 
amerikoniškas „budngas“ greit nugali tą 
tarpą. Tarp kitko, graikų aerodromuose 
yra smarki kontrolė. Ne tik atidaromas 
rankinis bagažas, bet apčiupinėjami ir žmo
nės.

Nusileidome. Šviesi diena. Saulė viršuje. 
Bet kai susitvarkę išėjome iš pastato — 
naktis. Temsta nepaprastai greit.

Mūsų viešbutis už 75 kilometrų. Taksis 
veža mus ketunius. Deja, nieko nesimato. 
Prožektorius karts nuo karto apšviečia uo
las. pro kurias prakirstas kelias. Visos ke
lionės metu lydi mus graikų lengvoji mu-

IŠ EIŠIŠKIŲ Į ŠALČININKUS

Lietuvos Aukšč. tarybos prezidiumo nu
tarimu Eišiškių rajono administracinis 
centras perkeliamas į Šalčininkų miestą ir 
rajonas pavadinamas Šalčininkų rajonu.

J. GRUŠO VIEŠNAGĖ VENGRIJOJE

Kaunietis rašytojas Juozas Grušas Veng
rijos rašytojų buvo pakviestas mėnesį pa
viešėti. Jis ten susitiks su vengrų rašyto
jais ir vertėjais, susipažins su teatrais.

Bet rašytojo kelionė ir viešnagė supuo- 
lanti dar su ypatingu įvykiu: Vengrijoje 
netrukus išleidžiama J. Grušo apsakymų 
rinktinė, kurioje spausdinami geriausi kū
riniai iš jo rinkinių „Sunki ranka“ ir „Rūs
tybės šviesa“. Rinktinę į vengrų kalbą iš
vertė E. Boitaras, lietuvių literatūros ver
tėjas į vengrų kalbą.

Rašoma, kad J. Grušo 'kūrinių už Sov. 
Sąjungos ribų yra išleista anglų, lenkų ir 
vokiečių kalbomis.

BULVIAKASIS
Lietuvoje paskubomis kasamos bulvės.
Pavyzdžiui, iš Panevėžio rajono vieno 

kolūkio „Tiesoje“ rašoma:
.bulvių laukuose pats darbymetis. Čia 

triūsia ir dauguma ūkio žemdirbių ir 50 
talkininkų iš Panevėžio A. Domaševičiaus 
medicinos mokyklos. Bulviakasis beveik 
įpusėtas, derlius iš tiesų geras — iš hekta
ro prikasama po 190 centnerių bulvių“.

TARPTAUTINĖSE PARODOSE

Lietuvos Aukšč. Tarybos užsienio reika
lų komisija svarstė tai, kaip Lietuva daly
vauja užsienyje ir Sov. Sąjungoje rengia
mose parodose.

Pirmoji Lietuvos ūkio pasiekimų paroda 
surengta 1966 m. pavasarinėje Leipcigo mu
gėje, 1967 m. pasaulinėje parodoje Mont- 
realyje. 1970 m. „Suvenyrai iš Lietuvos“ 
vardu buvo suruoštos parodos Berlyne ir 
Erfurte. 1972 m. dalyvauta Poznanės mu
gėje. Dabar esą ruošiamasi tarptautinei 
pramonės ir žemės ūkio mugei, kuri bus 
atidaryta Čilėje, Santjago mieste.

Užsienio parodose ir mugėse Lietuvos 
pramonės gamyba susilaukusi aukšto verti
nimo. gauta medalių.

LIETUVIŲ DIENOS TADŽIKISTANE
Tarybų Lietuvos dienos Tadžikistane 

prasidėjo rugsėjo 18 d.
Buvo nuvykusi Lietuvos delegacija.

KORALŲ RIFŲ LOBIAI
Australijoje nedaug tokių geografinių 

įžymybių, kaip Didysis Barjerinis rifas — 
koralų salos ir atolai, nusitęsę 3200 km že
myno šiaurės rytuose. Prieš keletą metų ri
fo rajone buvo rasti nemaži naftos telki
niai, Barjerinis rifas parodo vis naujus tur
tus, žadėdamas tapti daugelio vertingų me
dikamentų šaltiniu.

Kaip parodė eksperimentai, medūzos, ku
ri laikoma Kvinslendo pakrantės nelaime, 
nuodai nedidelėmis dozėmis skatina rau
menų veiklą. Taip pat veikia ir kai kurių 
moliuskų nuodai. Bandymuose su pelėmis 
nustatyta, kad jūros agurku vadinamo au
galo ekstraktas gali atkurti vėžio ląstelių 
užpultą audinį. Iš Barjerinio rifo biologi
nės „medžiagos“ gauti efektyvūs antibioti
kai. (Mokslas ir Gyvenimas)

DELFINAI PADEDA ŽVEJAMS

Mauritanijos pakrantėse netoli sostinės 
Nuakšoto gyvena nedidelė imarangų gentis. 
Jie skiriasi nuo kitų Mauritanijos gyvento
jų tuo, kad neaugina galvijų, o tik žvejoja 
Atlanto vandenyno pakraščių vandenyse. 
Imarangai valtimis neplaukioja. Jie ilgai 
stebi jūrą nuo kranto, o kai pastebi netoli 
kranto plaukiančius žuvų tuntus, bėga į 
vandenį ir lazdomis daužo vandens pavir
šių. Šie garsai panašūs į žaidžiančių žuvų 
būrio keliamą triukšmą. Jie privilioja del
finus, kurie būriais atplaukia prie kranto 
ir varo žuvis į paruoštus tinklus. Nauda 
abipusė: žuvų užtenka ir žvejams, ir delfi
nams. Šitokį delfinų ir žvejų bendravimą 
neseniai stebėjo ir filmavo prancūzų akva- 
langistas ir tyrinėtojas Žakas Ivas Kusto, 
kurio akvalangistų grupė tuo metu tyri
nėjo Mauritanijos pakrantes.

(Mokslas ir Gyvenimą*)

zika. Nemuzikalus būdamas, į kelionės ga
lą pradedu atpažinti kai kurias melodijas. 
Negaliu atsistebėti savo netikėtai pasireiš
kusią klausa, bet paslaptis paaiškėja. Mu
zika ne iš radiofono stoties, o įrašyta juos
telėje. Dvi juostelės pasikeičia automatiš
kai.

Viešbutis apie 3 km nuo artimiausio 
miestelio, kuris garsinasi turįs bedugnį 
ežerėlį, o iš tikrųjų tai tik jūros išsakiši-

Jau po vienuoliktos. Vakarienę žada at
siųsti į kambarį. Išeinu į balkoną. Penk
tas aukštas. Kambarys kampinis. Geriau ir 
būti negali. Mėginu perskrosti tamsumas. 
Tiesiai į vakarų pusę įlanka, viešbučio pa
plūdimys, sodelis. Dabar ten žiba šviesos, 
prie gėlių lysvių sėdi vasarotojai. Į rytų 
pusę — Viduržemio jūros platuma. Malo
nu žvalgytis iš viršaus, stebėti tą nerūpes
tingą nuotaiką, bet elektros šviesos apačio
je kažkaip temdo mėnulį, ir dėl to negali 
pajusti gamtos didingumo, 
mas.

(Bus daugiau)
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Europos Lioturiu Kronika BOLTONAS
PARODA BOLTONE

TARYBA KVIEČIA PASITARIMĄ
DBLS Taryba, susitarusi su Centro Val

dyba, spalio 21 d. Manchesterio Lietuvių 
Social, klube (121 Middleton Rd.) šaukia 
šiaurinės ir vidurinės Anglijos DBLS sky
rių ir kitų organizacijų atstovų pasitarimą 
Sąjungos ir bendrais lietuvių reikalais.Bus 
svarstoma:

1) DBLS veiklos pagyvinimas, organiza
vimasis socialinėje plotmėje,

2) pensininkų klausimas ir kt.
DBLS Taryba

AUKOS TAUTOS FONDUI
Po 5 svarus aukojo Manchesterio Mote

rų Ratelis „Rūta“, P. Ramaitis ir K. Savo
ms.

Tautos Fondo Atstovybė

DALYVAUS KONFERENCIJOJE
Britų Darbo Partijai pakvietus. Lietuvos 

Socialdemokratų partijos vadovybė delega
vo K. Tamošiūną dalyvauti Darbo Partijos 
metinėje konferencijoje, kuri įvyks Black- 
poolyje spalio 2-5 dienomis.

K. Tamošiūnas yra LSDP Organizacijos 
D. Britanijoje pirmininkas.

LONDONAS
ANTRASIS DAINAVIECIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ ruošia antrą turgelį — Jumble 
Sale — spalio 21 d., šeštadienį, nuo 11 vai. 
iki 5 vai. popiet, Portobello Club Court 
Room, Portobello Road, London, W.ll.

Pirmasis praėjo su pasisekimu, nes bu
vo gausiai sudovanota daiktų ir aukų. Mes 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoniečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir t.t.

Turgeliui skirtuosius daiktus prašytume 
pristatyti į Lietuvių Namus (1 Ladbroke 
Gardens, Wil 2PU) arba į Lietuvių bažny
čios kleboniją (21 The Oval, London E2 
9DT).

K anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

RUDENS ŠOKIAI
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos drau

gija spalio 7 d., šeštadenį, Parapijos salė
je (345A Victoria Park Rd., London, E. 9) 
ruošia rudens šokius.

Pradžia 7.30 vai. Įėjimas 40 penų.

PAKELIUI IŠ OLIMPIADOS
Lietuvių Namuose Londone kurį laiką 

viešėjo Australijos lietuvis V. Šliteri-s, ku
pinas įspūdžių grįždamas namo iš olimpia
dos Vokietijoje.

PAKELIUI Į NAMUS
Grįždamas iš kelionės po Europą namon 

į Ausllraliją, Lietuvių Namuose Londone 
buvo apsistojęs A. Dilba.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS
Po vasaros atostogų lietuvių kalbos pa

mokos Lietuvių Namuose pradedamos lap
kričio 11 d., trečiadienį.

Vaikams pamokos bus 7-8 vai., suaugu
siems 8-9 vai.

GLOŪCESTERYS

MIRĖ KAZIMIERAS STONAITIS
Rugsėjo 21 d. rytą staiga miręs K. Sto

naitis, DBLS Gloucesterio Skyriaus pirmi
ninkas, buvo 59 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoje, Raseinių apskrityje.

Pakalbėjus su jo bendradarbiais, paaiš
kėjo, kad a. a. Kazimieras dar pats nuva
žiavo savo mašina į darbovietę, bet iš ma
šinos jau nebeišlipo — mirė prie vairo.

K. Stonaitis nuo pat' DBLS įsikūrimo bu
vo uolus jos narys, o paskutiniu laiku Glou-

Visų mūsų, Bradforde apsilankiusių, var
du nuoširdžiai dėkoju Vyties klubui, DBLS 
skyriui ir apylinkės lietuviams už neapsa
komą vaišingumą, malonias nakvynes ir 
globą pas tautiečius.

Taip pat dėkoju gerb. kun. J. Kuzmic- 
kiui už prietelišką bendravimą ir už man 
įteiktąją puikią puokštę gėlių.

Džiaugiamės, kad pralinksminome savo 
dainomis ir paguodėme giesmėmis bažny
čioje. Trumpam laikui sustojusius Manches- 
teryje mus sutiko malonūs tautiečiai su di
deliu vaišingumu.

Dėkojame gerb. kun. V. Namaičiui už 
drauge praleistas linksmas valandas.

Nuoširdus lietuviškas dėkui visiems, ku
rie prisidėjo prie labai malonaus vakaro.

J. Sarafinaitė, Glasgovas

DBLS Coventrlo skyriaus pirmininko 
ir DBLS Tarybos nario J. Dimšos duk
relei Kristinai ir John Burke, sukūru- 
siems šeimą šv. Osburgo bažnyčio
je rugsėjo 23 d., linkime ilgo ir laimin
go gyvenimo ir Aukščiausiojo palaimos.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ir 
nariai 

cesterio skyriaus pirmininku. Jo ir M. Gel- 
vinauskienės pastangomis Gloucesterio sky
rius labai ir labai sustiprėjo ir vykdė gra
žią organizacinę ir kultūrinę veiklą. Jis 
pats nuolat lankė savo skyriaus narius, pas 
jį namuose kiekvienas buvo mielai laukia
mas ir vaišinamas. Rugsėjo 23 dienai orga
nizavo ekskursiją į Eradfordą, bet negai
lestinga mirtis dvi dienas prieš tą laiką iš
rovė jį iš gyvųjų tarpo.

K. Stonaitis buvo laidojamas rugsėjo 26 
d. Jau iš pat ryto į jo namus susirinko daug 
žmonių. Prieš 11 vai. K. Stonaičio palaikai 
atvežami prie jo namų, o iš ten — į St. 
Peter's bažnyčią. Prie bažnyčios jo lankė, 
mažiausia, bent šimtinė žmonių. Kun. S. 
Matuliui nespėjus laiku atvykti, gedulin
gas pamaldas atlaikė vietinės bažnyčios 
klebonas. Po pamaldų ilga mašinų virtinė 
patraukė Conley Hill kapinių link. Kapi
nėse religines apeigas atliko kun. S. Matu
lis, o trumpi paskutiniai atsisveikinimo žo
džiai tariami DBLS Valdybos, Bradfordo, 
Stroudo ir vietinių lietuvių vardu.

Ir taip paskutinį kartą atsisveikinama su 
Kazimieru Stonaičiu. Palydėti jo į amžinąją 
poilsio vietą susirinko ne tik vietiniai lie
tuviai, bet net iš tolimo Bradfordo, Bristo-
lio, Birminghamo, Stroudo, o taip pat ne
maža grupė kitataučių — anglų, ukrainie
čių, lenkų ir kitų. A. a. K. Stonaitis gražiai 
sugyveno ne tik su lietuviais, bet ir kita
taučiais. Jo kapą papuošė net 24 vainikai, 
jų tarpe Gloucesterio lietuvių, DBLS Val
dybos, Bradfordo lietuvių, ukrainiečių, len
kų, jo darbovietės bendradarbių, jo gatvės 
draugų ir kaimynų ir visa eilė asmeniškų 
draugų lietuvių ir anglų.

K. Stonaičio asmenyje Gloucesterio lietu
viai neteko mylimo draugo ir darbštaus, 
energingo DBLS skyriaus pirmininko, o vi
si Anglijos lietuviai — lietuvio, kuriam rū
pėjo lietuviški reikalai, Lietuvos likimas, 
tam jis dirbo ir aukojosi. (a. p.)

LIET. SODYBA
PISTOLETŲ ŠAUDYMO VARŽYBOS
Spalio 24 d., sekmadienį, Headley Park — 

Lietuvių Sodyboje įvyfko tarptautinės pis
toletų šaudymo varžybos. Didžiosios Brita
nijos pistoletų šaudymo komanda, 10 as
menų, varžėsi su Jungtinių Valstybių ko
manda. Britų komanda pasiekė labai gerų 
rezultatų ir amerikiečių pistoletų šaudymo 
rekordą viršijo net penkiais taškais.

Varžyboms pasibaigus, Britų komandos 
kapitonas padėkojo Lietuvių Sodybai už 
gražų priėmimą, ir, jo nuomone, geri rezul
tatai buvo pasiekti todėl, kad net' šeši ko
mandos nariai ramiai pailsėjo Sodyboje 
naktį prieš varžybas ir gavo gerą maistą. 
Prieš šaudymo varžybas tą sekmadienį pie
tavo net 24 šauliai. Taip pat jis padėkojo, 
kad buvo leista britams pasinaudoti Sody- 
boję esančia pistoletų šaudykla. Jo nuomo
ne, tai yra viena geriausių šaudyklų pietų 
Anglijoje. Ir ateityje numatoma tarptauti
nes šaudymo varžybas pravesti Lietuvių 
Sodyboje. Gerai britams, gerai ir Sodybai, 
nes įplaukė tam tikros pajamos į Sodybos 
kasą.

NOTTINQHAMAS
LAUKTA NAUJIENA

Artėjančioms Kalėdoms ir Naujiems Me
tams „Šaltinis“ atspausdino ir išleido dvie
jų rūšių gražių lietuviškų atvirukų 12 x 18 
cm (5x7 inčų) ir vienos rūšies 9į x 13 cm 
(3, x 5} inčų). Su voku didesnieji kainuo
ja 4į peno (13 centų), o mažesnieji 2į pe
no (7 centai) kiekvienas.

Pelnas skiriamas lietuviškos spaudos pa
laikymui.

Taip pat galima gauti ikalėdaičių-plotke- 
lių.

Kreiptis į Lietuvių Židinį, 16 Hound Rd.. 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH. Te- 
lef. 0602-865738.

PAIEŠKOJIMAS
Dirvonskis Vilius, gimęs 1922. X. 27, Dir- 
vonskis Jonas, gimęs 1924. VII. 27, ir Dir- 
vonskytė Ema, gimusi 1921. IV. 24, patys 
ar žinantieji apie juos prašom rašyti: Mrs. 
Magdalena DirvonSkienė. 896 Lygon St., 
North Carlton, Vic. 3054, Australia.

Boltono Meno galerijoje spalio 7 d. — 
lapkričio 4 d. ruošiama lietuvių, estų, lat
vių ir ukrainiečių rankdarbių ir meno kū
rinių paroda.

Eksponatus parodai parūpins apie Bolto- 
ną gyvenantieji šių tautybių atstovai.

Parodą organizuoja Pavergtųjų tautų ko
mitetas Boltone.

Parodoje numatoma išstatyti ir patrauk
lių gintaro darbų.

Lietuvių skyrių parodoje ruošia K. Ste
ponavičius. Patalpas yra parūpinęs Paverg
tųjų tautų komiteto sekretorius H. Vainis

BRADFORDAS
25 METŲ SUKAKTIS

Jau metų pradžioje Bradfordo Vyties klu
bo valdyba, tardamasi su organizacijų at
stovais, ryžosi didesniu mastu paminėti 
vietos ir apylinkių lietuvių 25 metų gyve
nimo sukaktį šioje apylinkėje. Ilgai rengta
si, planuota, dirbta. Pagaliau rugsėjo 23 
dieną, saulei linksmai spinduliuojant, į 
šventės paminėjimą erdvioje Church House 
salėje .susirinko vietos, apylinkių ir net Not'- 
tinghamo bei Manchesterio lietuviai, norė
dami peržvelgti 25 metų darbus.

Sukaktuvini minėjimą atidarė ir visus 
susirinkusius pasveikino Vyties klubo pirm. 
St. Grybas. Lietuvių gyvenimo svetimame 
krašte prasmę ryškino kun. J. Kuzmickis, 
pabrėžęs pagarbą praeičiai, aktyvų dėmesį 
dabarčiai ir nenuilstamą darbą ateičiai. 
Tiktai aktyvia veikla ir tauriu gyvenimu 
lietuviai pagerbia savo tautą ir jos vertę. 
Nors sociologai vaizduoja emigraciją pra
džioje stiprią, paskum svyruojančią, abejo
jančią, kol ji pasiduoda asimiliacijos ir net 
iškrikimo pagundoms, vis dėlto tikrovė pri
klauso pačių lietuvių valios ir ryžto. Ta 
prasme tremtis yra auka, nes gimtasis 
kraštas laukia iš mūsų didelio pasiaukoji
mo nesuvokiamos istorijos sutemose. Atsi
dūrėme kaip bėgliai svetimame krašte, o 
tik 'bėglys pasiryžėlis — geriausias bėglys, 
apsireiškiąs svetimoje žemėje dėl savo tik 
jam būdingo pasaulio.

Po to sveikino nenuilstantis darbuotojas 
V. Ignaitis, HalifaxO' sk. pirm, ra'šyt. R,. 
Spalis, Nottinghamo sk. pirm. K. Bivainis, 
Manchesterio miesto tarybos narys Mr. Lee, 
o raštu — prel. J. Gutauskas, skautų vardu 
— J. Maslauskas ir kt.

Meninėje dalyje pasirodė nedidelis, bet' 
gerai susiklausęs Glasgovo lietuvaičių cho
ras, diriguojamas J. Sarafinaitės. Pirmojo
je dalyje simpatingos choristės nuvedė vi
sus į Lietuvą su Lietuva brangi, Grįšim, 
grįšim, Ant kalno, Tėviškėlė, Mamytei bei 
Ramunėlė dainomis. Tėviškės eilėraštis ir 
jauno pianisto Rimo Simas Šopeno bei 
Strauso muzika įgalino atsikvėpti ir, ro- 
m|antiškai nusiteikusi pasiklausyti antro
sios dalies dainų — Plaukia Nemunėlis, Mo
čiute mano, Aš myliu girelę, Ant' melsvo 
ežero. Jaunystės eilėraštis vėl sugrąžino į 
Lietuvą su taip gerai pažįstamais trečiosios 
dalies dainų motyvais -— Atsimenu namelį, 
Daug dainelių, šalta žiemužė, Stoviu aš pla
ninius ir Kampeli, širdžiai brangus. Chor
vedės paraginti šventės dalyviai patys pri
sidėjo prie dainavimo, jausdamiesi tartum 
vienos didelės lietuvių šeimos nariai. Glas
govo choras, kurio dalyvės gimusios jau 
šiame krašte, susiklausymu, gera tarsena ir 
įsijaustu dainų išpildymų įrodė, kais gali
ma padaryti, jei yra noro ir gerų vadovų.

Pasibaigus oficialiai daliai, kas norėjo — 
pasišoko, grojant vengrų kapelai, kas no
rėjo — pasivaišino, pasikalbėjo su seniai 
matytais bičiuliais, pamėgino laimę loteri
joje ar, čia pat įsigiję, sklaidė specialiai 
išleistą 80 psl. leidinį — „25 metai — Brad
fordo ir apylinkės lietuvių veikla“. Leidi
nyje aprašyta šakota lietuvių veikla — or
ganizacijos, kat. bendrija, mokykla, sportas, 
menas, o pabaigoje pridėta A. Eučio, Al. 
Dičpetrio, J. Kuzmickto-Gaillaus, E. Navic
kienės ir R. Spalio literatūrinių kūrinių.

Kitą dieną iškilmingų pamaldų metu 
Glasgovo choras sugiedojo sielą keliančių 
giesmių, o kun. kapelionas ryškino istorinį 
lietuvių tautos kelią.

Minėjime dalyvavo apie pustrečio šimto 
žmonių, parodžiusių, kad buvo verta atžy
mėti 25 metų tremtį D. Britanijoje. Dėl to,
kai po visų iškilmių Vyties Klube išleistu-
vių vaišėsna susirinko choro dalyvės, skam
bėjo ne tik padėkos kalbos bei džiaugsmin
gos sutartinės, bet visu rimtumu pajudin
tas mūsų jaunimo ir tolimesnės veiklos 
klausimai. Kol dar yra lietuviškos dirvos 
artojų, reikia tikėtis, kad ir lietuviškas 
grūdas bus ir toliau sėjamas, prižiūrimas 
ir brandinamas.

BELGIJA
BROLIO MYKOLO GATVĖ

Eduardas Cinzas mums prižadėjo knygą 
ir davė, ir mes ją sutikome kaip natūralų 
ir lauktą dalyką, štai ji mūsų rankose, ir 
mums, Liežo apylinkės lietuviams, kyla no
ras pasidalyti dėl jos mintimis ir pasvei
kinti mūsų krašto rašytoją.

„Brolio Mykolo gatvė“ išsiskiria iš lietu-
vių literatūros savo stiliumi ir žanru, — tai 
yra kažkas nauja ir gal svetima lietuviams.

Ne kritikas, bet eilinis skaitytojas kaž
kaip pasigenda smarkesnio veiksmo, vienos 
gijos ir tradicinio romano intrygos, prave
damos nuo pirmo iki paskutinio puslapio. 
Tačiau įkaitant kyla susidomėjimas kiek
vienu sakiniu ir prisirišama prie vaizdingų 

aprašymų, dvasia turtingų dialogų, nors ir 
sutinkama svetimų išsireiškimų, kur jau
čiama prancūzų realistinės literatūros įta
ka.

„Brolio Mykolo gatvė“ yra naujas ir ne
pažįstamas pasaulis lietuviui tiek tėvynė
je, tiek išeivijoje, išskyrus Belgiją. Tačiau 
Liežo žmonėms tas pasaulis yra tikras. Sa
vo suromantintų herojų asmenybėse E. Cin
zas aprašo gyvus ir pažintus žmogučius, 
susispietusius senam kvartale, gražių bul
varų užnugary. Išgyvenęs daugiau kaip 
dvidešimt metų šiame mieste, autorius įsi
gyveno į jo dvasią ir sumaišė vietinius pa
rijus su svetimšaliais, nerandančiais savo 
vietos visuomenėje.

Eduardas Cinzas atnešė mūsų bendruo
menei naują lobį, ir ne vienas lietuvis skai
tydamas prisimins prakaito mizeriją šach
tose, kuri surijo jo jaunystę su iliuzijomis, 
prisimins Liežo miesto žiburius ir keistą 
rytiečiams pasaulėlį, pilną keistų, kaip Ar- 
manas. Magi, Stepana, žmonių, kuriuos jis 
sutikdavo gatvių kampuose.

Gal dėl to mes ir esame tokie dėkingi 
Eduardui Cinzui ir linkime jam sėkmės to
limesniuose darbuose.

St. Baltus

OLANDIJA

J. E. VYSK. A. DEKSNYS OLANDIJOJE
Visai maža tėra lietuvių Olandijoje, bet 

Jo Ekscelencija vysk. A. Deksnys mielai 
sutiko aplankyti ir tą saujelę. Priėmimą su
organizavo Ona Klevinienė, atstovaujanti 
Olandijos lietuviams Belgijos Liet. Ben
druomenėj, kuri yra žymiai gausesnė. To
dėl nenuostabu, kad didžiausią publikos da
lį sudarė Liežo apylinkės tautiečiai.

Rugsėjo 17 d., 14 vai., mažasis miestelis 
Olandijos Limburge. Treebeek, atrodė šven
tiškai keistas: bažnyčia papuošta Vatikano 
vėliavomis, miestelio gatvėmis bėgiojo jau
nimas, apsirengęs lietuvių tautiniais rūbais, 
olandams nepažįstamais. O daug kas gal iš 
viso nežinojo apie lietuvių egzistenciją, 
jiems Lietuva nubraukta nuo žemėlapio, o 
jos tauta politinės alchemijos galybe tapu
si... rusais...

Rugsėjo 17 d. Treebeeke olandai, gausiai 
susirinkę bažnyčion, išgirdo svetimą kalbą, 
kuria vysk. A. Deksnys su savo koncele
brantu kun. P. Celiešium laikė pamaldas.

Pamokslas, skirtas lietuviams mūsų Tau
tos šventės progą, pakėlė dvasią, grimstan- 
čią į vienumos destruktyvinę nuotaiką. 
Vysk. Deksnys kalbėjo apie žmogaus kili
mą šeimoje ir tautoje, jo įpriklausomumą ir 
vienai ir kitai ir pabrėžė, kad žmogus mirš
ta savo tautai, kai atsisako jos, apsideng
damas svetimomis plunksnomis. Vien tik 
gyva tauta gali atlaikyti visas gyvenimo 
avarijas, kaip mūsų tauta jas išlaikė per 
120 metų.

Po pamaldų Treebeeko parapijinėj sa
lėj, papuoštoje rūtomis ir trispalvėmis vė
liavomis, suvažiavusieji lietuviai, susimaišę 
su svečiais olandais, dėmesingai sekė pro
gramą.

Ona Klevinienė pasveikino Ekscelenciją 
su jo palydovais ir lietuvių bei olandų pub
liką abiejų tautų kalbomis. Ji paskaitė gra
žius padėkos žodžius, išreikšdama didelį 
džiaugsmą, kad jos pastangos suruošti šį 
susirinkimą nenuėjo veltui.

Treebeko vietinio klebonas sava kalba 
džiaugėsi vyskupo apsilankymu ir palinkė
jo visiems lietuviams praleisti vakarą tau
tiškoj nuotaikoj.

Belgijos Liet. B-nės pirmininkė St. Bal
tus padėkojo vyskupui už turtingą minti
mis pamokslą, prieš kurį bet kokie žodžiai, 
skirti Tautos šventei, būtų tušti. Pasveikin
dama lietuvius, Stasė Baltus paminėjo sve
čių tarpe prof. Juozą Zaranką su žmona iš 
Kolumbijos, apsistojusį šiuo metu Belgijo
je, Liuveno Universitete, doktorato ginti.

Solistė Br. Spies-Gailiūtė savo rečitaliu, 
tarp eilės gražių liaudies dainų, pasirinko 
porą ir klasikinių, pažįstamesnių olandų 
klausytojams, ir išpildė su dideliu laisvumu 
ir puikiu balsu. Solistei akomponavo pianis
tas olandas iš Treebeeko.

Nemažiau kaip liaudies dainoms buvo 
plota ir tautiniams šokiams, kuriuos atliko 
Liežo apylinkės jaunimas, parodydamas di
delį drausmingumą ir darnumą. Akordeonu 
grojo jaunas Baliukas herstalietis.

Po programos svečiai apžiūrėjo parodėlę, 
kurią suruošė O. Klevinienė. Tarp lietuviš
kų stilizuotų tautodailės drožinių, gintaro

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntinį savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734.

papuošalų, audinių ir įvairių paveikslų bu
vo nemaža informacinių iškarpų iš spau
dos, kurios patraukė olandų dėmesį. Buvo 
ir dažais dekoruotų daiktų ir piešinių, ku
riuos išstatė jų kūrėja Ona Klevinienė.

S. B.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMO 
POSĖDIS

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo posė
dis įvyko New Yorke rugsėjo 19 d.

Vienas pagrindinių darbotvarkėje įrašy
tų klausimų buvo V. Sidzikausko, Lietuvos 
Laisvės Komitoto pirmininko, pranešimas 
„Paskutiniai įvykiai okupuotoje Lietuvo
je“.

Prelegentas priminė klausytojams, kad 
nuo pirmos dienos (1940. VI. 15), kai so
vietai okupavo Lietuvą, prasidėjo pasyvus 
ir aktyvus lietuvių pasipriešinimas okupan
tui. 1944-1952 m. atkakliose kovose su Rau
donąja armija ir sovietų saugumo ginkluo
tomis pajėgomis žuvo per 50.000 Lietuvos 
partizanų.

Pasipriešinimas tęsėsi ir 1970-1972 m. vi
sose gyvenimo srityse įvairiomis kovos 
priemonėmis (kun. Antanas Šeškevičius, 
kun. Juozas Zdebskis, kun. Prosperas Bub
nys ir kt'.), 17.054 parašais memorandumas 
Kremliui ir Jungtinėms Tautoms, bėgimas 
iš sovietinės priespaudos — Simas Kudir
ka, Vytautas ir Gražina Simoka-ičiai ir ki
ti.

Susideginimas protesto ženklan (Romas 
Kalanta, V. Stonis ir K. Andriuškevičius), 
demonstracijos Vilniuje ir Kaune su dau
gybe areštų.

Visi reikalavo laisvės — sau, religijai. 
Lietuvai.

Išklausęs prelegento pranešimo, PET 
Seimas nutarė:

1. Raginti Antrojo pasaulinio karo ali- 
jantus, Vakarų valstybes, kad verstų So
vietų Sąjungą gerbti Lietuvos valstybės, 
vienos iš pirmųjų karo aukų, suverenumą 
ir .nepriklausomybę bei reikalauti, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų savo ginkluotą
sias pajėgas ir 'administracinį aparatą iš 
šios valstybės teritorijos.

2. Apeliuoti į Jungtinių Tautų visumos
susirinkimą, kad jis pavestų šios pasaulio 
organizacijos organams ištirti visus Sovie
tų Sąjungos ir jos patikėtinių nusikaltimus 
prieš JT Chartos ir Visuotinės deklaraci
jos dėl Žmogaus teisių nuostatus, kaip iš
vardinta -raporte. (ELTA)

MUŠTYNĖS DĖL ĮVYKIŲ LIETUVOJE

Italijos laikrašti^ „H Secolo d' Italia“ 
geg. 24 d. paskelbė žinią, kad Romoje „Al- 
bertėlli“ technikos instituto studentų tar
pe įvyko muštynės dėl įvykių Lietuvoje.

KING SEIZO LIETUVIS

Torontietis XY po 28 -metų nuvyko ap
lankyti savo brolio Anupro į Lietuvą. 
„Amerikonas“ pasakoja:

„Turiu lengvą džiabą, su bosu friendliš- 
kai sugyvename todėl, kad ščyrai dirbu 
overtaimus, esu bizii, nors pysvorkai kar
tais nervina... Na, bet žinai, jau turiu savo 
prapertę, nusipirkau bangalo su king sai- 
zo bejardu apie 70 fytų. Suseivinęs daugiau 
dolerių, dar įsigijau katičių ant morgičių 
netoli Wasagos bičiaus. Todėl vikendais su 
savo girlfrende draiviname ten pailsėti, o 
ir keletą mikučių pasiimam. Turiu moder
nų karą Buicką. Turėjome t'robelio, nes 
apie mėnesi streikavo čia garbičmenai, bet 
unijos pafiksino“.

(T. Ž.)

„IŠ VISO SVIETO — Į VIENĄ VIETĄ“...
Ne visi išsigalime užsisakyti viso pasau

lio lietuvių spaudą, tačiau visiems yra pri
einamas PASAULIO LIETUVIS, leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos. Jo metinė kaina tik 85 penai. Gausiai 
iliustruotas, pasirodąs kas mėnesį.

PASAULIO LIETUVIS suteikia skaityto
jui žinių apie lietuvius, gyvenančius visuo
se kontinentuose. 85 penai net ir vargin
giausiam -pensininkui metams nėra didelė 
suma, o nauda tikrai didelė.

PASAULIO LIETUVĮ, kaip ir visą kitą 
spaudą, galima užsakyti pas DAINORĄ, 14, 
Priory Rd., Kew, Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
EdRMINGHAME — spalio 8 d., 11 vai., 19 

Park Rd., Moseley.
KETTERINGE — spalio 8 d., 12 vai., Lon

don Rd.
NOTTINGHAME — spalio 15 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — spalio 15 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghanie — Rožinis spalyje šiokia

dieniais 8 vai. vakare, šventadieniais per 
liet, pamaldas, Lietuvių Židinyje.
NOTTINGHAME — spalio 8 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORDE — spalio 15 d., 12.30 v.
LEEDSE — spalio 22 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.
ECCLES — spalio 8 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — spalio 29 d., 11 vai.
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