
LAIŠKAI LAIKRAŠČIAMS, 
DEMONSTRACIJOS, PROTESTAS

Lietuvoje sovietai teisia aštuonius lietu- 
vius-patriotus, pravardžiuodami juos chuli
ganais. Tai dalyviai šių metų gegužės 18- 
19 d. d. didžiųjų Kauno demonstracijų, kai 
buvo laidojamas Romas Kalanta, gegužės 
14 d. pats save dėl Lietuvos laisvės suside
ginęs.

VLIKAS kviečia visus lietuvius rašyti sa
vo artimiausiems kitataučių laikraščiams, 
kurie aprašinėjo minėtus Kauno įvykius. 
Tuo būdu mes patys atnaujinsime pasaulio 
dėmesį pavergtajam Lietuvai. Juo daugiau 
laiškų, juo geniau. Pasaulio lietuvių orga
nizacijų vadovybes VLIKAS savo išsiųsto
mis telegramomis prašė demonstracijomis 
ir kitomis priemonėmis reikšti protestus 
Sovietų Rusijai.

ELTA

PISi VL YJE
— Pietų Afrika nuo 1976 m. sausio mėn. 

įsitaisys televiziją, paskutinis toks civilizuo
tas kraštas (iš pradžių pagrindinis kanalas 
bus tik baltiesiems, o vėliau ir kitos gru
pės gaus savo kanalą).

— Išbuvęs be sąmonės 8 metus, Madride 
mirė futbolininkas Miguelis Martinezas.

— Vakarų Vokietija ir Čekoslovakija bai
gė pasitarimus dėl sutarties, pagal kurią 
bus tarp abiejų kraštų tvarkoma prekyba, 
mokslinis ir technikinis bendradarbiavi
mas.

— Filipinų prez. Marcus įsakė pasitrauk
ti pusei milijono tarnautojų, norėdamas at
sikratyti tokiais, kurie yra įvelti į korup
ciją, arba yra nepajėgūs, neišmanėliai ar 
nebūtini, o paskui -viršininkai iš jų atsi
rinks, kurie bus jiems tinkami.

— Du vaikinukai Wiltšire (Britanija) 
užlipo ant banko stogo, pateko į kiemą, 
paskui pro išeinamąją į banką, rado vie
ną raktą, atsirakino dėžę, bet joje tebuvo 
2 penai, o teismas keturiolikmečiu! vyres
niajam davė dvejis metus bandomojo lai
kotarpio, dvylikametis jaunesnysis atiduo
tas savivaldybei prižiūrėti.

— Londone spalio 2 d. 700 žmonių buvo 
susirinkę iškilmingai paminėti įvykio, ku
rio iš tikrųjų nebuvo: Jules Verne romane 
„Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų“ Fi- 
lijus Fogas 1872 m. spalio 2 d. savo klube 
sukirto lažybų, kad jis apkeliaus pasaulį 
per aštuoniasdešimt dienų (o ta Verne 
knyga yra išversta į 133 kalbas ir vis dar 
su malonumu tebeskaitoma).

— Vakarų Vokietijos gyventojas Wilhel- 
mas Faefneris savo 92 m. amžiaus sukaktį 
atšventė tarptautiniame atletų veteranų 
suvažiavime Bad Bruckenau, nubėgdamas 
5.000 metrų per 59 minutes 9 sekundes (gy
dytojų patariamas, jis lėtai bėgo).

— Į Paryžių pirmojo vizito buvo atva
žiavęs Lenkijos komunistų vadas Gierekas, 
kuris 1934 m. buvo ištremtas iš Prancūzi
jos už dalyvavimą kasyklų darbininkų 
streike (dabar jis buvo apsistojęs Grand 
Trianon Palace viešbutyje, kur prieš tai 
jau yra buvę apsistoję Britanijos karalienė 
ir Sov. Sąjungos komunistų vadas Brežne
vas).

— Lenkijoje pašto ir telefono tarifai 
daugiau negu padvigubinti.

— Britanijoje praeitais metais 86 procen
tai bandymų iš 5.607.435 buvo atlikUi su 
gyvuliais be jokių anestetinių priemonių.

— Italų kilmės amerikietis finansinin
kas Thomas Merrick pasisiūlė už milijoną 
dolerių nupirkti Romos koliziejų, kurį jis 
už kitą milijoną paremontuotų, o paskui 
leistų žmones žiūrėti ir imtų pinigus.

— Sudužo nuo Juodosios jūros į Maskvą 
skridęs Iljušinas, ir visi keleiviai žuvo, o 
spėjama, kad jų buvo apie 100.

— Indijos Vakarų Bengalijoje areštuota 
apie 8.500 prokomunistų, kurie nepaklausė 
draudimo ir demonstravo prieš kylančias 
kainas ir nedarbą.

— Montrealio (Kanada) met'ereologas 
Bernardas Poweris duoda JAV vyriausybę 
teisman, reikalaudamas sumokėti jam 
39.500.000 svarų, nes jo išradimas sukelti 
lietų amerikiečių esąs naudojamas Indoki
nijoje pratęsti monsūnui.

— Pietų Korėjoje policija prievarta ap
kirpo daugiau kaip 12.000 ilgaplaukių jau
nuolių, kai kurie jų turėjo pasirašyti paža
dą daugiau ilgų plaukų nenešioti.

— Deimantų pirklys Harrys Winstonas 
sakosi sumokėjęs keletą milijonų dolerių 
už trečiąjį didumu pasaulyje deimantą 
Sierros žvaigždę, sveriantį 970 karat'ų.

— Indėnų, aleutų ir eskimų piliečių ko
mitetas sušaukė konferenciją, kurioje tų 
tautų Amerikos piliečių vardu davė įžadą 
balsuoti už Nixoną į prezidentus, bet, deja, 
konferencijoje nesiteikė dalyvauti nė vie
nas eskimas ar aleutas.

— Gen. Dajanas sako, kad Izraelis bū
siąs priverstas svarstyti klausimą vėl įtei
sinti mirties bausmę, jeigu teroras ir to
liau vyktų tokiu laipsniu kaip dabar.

SEPTYNI NUTEISTI

Septyni lietuviai nuteisti kalėti nuo 18 
mėnesių iki 3 metų ryšium su Kaune ge
gužės mėn. buvusiomis riaušėmis.

Aštuntoji, Virginija Urbonavičiūtė, nu
teista vieneriems metams pataisos darbų, 
bet jai, kaip rašoma, neatimama laisvė.

Visi yra tarp 17 ir 25 m. amžiaus.
Tassas kartoja jau savo anksčiau skelb

tuosius tvirtinimus, kad nuteistieji organi
zavę „triukšmą gatvėje“ ir dalyvavę jame, 
paleisdami viešąją tvarką ir pakenkdami 
trafikui. Didžioji jų dalis tuo metu buvo 
girti ir t. t.

KINIJOS POLITIKA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Kinijos užsienio reikalų ministeris Kuan 
-hua Jungtinių Tautų visumos susirinki
me pasisakė, kad jo kraštas laikytinas Tre
čiojo pasaulio vadovu, ir smarkiai užsipuo
lė didžiąsias valstybes — Sov. Sąjungą ir 
JAV.

Daugiausia teko Sov .Sąjungai dėl jos 
siūlymo šaukti pasaulinę nusiginklavimo 
konferenciją. Tai esąs apsimetimas. Iš tie
sų Rusija siekianti išlaikyti atominių gink
lų monopolį ir būti pranašesnė už kitas 
valstybes.

Be to, socialistai, jeigu jie nori ir toliau 
būti socialistais, turi pripažinti „teisingus 
karus“ ir negali būti priešingi visiems ka
rams.

NEPAKANKAMAS TRANSPORTAS

„Pravda“ rašo, kad katastrofiška Sov. 
Sąjungos derliaus padėtis susidūrė su nau
ja's sunkumais: nepakanka transporto prie
monių, ir nėra kur džiovinti grūdų. Ka
zachstane didžiausios grūdų krūvos laukuo
se pradėsiančios pūti.

Viename rajone rugsėjo mėn. tik 60 pro
centų grūdų tebuvę suvežta. Per dieną bu
vę galima pakrauti grūdais 15 traukinių, 
bet sekmadienį tebuvę tik 752 vagonai, o 
ne 1.400, kaip reikėtų.

SPORTO MEISTRAI

Sov. Sąjungos kūno kultūros komitetas 
I suteikė sporto meistrų vardus Kauno spor
tininkams M. Sosnovui (šaudymas). D. Iva
novui ir A. Songailai (savigynos imtinin- 
kai) ir Vilniaus -sportininkams Š. Januške
vičiui (gimnastas), V. Borkengagenui (bu
riavimas), S. Lebiodaitei, J. šliažaitei ir B. 
Eimučiui (orientacijos sportas).

Seniai nematytame Kaune
Australijos lietuvis Antanas Laukaitis 

lankėsi Lietuvoje, ir „Mūsų Pastogė“ išsi
spausdino jo kelionės įspūdžius.

Persispausdiname jo įspūdžius apie Kau
ną.

Be Vilnaus teko vieną dieną praleisti 
Kaune, į kurį važiavau su savo seserim ir 
jos dukra studente. Važiavome inturisto 
lengva mašina, ir mus lydėjo jauna ir la
bai simpatiška „gidė“, IV-to 'kurso anglų 
kalbos studentė, kuriai buvo pasakyta, jog 
aš turiu mašiną 16-kai valandų savo žinioj 
ir galiu ja naudotis, kaip tik noriu. Žino
ma, aš ir pasinaudojau. Sustoję ir apžiūrė
ję senuosius Trakus, jų švarius ežerus ir 
pėsčiomis apėję visą pilį ir išlaipioję visus 
bokštus, tai man vėl priminė mūsų garsią
ją praeitį, ir apie tai galima būtų surašyti 
ne vienas straipsnis, mes patraukėme jau 
tiesiai Kauno link, sustoję ir padarę nuo
traukų prie naujų ir man anksčiau nema
tytų elektrinių ir Kauno marių, kurios at
rodo labai gražiai, nors ir taip nualinus tą 
mūsų senelį Nemuną, kurį aš pažinau, jis 
toks sumažėjęs yra dabar, kad net1 man gai
la pasidarė tos puikios upės, kur tiek daug 
teko anksčiau matyti.

Kaunas yra mažai pasikeitęs. Laisvės alė
ja lygiai ta pati, medžiai gražiai žaliuoja, 
žmonės ir ypatingai jaunimas romantiškai 
vaikštinėja. Taip kad ir aš su savo seseria 
pradėjom pasivaikščiojimą nuo Miesto so
delio Teatro rūmų, kurie man davė tokių 
gražių prisiminimų ir kur jaunystėj tiek 
daug gražių valandų praleidau. Beeinant 
Laisvės alėja, atrodė, kad viskas šį tą pri
mena. Štai Metropolis, buvęs Versalis, da
bar Jaunimo kavinė, naujai atremontuota 
ir didesnė su sodeliu, vietoj Konrado kavi
nė. tie patys kioskai. Pieno Centro rūmai, 
tik jau neturintys savo valgyklos, ir daug 
kitų atmintinų vietų. Užėjau į buv. įgulos 
bažnyčią, kur buvo langų vitražų paroda. 
Štai ir buv. III-ji policijos nuovada, kur ir 
dabar yra milicija ir aplinkui daugybė mi-

N. J. Stankevičiams, mylimai dukrelei 
staiga mirus, reiškia giliausią užuojautą 

jų skausmo ir liūdesio valandoje 
ir kartu liūdi

Juozas. Vanda. Siusy Bedulskiai

DUONA
Sovietų Sąjungos žemės ūkio padėtis yra 

šįmet katastrofiška. Užsienio spauda jau 
nebe kartą yra 'atkreipusi dėmesį į sovieti
nės spaudos nuolatinius raginimus gerai 
nuimti derlių, bulves vežti valstybei, iki 
kraštutinumo taupyti duoną. Sakoma, kad 
ypač dėl šiemetinio oro sąlygų derlius nie
kada nebuvęs toks blogas visą šimtą metų. 
Didieji 1921 ir 1946 bado metai nebuvę dar 
tokie grėsmingi.

Ta prieš akis stovinti didelė grėsmė, ma
tyti, yra tokia didelė, kad Sov. Sąjungos že
mės ūkio ministeris Mackevičius ryžosi dėl 
padėties duoti pasikalbėjimą amerikiečių 
spaudos agentūrai. Jo pasikalbėjimo išva
da: „Bet negali kilti klausimas, kad tektų 
badauti“.

Išgedo daug soros, grikių, miežių. Sov. 
Sąjunga užpirko didelius 'kiekius duoninių 
ir pašarinių grūdų JAV, taip pat dar Kana
doje, Australijoje, Prancūzijoje, Švedijoje. 
Pagal Mackevičiaus pasakojimą, visa bėda 
prasidėjo pernai, kai po, palyginti, sausos 
vasaros užėjo žiauri žiema, kurios metu 
beveik nebuvo sniego. Tai smarkiai išga- 
di io žiemkenčių pasėlius. Netekta apie 11 
milijonų hektarų pasėlių.

Vasara buvusi ilgiausia ir karščiausia, 
kokia tik žinoma Sov. Sąjungos metereolo- 
ga.ns. Tokia ji buvusi yra pietryčiuose, Vol
gos srityje ir vidurinėje Rusijoje.

Jeigu, sako, nebūtų buvę imtasi skubių 
priemonių, bėda būtų dar didesnė. Macke
vičius papasakojo, kad paskubom buvo at
sėt! laukai, kuriuose išgedo žiemkenčiai. 
Bet naujos 'bėdos ir tas viltis sunaikino, 
ypač sausra.

Iššalo kviečiai pietryčių Ukrainoje, vidu
rinėje ir žemutinėje Volgos srityse, kai ku
riuose šiaurės Kaukazo rajonuose ir vidu
rinėje Rusijoje. Tam tikri plotai išsilaikė 
plėšiniuose Kazachstane ir Sibire, kai kur 
UI rainoje, Moldavijoje, Gudijoje ir Balti
jos respublikose.

Labiausiai paliestose srityse trūks gyvu
liams pašaro, todėl Sov. Sąjunga įsiveža jo 
iš užsienių. Kad nereikėtų išplauti raguo
čiu, į nukentėjusias sritis gabenamas pa
šaras iš ten. kur jo yra. Kai kuriuose rajo
nuose teksią mažinti kiaulių skaičių, bet 
tai būsiąs pakenčiamas nuostolis, nes to
kius gyvulius greit galima atauginti.

Sovietinė spauda kaltę verčia ne tik šal
čiui, karščiui ir lietui, bet' taip pat vadovų 
nesugebėjimui, apatijai, nuolatiniam maši
nų gedimui, transporto trūkumams ir vi
sokiai netvarkai.

licininkų. Priešais buv. studentų valgykla 
neveikia. Po tiek daug metų Kauno centras 
beveik nepasikeitė, tik visur reikia milijo
no galionų dažų, nes, atrodo, ne tik Lietu
voje, bet ir Maskvoje trūksta labai dažų ir 
pastatų apdažymo, kas mano akiai buvo 
gana neįprasta. Apžiūrėjome Čiurlionio me
no galeriją, Žmuidzinavičiaus gyvenamąjį 
namą, kuriame yra dabar padarytas muzie
jus ir jo žmonos velnių kolekcija. Visur 
lankėsi labai daug žmonių, daugiausia 
ek-kursijos. Buvęs Karo Muziejaus priekis 
yra pakeistas, ir Nežinomojo Kareivio ka
pas panaikintas. Kaunas, kuriame aš tiek 
daug gyvenau ir kurio kone kiekvienas 
kampas buvo man žinomas, nėra daug pa
keistas. Išskyrus naujas statybas priemies
čiuose, pats centras liko kone tas pats.

Buvau aplankyti ir savo IV-ją Kauno 
gimnaziją Miško gatvėje. Tik čia dabar jau 
yra platinama amatų mokykla, kai gimnazi
ja yra perkelta į buv. Bibliotekos rūmus 
toje pačioje gatvėje. Praėjau ir pro buvusį 
Kauno kalėjimą, kuris yra dabar panai
kintas, ir jo vietoje yra universiteto pasta
tai. Išvaikščiojau šį savo buvusį miestą, 
kuriame išorinis vaizdas man mažai pasi
keitęs, tačiau vidujinė aplinka, daugelis 
svetimų naujovių jau man buvo svetimos, 
tuo pačiu gal ir aš jau pasidariau svetimas 
šiam savo taip pamiltam miestui. Patrau
kiau ir aš Laisvės alėjos žmonių dėmesį, ir 
daug kas į mane net su šypsena pasižiūrėjo, 
kai aš vaikščiojau Australijoje ir V. Euro
poje labai priprastu vasaros būdu, tai trum- 
po.rus kelnėmis, ilgomis kojinėmis ir spor
tiniais marškiniais. Čia tas buvo visai sve
tima. o kai aš pasakiau, kad taip pas mus 
ir į darbą einame, tai daug kas nepatikėjo.

Aplankiau senamiestį, dabar remontuo
jamą rotušę ir pilį, praėjau ir sustojau daug 
kartų eita Valančiaus gatve, ir vėliau va
žiavome į Kauno įžymybę „Trys Mergeles“ 
pietauti. Tai puikus lietuviško stiliaus nau
jas restoranas netoli Petrašiūnų, padaręs 
man labai gerą įspūdį tiek savo aplinka, 
liek ir geru maistu.

Iš viso Kauno patį liūdniausią įspūdį pa
darė garsieji Šančiai, kuriuose, atrodo, nie
kas nėra pasikeitę, tik šis garsus priemies
tis dar daugiau nusmuko, apjuodėjo, ir 
vaizdas yra gana apgailėtinas. Atrodo, kad
viskas yra kreipiama į naujus priemies
čius.

Vakaruose taip pat keliamas klausimas, 
kas gi čia yra, kad Rusija, tasai kraštas, 
kuris būdavo vadinamas Europos aruodu, 
dabar yra verčiamas kituose kraštuose ieš
koti grūdų savo žmonėms ginti nuo bado. 
Scv. Sąjunga, kaip jau žinoma, didelius kie
kius grūdų (už apie 400 mil. svarų) nupir
ko JAV-ėse. Maždaug už tokią pat sumą 
pirkta kituose kraštuose, 'kurie tik turi par
duoti. Tiesa, sako, nuo carinių laikų iki da
bar gyventojų per pusę padaugėjo, bet ir 
ariamosios žemės plotai milžiniškai padi
dinti, gal net padvigubinti. Mokslo pritai
kymas žemės ūkyje ir mechanizacija tolėjo 
padidinti derlius.

Beieškant atsakymo į klausimą, kur čia 
glūdi visa blogybė, užsimenama, kad JAV- 
ėse žemės ūkyje dirba tik 6 procentai gy
ventojų, o Sov. Sąjungoje — 26, ir vis tiek 
JAV turi padėti išmaitinti Sov. Sąjungos 
gyventojus. Atsakymas, greičiausia, bū
siąs visiškai paprastas: valstybės valdomas 
ir kontroliuojamas žemės ūkis yra baisiai 
nepajėgus tvarkytis. Bet rusai negali tai

SEPTYNIOS dienos
Naujas skundas

Ugandos prez. Aminas skundžiasi, kad 
jo kraštą vėl užpuolė Tanzanijos kariniai 
daliniai ir buvusio Ugandos prez. Obotės 
šalininkai.

Bazės Sirijoje
Sov. Sąjungos ir Sirijos pareigūnai ta

riasi dėl plačios apimties karinės sutarties, 
pagal kurią rusai aprūpins Siriją gynybai 
reikalingomis priemonėmis ir už tai gaus 
teisę turėti laivyno bazes Latakijoje ir Tar- 
touse.

Kol vyko pasitarimai, sovietiniai lėktu
vai gabeno priešlėktuvinės apsaugos įren
gimus.

Jemenas skundžiasi Jemenu
šiaurės Jemeno arabų respublika kaltina 

Pietų Jemeną, kad jo kariuomenė dvi die
nas iš eilės puldinėjo pasienio sritis.

Pietų Jemenas kaltina Šiaurės Jemeną, 
kad šio kariuomenė, padedama samdinių, 
sovietiniais T34 tankais puola jo žemę. Ar
tilerija smarkiai apšaudant!.

Bus valoma partija
Jugoslavija ruošiasi masiškai išvalyti sa

vo komunistų partiją, kad krašto politinę 
ir ekonominę krizę būtų galima išspręsti.

Šalinami būsią visi nevykdantieji parti
jos politikos, biurokratai ir despotai.

Egipto-Sudano santykiai
Sudanas atšaukė savo karius, kurie ėjo 

sargybas prie Suezo kanalo, ir tai yra vie
nas ženklų jo blogėjančių santykių su 
Egiptu.

Kai Sudanas pašalino Kairo universiteto 
Chartume skyriaus direktorių egiptietį, tai 
Egiptas atšaukė apie 200 tame skyriuje dir
busių profesorių.

Egiptas karto su Libija dar tebereiškia 
nepasitenkinimą, kad Sudanas sulaikė ir 
grąžino namo libijiečius karius, kurie buvo 
siunčiami padėti Ugandos prez. Aminui ka
riauti prieš Tanzaniją.

Užmezgami diplomatiniai santykiai
Vakarų Vokietijos ir Kinijos atstovai jau 

sutarė dėl sąlygų diplomatiniams santy
kiams užmegzti.

Pats susitarimas bus pasirašytas Pekine, 
kai spalio mėn. viduryje ten lankysis V. 
Vokietijos užsienio reikalų ministeris.

Taika tarp Kinijos ir Japonijos
Japonijos ir Kinijos ministerial pirminin

kai pasirašė taikos, draugystės ir bendra
darbiavimo sutartį.

Kinija atsisakė reikalauti reparacijų už 
tuos laikus, kai Japonija buvo okupavusi, 
o Japonija sutiko priimti visus Kinijos rei
kalavimus, ir tuo oficialiai baigtas apie 100 
metų užtrukęs karštojo ir šaltojo karo lai
kotarpis.

Kadangi Kinijos sąlyga buvo nutraukti 
santykius su Taiwanu (Formoza), tai Tai
wan© vyriausybė pirmoji pasirūpino Japo
niją pavadinti išdavike, kuri dar turėsianti 
apgailėti savo pasielgimą. Japonija kasmet 
parduodanti Taiwanui prekių už apie 400 
mil. svarų, triskart1 už tiek, už kiek pati I 
perkanti, ji ėmusi iš Taiwan© žaliavų ir 
turinti jame įdėjusi apie 40 mil. svarų ka
pitalo.

Be kita ko, Taiwan as turi apie 15 mil. 
gyventojų.

Laikas nebus pratęstas
Ugandos prez. Aminas pareiškė, kad bri

tų pasus turintiems azijatams išvažiuoti 
laikas nebus pratęstas — turi visi išsi
kraustyti iki lapkričio 5 d.

pripažinti ir grįžti į privatų ūkį, nes toksai 
posūkis sugriautų visą komunistinę ekono
minę ir politinę santvarką. Eet Maskva, ne
pakeldama savo žmonių pragyvenimo lygio, 
yra pajėgi daugiau pagaminti ginklų negu 
Vakarai, laikyti didesnes armijas.

LITERATŪRA BE DARBININKO

Reikia šlovinti darbą, darbininką, — tei
gia Tomas „Literatūros ir Meno“ skiltyse. 
Esą, lietuvių rašytojų kūryboje sunku ras
ti darbininką. Pasirodo, iš 22 apysakų, Lie
tuvoje išleistų 1971 metais, nė vienoje ne
liečiama darbininkiškoji tema...

Tomas pažymėjo, kad laikai, girdi, pasi
keitę, Lietuva tapusi „aukštos industrijos ir 
civilizacijos šalimi“, ir todėl tikimasi, kad 
lietuvių literatūroje atsiras kūrinių apie 
darbą, darbininką, parašytų taip pat sod
riai. meniškai, kaip rašoma, anot „Tomo“, 
apie kaimą, jo žmones ir gamtą. Neseniai 
įsteigta net premija už prozos kūrinius dar
bininkiškąja tematika. (ELTA)

Antijaponiškos demonstracijos
Taiwane (Formozoje) prasidėjo antija

poniškos demonstracijos.
Piktai pasisakd laikraščiai (Tanaka iš 

Pekino parsivešiąs vilką; Mao pareikala
vęs. kad Tanaka duotų jam svarą savo mė
sos, ir t'as davęs, ir kt.). Kai kurie gydy
tojai davė viešą įžadą nebenaudoti japoniš
kų vaistų, o kai kurie studentai prisiekė 
visais būdais kovoti prieš Japoniją iki per
galės.

Danija eis bendruomenėn
Danijos gyventojai visuotiniu balsavimu 

(referendumu) pasisakė už reikalą įsijung
ti į Europos Ekonominę Bendruomenę.

Pasiekęs tokio laimėjimo, min. pirm. 
Jens-Otto Kragas atsistatydino. Vyriausy
bę pavesta sudaryti vienam profesinių są
jungų vadų — Ankeriui Joergensenui, taip 
pat dideliam Europos Ekonominės Ben
druomenės rėmėjui.

Ulsterio karo kaina
Teroristų veiksmai Ulsteryje (šiaurės 

Airijoje) mokesčių mokėtojams kainuos 
apie 60 mil. svarų: kompensacijos gimi
nėms už nužudytuosius, sužeistiesiems ir 
už sunaikintą turtą.

Partizanai traukiasi Libano gilumon
Palestiniečiai partizanai iš Izraelio pa

sienio traukiasi krašto gilumon.
Sąlyga likti jiems krašte: iš Libano ne

puldinėti Izraelio — kovoti jie turės teisę 
pačiame Izraelyje arba Izraelio užimtose 
arabų žemėse.

Sprogmenų svoris
JAV krašto apsaugos ministerijos statis

tika rodo, kad amerikiečiai tarp 1965 m. 
vasario ir 1972 m. rugpjūčio mėn. panau
dojo Indokinijoje (Vietname ir kaimyni
niuose kraštuose) tris ir pusę kartų tiek 
sprogmenų, kiek visi sąjungininkai visuo
se frontuose 1939-1945 m. kare (dabar dau
giau kaip 7 ir pusę milijonų tonų, o anuo
met daugiau kaip 2 mil. tonų).

Peronas pasiryžęs grįžti
Dabar Madride (Ispanija) gyvenąs bu

vęs Argentinos diktatorius gen. Peronas 
pasiryžęs grįžti ir kandidatuoti į preziden
tus.

Mokesčių klausimas emigrantams
Daugelis JAV senatorių reikalauja, kad 

nebūtų pasirašyta prekybos sutartis su 
Sov. Sąjunga, kol nebus atšaukti mokes
čiai emigruojantiems žydams.

Diplomatiniai sluoksniai tvirtina, kad 
Sov. Sąjunga įstatymo nepanaikinsianti, 
bet visuotinai jo nebetaikysianti.
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KONKURSINIS ROMANAS
Pernykštį „Draugo“ dienraščio romano.! 

konkursą vėl laimėjo Vacys Kavaliūnas. 
Vėl šiuo atveju reiškiu, kad tokį konkursą 
jiis ir anksčiau jau yra laimėjęs. Taip, 1965 
m. jis yra laimėjęs konkursą romanu „Kal
nų giesmė“, taigi V. Kavaliūnas yra dvie
jų romanų autorius, abiejų konkursinių, ir 
jeigu formaliai šia proga norėtume užsi
minti, kokios reikšmės turi skelbiamieji 
konkursai, atsakymą galėtume paremti 
šiuo gražiu pavyzdžiu. Jeigu „Draugas“ ne
skelbtų romano konkursų, tai visiškai ne
turėtume rašytojo V. Kavaliūno, štai kaip 
toli galėtų siekti tokio svarstymo išvados. 
Piasekę konkursus laimėjusiųjų sąrašą, 
aišku, surastume ir daugiau pavardžių, 
kurios iškalbingai liudytų šią literatūros 
laimėjimų tiesą.

Ką laimėjo mūsų literatūra iš V. Kava
liūno naujojo romano, pavadinto Aidai ir 
šešėliai (išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje 1972 m., 234 psl., viršelis N. 
PalufoinSkienės, kaina 5 dol.)? Aišku, dar 
vieną 'istoriją. Leidėjai aplankė labai gra
žiai pristato tą istoriją ir sodrų jos auto
riaus žodį, ^spalvingą stilių. O istorija pa
sakojama dviejų jaunų žmonių nuo pat jų 
vaikystės. Baigiasi viskas ten nelemtai. 
Jurgio Jurėno ir busimosios jo žmonos Sil
vijos meilė užsiliepsnoja dar gimnazistinia
me amžiuje. Taip jau, matyt, buvo patvar
kyta, kad abu tie jaunuoliai kuriam laikui 
atitolsta vienas nuo kito, o po to ir vėl su
eina, ir viskas baigiasi vedybomis, Jurėnas 
jau girininkas, o jo žmona — dailininkė, 
svajojanti piešti žmogų. Bet štai Silvija su 
dukterim išgabenamos į Sibirą, o girinin
kas išeina iš proto, pirma dar pabuvęs ka
lėjime. Išprotėjęs dar ir jį priglaudusią kle
boniją sudegina.

Šio romano istoriją, tur būt, reikia lai
kyti gera. Intrigos joje užtenka. Tik gal 
kiltų abejonių, ar ta intriga visur pateisi
nama, ar kartais nėra dirbtinė. Štai kai 
Silvija neišlaiko pataisų, pasitraukia iš 
gimnazijos ir kažkur dingsta, atrodo, su tuo 
išsiskyrimu baigiasi ir jos su Jurėnu mei
lė. Jie 'Susitinka tik po kelerių metų, ir la
bai ypatingomis aplinkybėmis vistiek vėl 
viskas atgyja. Turėjo būti didelė meilė, jei 
ji atgijo. Tačiau sakytume, kad jei ta mei
lė buvo tokia didelė, tai ji negalėjo net ke- 
leriems metams apmirti, ypač kad gi Jurė
nas girdėjo Silviją esant Kaune, o Silvija 
gerai žinojo, kur savo mylimąjį paliko. 
Taip pat sunku patikėti, kad partizanai ims 
ir paliks .girininkui saugoti suimtąjį. Kad 
jie paliktų, matyt, buvo reikalinga intri
gai: Jurėnas tariamai leidžia buvusiam sa
vo priešui pabėgti, dėl to pats uždaromas 
kalėjiman ir teisiamas (iš tiesų jis tą im
tinį, atrodo, nužudo).

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Čia duodamas XIX Lietuviškųjų Studijų savai
tėje 1972. VII. 18 Štutgarte mano skaitytosios pa
skaitos platesnis ir išnašomis papildytas tekstas.

ketinąs šiandien dalykas atrodo, kad priešistori
niais laikais mūsų protėviai baltai gyveno ne ma
žesniame plote, kaip ir slavai. Istorikus stebina ne
paprastas reiškinys, kad nedidelė lietuvių tauta 
buvo sukūrusi didžiausią ir galingiausią valstybę 
Rytų Europoje ir suvaidinusi svarbų politinį ir'kul
tūrinį vaidmenį 1).Lietuvių sukurtojoje didžiulėje 
imperijoje lietuvių tauta ir lietuvių kalba nyko, kol 
pagaliau XIX amžiuje poetui Adomui Mickevičiui

į Lenkijos sostinę Krokuvą ar Varšuvą, bet Lenkija 
pretendavo į Lietuvą ir į Lietuvos sostinę Vilnių. 
1805 metais tik lenkas profesorius Golianskis, bent 
abejonės forma, vidurinėse Lietuvos mokyklose 
siūiė pradėti dėstyti lietuviškai, kai visiems kitiems 
Vilniaus universiteto profesoriams, kurių tarpe bu
vo nemaža ir lietuvių kilmės profesorių, net nekilo 
abejonės, kad Lietuvoje dėstomoji kalba turėjusi 
būti lik lenkų kalba 2). Ar bereikia didesnio lietu
vių tautos istorijos paradokso, kad buvusiojoje Lie
tuvos imperijoje lietuvybė nyko, bet ji platesniu 
mastu atgimė tik pačios didžiausios carinės Rusijos 
priespaudos metu, kai net lietuviškasis raštas buvo 
uždraustas?

Manyčiau, tektų sutikti, jog lietuvių tautos 
ateitį daugiausia lems Lietuvoje gyvenančios lietu
vių tautos daugumos tautinis potencialas, t.y. lietu
vių tautos kiekis, tautinio susipratimo laipsnis, kul
tūrinis ir ekonominis lygis. Kad ir ligi kokių nepa
siekiamų aukštumų iškiltų kultūriniai ir politiniai 
lietuviškosios išeivijos laimėjimai, kad ir ne tik vi
sos pasaulio valstybės pripažintų Lietuvą nepriklau
somą de facto ir de iure, bet ir net būtų pašalintos 
visos galimos kliūtys atstatyti nepriklausomai Lie
tuvai, tai, jeigu Lietuvoje nebeliktų lietuvių, — ne
galėtų būti ne tik nepriklausomos, bet ir iš viso bet 
kokios Lietuvos. Užtat mums negali nerūpėti Sovie
tų Rusijos okupuotoje Lietuvoje gyvenančios lietuvių 
tautos gyvybiniai klausimai.

šiame rašinyje gvildensiu tris šių dienų Lietu
vos švietimo problemas — Lietuvos gyventojų išsi
mokslinimo atsilikimo, lenkiškų mokyklų Vilniaus 
krašte ir indoktrinacijos, ypač rusifikacinės, klau
simą. Nagrinėdamas šias problemas, ieškosiu atsa
kymo į kai kuriuos gyvybinius lietuvių tautai klau
simus — ar laikas veikia lietuvių tautos naudai, ar 
nenaudai, ar lietuvių tauta šiandien stiprėja, ar 
silpsta, ar po ilgos eilės sunkių išgyvenimų Lietuva 
dabar daugiau, ar mažiau lietuviška, negu ji bu
vo, pavyzdžiui, prieš keliasdešimt metų, dar nepri
klausomybės laikais. Mūsų sąlygomis šis užmojis 
būtų sunkiai pakeliamas ir bet kam žymiai geriau 
už mane informuotam ir pasiruošusiam. Užtat jau
siuos užsibrėžtą tikslą pasiekęs net ir tuo atveju, jei 
į čia iškeltuosius klausimus ir nebūsiu sėkmingai ra
dęs visai patenkinamo atsakymo, o tik būsiu atkrei
pęs skaitytojo dėmesį į kai kuriuos naujus nagrinė
jamos temos aspektus.

Šio meto Lietuvos švietimo problemas gvil
denti kiek sunkina ir daugelio dabartinio Lietuvos 
gyvenimo reiškinių nelauktinumo, paradoksiškumo 
momentas. Tačiau paradoksiškumas nėra išimtinė 
nūdienio Lietuvos gyvenimo ypatybė. Visa Lietu
vos istorija ir net proistorė pilna paradoksų. Ilius
tracijai čia jų bent keletą suminėsiu. Tiesiog neįti-

Pats tas Jurgis Jurėnas nėra kažkoks pa
vyzdingas žmogus. Vedžiojęsis gimnazistę, 
kol ta prisirinko pataisų ir nebegalėjo tęs
ti mokslo gimnazijoje, jis ją keleriems me
tams kaip ir užmiršta. Susitikęs ją Kaune, 
vėl grįžta į jos gyvenimą, net veda ją, bet 
jų gyvenimo kasdienoje netrūksta šešėlių 
—- Jurėnas vis prisimena kažkokius neaiš
kumus žmonos praeityje, erzina jį besilan
kąs kunigas. Heroiškiau nusiteikęs skaity
tojas gal net į minusus Jurėnui įskaitys ir 
tai, kad jis nesugriebė žmonos ir dukters 
kartu, kai sunkvežimis pasirodė išvežti, o 
pats smuko pasislėpti.

Kur kas įdomesnė yra jo žmona Silvija. 
Ji vis jautėsi tėvų parduota ir niekada ne
beturėjo jiems geros širdies. Kaunan pate
kusi, ji ir vėl jautėsi užguita, persekioja
ma ir tvarkoma šeimininkės, kol neateina 
Jurėno asmenyje išvaduotojas. Kai ateina 
išvežimų dienos, pastebime joje dar vieną 
bruožą: sugebėjimą nujausti savo busimą
jį likimą.

Kai romanas yra laimėjęs konkursą, ga
lima kelti sau klausimą, kokią vietą jis 
užims mūsų užsieninėje lietuviškoje litera
tūroje. Nemanytume, kad kokią nors labiau 
išimtinę vietą. Lietuviškai parašytas ir ne
bloga kalba, veikėjai lietuviai, veiksmas 
vyksta Lietuvoje, visa tai sudėjus į krūvą, 
peršasi išvada, kad skaityti galima.

K. Abr.

MIRĖ PASKUTINIS KNYGNEŠYS
Chicagoje šv. Kazimiero kapinėse rug- 

piūčio 7 d. buvo palaidotas bene paskutinis 
Lietuvos 'knygnešys Anicetas Bubelis, su
laukęs 97 metų amžiaus.

A. Eiubelis, gimęs 1892 m., Kalvarijos 
apylinkėse 12 metų skleidė iš Prūsijos ga
benamąsias lietuviškas knygas, laikraščius 
ir maldaknyges.

Rašytojas P. Abelkis yra parašęs knygą 
„Atlaidų pavėsyje“, pasinaudodamas jo at
siminimais.

Amerikon A. Bubelis atvyko 1905 m. ir 
aktyviai dalyvavo lietuvių visuomenės gy
venime.

KNYGA APIE NEPRIKLAUSOMYBĖS 
KOVAS

K. Ališausko stambų apie 500 puslapių 
veikalą apie Lietuvos kovas su .bolševikais 
ir (bermontininkais anais nepriklausomybės 
kūrimo metais surinko M. Morkūno spaus
tuvė.

Tai tik pirmasis veikalo tomas.

SUSIRGO K. DRUNGA
Stiprų širdies smūgį gavo „Akiračių“ re

daktorius Karolis Dranga.

ANTANAS RUKŠA

Lietuva atrodė besanti tik „visai praeityje“, o Ma
žosios Lietuvos vokiečiai mokslininkai buvo sukūrę 
net literatūros draugiją saugoti baigiančios nykti 
lietuvių tautos kultūriniams turtams. Juo paradok- 
siškesnis šis reiškinys, turint galvoje, kad pradžioje 
dar mažesnė romėnų tauta, sukūrusi dar didesnę 
imperiją, nepaprastai išplatino savo lotynų kalbą 
ir padarė ją pasauline mokslo, bažnytine ir diplo
matine kalba. Algirdas skelbė, kad visa Rusija tu
rinti priklausyti Lietuvai, ši programa nepasisekė, 
kai triskart Algirdo apgultasis Kremlius atsilaikė ir 
kai Vytautas pralaimėjo mūšį ties Vorskla. šiandien 
Maskva valdo Lietuvą. Kryžiuočiai buvo atvykę į 
Pabaltijį krikštyti Lietuvos, tačiau dėl jų atvykimo 
Lietuvos krikštas užsivilkino pusantro šimtmečio. 
Lietuvio Jogailos atkurtasis ir dabar jo vardu tebe
vadinamas Krokuvos universitetas vienu iš pačių 
pagrindinių tikslų laikė Lietuvos sukrikščioninimą, 
tačiau kažin ar buvo kas labiau pakenkęs tam pa
čiam Lietuvos krikščioninimui ir kultūrinimui, kaip 
Krokuvos universitetas, turėjęs ir visos Lietuvos 
mokslo monopolį ir trukdęs steigti ir plėsti Lietuvo
je mokyklas ir ruošti savus inteligentus ir kunigus. 
Vokiečių valdytame Karaliaučiuje tarp pirmųjų 
universiteto profesorių buvo ir du lietuviai —Ab
raomas Kulvietis ir Mečislovas Rapalionis. Kulvie
tis buvo net partikuliaro (parengiamosios universi
teto mokyklos) vedėju, o Rapalionis — pagrindiniu 
teologijos profesorium, kurio paskaitas mielai lan
kė ir pats kunigaikštis Albertas, kai 35 metais vė
liau įsteigtajame Lietuvos sostinėje Vilniuje uni
versitete iš pradžių nebuvo nė vieno lietuvio profe
soriaus. Paradoksas, kad sujungtą Lietuvą ir Len
kiją valdė lietuvis valdovas Jogaila ir jo dinastija, 
tačiau karalius gyveno ne Lietuvos, bet Lenkijos 
sostinėje, ir po amžių ne Lietuva reiškė pretenzijų

PROF. ANTANO SALIO LIETUVIŲ 
KALBOTYROS STIPENDIJA

Prof. dr. Antanas Salys labai sielojosi lie
tuvių kalbos išlaikymu išeivijoje. Dažnai 
tuo klausimu jis yra reiškęs savo nuomonę 
viešuose pokalbiuose ir spaudoje. Betgi 
pats įspūdingiausias jo pasisakymas, tartas 
vos dvidešimt dienų (1972. VII. 11) prieš 
mirtį. Tuomet, Lietuvių foto archyvui ruo
šiant dokumentinį prof. Salio filmą, pro
fesorius buvo paprašytas tarti savo kaip 
kalbininko ir lietuvio pageidavimą, štai jo 
žodžiai:

Mano didžiausias troškimas, linkėjimas 
yra, kad lietuviškoji šeima išlaikytų gyvą 
senutę mūsų gražią kalbą ir ją perduotų 
ateinančioms kartoms, kad jaunoji mūsų 
karta ne tik patriotiškai šoktų, dainuotų, 
bet ir kalbėtų skambia lietuviška šnekta. 
Lietuviškai nebemokančiam Lietuva ne tik 
tolima, bet ji bus ir svetima.

Dirbdamas Pensilvanijos universitete, 
esu nemaža prisidėjęs prie specialistų pa
ruošimo, kurie dirba ir baltistikos srityje. 
Gaila, jų tarpe lietuvių kandidatų neturė
jau. O vis tiek, kodėl iš. mūsų jaunosios 
kartos negalėtų kada gimti ir lietuvių kal
bininkų? Tėvynėje lietuvių kalbos tyrimo 
darbas varomas plačia ir šakota vaga. Dir
bama, kaip pats mačiau, su dideliu entu
ziazmu ir užsidegimu. Tik kad tas užsidegi
mas ir entuziazmas nebūtų užgesyt'as šiau
raus rytų vėjo. Vis kažkaip prisimenu šūkį, 
kurį Jonas Jablonskis buvo padėjęs skaity
mų (knygoje, išleistoje Petrapilyje 1916 me
tais, skirtoje mūsų tremtiniams, pavadin
toje „Vargo mokyklai“. Ten tas šūkis skam
ba šitaip: „Nedidelė garbė svetimomis kal
bomis kalbėti, bet didi gėda — savosios ge
rai nemokėti“.

Profesoriui Antanui Saliui mirus (1972. 
VII. 31), jo šeima, artimieji ir bičiuliai 
įsteigė jo vardo stipendiją akademinėms 
lietuvių kalbotyros studijoms, skiriamą iš
eivijos lietuviui.

Stipendijos administravimo ir skyrimo 
komisiją sudaro:

Profesoriaus našlė Sofija Salienė, 
dr. Antanas Vasys, artimas profesoriaus 
kolega,
dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. M., Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos atsto
vas,
dr. Vincas Maciūnas, Lituanistikos Insti
tuto atstovas,
dr. Kostas Ostrauskas, Profesoriaus bi
čiulis ir buvęs jo studentas.
Prof. Antano Salio šviesų atminimą pa

gerbti norinčius ir lietuvių kalbos puoselė
jimu besirūpinančius kviečiame paremti 
šią stipendiją. Įnašus prašome siųsti šiuo 
adresu:

A. Salys Scholarship Fund, Liberty Fe
deral Savings & Loan Association, 204 N. 
Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102.

PASAULYJE SU LIETUVIAIS
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS

Pietų Amerikos lietuvių V kongresas nu
matomas suruošti 1973 m. vasario 22-25 d. 
d. Sao Paulo mieste, Brazilijoje. Kongre
sui ruošti komitetas jau sudarytas: jo pir-| 
mininkas yra prel. P. RagažinSkas, vice- j 
pirmininkai kun. P. Gavėnas ir J. Bag-! 
džius, sekr. inž. A. Idikas. šiuo metu su
darinėjamos komisijos ir pradedamos telk
ti lėšos.

Kongreso tikslas yra sudaryti galimybę 
Pietų Amerikos lietuviams susitikti ir pa
sidalyti laimėjimais ir rūpesčiais, aptarti 
būdus ir priemones lietuvybei išlaikyti ir 
sutelkti lietuvių tautines ir religines jėgas 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą ir nepri
klausomybės atstatymą.

Tų tikslų siekiant, numatoma į kongreso 
darbotvarkę įtraukti religinę-kultūrinę ma
nifestaciją, parodą, paruošti peticiją ir me
morandumų, Lietuvos reikalais leidinį bra
zilams portugalų kalba, turėti jaunimo, mo
kytojų, kunigų, moterų, politikų ir organi
zacijų vadovų posėdžius su pranešimais, 
priimti rezoliucijas.

Su kongresu sujudimas dar nesibaigs, 
nes po to norima suruošti jaunimo stovyk
lą, išvyką į Rio de Janeiro karnavalą ir 
leidinį apie kongreso darbus.

PREMIJA ED. LAPAIČIUI
Montevideo (Urugvajus) suruoštoje 

skulptūros ir tapybos parodoje „didžiąją 
skulptūros premiją“ laimėjo jaunasis skulp
torius Edvardas Lapaitis.

E. JUODVALKYTĖS POEZIJA
Chicagos lituanistinių studijų studentai 

abiturientai išleido poetės Eglės Juodvalky
tės poezijos rinktinę „Jei tu paliesi mane“.

J. LESINSKAS IR JO PALIKIMAS
„Chicago Tribūne“ pranešė, kad mirė 

Jurgis Lesinskas, 108 metų amžiaus.
Jis buvo vienas Šv. Kryžiaus katalikų 

bažnyčios steigėjų. Iš Lietuvos išvyko 1906 
m.

Jis palikęs įvairaus laipsnio vaikaičių. 
Kai kurie jų: Stella Vejtanek, Anthony Kis
sel, Julia Atut ir Helen Wodarski.

VĖŽIO TYRINĖTOJAS PROF.
VAITKEVIČIUS

JAV Wayne universiteto Detroite vėžio 
ligų katedros vedėjas yra prof. Vainuitis 
Kazys Vaitkevičius, gimęs 1927 m. Kaune, 
universiteto mokslus baigęs Frankfurt am 
Main.

Jis dirba vėžio ligų tyrimo darbą, o taip 
pat ir gydo tas ligas. Specializuotis pas jį 
atvažiuoja ir kitų kraštų gydytojų.

Išnašų santrumpos:
LE = Lietuvių Enciklopedija, Boston, Mass., 

1953-1969.
LU = Pr. Čepėnas (red.), Lietuvos Universitetas 

1579-1803-1922, Chicago, 1972.
MB — M. Biržiška, Vilniaus Universitetas 1940- 

1941 m., Vokietija, 1947.
ME — Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija, 

Vilnius, 1966-1971.

1) Lietuvių tautos istorijos nepaprastumą pa
brėžia, pavyzdžiui, lenkų istorikas J. Ochmanskis. 
Savo Lietuvos istorijos pratarmėje jis ketina vaiz
duoti ypač „nepaprastą ir didžią pačios lietuvių 
tautos praeitį. Ši tauta, teisingai didžiuodamasi sa
vo senovine, archaiškiausia Europoje kalba, gan 
vėlai, nes vos tik 1009 metais pasirodė istorijos 
arenoje. Kryžiuočių pasmerkta išnaikinti, ji sukūrė 
galingą valstybę, apsaugojo plačius Rusijos plotus 
nuo mongolų jungo, davė Lenkijai didžią Jogailai- 
čių dinastiją, o pasauliui daugelį įžymių valstybės 
veikėjų, mokslininkų ir artistų. Suskilusi vėliau. į 
dvi dalis — į sulenkintus aukštesniuosius luomus 
ir į jų niekinamą liaudį, nors jos egzistencijai ir grė
sė rusifikacija, ne tik atgimė kaip tauta, bet ir su
kūrė savo nepriklausomą valstybę“ (tik po to seka 
komunistinės valstybės leidiniui gal ir neišvengia
mas, bet su istorine tiesa jau maža ką beturįs pasa
kymas: „po to atmetė fašizmą ir išrinko komuniz
mą“). J. Ochmanski, Historia Litwy. Wroclaw — 
Warszawa — Krakow, 1967, 5 psl.

2) M. Lukšienė, Lietuvos švietimo istorijos 
bruožai XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970, 
139 psl. t.

(Bus daugiau)

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO DARBAS

Chicagos Pedagoginis Lituanistikos insti
tutas pradėjo naujus mokslo metus.

Vien iš Chicagos įsiregistravo nauji 7 
abiturientai.

UŽSAKOMA ENCIKLOPEDIJA
Ottavos Lietuvių bendruomenės valdyba 

užsakė Lietuvių enciklopediją anglų kalba 
Kanados parlamento bibliotekai.

Ottavos lietuviai inžinieriai ir architek
tai užsakė tą enciklopediją Kanados centri
nei bibliotekai.

PASAULIO LIETUVIŲ ISTORIJA
„Draugas“ rašo, kad V. Liulevičius ruo

šia spaudai „Pasaulio lietuvių istoriją“, 
kurios būsią d ii tomai, o trečias būsiąs 
skirtas dokumentams.

Darbas jau esąs beveik įpusėtas.

VOKIEČIŲ KALBA
Arkiv. J. Matulaičio užrašai išversti į vo

kiečių kalbą ir netrukus būsią išleisti.
Prof. J. Eretas esąs kalbinamas imtis pa

rašyti arkiv. J. Matulaičio biografiją.

PREL. P. JURO BIOGRAFIJAI
Prof. S. Šalkauskio ir prof. K. Pakšto 

monografijas parašęs, prof. J. Eretas renka 
medžiagą prel. Pr. Juro biografijai.

JURGIO KRASNICKO MONOGRAFIJA

V. Liulevičius suredagavo monografiją 
„Jurgis Krasnickas“.

J. Krasnickas buvo nužudytas prieš 50 
m., tada dvidešimtmetis jaunuolis, aktyvus 
katalikų veikėjas.

Monografija turinti apie 200 psl., 33 
iliustracijas, ir jos rankraštis jau atiduo
tas rinkti M. Morkūno spaustuvei Chicago
je.

^ToEkMAulENIO/

ŠVIESYBĖ IR TAMSYBĖ

Kai Dievas tarė pirmąjį žodį „Teesie!“, 
tan žodin jau įėjome ir mes. Dabar esame 
tęsinys Dievo kūrybos. Jis siuntė savo ŽO
DĮ — Jėzų Kristų, savo sūnų, kad mūsišku 
žodžiu paskelbtų mums savo valią. Jis siun
čia mus, kad tęstume jo valią per mūsų 
„Tepasidaro!“

Apaštalas Jonas toliau sako, kad tame 
Žodyje buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo 
šviesa. Tad ir mūsų gyvenimo kelias — 
būti gyviems ir šviesti.

Aiškiai suprantama, kad niekas negali 
duoti gyvybės, kas pats nėra gyvas. Niekas 
negali šviesti, jei pats yra tamsus.

Pats žmogus negali amžinai gyventi čia 
žemėje. Bet jo darbai gali, šimtai metų 
praėjo nuo Gedimino, Kęstučio, Vytauto 
Didžiojo mirties. Dešimtys metų praėjo nuo 
Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio ir kitų 
mūsų tautos didvyrių mirties. Bet jų dar
bai nepraėjo. Jie gyvi. Juos minime. Juos, 
kiek pajėgiame, sekame. Jų darbai tęsia 
jų gyvenimą.

Jų darbai ne tik gyvi, bet ir šviečia. Tie 
visi vyrai ir moterys naudojo savo „Tepasi
daro!“ išimtinai kitų gerovei.

Ar tai visiems yra galima tapti nemirtin
gais ir šviečiančiais? Visiems! Kiekvienas 
savyje turi amžiną gyvybę ir dievišką švie
są. Jei mumyse jau užgeso jaunuoliškas en
tuziazmas dėl amžiaus naštos ir negalime 
imtis visuomeninio veikimo, jei dėl tuščios 
kišenės nepajėgiame remti gerų darbų, jei 
gyvenimas tiek kartus, kad nejaučiame nie
ko jame saldaus, tai paklausykime Apašta
lo Povilo patarimo: „Visuose reikaluose sa
vo troškimus išreikškite Dievui prašymais 
ir padėkos malda. Mąstykite apie tai, kas 
teisinga ir kilnu, kas teisu ir skaistu, kas 
mylėtina ir garbinga, kas dora ir šlovinga“. 
Asmeniška gyvybė ir šviesumas yra pa
saulio gyvybė ir šviesybė. Kas visą žmoniją 
sudaro? Atskiri žmonės! Gal nepasieksime 
tai, kad mūsų gyvybė atgaivintų ir atgim
dytų visa, kas yra dvasiškai -mirę, gal savo 
šviesumu neišsklaidysime visų tamsumų, 
savo teisumu neatitaisysime visų padarytų 
skriaudų, savo meile nenugalėsime visų 
žiaurumų, bet būsime atlikę savo „Tepasi
daro!“ pareigą, duodami pasauliui, ką pajė
gėme duot'i.

Nėra 'bendros taisyklės, kaip tapti savo 
darbais nemirtingu ir būti gyvu ir švie
čiančiu Dievo žodžiu. Kiekvienas šventa
sis, kiekvienas tautos nemirtingasis ėjo 
savo (keliu, naudojosi savomis priemonė
mis. Bet jų visų intencija buvo ta pati: au
kotis gyvybei ir šviesai iki mirties, šitame 
kelyje nieko nėra per maža, nieko nėra per 
didelio.

Tad ir aš šviesybė arba tamsybė.

Ką aš galėjau padaryti savo vynuogynui 
(Bažnyčiai, tautai ir artimui), bet nepada
riau?

Kodėl, kai aš tikėjausi vynuogių der
liaus, jame išaugo tiktai rūgščios uogos?

Atsigręžk, galybių Dieve, ir pasirūpink 
savo vynmedžiu.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.

2



Nr. 40 (1230) EUROPOS LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIAI ISTORINIU MOMENTU LIETUVOJE
(ALTo 30 metų veikla) 

1. Suėjimas vienybėn
Vienas svarbiųjų Amerikos lietuvių dar

bų, kuris juos beveik visus apjungė, buvo 
sudarymas Amerikos lietuvių tarybos 
(ALTo). Jos 30 metų (1940-1970) veiklą 
katalikų srovės veikėjo akimis apžvelgia 25 
metus pirmininku išbuvęs, 1971 metais iš 
„Draugo" dienraščio redaktoriaus pensijon 
pasitraukęs Leonardas Šimutis ALTo iš
leistoje 499 psl. knygoje „Amerikos Lietu
vių Taryba — 30 metų laisvės kovoje" 
Knygoje yra 68 nuotraukos iš ALTo žmo
nių suėjimų su Amerikos prezidentais, 
Amerikos senatoriais ir kongresmanais, 
gubernatoriais ir lietuvių visuomenės vei
kėjais. Anglų kalba 66 psl. skyriuje patei
kiama istorinių pareiškimų ir memorandu
mų, kur ypač svarbi Amerikos Kongreso 
Kersteno komiteto raporto santrauka, pa
ryškinanti Sovietuos grobuonišką elgesį 
prieš nepriklausomas Baltijos valstybes.

Autorius remiasi savo prisiminimais bei 
dienoraščiais ir ALTo metinių suvažiavimų 
bei septynių Amerikos lietuvių kongresų 
protokolais; be to, sakosi pavartęs ir ALTo 
iždininko M. Vaidylos archyvą. Tačiau sa
kosi gaire nepasirinkęs „istoriko taisyklių 
ar metodų“. Todėl neprisileidžia bendrinan
čių išvadų ir dažnai neiškelia, ką veikė ir 
galvojo ne katalikų srovės veikėjai. Kny
gą rašęs „paskatinti Amerikos lietuvius di
desniu ryžtu ir glaudesniu vieningumu tęs
ti kovą dėl Lietuvos laisvės“.

ALTui pradžią davė šimučio neišvardy
tų Chicagos veikėjų susirinkimas, kuris 
buvo jo sušauktas kažkur tą dieną, kai So- 
vietija okupavo Lietuvą (1940 m. birž. 15 
d.). Susirinkimas, atrodo, nustatė ir pa
grindinę busimojo ALTo veiklos gairę — 
spausti Amerikos vyriausybę nė per nagos 
juodymą nepripažinti Sovietuos imperia
listinių kėslų Lietuvos atžvilgiu.

Susirinkimas išrinkęs komisiją (L. Ši
mutis, dr. S. Biežis, dr. A. Rakauskas, adv. 
K. Česnulis), kuri dr. Biežio bute paruošė 
Amerikos valstybės sekretoriui Hull pa
reiškimą (jo, gaila, šimutis nepateikia). 
Komisija, tris dienas kasdien posėdžiavu
si, nusprendė birželio 21d. sušaukti Chica
gos lietuvių masinį susirinkimą, kuris visu

R. SPALIS

RODOS IR KRETA
Traukiu marškinius nuo nugaros, švel

nus šiltas brizas kutena kūną, ir kyla klau
simas, ar galima miegoti plačiai į balkoną 
atdaromis durimis. Mat, Rodos viešbutis 
iškrėtė kitur nepatirtą pokštą. Ten irgi at
vykome naktį ir nuvargę neatkreipėme į 
ant stalo stovintį purkštuvą. Kad ir pro 
miegą, pajutau uodus, zujančius apie gal
vą, bet nekreipiau dėmesio, nes angliški ir 
vokiški žalos nepridarydavo. Tačiau nebu
vau susidūręs su Rodos salos rūšimi. Iš 
ryto raudonos dėmės ant rankų ir kojų. 
Kitiems net parausdavo visa oda nuo įkan
dimų.

Dieną uodų nebuvo matyti, bet naktį tik
ras vargas. Tekdavo pripurkšti visą kam
barį. Po to toji smarvė ėsdavo akis, liežu
vį, bijodavai pradaryti duris į nakties vė
sumą, o šiaip viešbutis geras, bent' kilo
metras nuo kelio, ramu, erdvu, ir jūra čia 
pat.

Taigi dabar naujoje vietoje teko pasidai
ryti to purkštuvo. Jo nebuvo matyti. Dar 
nebūdamas tikras, nuogutėlis išsinešdinau 
ant balkono, laukdamas atsikrendančių tig
rų, ibet veltui. Duris palikau plačiai pravi
ras. Girdėti bangų ūžimas. Kartą, paste
bėjęs ateinančio ryto prieblandą, prisiver
čiau išlįsti iš lovos ir, susmukęs į kėdę 
balkone, stebėjau besikeičiantį dangų. Kiek 
ten spalvų!

Šiaip kalnai dieną atrodė nesvetingi, pa
rudę, pliki, bet, saulei atsidūrus anapus jų, 
jie įgaudavo gražaus tamsaus mėlynumo, 
neatsižiūrėdavai žmogus, juo labiau, kad 
kalnai tęsiasi tam tikromis virtinėmis, še
šias tokias virtines priskaičiuodavau.

Pagrindinė išvyka į Knosą, didžiausią se
novės Kretos miestą, karaliaus Mino ir jo 
įpėdinių buveinę, kur yra pirmoji Europo
je aukštos civilizacijos liekana. Nežinoma 
tautelė ją sukūrė, apie ją nedaug težino
ma. Išliko tos tautelės raštai, deja, kol kas 
dar neišskaitomi.

Heraklione, salos sostinėje, yra didžiu
li! muziejus, skirtas supažindinti su tos 
tautelės civilizacija. Pirmoje salėje yra Mi
no karaliaus rūmų modelis. Jo negalima fo
tografuoti, nes viešai dar nepaskelbtas. Mo
delis nuostabus. Stebina rūmų didingumas, 
didumas, kartu jų lengvumas. Eini per sa
les, ir auga pagarba. Daugybė freskų, aukš
to lygio tapyba, metalo dirbiniai ir t. t.

Apžiūrėję muziejų, vykstame dabar j Mi
no rūmų griuvėsius, kurie yra už kelių ki
lometrų nuo Herakliono. Žinoma, rūmų ne
bėra, išlikusios tik tam tikros dalys, o ir 
tos sustiprintos, sulopytos. Prisiminkime, 
kad rūmų balkiai buvo mediniai. Ne karai 
sunaikino rūmus, bet keli žemės drebėji
mai, po kurių kildavo gaisrai. Ypač nuken
tėdavo medinės rūmų dalys. Ten, kur kas 
užsiliko, mediniai balkiai pakeisti cementi
niais, jie tik atitinkamai nudažyti, kad pri
mintų medį.

Sosto kambarys ne viršuje, bet žemiau, 
po kitais kambariais, kur malonu, vėsu.

griežtumu protestavo dėl Sovietijos elgesio 
Lietuvos atžvilgiu ir nutarė gelbėti Lietu
vą organizuotu būdu.

Mintį organizuotis Šimutis toliau plėtęs, 
sukviesdamas įvairius veikėjus „Draugo" 
redakcijon pasitarti. Autorius tų veikėjų 
neišvardija, bet sako, kad buvo katalikų, 
kurie galvojo, kad „tikrai bus sunku vi
sus Amerikos lietuvius sutraukti Lietuvai 
laisvinti organizacijon, o dar sunkiau bus 
joje dirbti".

Birž. 25-27 d. d. Wilkes Barre, Pa., vyko 
katalikų pašalpinio Susivienijimo tarybos 
suvažiavimas. Kaip šio Susivienijimo pir
mininkas. Šimutis susisiekė su Katalikų fe

deracijos vicepirmininku, katalikų laikraš
čio „Amerika“ redaktorium J. B. Laučka. 
Jie sutarė sukviesti bendrą abiejų organi
zacijų valdybų posėdį, kurį autorius pa
krikštija „pačiu pirmuoju ALTui suorgani
zuoti žingsniu“. Posėdyje išryškėjo kai ku
rių katalikų srovės veikėjų noras planuo
jamąją Amerikos lietuvių tarybą organi
zuoti vien iš katalikų, kaip Pirmojo pasau
linio karo metu, kada buvo suorganizuota 
Tautos taryba. Tačiau Šimutis pasiskelbė 
stojąs už bendrą visų srovių Tarybą.

Posėdis išrinko delegaciją (L. Šimutį, J. 
B. Laučką ir dr. A. Rakauską) vykti į Va
šingtoną pasitarti su Lietuvos ministeriu 
Povilu Žadeikių. Pasimatymas įvykęs bir
želio 29 d. Ministeris pradžioje, sakoma, 
svyravęs visu oficialumu išeiti prieš tai, 
kas Lietuvoje vyko, ir nepritaręs organi
zuoti Amerikos lietuvių politinį sambūrį 
spausti Amerikos vyriausybei.' Siūlė ten
kintis šelpti Lietuvos žmones labdara. Be 
abejojimo, Žadeikį veikė tam tikri diplo
matiniai sumetimai, bet jų šimutis neiške
lia. Vėliau, sako, ir žadaikis išėjo griežton 
cpozicijon prieš okupaciją.

Amerikos lietuvius nudžiugino 1940 m. 
liepos 23 d. Valstybės sekretoriaus parei
gas ėjusio pasekretoriaus Sumner Welles 
oficialus pareiškimas, kuris Sovietijos el- 

Karalienės buduarai dar žemiau, ir čia 
esama staigmenos. Karalienė greta savo 
kambario turėjo ir kitą, daug mažesnį. Už
silikę vamzdžiai ir kitokios žymės rodo, 
kad tai būta išvietės su tekančiu vandeniu!

Tų rūmų milžiniškumą rodo ir skaičiai. 
Rūmus sudaro daugiau kaip du šimtai 
kambarių, eilė koridorių, kiemai, sandė
liai, aliejaus spaudyklos. Kai šitaip visa ko 
daug, dėl to, matyt, ir susidarė tie legen- 
dariniai pasakojimai apie labirintus.

Jei kada žmonės pajėgs atstatyti tuos 
rūmus, bus ko pasižiūrėti.

Teko dar atlikti visą eilę išvykų, bet ma
žiau ar daugiau vis kartojosi tai, kas jau 
buvo matyta. Tik kalnai čia aukštesni. 
Aukščiausias ištisus metus padengtas snie
gu. Matyti mažiau žalumos, o daugiau ru
dų plotų.

Pagaliau atsisveikinta su Kreta, ir atgal 
į Rodos salą, iš kur turėjome skristi namo. 
Trumpai pamiegoję savo viešbutyje, išėjo
me nakties oru pakvėpuoti, nes iki trečios 
dar liko laiko pasižvalgyti. Bevaikščioda
mi pasukome į naktinį klubą, iš kur išsiri
to gana gražiai apsirengę vyrukai ir su vi
sais drabužiais šoko tiesiai į baseiną. Ką 
gi, šilta...

O su tais nakties klubais visaip būna.
Pernai, žinodamas, kad ilgiau teks pabūti 

Korfu saloje, viešbutį rinkausi labai ati
džiai ir, rodėsi, neapsirikau. Tikra pasaka 
ten. Naujas, pirmos rūšies, pastatytas pu
siasalyje, ant' kalnelio, erdvus, į kurią pu
sę pasuksi — visur gyva, per akis jūros, 
vandens, gražiai apaugusių kalvų, pavėsio, 
veranda tartum kambarys. Valandas galė
jai leisti viešbučio teritorijoje, ir nenusi
bosdavo. Netoli ir šiltų kraštų miškeliai, 
kuriais padengta visa sala. Vaikščiok, jei 
nebijai karščio. Pasinaudodavome, bent 15 
kilometrų sukardavome per dieną.

Deja, po dienos rojuje tekdavo paragau
ti ir pragaro. Naktinis ’klubas pastatytas 
ant vandens. Garsas, neturėdamas kliūčių, 
keliaudavo nesilpdamas. Muzika tęsdavosi 
iki antros, trečios ryto. Vietos „artistai" 
stengėsi nustebinti pasaulį. Plėšėsi iki nu- 
griūdami, kariais būgnais pagąsdindami 
pasaulį. Mikrofono sustiprintas garsas vir
pindavo sienas.

Užuot džiaugusis nakties palaima, tek
davo užsibarikaduoti kambaryje. Uždustam 
nuo karščio, jei ne vėsintuvas. Bet vėsintu
vas tai ne nakties oras ir ramybė. Ėjo žmo
nės, skundėsi, keikėsi, bet niekas nepadė
jo. Negalėjo gi griauti pastato, kuris daug 
kainavo. Tarp 'kita ko. tų šokančiųjų ne
daug tebūdavo.

Žinoma, galima buvo prašytis į kitą vieš
bučio pusę, bet ten vaizdai ne tokie gra
žūs, jūros įlanka labiau priminė ežerą, va
kari) saulė įkaitindavo kambarius, vietoje 
paplūdimio — važiuojančios į viešbutį ma
šinos. Taip ir teko kentėti, bet nuo to laiko 
naktinis klubas visad primena man t'as nak
tis iki antros ar trečios valandos ryto.

GARBĖS RAŠTAI UŽ PAMINKLĄ
Kryžkalnyje pastatytas monumentalus 

paminklas sovietinei armijai „išvaduoto
jai“.

Garbės raštais apdovanoti paminklo pro
jektuotojai skulptorius B. Vyšniauskas, ar
chitektas V. Gabriūnas ir vitražų autorius 
K. Morkūnas. Garbės raštus taip pat gavo 
paminklo statytojai — A. Biekša, S. Pau
lauskas. J. Sopeika, A. Valaiša, J. Žukaus
kas, V. Laurinaitis, J. Valeška ir V. Va- 
lentukonis.

ANSAMBLIS IR DRAMA JONIŠKYJE
Joniškyje koncertavo Telšių kultūros 

namų estradinis ansamblis, o Panevėžio 
dramos teatras parodė latvių dramaturgo 
E. Priedės pjesę „Otilija ir jos anūkai“, 
režisuotą V. Blėdžio.

DAKTARĖ V. VITKIENĖ
Vilniaus universitete apgynė daktarinę 

disertaciją „Komplikuotų atelekazėmis lė
tinių pneumonijų rent'genologiniai ypatu
mai“ ir gavo medicinos daktaro laipsnį.

NARKOTIKŲ VARTOTOJŲ GYDYMAS
Jau prieš trejetą metų Gruzijoje ir vidu

rinės Azijos sovietinėse respublikose — Uz
bekistane ir Turkmėnijoje — buvo praves
tas įstatymas, pagal kurį į narkotikus įpra- 
tusieji turi būti prievarta gydomi. Tie ’kraš
tai jau nuo amžių įpratę naudoti kuriuos 
nors narkotikus, tų narkotikų, sakoma, ir 
šiandien ten galima gauti.

Dabar toks privalomo gydymo įstatymas 
paskelbtas ir Rusijos respublikoje.

MIRĖ J. BYRA
Rugsėjo 15 d. Valkininkuose mirė Jonas 

Byra, ilgametis Lietuvos operos solistas, 
1921-1940 m. dainavęs operose pirmaeilius 
vaidmenis, paskui dėstęs Šiaulių muzikos 
mokykloje dainavimą, 1945-1951 m. direk
toriavęs toje mokykloje.

PROZOS KLAUSIMAS
Lietuvos rašytojų sąjungos prozos sekci

ja svarstė prozos klausimą, ypač kreipda
ma dėmesio į apsakymą, kurio padėtis ke
lianti rūpesčio.

STATUTO KRITIKA
Prieš kurį laiką A. Mackaus knygų lei

dimo fondas JAV išleido J. Deveikės išvers
tą Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 
metų statutą.

Rugsėjo 23 d. „Literatūroje ir mene“ net 
keturių autorių (Irenos Ručinskaitės, Vy
tauto Mažiulio, Stasio Lazutkos ir Eduardo 
Gudavičiaus) pasirašytame straipsnyje 
smarkiai sukritikuojamas tas leidinys. Ori
ginalo tekstas nebuvęs palygintas su kitais 
nuorašais, dėl to perspausdinant Minsko 
leidinį esą palikta nežmoniškai daug klai
dų ir netikslumų. Vertime taip pat esą 

ges; Baltijos valstybėse pavadino „sukto
mis priemonėmis“ nuslopinti tų valstybių 
politinei nepriklausomybei ir pareiškė 
Amerikos vyriausybės ir jos piliečių nepri
tarimą tokiems „plėšikiškiems“ žygiams. 
Šimutis sako: „Tai buvo didelė paskata 
dar skubiau mums organizuotis“.

Nesiekdamas būti tikru istoriku, Šimu
tis, gaila, neiškelia, ką tuo metu galvojo 
kitų Amerikos lietuvių srovių žmonės, bet 
savo redaguojamame „Drauge“ (1940 m. 
liepos 22 d.) iškelia V. Sirvydo redakcinį 
tautininkų „Vienybėje“: „Turime turėti 
vieną stiprią organizaciją, 'kuri mobilizuo
tų mūsų išdraikytas pajėgas ir vadovautų 
mūsų pastangoms padėti atvaduoti Lietu
vą“.

Welles pareiškimo įkandin, rugpiūčio 9- 
10 d. d. Rittsburge buvo sukviesta katali
kų Susivienijimo, Federacijos ir Kunigi; 
Vienybės vadų posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos generalinis konsulas Petras Dauž- 
vardis ir iš Kauno per Romą birželio 6 d. 
Amerikon apsigyventi atvykęs Petras Vi
leišis, buvęs diplomatas ir ekonomistas- 
teisininkas. Vienbalsiai nutarta suorgani
zuoti Lietuvos Gelbėjimo tarybą. Dauguma 
balsu pritarta jon kviesti ir tautinę srovę, 
kuri po 1926 metų perversmo Lietuvoje gy
veno suskilusi į tautininkų ir sandariečių 
sparnus.

Šimutis palieka nepaaiškinęs, kodėl kaip 
tik tomis pačiomis dienomis Pittsburge at
sirado tautinės srovės žmonių: „Dirvos“ re
daktorius K. S. Karpius, „Sandaros“ redak
torius Mikas Vaidyla ir kiti, bet katalikų 
posėdis išrinko delegaciją (L. šimutis, J. B. 
Laučka, kun. J. Švagždys) su tautininkais 
ir sandariečiais tartis. Sako: „Po rimtų pa
sitarimų ir ilgokų diskusijų“ susitarta, kad 
į planuojamąją Lietuvos Gelbėjimo tarybą 
įeitų ir šių dviejų tautinės srovės sparnų 
atstovai. Kodėl reikėjo ilgokų diskusijų. 
Šimutis neparyškina. Sutarta, kad Gelbė
jimo tarybos pirmininku bus L. Šimutis, 
vicepirmininku tautininkas P. Pivaronas 
(Pivariūnas), sekretorium tautininkas K. 
S. Karpius, iždininku kun. J. Švagždys, na
riais J. B. Laučka ir M. Vaidyla (sandarie- 
tis).

Pirmasis naujos, visų Amerikos lietuvių 
vardu prabilusios Tarybos darbas buvo pa
rūpinti delegaciją pasimatyti su Amerikos 
prezidentu Rooseveltu. Šiuo klausimu, pa
sak šimučio, kažkurią dieną įvykęs čika- 
giečių posėdis pas Aušros Vartų kleboną 
kun. J. Vašką. Posėdyje vėl po „ilgų dis
kusijų“ sutarta į delegaciją ir Gelbėjimo 
tarybą pakviesti socialistus (kuriuos Šimu
tis visur krikštija „socialdemokratais“, nors 
Amerikos lietuviuose tuomet stipriai buvo 
įsigyvenęs vardas „socialistai“, o ir jų or
ganizacija vadinosi Socialistų sąjunga).

Šimutis tuojau patelefonavęs „Naujienų“ 
redaktoriui socialistui P. Grigaičiui, ir šis 
sutiko delegacijoje dalyvauti. Pas labai tuo 
metu tarptautine politika užimtą Roosevel-
tą duris praverti, sakoma, padėjęs žuma- | 
listas Viktoras Solis, prekybos sekretoriaus 
Harry Hopkins (artimo Roosevelto draugo) 
pareigūnas, kuris kažkodėl toliau niekur 
nebeminimas nei Šimučio knygoje, nei mū-

daug kliaudžių ir paviršutiniškumo. Galu
tinė išvada: viskas „rodo, kad tokio pobū
džio moksliniai darbai iš Lietuvos istorijos 
vargu ar gali būti sėkmingai atlikti istori
kų, atitrūkusių nuo savo tautos, gimtosios 
kalbos, šaltinių ir specialybės“.

sų Enciklopedijoje, nei Amerikos lietuvių 
gyvenime. Jis buvo čikagiečio sandariečio 
sūnus.

Vokietis istorikas Eugen Rosenstock- 
Huessy savo 1938 m. išėjusioje anglų kal- 
bon išverstoje knygoje „Out of Revolution“, 
kurią galima apibūdinti kaip Vakarų žmo
gaus autobiografiją, pasakoja: „Pasaulis be 
mūsų jausmų būtų negyvas kūnas. Bendri 
ir visuotina žmonių jausmai sudaro žmoni
jos istoriją“. Bet koks politinis siekimas, 
sako, tik tada pavyksta, kai, istorinei va
landai išmušus, žmonėse atsiranda toks 
bendras jausmas, kuris juos tuo metu dar
niai apjungia. Tokiu jungiančiu jausmu 
Amerikos lietuviams buvo pasibjaurėjimas 
Sovietijos elgesiu ir troškimas gelbėti Lie
tuvą, jos žmones ir jų politinę nepriklau
somybę. Tuo jausmu pasiremiant, buvo sėk
mingai sudaryta Lietuvos Gelbėjimo tary
ba.

Tarybos delegacija pasimatė su preziden
tu Rooseveltu spalio 15 d. Delegacijon įėjo 
visi Tarybos nariai ir socialistų atstovai: 
P. Grigaitis, adv. F. J. Bagočius ir čikagie- 
tis P. Milleris. Dar prisidėjo amerikiečių 
demokratų veikėjas Chicagoje Al. Kums- 
kis ir tautinio Susivienijimo valdybos na
rė (iždo globėja) p-lė E. Mikužiūtė. Po au
diencijos delegacija nuvyko pas Lietuves 
minister) Žadeikį ir turėjo posėdį, kuria
me P. Grigaitis pareiškė socialistų sutiki
mą įeiti į Tarybą. Jų atstovais būsią: P. 
Grigaitis, adv. F. J. Bagočius ir „Keleivio“ 
redaktorius S. Michelsonas.

Šimutis čia sako: „Gelbėjimo tarybon įsi- ■ 
jungė trečia Amerikos lietuvių ideologinė, 
ir politinė grupė, šalia jos, Tarybon pa- ' 
kviesta ir abu Susivienijimai (pašalpos or- 
ganizacijos, turinčios kuopas veik visose 
Amerikos lietuvių kolonijose). Tautinis Su
sivienijimais (SLA) paskyrė savo centro 
sekretorių M. J. Viniką, katalikų — savąjį 
sekretorių Vincą T. Kvietkų. Gaire veiklai 
pasiimta šimučio pasiūlytas dėsnis: „Dirb
ti Lietuvą išlaisvinti džentelmenišku Tary
boje susitarimu“. Teisėtai nusidžiaugta, kad . 
„bent šiuosyk Amerikos lietuvių vadai iš
augo iš tuščių ginčų ir sutarė vieningai ir 
bendrai dirbti Lietuvos laisvinimo darbą“.

(Bus daugiau)

Skaitytoju laiškai
„EUR LIETUVIO“ PRENUMERATOS 

PAKĖLIMO REIKALU
Malonus Pone Redaktoriau.

Pastebėjau, kad kai kurie lietuviai mė
gino sukelti audrą vandens stiklinėje, o 
ypač tie, kurie alaus ant stalo niekuomet 
nepalieja. Kame gi reikalas?

O reikalas štai kame. Liet. Namų B-vė 
pakėlė vienu svaru „Eur. Liet.“ prenume
ratos mokestį metams, kitaip tariant, dviem 
pensais savaitei!

Jeigu kas mėgintų prisiminti (aš nesu
gebėčiau, nes tai buvo labai seniai), kada 
Liet. N. B-vė buvo pakėlusi prenumeratos 
mokestį paskutinį kartą, tas suprastų, kad 
du pensu vargu padengia tuo tarpu smar
kiai pakilusias pašto išlaidas. O kur gi dar 
kainų pakilimas spaustuvės dažams, maši
nų remontams, elektrai mašinoms varyti? 
Kaip gi „audros“ kėlėjai siūlo šiuos kainų 
pakėlimus išlyginti? Ir pagaliau visų svar
biausias klausimas,

ar jau mes. lietuviai, dvasiškai tiek nu
sigyvenome, kad mūsų lietuvybė dviejų 
pensų teverta?!..

Aš tuo netikiu ir protestuoju. Bet, „aud
ros“ kėlėjai, susigėdinkite ir susigėdinę 
kiekvienas iš jūsų surinkite dešimt' naujų 
prenumeratorių; tuomet ir „Eur. Lietuvis“ 
bus pigesnis. Toks mano pasiūlymas.

*
Per amžius lietuvis kovojo dėl lietuviš

kos spaudos laisvės; Petras Rimša sukūrė 
paminklą Vargo Mokyklai; Rygiškių Jonas 
visą savo ilgą amžių gyveno kurdamas lie
tuvių kalbos gramatiką.

Mes gi. lietuviai, vos 25 metus atskilę nuo 
savos tėvynės, „susirūpinom“ dėl dviejų 
pensų vieninteliam lietuviškam laikraščiui 
Europoje.

Tikrai norėtųsi verkti prie Rygiškių Jono 
ir mano asmeniško draugo Petro Rimšos 
kapo.

Stasys Kuzminskas
P. S. Visai sutinku su tais lietuviais, ku

rie mano, kad „Eur. Lietuvio“ turinys tu
rėtų būti pagerintas. Bet turinys priklauso

PANEVĖŽIO TEATRO PASIRODYMAI
Panevėžio dramos teatras važinėjęs gast

roliuodamas po visą Lietuvą. Gastrolių me-
tu surengti 102 spektakliai, kuriuos aplan
kė 40 tūkst. žiūrovų.

Rugsėjo mėn. pabaigoje teatras su gast
rolėmis turėjo aplankyti Naujamiestį, Pum
pėnus, Klovainius, Beinoravą. Anykščių ra
jono „Gintaro" kolūkį, Joniškėlį ir dar kai 
kurias vietas. Ten turėjo būti suvaidinta 
A. Vienuolio „Prieblanda“ ir V. Miliūno 
„Karuselė“.

Savo rudens sezoną Panevėžyje teatras 
turėjo pradėti spalio 1 d. rusų rašytojo A. 
Salynskio „Marijos“ spektakliu. Repertua
re yra šie veikalai: A. Džonsono „Valponė“, 
A. Vienuolio „Prieblanda“, H. Ibseno „He- 
da Gabler“. F. Diurenmato „Frankas V“, 
G. Priedės „Otilija ir jos anūkai“. J. Grušo 
„Adomo Brunzos paslaptis“.

Numatoma pastatyti A. Strindbergo 
„Mirties šokį“. Sofoklo „Karalių Edipą“, M. 
Sluckio „Ar jūsų šuo pasiutęs?“, dar G. Ka
novičiaus, L. Jacinevičiaus ir kitų veikalus.

BUSIMOJI SKALBYKLA KAUNE
Kaune statoma didelė mechaninė skal

bykla, kurios pastatas yra 3,5 tūkst. kvad
ratinių metrų gamybinio ploto.

Dėl jos įrengimų „Tiesa“ rašo:
„Erdviuose cechuose rikiuojasi sudėtingi 

mechanizmai, prie kurių triūsia maskvie
čiai derintojai. Dalį mašinų atsiuntė Vokie
tijos Demokratinės Respublikos firmos, Li
ti — tėvyninės gamybos".

Skalbykla būsianti pajėgi sudoroti 5 to
nas skalbinių per parą. Visi darbai bus me
chanizuoti. Mašinas prižiūrės inžinieriai ir 
Kauno politechnikos instituto auklėtiniai.

Tai būsianti stambiausia skalbykla Lie
tuvoje.

GĖLĖS GENEROLUI KUZMAI
GALICKIUI

Alytuje, kaip „Tiesa“ rašo, lankėsi gene
rolas Kuzma Galickis, ir alytiškiai jį suti
kę su gėlėmis ir apjuosę tautine juosta.

Generolas 1944 m. vadovavęs vienuolik
tąją! armijai, kuri „vadavo“ Vilnių. Kauną, 
Alytų.

RADVILIŠKIO BULVĖS
Daugelyje rajono ūkių, kaip „Tiesoje“ ra

šoma, gerai užderėjusios bulvės, dėl to pa
didinti jų pardavimo valstybei _ planai. 
Kooperatyvų sąjunga ča įsipareigojusi su
pirkti iš ūkių ir gyventojų net penkis kar
tus daugiau bulvių negu praeitais metais.

Bulvių pardavimo planus jau įvykdę aš- 
tuoni rajono ūkiai. Iš viso radviliškiečiai 
įsipareigoję parduoti arti penikių tūkstančių 
tonų bulvių, du kartus daugiau negu buvo 
planuota.

LĖLIŲ TEATRAS Į JUGOSLAVIJĄ
Panevėžio lėlių teatras išvyko į rugsėjo 

30 d. Zagrebe, Jugoslavijoje, prasidėjusi 
tarptautinį lėlių teatrų festivalį.

Festivalyje lietuviškos lėlės buvo pasi- 
ryžusios esperanto kalba pasekti B. Luko
šiaus inscenizuotą pasaką „Trys paršiukai“, 
režisuotą Panevėžio dramos teatro aktorės 
J. Stepankienės, apipavidalintą dailininko 
A. Stepankos.

Panevėžiečiai Zagrebe ir Sisake buvo nu
matę surengti keturis spektaklius.

visų pirma nuo rašytojų. Jeigu rašytojų 
yra daug ir gerų, tai redaktorius turi ir ra
šinių pasirinkimą, gali išleisti turiningą, 
įdomų laikraštį. Bet kur yra tie pasislėpę 
laikraštinių straipsnių rašytojai? Ar jie 
Jaukia aukštų honorarų? Dievaži, bijau, 
kad jiems teks labai ilgai laukti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ NĖRA 
MODERNIŲ SVARSTYKLIŲ

Lietuvos okupantai rusai 'kiek galėdami 
trukdo Lietuvos ir lietuvių ėjimą su mo
derniu gyvenimu, pažanga.

Medicinai, vaistų gaminimui, jų paruo
šimui reikia labai tikslių svarstyklių. De
ja, rusai okupuotoje Lietuvoje tokių mo
dernių svarstyklių neleidžia įsigyti, nors 
lietuviai jų labai pageidauja.

Atsitiktinai į rankas pakliuvo Vilniuje 
leidžiamas laikraštis „Gimtasis Kraštas“ 
1970 m. gruodžio 24 d. Jame stengiamasi 
pasididžiuoti medicinine pažanga.

Viešpatie, kokia tenai gali būti medici
nos pažanga, jei matome reprezentatyvinė- 
je nuotraukoje sveriančią vaistus, pagal 
gydytojo receptą, labai senomis, primity
viomis svarstyklėmis: ant stiebelio paka
bintos dvi lygsvaros, ant vienos yra meta
liniai svarsčiai, ant kitos beriami vaistai...

Tokios svarstyklos JAV buvo vartojamos 
prieš kokius šimtą metų! Dabar tokiomis 
neleidžiama nei mėsos, nei daržovių sverti! 
O vargšai pavergtieji lietuviai turi jomis 
naudotis parengdami vaistus, kam reikėtų 
preciziškų svarstyklių.

O gal kas galėtų iš laisvo pasaulio pa
siųsti gerų, modernių svarstyklių į oku
puotą Lietuvą? Gal rusai praleistų? Gal 
svarstykles gaminančios dirbtuvės atski
rai įpokuotų jautriausias dalis, kad besiun- 
čiant jos nesulūžtų?

Vargšai, vargšai okupuotos Lietuvos lie
tuviai, kaip jie baisiai rusų spaudžiami. Be 
abejo, vietiniai lietuviai norėjo ir prašė lei
dimo daugeliui modernių dalykų, bet argi 

! rusai leis...
Vyt. Kašelionis
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Europos Lietuvių Kronika
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

LONDONAS
UŽSISAKĖ „EUROPOS LIETUVI“

Naujai „Europos Lietuvį“ užsisakė Bri- 
tanijois lietuviai J. Garbukas ir A. Janu
šauskas.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS
Po vasaros atostogų lietuvių kalbos pa

mokos Lietuvių Namuose pradedamos spa
lio 11 d., trečiadienį.

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

DEMONSTRACIJOS PRIE SOV.
SĄJUNGOS ATSTOVYBĖS

Ryšium su aštuonių teismu Vilniuje ir 
sovietinių laikraščių ir agentūrų šmeižikiš
kais įtvirtinimais, kad Kauno riaušes orga
nizavo chuliganai, DBLS spalio 8 d. suor
ganizavo lietuvių protesto demonstraciją 
prie Sov. Sąjungos atstovybės.

Ta proga buvo išspausdinti ir dalijami 
atsišaukimai.

ANTANAS LAUKAITIS LONDONE
„Dirvos“, „Mūsų Pastogės“ ir kitų laik

raščių nuolatinis bendradarbis, Australijo
je įgyvenąs Antanas Laukaitis, pabuvojęs 
Lietuvoje ir Lenkijoje, olimpiados metą 
praleidęs Vokietijoje, prieš pasukdamas į 
JAV, buvo sustojęs Londono Lietuvių Na
muose, aplankė Lietuvių Sodybą, Londono 
Soc. ir Sporto Klubą, vis kaip laikraštinin
kas domėdamasis, kas čia kur lietuvių da
roma.

Iš Amerikos žemyno grįžta į savo Syd- 
nėjų Australijoje.

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 iškirtuosius daiktus prašytume 
pristatyti į Lietuvių Namus (1 Ladbroke 
Gardens, WT1 2PU) arba į Lietuvių bažny
čios kleboniją (21 The Oval, London E2 
9DT).

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

WOLVBRHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

WOLVERHAMPTONE
Rugsėjo 23 d., tuoj po pietų, iš daugelio 

lietuvių kolonijų lietuviai suko Wolver- 
hamptono kryptimi į Anglijos Lietuvių ka
talikų Bendrijos ruoštąjį Tautos Šventės 
minėjimą. Žmonių suvažiavo daug — siū
buoja salėje, didelis susikimšimas, dauge
liui teko per visą programą stovėti, nes ne
užteko sėdimų vietų.

Minėjimą atidarė D. Narbutas, pasvei
kindamas svečius ir pakviesdamas progra
mos pravesti K. Kaminsikaitę-Gough (New
port). Žodį taria Liet. Sielovados ve
dėjas ir ALK Bendrijos sekretorius kun. S. 
Matulis, apibūdindamas minėjimo reikšmę 
ir pasigėrėdamas, kad ALK Bendrija Wol- 
verhamptone sutraukė tokį didelį Skaičių 
žmonių. Jaunimo atstovai J. Padvoiskis ir 
N. Kutkutė papasakojo apie jaunimo kon
gresą Amerikoj ir jaunimo užsimojimus 
ateičiai: kad visas jaunimas jungtus! į vie
ną bendrą organizaciją, kad būtų steigia-

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą paikilo 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.

I mos lietuviškos mokyklos, kad tėvai padė
tų išmokti vaikams lietuvių kalbą. Šie du 
jaunimo atstovai tikrai padarė gilų įspūdį 
klausytojams.

Ukrainiečių jaunimo atstovas kvietė pa
vergtųjų tautų jaunimą jungtis ir bendrai 
kovoti prieš agresorių. ALK Bendrijos 
pirm. J. Zokas apibūdino Bendrijos tikslą 
ir veiklą ir palinkėjo Bendrijai ir visiems 
nariams gražaus sugyvenimo su kitomis 
organizacijomis.

Oficialioji dalis baigiama Mariją, Mari
ja giesme. Vargonais pritarė Zita Popikai- 
tė.

Meninę dalį pradeda solistas Vytukas 
Važgauskas (Nottinghamas) — jis padai
nuoja „Ant kalno mūrai“. Onutė ir Janytė 
Zokait'ės (Derbys) padeklamuoja po eilė
raštį ir sudainuoja duetu „Gražių dainelių 
daug girdėjau“. Algis Važgauskas (Notting
hamas) deklamuoja „Dažytoją“, Mykolas 
Narbutas (Wolverhamptonas) fleita ir pia
ninu išpildo lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūrinių. Muzika buvo daugiau klasikinė. 
Birutė Padvoiskytė (Eccles) paskaito Ku
dirkos Varpą. Zita Popikaitė (Derbys) var
gonais pagroja lietuviškų ir tarptautinių 
kūrinių. Jai grojant Lietuva brangi, Jonas 
Pcpika padeklamuoja L. Švalkaus eilėraštį 
„Mano tautai“. Po to Zita Popikaltė išpildo 
vargonais „Motulė mane barė“, „Pasisėjau 
žalią rūtą“, „Que sera, serą“, ir „Ku-ku 
valsą“. Vidas Puodžiūnas (Newcastle) de
klamuoja „Ar žinai tą šalį?“ Mykolas Nar
butas paskambina „Avė Maria“, G. Kamins
kienė (Wolverhamptonas) padeklamuoja 
„Pokšte balčiausiasis“, K. Kaminskaitė 
(Newportas) lietuviškai ir angliškai pade
klamuoja „Rūpintojėlį“. Solistė Birutė Val- 
terienė padainuoja „Na, tai kas“, „Kur 
prapuolė tas kelelis“, akompanuojant Mrs. 
R. Wolton. Zita Popikaitė vargonais išpil
do „Graži tėvynė mano“, „Pradės aušrelė 
aušti“, „Mik užmik“, „Dr. Živago“ ir „Leis
kit į tėvynę“. Solistė B. Valterienė dar pa
dainuoja „Birutės ariją“, „Lakštingalos 
giesmę“ ir „Mano gimtinę“. Solistė gražiu 
išpildymu sužavi publiką, salėje pasigirsta 
didžiausias plojimas.

Pabaigai, Zitai Popikaitei grojant vargo
nais, visi bendrai sugieda „Lietuva brangi“.

Visiems programos dalyviams suėjus į 
sceną, paskutinį žodį taria Janina Narbu
tienė, dėkodama visiems -atvykusiems, pri- 
sidėjusiems prie ruošos, taip pat visiems 
programos dalyviams. Ypatingą padėką 
pareiškė solistei B. Valterienei.

Minėjimas baigiamas Tautos himnu, var
gonais palydint Zitai Popikaitei.

Dailininkas Vladas Narbutas buvo išsta
tęs savo darbų. Tikrai buvo į ką pasižiūrė
ti'.

Dar sekė šokiai ir loterija.
Valio Wolverhamptono ALK Bendrijai ir 

kun. S. Matuliui, kad taip gražiai sugebėjo 
jaunimą iš daugelio kolonijų įjungti į šio 
vakaro programą.

Buvęs

NOTTINQHAMAS
LAUKTA NAUJIENA

Artėjančioms Kalėdoms ir Naujiems Me
tams „Šaltinis“ atspausdino ir išleido dvie
jų rūšitĮ gražių lietuviškų atvirukų 12 x 18 
cm (5x7 inčų) dr vienos rūšies 9į x 13 cm 
(31 x 5į 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 kalėdaičių-plotke- 
lių.

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

MANCHESTERIS
MIRĖ J. ORENTAS

Rugpjūčio 11 d. Manchesteryje st'aiga 
mirė senosios emigracijos čia gimęs lietu
vis Juozas Orentas,.56 m. amžiaus. Paliko 
liūdinti žmona ir 4 sūnūs. Palaidotas Mos
tomo R. K. kapinėse. Klubas ant jo kapo 
uždėjo vainiką.

Velionis lietuvių klubo įsikūrimo pra
džioje keletą metų buvo jo sekretorium, 
vėliau klubo globėju, nariu.

Klubas ir nariai giliai užjaučia jo liku
sią šeimą.

TAUTOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 9 d. DBLS Manchesterio skyrius 

surengė Liet. Klube Tautos šventės minė
jimą, į kurį prisirinko pilna salė žmonių. 
Paskaitą Skaitė R. Giedraitis. Savo paskai
toje jis paminėjo tautos svarbesnius įvy
kius: tautos kovą už būvį amžių bėgyje, 
nepriklausomybės laikotarpį, tremtį. Buvo 
prisiminti tautai geri, blogi ir žalingi įvy
kiai bei žūtbūtina tautos kova atgauti Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Šiai šventei meninės programos neturėta. 
Progai pritaikytą eilėraštį deklamavo V. 
Motuzą. Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Nors minėjimas buvo gana kuklus, ta
čiau tautiečiai tarpusavy prie stalų ir ba
ro rado bendrą kalbą. Vakaras praėjo visų 
pakilioje ir šventiškoje nuotaikoje.

Į HARROGATĘ IR BRADFORDĄ
Rugsėjo 16 d. Manchesteryje ruduo — 

ekskursijų metas. Todėl po vasaros atosto

gų lig pirmųjų šalčių organizacijos rengia 
išvykas į įvairias krašto vietas. Šiuo kartu 
L. V. Ramovės Manchesterio skyrius su
rengė ekskursiją į Harrogatę. Vietovė ir 
apylinkė graži, švari, tvarkinga. Čia at
vyksta daug ekskursijų pažiūrėti gausių, 
gražiai sutvarkytų gėlynų, įvairių parko 
medžių bei paties miesto.

Iš ten nuvykome į Knaresborough pilį, 
kuri stovi ant aukšto Nidd upės kranto. 
Čia turėjome staigmeną: miestas minėjo 
600 m. nuo pilies įkūrimo. Pilies nedaug 
belikę. Čdia, po atviru dangum, ant likusių 
pilies griuvėsių, miniai žiūrint', buvo su 
atitinkamais paaiškinimais nusakyta ir 
trumpais vaizdeliais suvaidinta visa įvairi 
pilies istorija su tų laikotarpių apranga, 
muzika, dainomis, šokiais, karais bei gink
lais ir likusiais daiktais. Tiktų ir Lietuvoje 
taip padaryti.

Pasistiprinę nuvykome į Bradfordo lie
tuvių klubą. Juos užklupome netikėtai ir 
nepasiruošusius mus priimti. Bet' baras ir 
likęs moterų krepšiuose maistas greit vi
sus sujungė prie bendrų stalų salėje, kur 
kartu su bradfordiškiais ir kun. J. Kuz
mickui linksmai ir su dainomis praleidome 
likusią dienos dalį.

BRADFORDO JUBILIEJINIAME 
MINĖJIME. SUSITIKIMAI SU 
VIEŠNIOMIS Iš GLASGOVO

Rugsėjo 23 d. Manchesterio liet. soc. klu
bas suruošė ekskursiją į Bradfordo lietu
vių 25 m. įsikūrimo ir veiklos jubiliejinį 
minėjimą, į kurį vyko daugiau asmenų, ne
gu didelis vienaaukštis autobusas galėjo 
sutalpinti. Kitiems teko vykti savo priemo
nėmis.

Bradfordišk'iai, kaip iš visko buvo ma
tyti, šiam minėjimui buvo gerai pasiruošę. 
Savo programai paįvairinti jie pasikvietė 
moterų chorą net iš Glasgovo.

Jų atsilankymas Bradforde Mancheste- 
riui padarė staigmeną: sekmadienį visos 
choro dalyvės atvyko aplankyti Manches
terio lietuvių soc. klubo.

Klubui jų atsilankymas buvo netikėtas, 
todėl priimti tinkamai viešnių nebuvo ga
lima. Bet klubo pirm. J. Verbicko apsukru
mo dėka, kiek sąlygos jam leido, buvo pa
rūpinta užkandžių ir gėrimo. Prie bendro 
stalo 'buvo pasišnekėta ir sudainuota daug 
dainų, ligi laikas ir nuovargis viešnias iš
skirstė nakvynėn.

Pirmadienio rytą jos vėl atsilankė klu
be. Šiuo kartu trumpai pabuvojusios ir at
sisveikinusios, išvyko namo.

Klubas dėkoja J. Sarafinaitei ir choris
tėms už aplankymą klubo.

A. P-kis

VOKIETIJA
LIETUVOS STYGINIO KVARTETO 

KONCERTAI
„Muencheno Apylinkės Valdybos Žinio

se“ rašoma, kad į Vokietiją atvažiuoja iš
garsėjęs Lietuvos styginis kvartetas, ku
riame groja Jurgis Fledžinskas, Kornelija 
Kalinauskaitė, Romualdas Kulikauskas ir 
Eugenijus Paulauskas.

Muenchene jis koncertuoja spalio 14 d., 
paskui Stuttgarte, Mannheime ir kitur.

MES OLIMPIADOJE
Galime pasidžiaugti, kad svečius iš viso 

pasaulio priėmėme svetingai. Ne vienas 
mūsų, pats įgulėdamas ant grindų, minkš
tame patale migdė tautietį iš JAV, Kana
dos ar Australijos... Ypač mieli buvo 
mums sveteliai iš tėvynės. Mūsų šaunūs 
sportininkai privertė valandų valandas 
prasėdėti prie televizijos ir džiaugtis jų lai
mėjimais. O keiks visuotinis susijaudinimas 
buvo, kai mūsų Rita, taut, ‘drabužiais, įtei
kė gėlių puokštę aukso medalio laimėtojui 
Vladui Česiūnui! Spalvotoj televizijoj — 
gėlės, rūbai, graži Feldmochingeno kanalo, 
aplinka, Vlado nuoširdumas, kai paėmė 
Ritą į glėbį — ne vienam spaudė ašaras... 
Svarbiausia, matė ir džiaugėsi visa Lietu
va!

Nemažesnis džiaugsmas buvo mums sol. 
Lilijos Šukytės didelis pasisekimas pasau
linėj premjeroj, korejietiškoj operoj Sim 
Tjong, operos festivalyje. Visos recenzijos 
buvo nepaprastai geros. „Muenchner Mer- 
kur“ rašė: „Jei premjera pavyko, tai pir
miausia dėl intensyviai sutelktos jėgos Li
lijos Šukytės, kuri architipinės nekaltybės 
ašutiniuose drabužiuose pagrindinę rolę su 
nuostabia ir nesutepta tyrybe — kitaip ne
galima išsireikšti — padarė tikrą. Joj su
siderino viskas — jaudinanti veido išraiš
ka, lengvi gracingi judesiai ir virtuoziškai 
apvaldytas dainavimas su kraštutinėm 
aukštom gaidom, tokiom neįprastom vaka
rietiškom gerklėm“. ,,Die Zeit“ muzikolo
gas W. Schwinger rašė: „Spektaklio įvykis 
yra jaunoji dainininkė Lilija šukytė... Ji 
savo partiją dainuoja svaigulingose aukš
tumose su tokiu lyriniu intensyvumu, kad 
tą vakarą ji išėjo į tarptautinių daininin
kų elito viršūnę“.

Padainavusi tris kartus festivalyje Sim 
Tjong ir 3 kartus Mozart'o Tito operoje, 
sol. L. šukytė išvyko į Berlyną, kur ji vai
dina televizijai pagrindinį Angelės vaidme
nį operetėj „Grafas Luxemburgas“.

(Spalio vidury ji išskrenda, drauge su 
savo mama, iki gruodžio mėn. pabaigos 
New Yorkan, kur dainuos Metropolitam 
operoje.

(Muencheno Apyl. Valdybos Žinios)
LIETUVIAI „HAUS DER BEGEGNUNG“

„Haus der Begegnung“ išleido „Osteuro- 
pa: Gast in unserem Haus“ leidinėlį apie

LIETUVA KAI KURIOSE KULTŪROS 
SRITYSE ATSILIEKA NUO LATVLIOS 

AR ESTIJOS

Vyt. Jakelaitis „Kultūros Baruose“ (Nr. 
3, 1972) pateikė statistinių duomenų, kurie 
pavaizduoja dabartinės Lietuvos padėtį, 
kultūros atžvilgiu palyginus su vidutiniais 
Sovietų Sąjungos rodikliais bei Latvijos ir 
Estijos rezultatais. Statistiniai duomenys 
liečia padėtį 1971 m. sausio 1 d. Šiuo metu, 
atrodo, ji nebus žymiai pasikeitusi. Ką tie 
skaičiai liudija?

Teatrų, koncertų srity Lietuva lankomu
mo atžvilgiu atsilieka. Iš viso Sovietų Są
jungoje veikia 538 teatrai, iš jų 40 operos 
ir baleto. Okup. Lietuvoje teatrų 1971 m. 
sausio 1 d. buvo 11, Latvijoje ir Estijoje 
po 9. Estija pirmauja, nes 100 gyventojų 
teatruose teko žiūrovų apsilankymų — 
945, Latvijoje kiek mažiau — 887 ir Lietu
voje — tik 402. Estija pirmavo ir žiūrovų 
vietų skaičiumi — 1000 gyventojų jos teat
ruose žiūrovų vietų teko 4,4, Latvijoje — 
2,6 Ir Lietuvoje — vos 1,5. Lietuva atsilie
ka ir Sovietų Sąjungoje buvusio teatro lan
komumo atžvilgiu — joje vidurkis buvo 
440 vieniam tūkstančiui gyventojų.

Lietuvos reikalai geresni, pažvelgus į 
žiūrovų skaičius vakariniuose spektakliuo
se. Taigi operos-baleto teatro Vilniuje sa
lė vidutiniškai būdavo pripildyta 74,1 proc., 
Kauno muzikinio teatro — 66 proc., dramos 
teatrų — 74,3 proc. Tačiau Latvijoje dra
mos teatrai lankomi geriau (84 proc.). Vis 
dėlto J. Miltinio vadovaujamo Panevėžio 
dramos teatro salė jau nuo seniau pripildo
ma 98,5 proc. Pagal tuos duomenis, 1971 
metais visuose Lietuvos teatruose pabuvo
jo 1,38 mil. žiūrovų.

Vilniuje pagausėjo Vaist. filharmonijos 
simfoninių koncertų — 1971 m. jie turėjo 
34,2 tūkst. žiūrovų. Tais metais tų koncer
tų (visoje Lietuvoje) buvo 3105. Lietuvoje 
trūksta koncertų salių, todėl ir šiuo atveju 
Lietuva atsilieka nuo savo kaimynų. Lie
tuvoje iš 1000 gyventojų į koncertus ateina 
per metus tik 250 žmonių, bet Latvijoje — 
560, Estijoje — 460, o Rusų Federacijos res
publikoje — net 720.

V. Jakelaitis toliau nusiskundžia, ka|d 
vadinamųjų klubinių įstaigų srity (kultū
ros namai, rateliai) Lietuva ir vėl atsilieka 
nuo Latvijos ir Estijos. Lietuvoje 1971 m. 
sausio 1 d. buvo 1462 visų žinybų kultūros 
namai bei klubai (miestuose — 116).

Bibliotekos, skaitytojai, knygos, anot Ja- 
kelaičio, kelia susirūpinimą. Tiesa, įsteigta 
7.000 visų žinybų bibliotekų, valstybinėse 
bibliotekose skaito 41 proc. visų gyventojų 
(Sovietų Sąjungos mastu Lietuvai, po Uk
rainos, tenka antroji vieta).

Valstybinių bibliotekų, turinčių daugiau 
kaip 25.000 tomų fondą, esama tik 72, o 
Latvijoje — 95.

Atsilieka ir knygų leidyba. Lyginant su 
Estija, knygų leidyba Lietuvoje atsilieka 
maždaug 6-7 mil. bendro tiražo knygų per 
metus. Bibliotekos Lietuvije aprūpinamos 
blogai...

Kultūros specialistų ruošimo srity esama 
kiek ir prošvaisčių. Esąs pagerėjęs biblio
tekininkų paruošimas su specialiuoju vi
duriniu mokslu. Tokio išsilavinimo bibliote
kininkų turima 25,2 proc., ir čia Lietuvoje 
jau susilyginta su Latvija ir Estija, bet dar 
atsiliekama nuo Sov. Sąjungos vidurkio 
(41,2 proc.). Pasirodo, net 15,8 proc. biblio
tekininkų Lietuvoje neturi net bendrojo 
vidurinio mokslo. Be to, ypač lėtai auga 
bibliotekų darbuotojų su aukštuoju mokslu 
skaičius. (Lietuvoje jų esama 5,1 proc., bet 
Gruzijoje — 20,9 proc.).

Lietuvoje, pasalk Jakelaičio, visai neruo
šiama dainų ir šokių liaudies ansamblių va
dovų, pučiamųjų orkestrų dirigentų, estra
dos atlikėjų ir orkestrų vadovų, muzeologų, 
etnografų, archeologų. (ELTA)

KOVA SU GIRTAVIMU

Kova su girtavimu Lietuvoje tebeke
lia rimtą įstaigų rūpestį. Dėl to vasario 
mėn. buvo sukviesta konferencija — joje 
dalyvavo Vilniaus įmonių, įstaigų ir orga
nizacijų vadinamieji aktyvistai.

Pasitarime paaiškėjo visa eilė būdingų 
dalykų: praeitais metais Vilniuje daugiau 
kaip 40 proc. nusikaltimų įvykdė neblai
vūs. Sunkius nusikaltimus beveik be išim
ties įvykdė girtuokliai. Vagys, kyšininkai, 
turto grobstyto) ai — vis girtuokliai. Dau
giausia girtų būna penktadieniais. Vilniu
je gatvėse girti kuo greičiau gabenami į va
dinamąsias blaivyklas, žmonės, nerasdami 
tuščių vietų restoranuose, pasuka į parduo
tuves ir geria jose, be to, kiemuose, vadi
namuosiuose „kampuose“. Nepilnamečiai 
dažnai geria su suaugusiais. Vilniaus kai 
kuriuose technikumuose bei profesinėse 
mokyklose direktoriaus įsakymu knygose 
mirga papeikimai už girtavimą, ir dėl to 
netenkama stipendijų...

Siūloma įvairių priemonių girtavimui su
stabdyti. Vilniaus miesto pareigūnas Rap- 

1970/71 metų svetimšalių veiklą tuose na
muose. Iš ten matyti, kad lietuviška veik
la, palyginus su kitomis tautybėmis, buvo 
didelė. 1970 m. namus aplankė 1058 lietu
viai, o 1971 — 1164. (Tuo tarpu estai 1970 
m. 320 asmenų, 1971 -— 389; latvių 1970 m.
— 236, 1971 m. — 525). Leidiny sužymėti 
visi minėjimai, susirinkimai, repeticijos, 
visi paskaitininkai ir įdėtos 2 nuotraukos
— „Sadutė“ ir Šalkauskio minėjime daly
vavę vysk. A. Deksnys, sol. L. Šukytė ir 
prof. J. Eretas.

(Muencheno Apyl. Valdybos Žinios) 

šys mano: reikia daugiau aludžių, kavinių, 
jaukiai įrengtų užeigų... Gamyklose trūks
ta kultūrinės aplinkos. Todėl, kai darbo 
metu gamyklose vyksta išgertuvės, pasiro
do, į blaivyklas po to išgabenama dešimtys 
darbininkų. Tokie dalykai vyksta kelioli
koje Vilniaus gamyklų.

Kova su girtuokliavimu iš tikrųjų sunki, 
kai net paauglių tėvai skatina išgėrimus. 
Jaunimo tarpe įsivyravusi pažiūra, kad 
stikliukas — pirmasis vyriškumo požymis. 
Moksleiviai iš atostogų grįžta... girti, su 
buteliais lagaminuose. Moksleiviai aiškina: 
„Tėvelis įdėjo, sako, su draugais atšvęsi su
sitikimą“. Jei tokie tėvai, kas belieka kal
bėti apie auklėtojus? Todėl konferencijos 
dalyviai Vilniuje, šalia kitų priemonių (jos 
vis kasmet siūlomos), kalbėjo: reikia stip
rinti šeimos tradicijas, propaguoti jas. (E)

GIRTI VAIRUOTOJAI
Lietuvoje 1971 metais, pagal statistiką, 

eismo nelaimėse žuvo 761 žmogus. Iš viso 
buvo 4799 eismo įvykiai, ir 4428 žmonės bu
vo sužaloti. Nustatyta, kad 1640 avarijų 
kaltininkai buvo vairuotojai. Be to, pasi
rodė, kad net 1065 vairuotojai įvykdė sun
kius eismo nusikaltimus dėl alkoholio įta
kos.

Kasmet 13-15 tūkstančių girtų vairuoto
jų patenka į eismo prižiūrėtojų rankas. 
Pernai žymiai padaugėjo auto nelaimių 
skaičius dėl girtų vairuotojų kaltės kolcho
zuose. Be to, padidėjo nelaimės ir dėl trak
torininkų kaltės. Paaiškėjo, kad beveik 90 
proc. traktorininkų buvo girti...

Tai padėtis, apie kurią Vilniaus Vidaus 
reikalų ministerijos autoinspekcijos virši
ninkas V. Vaitašius kalba — su ja taiksty
tis negalima, ir ji kelia rimtą nerimą. To
kių nusiskundimų buvo ir prieš kelerius 
metus, Skirtumas tik tas, kad jų dabar žy
miai daugiau. (ELTA)

ROMANTIŠKAS BULVIAKASIS
Iš Kapsuko (Marijampolės) „Tiesoje“ ra

šoma:
„Apsilankę V. Montvilos kolūkyje, bu

vom nustebinti Aldonos ir Albino Karčiaus
kų šeimos atjalmėjimu. Nuo rugsėjo pirmų
jų dienų už vieno stalo sėda dvidešimt pen
ki Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko univer
siteto ketvirto kurso chemikai, atvažiavę 
čia padėti surinkti rudens gėrybes. Briga
dininkas Albinas Karčiauskas mielai su
teiksiąs jiems jaunojo žemdirbio vardą.

„Kažin kada buvo toks linksmas bulvia
kasis?.. Nepamirštamas jis ir studentams, 
labiausiai įsimintinas jau iš buvusių trijų 
panašių išvykų.

„švenčioniškė Kristina Urbanavičiūtė 
rodo štai į ūksmingas sodybas: iš ten atne
šė į lauką atsigerti vandens su uogiene, iš 
ten obuolių... Ir vis mamos klausinėjo apie 
saviškius — ar nepažįstami, ar ne draugai? 
Vilnietei Ilonai Balsytei išpuolė šventė — 
gimtadienis. Sužinojusi tai, A. Karčiauskie
nė paslapčia ėmėsi mamos vaidmens. Šven
tinį stalą papuošė tortais. O gėlių šituos 
namuos niekad netrūksta. Nežinia, iš kur 
daugiau liejosi sveikinimų šilumos — iš te
legramų ar naujai susibūrusio kolektyvo. 
Bulviakasio proga buvo suruoštas suval
kietiškas pobūvis su tradiciniu patiekalu iš 
bulvių:

- Suartėjom, pasidarėm viena šeima, 
■— sako ji. — Nežinau, kaip reikės išsiskir
ti“.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — spalio 15 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

BRADFORDE — spalio 15 d., 12.30 v.
LEEDSE — spalio 22 d., 3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.
MANCHESTER — spalio 29 d., 11 vai.
CORBYJE — spalio 22 d., 12 vai., šv. Pat

riko bažn.
NOTTINGHAME — spalio 22 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Mišios už a. a. Joną 
Mackevičių ir po to kapo kryžiaus pa
šventinimas.

NOTTINGHAME — spalio 29 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

„Iš VISO SVIETO — I VIENĄ VIETĄ“...
Ne visi išsigalime užsisakyti viso pasau

lio lietuvių spaudą, tačiau visiems yra pri
einamas PASAULIO LIETUVIS, leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bes. 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.

GARAŽAS

prieš South Ealing požeminio geležin
kelio stotį (už Cocks garažo Olive Rd.)

PERKA. PARDUODA IR TAISO
AUTOMOBILIUS.
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