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KAUNO ĮVYKIAI VILNIAUS TEISME
Vakarų spauda jau yra užsiminusi dėl tų, 

palyginti, neperdidelių bausmių, kurios bu
vo paskirtos neseniai Vilniuje nuteistiems 
astuoniems jaunuoliams ryšium su Kauno 
riaušėmis gegužės mėn. Režimas, sako, bi
jojo galimybių sukeltu naujas riaušes. Dėl 
to ir byla buvo nagrinėjama ne Kaune, o 
Vilniuje.

Ar bus daugiau tokių bylų, niekas neži
no, nors areštuotų ir nuvarytų j Vilnių, 
kaip žinome iš ankstyvesniųjų pranešimų,

PAŠAVL YJ!
— Prieš Nazaretą Izraelis pasodins mili

jono medelių mišką, tuo atžymėdamas Bri
tanijos karalienės vedybų sidabrinę sukak
tį (pinigai tam reikalui aukomis bus su
rinkti iš Britanijos žydų).

— Izraelis tikisi .per šiuos metus susi
laukti daugiau kaip 55.000 imigrantų (di
džiausias skaičius nuo 1963 m.).

— Įstojusi į Europos Ekonominę Een- 
druonjenę, Britanija sekančiais metais at
rinks ir pasiųs į centrus Briuselyje ir Liu- 
xemburge daugiau kaip 3.000 pareigūnų, 
tanių atlyginimai — nuo 17.000 iki dau
giau kaip 4.000 svarų.

— Meksikoje, prie Saltillo, sudužo trau
kinys su atojtogininkais, žuvo 123, sužeis
tų 450.

— JAV bedarbių skaičius per rugsėjo 
mėn. sumažėjo 200 tūkst., ir dabar jų yra 
4 mil. 700 tūkst.

-— Vakarų Vokietijos žvalgybos vadovy
bė turi žinių, kad arabų teroristinė orga
nizacija, įtari yra išsiuntinėjusi daug bom
bų laiškuose, ruošiasi žymiems amerikie
čiams, prancūzams ir vokiečiams pradėti 
siuntinėti jau ne tik bombas, bet1 ir purkš
tuvėlius su gyvačių nuodais, kuriais bus 
aptaškomas laišką atplėšiantysis asmuo.

— Netoli Vašingtono (JAV) ginkluoti plė
šikai sustabdė kelyje autobusą ir liepė vi
siems keleiviams sumesti į jų maišą pini
gus ir brangenybes.

— Grupė amerikiečių astronautų nuva
žiavo į Sov. Sąjungą tartis dėl bendro skri
dimo į erdvę, kuris ruošiamas 1975 m.

— Burundyje (Afrika) .giminių karas te
besitęsia, ir dėl jo žuvę jau ne mažiau kaip 
200 tūkst. žmonių.

— Daventrio (Britanija) savivaldybė sa
vo žiurkių-pelių gaudytojui sumokėjo 7 
svarus 45 penus už akinius, nes kai jis pa
silenkęs žiūrėjo į žiurkių urvą, akiniai nu
krito, ir žmogus nebeįveikė jų ištraukti.

— Oficialiuoju Britanijos poetu laureatu 
paskirtas John Betjeman, kurio poezijos 
rinktinės, nors šiaip britų piliečiai ne
mėgsta poezijos, buvo išparduota daugiau 
kaip 100.000 egz. (prieš jį buvęs poetas lau
reatas Cecil Day Lewis neseniai mirė).

— Atsėdėjęs kalėjime 8 mėnesius, nors 
buvo nuteistas 3 metams, paleistas ameri
kiečių poetas Ralphas Ginzburgas (o nu
teistas jis buvo už pornografijos skleidimą 
— leido tos rūšies magaziną).

— New Ycrko Empire Building pastatas 
40 metų buvo laikomas aukščiausiu pasau
lyje, bet dabar jau nebegali tuo garsu di
džiuotis, dėl to jo savininkai labai rimtai 
svarstė galimybes dar pristatyti 11 aukštų, 
kad pastatas atgautų pirmykštę unikumo 
teisę.

— Vakarų Vokietijos mokslininkas prof. 
Heinzas Kaminskis sako, kad jūros apie 
Europą (Anglų kanalas, šiaurės ir Baltijos 
jūros) užteršimu pasiekė gąsdinantį lygį ir 
reikalas jau eina ne dėl to, kaip tą užterši
mą likviduoti, bet ar dar galima šioje pla
netoje gyvybę išsaugoti.

— Turkijos policija sugriebė daugiau 
kaip toną gryno opiumo, kuris greičiausiai 
buvo skirtas gabenti į JAV perdirbti į he
roiną (ryšium su tuo keletas areštuota, 
tarp jų ir žymių tos vietovės politikų).

— Saboje, šiaurės Borneo, esąs kalnas 
Kinabalu, aukščiausias pietryčių Azijoje, 
perkrikštytas į Tun Datuk Haji Mustapha, 
nes taip vadinasi tos srities ministeris 
pirmininkas!

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

Sasnauskų šeima ir J. Kazlauskas

Nadiai ir Jonui Stankevičiams dėl jų 
mylimos dukters Olgos staigios mirties 
gilią užuojautą ir savo liūdesį reiškia 

Nottinghamo L. A. S. Skyrius

A + A Gigai Stankevičiūtei 
staigiai mirus, jos tėveliams Nadiai ir Jonui 

gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia 
J. Galbuogis ir M. Janulis 

buvo tarp 100 ir 200.
O kol kas labai įdomu pasiskaityti spa

lio 5 d. „Tiesoje“ išspausdintąjį P. Jan
kausko ir A. Marcinkevičiaus reportažą iš 
teismo salės, pavadintą „Tvarkos ardytojai 
nubausti“. Įdomu dėl to, kad viskas iš tie
sų nuo pradžios iki galo paversta jaunuo
lių chuliganišku pasiautėjimu. Nematyti, 
kad būtų buvę tūkstančiai gatvėse ir net 
dvi dienas , jokių užuominų, kad būtų kas 
nors žuvęs, kad būtų buvę deginta, paga
liais daužytasi, akmenimis mėtytasi, areš
tuota daugybė. Net ir teisiamieji, tur būt, 
iš anksto gavę pažadą susilaukti ne 10 ar 
15, bet tik 3 metus, pasisakymuose paver
tė save chuliganais, kai kas jų teisino mili
ciją, ir visi pasmerkė save.

Beje, teismą sudarė baudžiamųjų bylų 
kolegija — aukščiausiojo teismo narys M. 
Ignotas, liaudies tarėjai Vilniaus radijo 
komponentų gamyklas inž. L. Didžiulienė 
ir Vilniaus Vito kailių pramonės įmonių 
susivienijimo darbininkas V. Dijokas. Visi 
astuoni teisiamieji jaunuoliai buvo kalti
nami „viešosios tvarkos pažeidimais, ku
riuos jie padarė gegužės 18 d. Kaune po to, 
kai miesto sode nusižudė psichiškai sergąs 
devyniolikmetis Romas Kalanta“, kaip ra
šo „Tiesos“ reporteriai. Byloje valstybinis 
kaltintojas buvo J. Bakučionis, visuomeni
niai kaltintojai — Kauno K. Požėlos spaus
tuvės cinkografijos cecho darbininkas A. 
Milašius, Kauno automatizacijos priemonių 
eksperimentinės gamyklos inž. Z. Skibi- 
ni austas, Kauno politechnikumo komjau
nimo sekretorė O. Gri.gonienė, gynė advo
katų kolegijos nariai G. GavronSkis, P. 
Kudaba. V. Zabiela, A. Šarka ir A. Urba- 
ševičius.

„Visiems teisiamiesiems“, rašo „Tiesos“ 
reporteriai, „buvo pateiktas kaltinimas, nu
matytas Lietuvos TSR Baudžiamojo kodek
so 199(3) straipsnyje (viešosios tvarkos pa
žeidimų organizavimas arba aktyvus daly
vavimais juose), kuriuo baudžiama laisvės 
atėmimu iki trejų metų. Dviem iš jų taip 
pat pateiktas kaltinimas, numatytas Tary
bų Lietuvos baudžiamojo kodekso 225 
straipsnio antroje dalyje ir 99 straipsnio 
pirmoje dalyje (už chuliganizmą ir vals
tybinio turto sužalojimą). Be šių aštuonių 
asmenų, viešąją tvarką pažeidė ir V. Truš- 
kauskas, kuris gegužės mėnesio pradžioje 
su grupe kitų asmenų išprievartavo nepil
nametę mergaitę ir patrauktas baudžiamo
jon atsakomybėn kitoje, išprievartavimo 
byloje“.

Kaltinamuosius „Tiesos“ reporteriai taip 
pristato skaitytojams:

„Teismo proceso metu paaiškėjo, kad nė 
vienas teisiamasis R. Kalantos net nepaži
nojo. Be kita ko, iki minėto įvykio nebuvo 
teisiamieji pažįstama ir tarp savęs. Vieni jų 
aiškino, kad gatvėje atsidūrę, esą. norėda
mi „pagerbti“ velionį, kiti — atsitiktinai, 
bet ir vienus ir kitus ten atvedė papras
čiausias chuliganiškų paskatų sukeltas no
ras patriukšmauti.

Teisiamųjų suole — Vytautas Kaladė, 
Kauno dramos teatro scenos darbininkas, 
gimęs 1947 metais, išsilavinimas —■ 6 kla
sės. Teisingumo organams jis aiškino, kad 
trikdė viešąją tvanką, norėdamas „atkeršy
ti“ milicijos darbuotojams, kurie anksčiau 
yra baudę jį už chuliganizmą. Jo vadina
mojo „konflikto“ su viešosios tvarkos sau
gotojais priežastis ta, kad šie įspėjo jį dėl 
netvarkingos aprangos, neleido jam basty
tis gatvėmis basam, apskretusiam. Ilga
plaukis, visada suirzęs, viskuo nepatenkin
tas, jis elgdavosi įžūliai, ignoruodavo ele
mentarias elgesio normas. Pavasarį Kauno 
sporto halėje koncerto metu V. Kaladė bu
vo sulaikytas antrą kartą už chuliganizmą. 
Tada jį nubaudė penkiolika parų arešto.

„— Visi mano veiksmai išplaukia iš to. 
kad buvau nusiteikęs prieš viešosios tvar
kos saugotojus, —teismo proceso metu pa
reiškė V. Kaladė.

„Įžūliai, chuliganiškai V. Kaladė elgėsi ir 
gegužės 18 dieną. Jis vienas pirmųjų davė 
dingstį trikdyti viešąją tvarką, ėmė isteriš
kai triukšmauti, bandė stabdyti pravažiuo
jantį transportą, paleido gandą, kad taria
mai esą sulaikyti nusižudžiusiojo tėvai (o 
jie niekada ir nebuvo sulaikyti), kvietė pa
našius į save susiburti miesto sodelyje ir 
ten „sėdėti, negerti ir nevalgyti, kol jie ne
bus paleisti“.

„Kaladė šūkavo: „Laisvė hipiams!“ 
„Laisvė jaunimui!“ Paklaustas, kokios lais
vės jaunimui jis reikalavo, Kaladė paaiški
no, kad turėjo mintyje tik „ilgaplaukių“ 
madas. Kaladei ir į jį panašiems apskretę 
drabužiai, ilgi plaukai, kelią visuotinį pa
sipiktinimą, spiegiantis tranzistorius, bas
tymasis gatvėmis žymia dalimi buvo jų gy
venimo prasmė.

„V. Kaladės šūkiai ir raginimai nesusi
laukė pritarimo, kurio jis tikėjosi.

„— Kai bandžiau susirinkusius susodinti 
prie sodelio, manimi pasekė tik septyni ar 
astuoni jaunuoliai, daugiau niekas nesėdo. 
Nepalaikė ir mano kvietimo negert ir ne
valgyt.

„Kitas teisiamasis Juozas Macijauskas, 
savo ruožtu, dar pridėjo: „Išsišokome tik 
mes patys. Prieš ateidamas į miesto sodelį, 
buvau sutikęs savo meistrą. Jis suaugęs vy
ras ir tokiose kvailose išdaigose, supranta
ma, nedalyvavo“.

„Kaladės „dešiniąja ranka“ buvo Anta
nas Kačinskas, kuris pagerbti Kalantos „at
minimo“ atėjo girtas ir, alkoholio paveik
tas, pažeidinėjo viešąją tvarką. A. Kačins
kas, gimęs 1948 metais, baigęs 7 'klases, mo
kėsi Kauno mokymo kombinato kursuose. 
Tačiau, kaip paaiškėjo teisme, šis jaunuo
lis nei apie mokslą, nei apie darbą rimtai 
negalvojo. Darbe ir namie jis charakteri
zuojamas vienodai blogai. Linkęs girtauti, 
nenorintis rimtai dirbti, jis pakeitė nemaža 
darbaviečių. Anksčiau jau buvo teistas už 
vagystes. Jo laisvalaikis — tai nuolatiniai 
išgėrimai. Knygų, laikraščių ir žurnalų, 
kaip teisme prisipažino pats A. Kačinskas, 
jis neskaitė.

„Teisiamasis Rimantas Baužys, gimęs 
1954 metais, iš vaikystės buvo sunkiai auk
lėjamas, elgėsi blogai. Savo veiksmus R. 
Baužys aiškino šitaip:

„— Savižudžio aš asmeniškai nepažino
jau, Manau, kad jis nusižudė dėl nenusise
kusios meilės. Milicijos darbuotojai, drau
govininkai, — tęsia Baužys, — stengėsi mus 
sulaikyti nuo viešosios tvarkos pažeidinėji
mo. Tačiau aš nepaklusau. Pats nežinau, ko
dėl taip elgiausi. Matyt, esu bevalis, savi
myla, norėjau išsiskirti iš kitų, pasirody
ti...

„Smerkdamas savo, Kaladės ir kitų 
triukšmadarių elgesį, Baužys teisme kalbė
jo:

„— Kaladė savo parodymuose nori pasi
likti „švarus“. Jis skundžiasi milicija, nors 
jam teko susidurti tik su atskirais milicijos 
darbuotojais, reikalavusiais laikytis vi
siems būtinų elgesio normų. Pagal Kala
dę būtų galima manyti, kad mes, grupelė 
sėdinčiųjų teisiamųjų suole, — atstovauja
me jaunimui. Reikia žiūrėti į visumą. Iš 
mūsų poelgių negalima spręsti apie jauni
mą.

„Prie tvarkos pažeidėjų pritapo kartu gė
rę Kazys Grinkevičius ir Vytautas Žmuida. 
24-erių metų, neseniai pradėjęs dirbti Kau
no eksperimentinės automatizacijos prie
monių gamyklos paitaotoju. Grinkevičius 
sugebėjo baigti vos 8 klases, bet jau du 
kartus buvo teistas. Kauno pirmosios sta
tybos remonto valdybos mūrininkas Vytau
tas Žmuida metais jaunesnis, irgi įveikęs 
tik aštuonmetės mokyklos taršą. Išgėrę ne 
vieną butelį vyno, jie ėmė ieškoti nuoty
kių. Gatvėse davė valią savo rankoms ir 
kojoms: vartė suolus, spardė šiukšlių dė
žes.

„— Buvome bendrabutyje išgėrę keturis, 
o paskui tarpuvartėje dar du butelius vyno, 
todėl ir triukšmavome, — taip teisme aiš
kino savo veiksmus K. Grinkevičius.

„V. Žmuida irgi aiškinosi patekęs į 
triukšmo vietą atsitiktinai, elgęsis antivi- 
suomeniškai, negalvodamas apie pasekmes.

„Taip pat būdami neblaivūs, Kauno mo
kymo kombinato mokiniai — Jonas Pra- 
puolenaitis, gimęs 1951 metais, ir dvejais 
metais jaunesnis Juozas Macijauskas — 
nepasitenkino tik suolų ir šiukšlių dėžių 
vartymu, bet dar išdaužė porą langų.

„— Aš dėl linksmumo po užsiėmimų ben
drabutyje išgėriau 300 gramų degtinės ir 
prisidėjau prie suolų vartymo, — aiškinosi 
teisme J. Prapuolenaitis.

„Kodėl jis taip elgėsi? Pats gerai neži
nąs.

„— Mūsų bendrabučio darbuotoja per
spėjo mane: „Prapuolenaiti, nekvailiok ir 
eik į bendrabutį“. Bet aš nepaklausiau ir 
toliau kvailiojau. Buvau įsigėręs, norėjau 
parodyti savo drąsą, dabar suprantu, kad 
blogai elgiausi ir reikės atsakyti... O nusi
žudžiusiojo aš nepažinojau. Savižudybė — 
tai kvailystė. Jeigu žmogus būtų buvęs pil
no proto, nebūtų apsipylęs benzinu ir degi- 
nęsis... Bet kai išgirdau stiklo žvangesį, 
matau, reikia dingti...

„Triukšmadarių grupę papildė tuo metu 
dar nepilnametė, buvusi spaustuvės moki
nė Virginija Urbonavičiūtė. Teisme ji irgi 
aiškinosi, kad ardė viešąją tvarką, pasida
vusi akimirkos nuotaikiai ir užsikrėtusi ki
tų triukšmadarių pavyzdžiu.

„Kaip matyti, teisiamieji buvo mažo išsi
lavinimo (ne daugiau kaip aštuonios kla
sės), nesuprato gyvenimo prasmės, netu
rėjo taurių siekių, dalis jų ir anksčiau ne 
kartą ardė viešąją tvarką, girtuokliavo, bu
vo bausti. Neblaivumu dauguma teisiamų
jų aiškino savo antivisuomeništas veiks
mus ir teisme. Tačiau tai, kad nusikaltimą 
padarė išgėręs -arba girtas asmuo, pagal ta
rybinius įstatymus, kaip žinoma, yra ne 
lengvinanti, bet sunkinanti aplinkybė.

„Teisiamųjų veiksmus savo kolektyvų 
vardu principingai pasmerkė visuomeniniai | 
kaltintojai. Reikia pasakyti, kad būtent vi-! 
suomenė ir neleido grupei triukšmadarių 
Kaune pažeisti miesto rimties. Chuliganų 
elgesį susirinkimuose ir spaudoje griežtai |

Pasirašyta taika
Mogadišu mieste, Somalijoje, pasirašė 

taikos sutartį Tanzanijos ir Ugandos už
sienio reikalų ministeriai.

Tarėsi trys arabų vadai
Kaire buvo susitikę ir tarėsi trys arabų 

vadai: Libijos prez. Gadafis, Egipto — Sa- 
datas ir Sirijos — Assadas.

Bausti už trūkumus
„Pravda“ rašo, kad esama didelių trūku

mų vykdant dabartinį penkmečio planą. 
Buvo ryžtasi padidinti kasdieninio varto
jimo prekių, bet užsimojimas gal ir nebū
siąs įvykdytas.

Siūloma bausti tuos, kurie atsakingi už 
trūkumus.

Jugoslavija baudžia kroatus
Keturi buvę kroatų studentų vadai nu

teisti kalėti nuo 1 iki 4 metų už „kontrre
voliucinius veiksmus“, kurių tikslas buvęs 
nuversta komunistinę santvarką Jugoslavi
joje.

Už „nacionalistinę“ veiklą dar yra areš
tuotų daugiau kaip 400 žymesnių kroatų. 
Vyksta studentų ir žurnalistų bylos.

Amnestija
Rytų Vokietijos vadai, minėdami savo 

valstybės įkūrimo 23 metų sukaktį, paskel
bė amnestiją, tari paleisianti daug įkalin
tųjų-

Komunistų partijos vadas Honeckeris ta 
proga pareiškė, kad toksai mostas esąs ga
limas, nes per 23 m. krašte sėkmingai buvo 
įgyvendinta socialistinė santvarka.

Draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
Lenkijos komunistų partijos vadas Gie- 

rekas ir Prancūzijos prez. Pompidou pasi
rašė draugystės ir bendradarbiavimo sutar
tį.

Sutartis numato abiejų kraštų atstovų 
periodinius pasitarimus pasvarstyti politi
nei padėčiai.

Taika prieš rinkimus?
Prez. Nixono patarėjas Kissingeris tre

čią kartą nuskrido į Paryžių tartis su šiau
rės Vietnamo atstovais, ir dėl to spėlioja
ma, kad prezidentas stengiasi pasiekti Viet
name taikos prieš prezidentinius rinkimus.

Nauja Norvegijos vyriausybė
Naują Norvegijos vyriausybę sudaro ma

žos krikščionių liaudies partijos vadas Lar- 
sas Korvaldas. Jį parinko apie 30 parla
mento narių, nusistačiusių prieš Europos 
Ekonominę Bendruomenę ir priklausančių 
trims partijoms.

Sakoma, kad naujoji vyriausybė tol ga
lės valdyti, kol ji patiks socialdemokra
tams, kurie 150 narių turinčiame parlamen
te sudaro didžiausią frakciją — 74.

Indija pripažino Rytų Vokietiją
Indija pripažino Rytų Vokietiją ir už

mezga su ja diplomatinius santykius.

Mahlerio kumštis teisme
Neseniai suimtasis Horstas Mahleris, kal

tinamas organizavęs teroristus V. Vokieti
joje, teisme iškeltu kumščiu sveikinosi ir 
išgyrė arabus, kurie olimpiadoje žudė Izra
elio sportininkus, o savo teisėjus ir teismo 
pareigūnus išvadino kiaulėmis.

pasmerkė darbininkai, inteligentija, stu
dentija.

„Teisiamųjų kaltė teismo proceso metu 
buvo visiškai įrodyta, ir visi teisiamieji 
prisipažino kalti, pasmerkė savo antivisuo
meništas veiksmus. Jie aiškinosi, kad, ar
dydami viešąją tvanką, elgėsi lengvabūdiš
kai ir apgailestavo tai padarę.

„Lietuvos TSR Aukščiausiasis teismas, 
įvertinęs visas bylos aplinkybes, nuspren
dė nubausti V. Kaladę ir A. Kačinską lais
vės atėmimu trejiems metams, paskiriant 
jiems atitinkamai sustiprintą ir griežtą re
žimą. o kitus teisiamuosius — laisvės atė
mimu nuo pusantrų iki treji; metų; V. Ur
bonavičiūtę, atsižvelgiant į nepilnametystę 
nusikaltimo įvykdymo metu, nuoširdų pri
sipažinimą ir apgailestavimą, — be laisvės 
atėmimo pataisos darbams vieneriems me
tams“.

Tai taip atrodo aprašymas bylos, kuri 
kažkada vyko Vilniuje, ir visa režisūra, pa
kankamai tobulai atlikta. Mūsų skaitytojai, 
žinoma, nepatikės, kad šitiems devyniems 
jaunuoliams sutvarkyti būtinai reikėjo iš
kviesti saugumo dalinius ir parašiutinin
kus. Iš aprašymo juk ir teaišku, kad riau
šes kėlė t'ik tie keli jaunuoliai, kurie be
veik visi padaryti juodesniais už juodus.

POLITINIO ŠVIETIMO MOKYKLOS
„Tiesas“ bendradarbis painformavo savo 

laikraštį, kad Rokiškio rajone šiais metais 
veiks 73 politinio švietimo mokyklos.

ROMUALDAS SPALIS LAIMĖJO 
„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSĄ

„Dirvos“ šių metų novelės konkursą lai
mėjo Romualdas Spalis-Giedraitis.

Premija yra 500 dolerių. Novelės pavadi
nimas: „Išrišimas“.

MAŽESNI KEPALAI

Sovietinės kepyklos, kaip „The Sunday 
Times" bendradarbis rašo, raginamos ma
žinti duonos kepalų dydį. Rusai, pasirodo, 
duoną vartoja valyti indams, baldams, kai 
kurių rūšių batams. Dalbar tokie įpročiai 
viešai smerkiami. „Literaturnaja gazeta“ 
ragina taupyti duoną ir paskaičiavo, kad 
vien Maskvos restoranai ir valgyklos per 
pusmetį išmeta ne mažiau kaip 780 tonų 
susendintos duonos.

KAIP ČEKOSLOVAKIJA „IŠVALĖ“ 
PROFESINES SĄJUNGAS

Tarptautinės Laisvųjų profesinių sąjun
gų konfederacijos leidžiamasis žurnalas 
„Free Labour World“ rugsėjo mėn. nume
ryje, be kita ko, pateikia duomenų, kaip 
Husaiko režimas „išvalė“ Čekoslovakijos 
profesines sąjungas.

Čekų profesinių sąjungų taryboje iš 105 
narių po valymo anksčiau išrinktųjų liko 
tik 10, slovakų taryboje liko 8 iš 81, ben
drojoje viso krašto taryboje iš 141 liko 11.

Tūkstančiai buvo pašalinti rajonuose, ir 
kai kurie jų neteko darbo.

SEPTYNIOS dienos
Bulvių klausimas

„Pravda“ pripažino, kad bulvės neužde
rėjo ne vien tik apie Maskvą.

Žemės ūkio darbininkai raginami gelbė
ti tai, kas dar liko.

Akademijos vadovas užtikrino
Sov. Sąjungos žemės ūkio akademijos 

prezidentas Pavelas Lobanovas per „Kom- 
somolskaja pravda“ laikraštį užtikrino, kad 
gyventojams dėl šių metų nederliaus nebus 
blogiau kaip 1966-1970 m.

Sudanas kaltina Egiptą
Sudanas pakaltino Egiptą, kad jis nusi

lenkęs rusų reikalavimams ir pareikalavęs 
atšaukti 2.500 sudaniečių karių nuo Suezo 
kanalo.

Japonija didina importą
Japonijos prekybos su užsieniais pertek

lius yra 3 milijardai 265 mil. svarų me
tams, dėl to ji spaudžiama nuvertinti savo 
pinigus.

Bet ji pasiryžusi 464 mil. svarų padidin
ti importą, o ne nuvertinti pinigus.

Opozicija kaltina militarizmu
Japonija pagal penkmečio planą kariuo

menei išlaikyti ir ginklais aprūpinti yra 
numačiusi 5 milijardus 800 mil. svarų, o 
tai yra dvigubai tiek negu anksčiau būda
vo.

Opozicija pakaltino vyriausybę militariz- 
mo atgaivinimu.

Grūdai iš Vokietijos
Sovietinė komisija tariasi su Vakarų Vo

kietijos grūdų pirkliais: nori pirkti milijo
ną tonų grūdų — kviečių, rugių, miežių.

Dar esą nesutariama dėl kainos. Europos 
Ekonominės Bendruomenės kaina būtų apie 
46 ir pusė milijono svarų, 'bet' pasaulinės 
rinkos kaina šiek tiek žemesnė.

Bombos ant prancūzų misijos
Amerikiečių lėktuvai šiaurės Vietnamo 

sostinėje Hanojuje subombardavo prancū
zų misiją (misijos vedėjas smarkiai sužeis
tas, tarnautojai ir tuo metu misijoje buvęs 
albanų atstovybės charge d'affaires žuvo).

Lakūnai labai gerai pažinoję miestą, dėl 
to prez. Nixnas įsakė išaiškinti reikalą.

Apžalotas ir Alžyro misijos pastatas.
Prancūzija ir Alžyras pareiškė protestą.
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BRADFORDO LIETUVIAI
Matai, štai tau Bradfordo lietuviai! Kai 

jie ryžosi paminėti savo gyvenimo šiame 
krašte 25 m. sukaktį, supuolę ruošė ir tai 
progai skirtą leidinį, iš kurio būtų maty
ti, kas per tą laiką visose srityse Bradfor- 
do lietuvių padaryta.

Tasai užsimenamasis leidinys: 25 me
tai — Bradfordo ir apylinkės lietuvių 
veikla (redaguotas A. Bučio ir J. Kuzrruic- 
kiio, leidinio bendradarbiai yra A. Bučys, 
A. Dičpetris, A. Gudas, V. Ignaitis, J. 
Kuzmickas Gailius, E. Navickienė, R. Spa
lis, J. Traškiienė ir A. Traška, išleido 
Eradfordo lietuvių Vyties klubas, spaus
dino Šaltinio spaustuvė Nottinghame, 1972 
m.; kaina nepažymėta, bet ji esanti 75 pe
nai; 'didelio formato 82 puslapiai).

Leidinį sudaro dvi dalys: istorinė ap
žvalga, kuriai skirti 54 puslapiai, ir lite
ratūrinė dalis.

Toje istorinėje suregistruota apsčiai 
faktų, datų, pavardžių. Ta dalis ypač 
brangi ir reikšminga. Šiandien ją įdomu 
pasiskaityti ypač Britanijoje gyvenan
tiems lietuviams, o įdomiausia, tur būt, 
patiems bradfordiškiams, kurių vieni kū
rė organizacijas, dirbo jų valdybose, dai
navo, vaidino, sportavo, skautavo, pirko 
klubą ir tvarkė jį, mokėsi ar mokė arba 
rėmė kitų veiklą, gėrėjosi ir džiaugėsi ki
tų darbais. Tai gi yra vienos kolonijos, 
parapijos darbų ir pasiekimų istorija, per 
tuos 25 metus išgyventa, tų, kurie tame 
mieste ir jo apylinkėse tebegyvena, sukur
ta.

Kit'a vertus, tai yra duomenys ir ben
drajai svetur gyvenančių lietuvių istori
jai. Su ta bendrąja istorija, man rodos, 
mes dažniausiai būname atsilikę: rašome 
ją tada, kai visi tam darbui reikalingi do
kumentai jau vėjų išnešioti, veikloje da
lyvavusiųjų nebėra, niekas nieko nebeat
simena, ir- gerai, jei būna išlikusi viena 
kita banalaus protokolo nuotrupa ar sena 
kronikos žinutė laikraštyje, tai ir viskas.

M šiol tuo atžvilgiu, tur būt, laimin
giausias buvo Londonas: apie jo lietuvius 
jau yra net dvi knygos, abi kun. dr. K. A. 
Matulaičio. Savo metu yra buvęs atspaus
tas stambokas leidinys, kuriame dėmesys 
kreipiamas daugiausia į Škotijos lietuvių 
gyvenimą ir veiklą, bet jis išleistas 1918 
m., taigi daugiau kaip prieš 50 metų. Dėl 
to bradfordiškių pastangos atsiskaityti už 
pastarųjų 25 m. veiklą sveikintinos ir tu
rėtų paskatinti kitus taip pat susirūpinti 
ar atskirai, ar krūvon susidėjus, paruo
šiant leidinį apie visus Britanijos lietu
vius.

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

LIETUVOS ŠVIETIMO ATSILIKIMAS

Lietuva turi seniausią visoje šių dienų sovieti
nėje Rusijoje Vilniaus universitetą, kuris, ypač XIX 
amžiaus antrajame ir trečiajame dešimtmetyje, 
mokslu ir garsu buvo pralenkęs visus Rusijos ir 
Lenkijos universitetus. Tuo metu ir Vilniaus švieti
mo apygardos lygis buvo aukštesnis už kitų penkių 
carinės Rusijos apygardų lygį. Pačioje Vilniaus 
apygardoje ir tikrąją Lietuvą apėmusioje Vilniaus 
gubernijoje švietimas buvo labiau pakilęs už gudiš
kųjų ir ukrainiškųjų gubernijų švietimą. Be to, ir 
plačioje to meto Vilniaus gubernijoje lietuviškoji 
sritis, ypač Žemaitija, buvo išsiskyrusi ypatingai 
aukštu švietimo lygiu 3). Nors vėliau caro valdžia 
Lietuvos švietimą ir labai slopino, tačiau nepriklau
somosios Lietuvos metu Lietuvos švietimas vėl ne
paprastai sparčiai kilo. Užtat mus labai nemalo
niai nustebino nepaprastas paradoksas, visai ne
laukta žinia, kad pagal visuotinių Sovietų Sąjungos 
gyventojų surašymų duomenis Lietuva gyventojų 
išsilavinimo vidurkiu yra patekusi į pačią paskutinę 
vietą iš visų penkiolikos sovietinių respublikų. Iš 
1000 (10 metų amžiaus ir vyresnių) gyventojų su 
baigtu ir nebaigtu aukštuoju ir viduriniu, tiek spe
cialiuoju, tiek ir bendruoju mokslu 1959 metais Lie
tuvoje buvo 232, Sovietų Sąjungos vidurkis — 361 
(atsilikta 129), 1970 metais Lietuvoje — 382 asme
nys, sovietinis vidurkis — 483 (atsilikta 101). Dar 
didesnis šis skirtumas tarp Lietuvos ir aukščiausių 
išsilavinimo lygį turinčių sovietinių respublikų: Gru
zijos (554), Latvijos (517), Armėnijos (516) ir Esti
jos (506).

Dar nieko nuostabaus, kad lietuvius švietimo 
srityje yra pralenkę pažangesnieji mūsų kaimynai 
latviai ir estai ar kad ir senos kultūros tautos gru
zinai ar armėnai, bet kad mūsų tautiečiai atsiliko 
ir nuo neseniai buvusių pusiau klajoklinių kai kurių 
Azijos tautų, tai čia jau tikrai verta rimtai paieško
ti tokio nepaprasto atsilikimo priežasčių.

Sovietinėje Lietuvos spaudoje visa atsilikimo 
bėda paprastai suverčiama „paveldėjimui iš buržu
azijos valdymo metų“, tuo, žinoma, metant šešėlį 
nepriklausomos Lietuvos laikmečiui, kartais net nu
rodant, kad Lietuvos gyventojų išsimokslinimo ro
diklį mažina kaip tik vyresniojo amžiaus gyventojų 
išsilavinimas. Kai kada vis dėlto ir sovietinėje spau

Sklaidydami šį bradfordiškių leidinį, 
galvojame, kad jame galėjo išsitekti ir ar
timesnės apylinkės, ne vien tik Bradfordo 
miestas. Mažesnės vietovės, turinčios ne
didelius kiekius lietuvių, ko gera, taip ir 
liks užmirštos, tarytum nebuvusios, jei di
džiosios jų nepriglobs po savo sparnu bent 
istoriškai apžvalginių leidinių puslapiuo
se. O ir tose mažosiose judėta, ypač pir
maisiais šio dvidešimtpenkmečio metais, 
dar šiek tiek ir tebejudama, kur bent sau
jelė lietuvių išsilaikė iki šios dienos.

šiame bradfordiškių leidinyje pakanka
mai plačiai apžvelgiama veikla: Š. Ang
lijos Lietuvių Katalikų Bendrijos, šešta
dieninės mokyklos, skautų, DBLS Brad
fordo skyriaus, DBLS Horton Skyriaus, 
„Vyties“ klubo, meninių vienetų, sporto 
vienetų, Savišalpos kasos. Sustojama ir 
ties žymesniais veikėjais. Iliuštraoijų 
gausumas visa ką pagyvina, paryškina.

Bet literatūriniams dalykams skirtieji 
puslapiai kažkaip kiton plotmėn pastato 
patį leidinį, kurį šiaip norėtume laikyti 
Bradfordo lietuvių gyvenimo ir veiklos is
torija. Literatūrinė dalis paverčia leidinį 
lyg ir kukliu almanachu, kuriame vistiek 
pirmumas skiriamas istoriniams duome
nims, veiklos apžvalgai.

K. Abr.

PIRMIEJI SMOGIAI
Aniceto Bučio keturių veiksmų drama 

„Pirmieji smūgiai“, kuri ėjo „Europos Lie
tuvio“ atkarpoje, išėjo atskiru leidiniu.

Išleido Bradfordo Lietuvių Klubas Vy
tis.

Kaina 50 penų.

KNYGA APIE PROF. J. ERETĄ
Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, JAV, 

spausdina knygą „Didysis jo nuotykis“ — 
apie prof. J. Eretą.

Panaudodamas St. Šalkauskio, A. Skrups- 
kelienės, A. šešplaukio, J. Brazaičio, O. La
banauskaitės, A. Liuimos, St. Ylos ir kitų 
autorių straipsnius, 'knygą paruošė J. Bra
zaitis. Techniškai knygą tvarko P. Jurkus. 
Leidžia prof. J. Ereto bičiuliai.

KUN. J. PRUNSKIO PREMIJA UŽ 
RELIGINĮ VEIKALĄ

Lietuvių katalikų mokslo akademija šių 
metų pabaigoje skirs iš mecenato fcun. J. 
Prunskio lėšų 500 dol. premiją už religinio 
turinio veikalą.

doje keliami aikštėn ir šio meto Lietuvos mokyklų, 
trūkumai. Sakysim, 1971.1V.21 ministrų tarybos 
kultūros skyriaus vyr. referentas Leonas Bridžius 
taip išsitarė: ,,Dar laukia daug neįvykdytų darbų, 
nemaža trūkumų. Didžiausia bėda — mokinių pa
žangumas. Ypač jis žemas V—VII klasėse. Tik 
82,3% aštuntokų praėjusiais mokslo metais sėkmin
gai išlaikė egzaminus pavasarį. O Kupiškio, Pane
vėžio, Akmenės, Skuodo ir kai kuriuose kituose ra
jonuose aštuntokų pažangumas po pavasario egza-

ANTANAS RUKŠA

minų siekė vos 75-78%. Dar didelis skaičius moki
nių meta mokslą, neįsigiję net aštuonmečio išsila
vinimo. 1969-1970 mokslo metais iš I-VIII klasių 
išstojo 7810 mokinių. Dauguma toliau tęsė mokslą 
vakarinėse bei profesinėse technikos mokyklose, ta
čiau apie 2500 visai niekur nesimokė“.

Lietuvos gyventojų išsilavinimo atsilikimo 
klausimą nekartą nagrinėjo ir lietuviškoji išeivijos 
spauda. „Draugo“ 1971.V. 1 102 numeryje Gedi
minas Galva randa, kad, be Bridžiaus nurodytųjų, 
esama ir kitų Lietuvos švietimo atsilikimo priežas
čių, kaip per mažas lėšų skyrimas mokykloms staty
ti, joms tinkamai įrengti, aprūpinti mokslo priemo
nėmis, ruošti mokytojams, švietimo sėkmingumui 
kliudąs ir ilgai trankąs kaimo gyventojų keldinimas 
į naujas gyvenvietes.

Sovietų Sąjungoje pirmenybė paprastai teikia
ma kiekybei prieš kokybę. Mėgstama Operuoti skai
čiais, ypač procentais. Procentais operuojama ypač 
tada, kai absoliutūs skaičiai neimponuoja. Tačiau 
vienoje švietimo srityje pasigendame ne tik absoliu
čių skaičių, bet net ir procentų. Vengiama kalbėti 
ir rašyti apie tai, kiek pokario metu pastatyta mo
kyklų bei komplektų ir kiek mokyklų bei komplek
tų dabar dirba mokykloms nepritaikytose patalpo
se. Dabartinių mokyklų patalpų klausimu neprasi
tarta net ir Mažojoje Lietuviškojoje Tarybinėje En
ciklopedijoje. Straipsnyje apie pradines mokyklas 
tenusiskundžiama tik, kad nepriklausomosios Lie
tuvos laikais „dauguma pradžios mokyklų buvo ne
pritaikytose patalpose. Specialiai mokykloms staty
tų arba pritaikytų patalpų 1938 metais tebuvo 
42,3%. Kitos pradžios mokyklos dirbo daugiausia 
iš valstiečių nuomojamose trobose“.

Po Pirmojo Pasaulinio karo atsikūrusi nepri
klausoma Lietuva turėjo nemaža politinių ir ekono
minių sunkumų. Vilniaus netekimas ir politinių ir

ekonominių santykių neturėjimas su. Lenkija sunki
no ne tik Vilniaus krašto, bet ir nepriklausomosios 
Lietuvos ekonominę padėtį. Dėl Klaipėdos ginčo 
Vokietija 1934 metais buvo pradėjusi taikyti Lie
tuvai ekonomines sankcijas. Lietuvai teko kurtis 
karo nusiaubtai ir sunkios trejų metų okupacijos iš
vargintai. Vėliau prasidėjusi pasaulinė ekonominė 
krizė pristabdė normalų Lietuvos ekonominį ir kul
tūrinį augimą. Vis dėlto ir nepriklausomybės laik
mečiu buvo pristatyta nemaža erdvių, moderniškų 
mokyklų. 1919 m. Lietuvoje iš 1036 pradžios mo
kyklų tik 367 mokyklos teturėjo nuosavus namus. 
Tai sudarė 35,42% visų pradžios mokyklų. 1938.1.1 
iš 2319 pradžios mokyklų jau 981 mokykla su 2317 
komplektų dirbo nuosavose patalpose. Tai sudarė 
43,2% visų pradžios mokyklų ir 45,3% visų kom
plektų. 1932 metais buvo suplanuota visas pradžios 
mokyklas aprūpinti būstais per 5 metus. Tam rei
kalui buvo numatyta išleisti 40.000.000 litų. Ir Lie
tuvą pradėjusi varginti pasaulinė ekonominė krizė 
teleido įvykdyti tik nedidelę dalį to didžiulio užmo
jo. Vis dėlto nuo 1932 metų mokyklų statyba nuo
lat intensyvėjo, ir 1938 metais buvo numatyta nuo
savais moderniškais pastatais aprūpinti visas viduri
nes mokyklas per 2-3 metus ir visas pradžios mo
kyklas per sekantį dešimtmetį.

Karo metu mokyklų statyba negalėjo būti vyk
doma. Praėjo 27 pokario metai. Klausimas, ar šių 
dienų sovietinė Lietuva mokyklų statyba įvykdė 
per 27 metus tai, ką nepriklausomosios Lietuvos 
švietimo vadovai tikėjosi įvykdyti per sekančius 
2-3 ir per 10 metų? Atsakyti tenka neigiamai, šiais 
metais vasario pabaigoje Vilniuje buvo sušauktas 
Lietuvos komunistų partijos centro komiteto plenu
mo posėdis naujos mokyklų reformos reikalams ap
tarti. Plenumo nutarimai mokyklų reikalu paskelbti 
„Tarybinio mokytojo“ 20 numeryje, kur taip para
šyta: „Dar daug kaimo pradinių mokyklų yra nuo
mojamose ir nepritaikytose patalpose... Kelmės, 
Klaipėdos, Švenčionių, Šilutės, Telšių ir Zarasų ra
jonuose (aštunto penkmečio metais, A. R.) — ne
pastatyta nė vienos, nors eilė minėtų rajonų ūkių ir 
turėjo tam ekonominės galimybės. Nepritaikytose 
bazinių įmonių patalpose dirba beveik ketvirtada
lis profesinių technikos mokyklų“. Iš šio Lietuvos 
komunistų partijos plenumo nutarimo matyti, kad 
dar daug kaimo pradinių mokyklų neturi joms pri
taikytų patalpų.

3) LU, 107 psl., 115 t.

(Bus daugiau)

AND \OU
Taip pavadintas Marijos Saulaitytės 

poezijos anglų kalba rinkinys.
Rinkinio įvadą parašė JAV poetų są

jungos pirmininkas, Farleigh Dickinson 
universiteto literatūros profesorius Dr. 
Charles Angoff.

Aplankas dail. Prano Lapės.
Knygą išleido Manyland Books leidyk

la New Yorke, 1972.
Įdėta apie 80 eilėraščių. Knyga kietais 

viršeliais. Leidyklos kaina $2.95.
Tai trečioji M. Saulaitytės poezijos 

knyga. Pirmosios dvi — KAI MES NUTY
LAM (1967 m.) ir VIENA SAULĖ DAN
GUJE (1971 m.) — yra jos kūrybos lietu
vių kalba rinkiniai.

Abiem kalbom poeziją kurti autorė pra
dėjusi dar būdama aukštesniojoje mokyk
loje.

M. Saulaitytės eilėraščių spausdino lie
tuvių laikraščiai bei žurnalai.

Autorė priklauso Lietuvių Bendruome
nei, skautų organizacijai, profesinėms mo
kytojų draugijoms ir 1970 m. pakviesta ir 
praimta, kaip poetė, į Lietuvių Rašytojų 
draugiją.

Iš profesijos M. Saulaitytė yra mokyto
ja.

Lietuvių kalbos (pagal aukštesniosios 
mokyklos programas) yra mokiusi Putna- 
mo 'bendrabučio mergaites ir kelerius me
tus lietuvių kalbą (literatūros kursą) dės
tė ir Anhursto kolegijoje.

Aukštesniojoje mokykloje Watertown, 
Conn., dėsto anglų kalbos ir literatūros 
kursus.

Šių metų rudenį ruošiasi kuriam laikui 
vykti į V. Vokietiją ir ten dirbti Vasario 
16 d. gimnazijoje — dėstyti anglų ir lie
tuvių kalbas.

IV-SIS POEZIJOS ANTOLOGIJOS TOMAS

Lietuvoje dviem tomais buvo išleista lie
tuvių poezijos antologija, kurioje atstovau
jami ir kai kurie svetur gyvenantieji poe
tai.

Neseniai „Ateities“ leidykla išleido K. 
Bradūno redaguotą tretįjį tomą, kuriame 
pristatoma svetur gyvenančių poetų kūry
ba.

Žinoma, buvo ir tokių poetų, kurie vis 
dėlto nepateko ir į tą K. Bradūno redaguo
tąjį tomą ir dėlto yra nepatenkinti, ir Pr. 
Naujokaitis organizuoja tuos, kurie ten ne
pateko, ir išleis jų kūrybai reprezentuoti 
Skirtą ketvirtąjį poezijos antologijos tomą.

PASAULYJE SU LIETUVIAIS
KAIP KITI STATO LIETUVIŲ SODYBAS

O. Baužienė „Mūsų Pastogėje“ štai ką 
rašo apie Lietuvių Sodybą Sydney, Austra
lijoje:

„S. L. M. S. G. Draugija pastebėjo, kad 
daugelis kitų labdarybės organizacijų sten
giasi įsigyti arba pasistatyti taip vadina
mus „retirement villages“ — sodybas savo 
vyresnio amžiaus žmonėms apgyvendinti. 
Priėjome išvados, kad ir mums reikia su
sirūpinti savo tautiečiais. Tam įvykdyti 
reikėjo gauti iš Social Services Dept. para
mos, todėl visų pirma turėjome savo drau
giją užregistruoti, kaip labdaros — charity 
organizaciją, ką ir padarėme 1963 m. sau
sio 23-čią dieną. Tai buvo pirmasis žingsnis 
mūsų užsimojimui. Antrasis tai buvo žemės 
sklypo įsigijimas. Pasiteiravus Social Ser
vices Dept. sužinota, kad mūsų reikalams 
reikia, jog žemės sklypas būtų netoli mies
to, krautuvių, prie valdiško transporto, ge
ro susisiekimo ir pakankamai didelis pa
statyti visą sodybą. Tam tikslui tuoj buvo 
įkurtas Senelių ir Poilsio Namų Fondas, 
kuriam mūsų tautiečiai pritarė. Deja, pi
nigų neužteko, ir draugija, matydama, kad 
nebus įmanoma tokį plotą žemės nupirkti, 
pradėjo rūpintis valdžios žemės gavimu. 
Turėjome daug vargo, nuolat buvo belsta- 
si į Žemės Dept., kreipėmės į N. S. W. Chief 
Secretary. 1969 m. buvo paskirta mums du 
akrai žemės North Engadine, gražioje 
aukštumoje tarp medžių, 19 mylių nuo 
Sydnejaus, arti Engadino miesto, geležin
kelio ir autobusų susisiekimo. žemė paskir
ta be jokio mokėjimo, su viena sąlyga, kad 
būtų sunaudota mūsų prašytam tikslui — 
Lietuvių Sodybai. Pagal valdžios reikalavi
mus, paskirtos trys patikėtinės, ir apie tai 
paskelbta Government Gazette. Patikėtinės 
atsakingos už Sodybą ir jos tvarką.

Priėjome prie pačios sodybos statybos. 
Sudarėm Sodybos Statybos Patarėjų Ko
mitetą, į kurį įėjo ir patikėtinės. Gavome 
£20,400.00 subsidijos — paramos iš Social 
Services Dept., ir prasidėjo statybos I-ji 
stadija — Stage I. Pastatėm du namus po 
du butus kiekviename, su užrašu „Lietu
vių Sodyba — Lithuanian Village“. Įkai
nuota £36,000.00. Greitu laiku pradėsime 
2-rą stadiją, kur vėl statysime du namus.

RAŠOMAS JAU ANTRAS TOMAS
Rašytojas ir literatūros istorikas Pranas 

Naujokaitis yra užsimojęs parašyti stam
besnę lietuvių literatūros istoriją.

Dabar jis jau rašąs tos istorijos antrąjį 
tomą.

KONCERTAS SOLISTŲ IŠ LIETUVOS
Kanadoje, kaip iš „Tėviškės Žiburių“ 

matyti, su Sov. Sąjungos turistų grupe lan
kosi ir 8 lietuviai: solistai E. Kuodis ir J. 
Girijotas, birbyninkas ir „Sutartinės“ an
samblio vadovas P. Tamošaitis, kanklinin
kė R. Tamošaitienė, kompoz. R. Žigaitis, 
Vilniaus univ. dėstytojas S. Šimkus, L. 
Pažūsis ir Raseinių vykdomojo komiteto 
pirm. — burmistras P. Skeiverys.

Spalio 13 d. Montrealyje, kaip „Tėviškės 
žiburiuose“ išspausdintasis skelbimas ro
do, buvo privačios lietuvių grupės ruošia
mas svečių koncertas, kurio programą iš
pildė E. Kuodis, J. Girijotas, P. Tamošaitis 
ir R. Tamošaitienė.

ŠILTI ŽODŽIAI A. KAŠUBIENEI
„The Philadelphia Sunday Bulletin“ pla

čiai ir šiltai įvertino dail. Aleksandros Ka- 
šufoienės kūrybą.

M. KRUPAVIČIAUS VARDO STIPENDIJA
Chicagos Ateitininkų sendraugių sky

riaus valdyba paskyrė vienam Lietuvių pe
dagoginio instituto studentui stipendiją.

Stipendija pavadinta prel. M. Krupavi
čiaus vardu.

PEREINAMOJI TAURĖ J. VAITEKŪNUI
Australijos lietuvių žiemos olimpiadoje 

16 m. amžiaus „Neringos“ klubo narys Juo
zas Vaitekūnas laimėjo geriausio 1972 m. 
slidininko pereinamąją taurę.

P. BALTADUONIO PARODA
Rugpjūčio mėn. pabaigoje Clevelande, 

JAV, buvo suruošta Prano Baltaduonio me
džio šaknų skulptūros kūrinių paroda.

DAIL. J. BAGDONO PARODA
Rugsėjo 9-10 d. d. Brooklyno Vaižganto 

kultūros klubas įsuruošė Juozo Bagdono ta
pybos darbų parodą paminėti šio dailininko 
60 m. amžiaus ir 40 m. kūrybinio darbo su
kaktims.

Ta proga išleista jo darbų monografija 
su P. Jurkaus įvadu.

JONO DOVYDĖNO FOTOGRAFIJŲ 
PARODA

Vienoje Chicagos galerijoje buvo suruoš
ta Jono Dovydėno fotografijų paroda — iš 
airių pilietinio karo, pavadinta „Belfastas 
1971 metais“.

Dairomės aplink. Negalime užmerkti akių 
dabartiniam gyvenimui. Bet žiūrime ir nuo
gąstaujame. Moderniškieji nusikaltimai 
šlykštesni ir sunkesni, negu pirmiau buvu
sieji. Dabartinės mados ir papročiai šiur
pą sukelia. Viešieji paveikslai akis užmer
kia. Vyriausybės leidžia įstatymus, kurie 
ardo dorovės pagrindus. Tad ar verta ką 
nors daryti kitaip? Kasdieniškai ir papras
tai kalbant, ar verta melstis, laikytis Die
vo įsakymų, klausyti Bažnyčios, mylėti ar
timą? žodžiu, ar verta daryti gena?

Leiskime į tai atsakyti popiežiui Pauliui 
VI, kuris geriau pažįsta pasaulio reikalus, 
negu mes. Š. m. rugpiūčio 20 d. Castel Gan- 
dolfe susirinkusiems maldininkams popie
žius taip kalbėjo: „Nustebę ir su skausmu 
širdyje klausiame patys savęs, ar nepasie
kėme moralės ir civilizacijos krizės ir ar 
dorovės dėsniai, kuriuos ligi šiol laikėme 
moderniško žmogaus elgesio ir pažangiosios 
žmonijos pagrindu, jau nustojo savo ver
tės? Ne. Taip nėra! Nepasiduokime baimei 
ir pesimizmui! Pasitikėkime! Pirma. Ir šian
dien pasaulyje dar yra daugiau gera, negu 
bloga. Antra. Mūsų pasipiktinimas šių lai
kų nedorybėmis yra ženklas, kad mumyse 
dar yra sveika moralė. Dabartiniai blogu
mai nėra nenugalimi. Kolektyvinė sąžinė 
ieško būdų, kaip juos pašalinti. Pasitikėki
me, kad dabartiniai laikai ir dabartinė vi
suomenė nebus pasyvi. Tik gėrio jėgoms ir 
pastangoms reikia daugiau išminties“.

Taigi, mūsų vado atsakymas yra labai 
aiškus: Verta ką nors daryti, ir negalima 
būti pasyviems!

Verta tarti tą magišką žodį „Tepasidaro!“ 
Tepasidaro gera! Prieš smurtą — meilė. 
Prieš neapykantą — užuojauta. Prieš netei
sybę — teisybė. Prieš neskaistumą — skais
tybė. Prieš šykštumą — dosnumas. Prieš 
apsileidimą — pareiga. Prieš netikėjimą — 
tikėjimas.

Visi keliai piktam turi būti užtverti prie
šingu veiksmu. Kirtis prieš kirtį.

Kadangi mes esame visuomenės dalis, 
Dievo Bažnyčios kūno narys, tai ta piktam 
pasipriešinimo pareiga yra ir mūsų parei
ga. Nuo šitos pareigos neatleidžiamas nei 
senas nei jaunas, nei pasiturįs nei vargšas, 
nei sveikas nei ligonis.

Šitą darbą dirbdami. — kovodami su pik
tu; — mes esame ne vieni ir visa galime su 
Tuo, Kuris mus stiprina. Tik kartokime šio 
sekmadienio mišių maldos žodžius:

— Viešpatie, savo malone mus visados 
pasitik, lydėk ir skatink daryti gerus dar
bus.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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(ALTo 30 metų veikla)

2. Laisvinimo darbas užsitęsia
Vyravo nuotaika, kad šis laisvinimo dar

bas per ilgai nenusitęsiąs. Tačiau netrukus 
pajusta, kad, kaip Šimutis pasakoja: „Vo
kietijai Sovietiją puolus, Lietuvos reikalas 
pakito pačiuose pagrinduose, nes aptemo 
greito Lietuvos išlaisvinimo lūkestis“. Ame
rikos visuomenėje įsisiūbavo simpatijų 
pultai Sovietijai, todėl lietuvių pastangos 
ištraukti Lietuvą iš Maskvos nagų, švelniai 
tariant, atsidūrė labai sunkioje būklėje“ 
Tai ir Gelbėjimo Tarybai sukliudė stipriau 
susiorgaizuoti platesne apimtimi, šimutis 
pasakoja: „Tarybą sudarančios grupės ne
greit sutarė organizuoti skyrius kolonijose, 
o be šių skyrių nebuvo įmanoma veiklą 
plėsti. Be to, Taryba neturėjo nei iždo: gru
pės neskubo ją pinigais aprūpinti“.

1941 m. gegužės 15 d. posėdyje vienu bal
su nuspręsta Gelbėjimo tarybą vadinti 
Amerikos lietuvių taryba (ALTu), o visą 
politinę veiklą sukencentruoti jos vykdo
mojo komiteto rankose, būtent, L. šimučio, 
P. Grigaičio ir M. Vaidylos. Posėdžio du 
trečdaliu užėmė ginčas, ką išrinkti pirmi
ninku. Išrinkta L. Šimutis. Sako: „Nulėmė 
faktas, kad Amerikos lietuvių visuomenė 
gausesnė ir organizuotesnė, be to, ji yra 
Tarybos suorganizavimo iniciatorė“. Sekre
torium išrinkta P. Grigaitis, iždininku M. 
Vaidyla. Šimutis nutyli, kas nutiko su bu
vusiuoju tautininku K. S. Karpiu. Naujai 
išrinktoji trijulė ALTui vadovavo iki 1948 
metų, kada į Tarybą grįžo pasišalinę tau
tininkai.

Tautininkų pasitraukimo priežastis buvo 
paskutiniojo (ir pirmojo) Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos atvykimas pasto
viai apsigyventi Amerikoje (1941 m. kovo 
10 d. iš Brazilijos). Pritarimas jam nuo 
1926 metų buvo pagrindas Amerikos lietu
vių tautinei srovei suskilti į tautininkus ir 
sandariečius. Tautininkai siūlė atvykusį 
prezidentą naudoti palaikyti santykiams su 
Amerikos vyriausybe ir visuomene, kas 
buvo nepriimtina katalikų, sandariečių ir 
socialistų srovėms, sudariusioms ALTe 
daugumą.

Tačiau pajusta, kad susidariusiose sąly
gose būtina turėti ne vien Amerikos lietu
vių, bet ir Lietuvos piliečių organizaciją,

M. D. 
SAVAITGALIS

Aš atnešu, tu atneši, jis atneša, 
lietuviškai užfundyti yra gražu. 
Net Biliui šalimais sudilus petneša 
vis tempiasi, ilgėja pamažu.

Aš pakeliu, tu pakeli, jis pakelia, 
ką sako man kiti, aš neklausau.
Stiklų blizgėjimu uždegsim tautai 

fakelą, 
kad jai kalėjimuos būtų kentėt 

šviesiau.

Aš išgeriu, tu pageri, jis nugeria, 
ir taip savaitgalius praleidžiame visi. 
O bendram reikalui mes atsukam tik 

nugarą, 
nei aš, nei tu tam cento nerasi.

Aš nugeriu, tu išgeri, jis pageria, 
ir džiaugsmo pilnatis vis dega mūs 

veiduos.
Net Paddy Džiokui mūsų širdį pagiria, 
jie mums ir Lietuvą bokalais atvaduos. 

Po Chicagos dangum
Balfo vajus prasidėjo. Kiekvienais me

tais prieš žiemą Chicagoje vykdomas šal
pos vajus, įkuriame apylinkėmis pasiskirstę 
rinkėjai aplanko daugumą lietuvių. Darbas 
rinkti sunkus, bet šalpai žmonės nesigaili. 
Rugsėjo 17 d. susirinkę Balfo direktoriai 
ir svečiai aptarė vajaus padėtį. Fil. Pake
lis yra Balfo globėja, veltui užleidžia Bal
iui banko kambarį, ji aukoja, o Marija ir 
Ant. Rudžiai vis pradžiai aukoja po 200 
dol., pažadėjo radijo programoj leisti Bal
iui prabilti į visuomenę, Standard Federal 
bankas — Mackevičius įteikė 100 dol., 
Šimkai 150 dol., kun. Cinikas Liet. Spau
dos dr-jos vardu 25 dol.

Vajaus pradžios proga kalbėjo kon. J. 
Daužvardienė, LB apygardos pirm. Kronas, 
A. Kizlaitis. Vai. Šimkus atidarė ir pakvie
tė J. Jasaitį tęsti šio vajaus programą, ku
rioje kalbėjo selkr. Dzirvonas. Fotografas 
V. Noreika paruoš reportažą Lietuvių Tele
vizijai. Pakviesta spaudos komisija: Z. Juš
kevičienė, Vyt. Kasniūnas, J. Jasaitis, A. 
Eivdenė ir kt. Tuoj pasiskleis aukų rinkė
jai.

Mūsų žymioji pianistė. Kartais mes ma
žai tepastebime muzikos žmones, jei jie 
mūsų tarpe mažiau dirba. Štai jau eilė me
tų, kaip gabi ir talentinga, aukštąjį mokslą 
baigusi muz. Genovaitė Aleksiūnaitė-Mit- 
chel dirba Lisle kitataučių mokykloj ir pa
rapijoj. Jos pasirodymas buvo suorganizuo
tas rugpiūčio 30 d. Weaton kolegijoj su Du 
Page simfoniniu orkestru, atskirais piani
no numeriais solo ir praėjo puikiai. Tiesa, 
Aleksiūnaitė yra buvusi ir A. Stephens 
mergaičių choro akompaniatorė ir kartas 
nuo karto pasirodo Liet. Televizijoj.

kuri kalbėtų okupuotos Lietuvos visuome
nės vardu. Ministeris Žadeikis, pasak šimu
čio, tai laikė nereikalinga, nes, tur būt, 
galvojo, kad Lietuvos vardu gali teisėtai 
kalbėti jos dar tebepripažįstami diplomatai. 
Tačiau 1941 metų gale ir be Žadeikio ofi
cialaus leidimo susidarė Lietuvos Piliečių 
sąjunga, kuri, Enciklopedijos žiniomis, New 
Yorke turėjo 7, Chicagoje apie 40 ir dar 
Clevelande apie kažkiek narių. Ji 1942 me
tų pradžioje išrinko savo centro valdybą, 
kuri gegužės mėn. pasiskelbė esanti Tauti
nė taryba ir „vyriausias Lietuvos vadavi
mo organas“.

šimutis pasakoja, kad Lietuvos Piliečių 
sąjungos mintį ypač kėlęs Chieagon 1941 
m. gegužės 26 d. atvykęs buvęs Lietuvos 
diplomatas pik. K. Grinius. Jam pritarė dr. 
P. Vileišis ir nuo senėliau Amerikoje apsi-

VYT. SIRVYDAS

gyvenęs prof. K. Pakštas, manydami, kad 
sąjunga galėsianti „kalbėti pavergtosios 
Lietuvos vardu“. Amerikoje apsigyvenęs 
A. Smetona, sakoma, pritaręs, kad būtų 
sudaryta net „Lietuvos vyriausybė tremty
je“, bet ministeris Žadeikis buvęs griežtai 
priešingais ir vyriausybei ir Piliečių sąjun
gai. Su juo tartasi 1941 m. lapkričio 4 d., 
bet „nieko pozityvaus nesutarta ir nenutar
ta“. Be Žadeikio pritarimo, pasak Šimučio, 
„buvo neįmanoma daryti žygio, nes jis 
Lietuvos diplomatijoj turėjo užėmęs pačią 
stipriausią vietą“. Amerikos vyriausybė jį 
oficialiai pripažino ir leido jam naudoti 
įšaldytą Lietuvos valstybės auksą ir valiu
tą.

Lapkričio 26 d. į Chicagą atvyko Lietuvos 
konsulu Kanadai 1938 metais paskirtasis 
pik. G. Grant Suttie, kuris pritarė minčiai 
organizuoti Lietuvos vyriausybę tremtyje. 
Tačiau ministeris Žadeikis gruodžio 31 d. 
laišku dar sykį pareiškė griežtą opoziciją 
ir tokiai vyriausybei ir Lietuvos Piliečių 
sąjungai. Jo motyvų Šimutis neiškelia ir 
neparyškina.

Piliečių sąjunga, kaip sakėme, susiorga
nizavo ir be oficialaus leidimo, šimutis pa
sakoja, kad 1942 m. sausio 4 d. Chicagoje 
įvyko Lietuvos piliečių konferencija, ku
rioje dalyvavo: dr. P. Vileišis, prof. K. 
Pakštas, Jokūbas Robinzonas, kun. K. Ba
rauskas, Jonas Januškis, kun. J. Starkus, 
kpt. P. Labanauskas ir kiti. Nutarta vadin
tis Lietuvos Laisvės (Free Lithuania) ko
mitetu, ir pirmininku išrinktas dr. P. Vi
leišis, sekr. kun. K. Barauskas, ižd. J. Ja
nuškis. Kitame posėdyje (sausio 20 d.) nu
tarta organizaciją vadinti Lietuvos Pilie
čių sąjunga.

ALTo trijulė naująją sąjungą sausio 22 
d. širdingai pasveikino ir pareiškė jai pri
tarimą. Tačiau sąjunga savo veiklą netru
kus prislopino ir pagaliau visai nutraukė, 
kai iš Lietuvos atėjo žinių (1943 m. liepos 
15 d.), kad ten veikia plačiu pagrindu su
organizuotas Lietuvos išlaisvinimo komite
tas (VLIKas).

Finansinį savo veiklai pagrindą ALTas 
tepadėjo 1943 m. sausio 8 d., kai buvo įkur
tas iždas. Tame posėdyje dalyvavo minis
teris Žadeikis ir pirmasis daugelio vėliau 
atsiradusių veiksnių — Lietuvos Piliečių 
sąjunga (kuri buvo pakeitusi vardą ir pa
sivadinusi Lietuvių tautine taryba). Įdo
mu, kad pirmusyk ALTo posėdžiuose pra-

Kitas muzikos žmogus, solistas Nekalto 
Prasidėjimo Lietuvių parapijos vargoni
ninkas, Justinas Kudirka, Brighton Parke, 
Chicagoje, išėjo į pensiją. Jis 45 metus dir
bo su chorais. Ta proga spalio 1 d. buvo pa
maldos ir akademinė dalis ir banketas.

Aukos ir jų rinkėjai. Lietuviškoji Chica
gos visuomenė daug šiemet turėjo aukoti. 
Tačiau ne tik JK, Taut, šokių šventei, Bal- 
fui, Altui, LB, aukos plaukia ir naujoms 
Jaun. Centro'patalpoms. Juk reikia ir sa
vom mokykloms, parapijoms, organizaci
joms, spaudai, radijams ir LTV. Tiek dar 
negana: susiranda prašytojų, atvykusių iš 
'kitų kraštų.

Viskas 'būtų gerai, geraširdiški tautie
čiai turi ir nesigaili geriems tikslams. Bet 
įvyko keletas nemalonių atsitikimų su to
kiais prašytojais, kurie užkerta aukų rinki
mą ir kitiems geriems darbams. Juk mes 
negailim nei šimtinių ar po mažiau net 
Lietuvoj persekiojamai bažnyčiai, stato
miesiems Kultūros židiniams, bet neaiškių 
prašytojų nelaukiame. Kun. Urbaičio ir sės. 
Ksavera Šakėnaite pasivadinusios elgesys 
netaktiškas.

Tokių misijonierių mums reikia. Prieš 25 
m. teko vargo kelyje girdėti misijonieriaus 
kun. J. Eružiko nuotaikingus ir pamokan
čius pamokslus.

Chicagos visuomenė rugsėjo 24 d. jį iš
kilmingai pagerbė pamaldomis, akademija 
ir vaišėmis. Buvo ir meninė dabs — pro
gramoje dalyvavo iš Bostono atvykęs sol. 
Povilavičius, solistės Momkienė ir Mažei- 

t ‘kienė, komp. M. Motekaitis.

I Bal. Brazdžionis 

dėtas linksniuoti žodis „koordinuoti“, ku
ris toliau raudona gija eina per visą Šimu
čio knygą. Posėdis nutarė sudaryti „koor
dinacinį komitetą“.

Nors Šimutis sakosi vartęs ALTo iždinin
ko archyvą, bet savo knygoje jis gana 
šykštus pateikti finansinių duomenų. Te- 
iškelia jis tik tai, kad pirmuoju ALTo iždo 
dešimtmečiu (1943-1953) aukų suplaukė 
$397.537,00, daugiausia iš Vasario 16 minė
jimų. Vidutiniškai būtų po $40.000 kasmet. 
Pavyzdžiui, 1957 m. suplaukė $33.789,21, o 
1971 m. (1970 m. birželio 1 d. — 1971 m. 
spalio 1 d.) — $58.963,05. Dėl išlaidų, kam 
ir kur, Šimutis dar šykštesnis. Jam iš pir
mininko vietos pasitraukus, ALTas paskel
bė 1968-1971 metų apyskaitą, iš kurios ga
lima pasidaryti išvadą, kad ALTo raštinę 
išlaikyti per metus kainuoja apie $15.000. 
VLIKui duodama kasmet apie po $14.000. 
Vadinas, iš kiekvieno aukotojo dolerio 35 
centai nueina administracijai, 32 centai 
VLIKui, 33 kitiems reikalams (propagan
dai, informacijai, leidiniams, važinėji
mams). Galima darytis išvadą, kad šitoks 
kaip 1968-1970 metų finansinis santykis 
viešpataudavo beveik visu ALTo veiklos 
metu.

3. Informacija kitataučiams
Šalia iždo įkūrimo antras reikšmingas 

ALTo darbas buvo suorganizavimas Infor
macijos centro New Yorke. Šį veiklos barą 
siekė pasiimti katalikų srovės žmonės, kai 
1941 metais katalikų Federacija suorgani
zavo Lietuvių kultūros institutą ir pakvietė 
prof. K. Pakštą jį vesti, rūpinantis leisti 
leidinių apie Lietuvą anglų kalba. Išleista: 
K. Pakšto „The Lithuanian Situation“ 
(1941 m. gegužės mėn„ 61 psl.); jo „The 
Baltoscandian Confederation“ (1942 m. ko
vo mėn., 26 psl.); Ant. Vaičiulaičio „The 
Outline of Lithuanian Literature“ (1942 m. 
liepos mėn., 54 psl. — įžangos žodį parašė 
prof. A. Senn); prof. A. Senn „The Li
thuanian Language“ (1942 m. gruodžio 
mėn., 48 psl.).

Federacijai 1943 m. nutraukus finansinę 
paramą, institutas nutilo, nors 1947 m. dar 
jo vardu išleista prof. K. Pakšto „Lithua
nia and World War II“. Institutą 1951 m. 
perėmė prelatas P. Juras ir įjungė į savo 
sukurtąjį muziejų-archyvą Alką Putname, 
Conn.

Nors Informacijos centras oficialiai New 
Yorke buvo įkurtas 1943 m. birželio 1 d„ 
bet' veiklą tepradėjo 1944 m. balandžio 8 
d. Vedėju paskirtas adv. K. Jurgele, pata
rėjais prof. K. Pakštas ir pik. K. Grinius, 
sekretore Marija Kižytė. Centras veikė 23 
metus. Oficialiai jis buvo uždarytas 1966 
m., ALTui prieš tai (1936 m.) įkūrus savo 
informacinį biurą Chicagoje.

Pirmasis Centro darbas buvo leisti ang
lų kalba Lithuanian Bulletin, kurio pirma
sis numeris išėjo 1943 m. balandžio 15 d., 
nors jo leidėju pasirašė Lietuvių tautinė 
taryba (Lithuanian National Council), nes 
ALTas iš tikrųjų Biuletenį finansiškai te- 
pradėjęs remti 1944 m. balandyje, o leidė
ju ėmė rašytis tik nuo 1946 m. trečiojo nu
merio. Pradžioje biuletenio spausdinta 
10.000 egz., vėliau mažiau. Kižytės pasa
kojimu Enciklopedijoj, 1943 metais išleista 
10 numerių, 1944 — 6, 1945 — 5, 1946 — 5, 
1947 — 7, 1948 — 4, 1949 — 3, 1950 ir 1951 
po 2 nr. Redaktoriais 1943-1944 buvo prof. 
K. Pakštas ir pik. K. Grinius, 1944-1951 — 
adv. K. Jurgėla, o paskutinius numerius pa
ruošė M. Kižytė.

Tuo pačiu laiku Lietuvos Pasiuntinybė 
Vašingtone leido anglų kalba „The Lithua
nian Situation“, kurio pirmasis numeris 
išėjo 1940 m. rugpiūčio 3 d. Jis ėjo iki 1957 
m. pabaigos (su pristabdymu 1940 m. rug
sėjo — 1941 m. gegužės mėn. — dėl prasi
dėjusio Sovietijos-Vokietijos karo).

Informacijos centras New Yorke, be Eiiu- 
letenio, išleido anglų kalba dvylika kitų in
formacinių leidinių. Pirmasis jų buvo gana 
ilgoku pavadinimu „An Appeal to fellow 
Americans on behalf of the Baltic States 
by United Organizations of Americans of 
Lithuanian, Latvian and Estonian descent“ 
(1944 m., 54 psl.). Sekančiais metais pasi
rodė K. Jurgėlos, >kun. K. Gečio ir S. Su
žiedėlio „Lithuania in a Twin Teutonic 
Clutch — a historical review of German- 
Lithuanian relations“ (112 psl.). Tais me
tais išėjo ir K. Jurgėlos vertimas (su jo pa
ties įvadu) Petro Klimo 1933 m. „Praeities“ 
žurnale išspausdinto darbo apie prancūzo 
de Lannoy kelionę Lietuvon („Ghilbert de 
Lannoy in Medieval Lithuania — voyages 
and embassies of an ancestor of one of 
America's great President's“, 96 psl.). 
ALTas davė $2.500 (1948 metais) išleisti 
K. Jurgėlos „History of the Lithuanian Na
tion" (544 psl.), bet tos knygos leidėju pa
sirašė Lithuanian Cultural Institute. Ang
lų kalba leidimo veiklą apkepurėjo 1952 m. 
išleistoji E. J. Harrisono „Lithuania's Fight 
for Freedom".

Šimutis pasakoja: „K. Jurgėla, kaip Cen
tro direktorius, palaikė ryšius su kun. Tho
mas Chase (Čižausku), parašiusiu 1946 m. 
išleistą 392 puslapių anglų kalba Lietuvos 
istoriją — The History of Lithuania. ALTas 
šį leidimą parėmė ir jį platino“. Knygos

pavadinimas iš tikrųjų buvo „The Story of 
Lithuania". Išspausdino Strafford House 
leidykla New Yorke. Įžangą parašė žymus 
Sovietijos žinovas William Henry Cham
berlain. šimutis nepasako, kiek pinigų 
ALTas davė. (Bus daugiau)

ANTANO KNIUKŠTOS SUKAKTIS
Literatūros muziejaus patalpose Kaune, 

Maironio namuose, buvo suruoštas Antano 
Kniukštos 80 m. amžiaus sukakties minėji
mas, į kurį, kaip rašoma, susirinko buvę 
„Sakalo“ knygų leidimo bendrovės bendra
darbiai, Literatūros muziejaus darbuotojai 
ir sukaktininko artimieji. Euvę, be kitų, 
atvykę Juozas Baltušis, Aleksys Churginas, 
Dalia Saukaitytė, Vytautas Sirijos Gira, 
Vincas Stonis, Eduardas Viskanta, Alek
sandras Žirgulys, Juozas Žlabys-Žengė.

Antanas Kniukšta Lietuvos gyvenime di
delį darbą yra atlikęs savo su kitais 1925 
m. įkurtąja, o vėliau paties vieno tvarkytą
ja knygų leidimo bendrove „Sakalu“. Iki 
1940 m., kol bendrovė buvo suvalstybinta, 
jis per ją išleido 608 knygas, be to. leido 
žurnalus „Gimtąją kalbą“, „Kalbą“, „Die
novidį“. Daugelio rašytojų knygos buvo lei
džiamos kaip tik „Sakalo“: K. Borutos, B. 
Brazdžionio, S. Būdavo, P. Cvirkos, L. Do
vydėno, J. Grušo, V. Mykolaičio-Putino, A. 
Miškinio, S. Nėries, A. Vaičiulaičio ir kitų. 
A. Kniukšta buvo ir Sibiran išvežtas.

„LIETUVA“ IŠVYKO GASTROLIUOTI
Dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ rug

sėjo 26 d. išvyko kelių mėnesių gastrolėms 
į Sov. Sąjungą.

Gastrolės pradedamos Kišindove, paskui 
bus aplankyta Dubosarai ir Orgejevas. 
Moldavijoje vyks meno meistrų šventė, ir 
jos baigiamajame koncerte dalyvaus ir 
„Lietuva“.

Iš Moldavijos ansamblis keliaus koncer
tuoti į Kijevą, paskui į čerkasus, Kirovo- 
gradą, Charkovą, Zaporožę, Dnepropetrovs- 
ką.

Iš Donecko „Lietuva“ grįš į Lietuvą lap
kričio 6 d., o po kelių dienų iškeliaus į ke
lionę vėl, tada jau į Rusijos sritis, į Sibirą, 
Baltarusiją.

PRIMORĖJE ANSAMBLIS Iš LIETUVOS
Spaske Dainyje, Primorės krašte (Toli

muosiuose Rytuose), koncertavo Lietuvos 
geležinkelininkų kultūros rūmų „Neries“ 
ansamblis.

FOTOGRAFIJOS PARODA 
NOVOSIBIRSKE

Mokslininkų namuose Novosibirske su
rengta lietuvių meninės fotografijos paro
da.

Į parodos aptarimą ir susitikti su parodos 
žiūrovais buvo iš Lietuvos nuvykę fotome
nininkai A. Sutkus ir A. Macijauskas.

CUKRAUS FABRIKAI DIRBA
Rugsėjo 27 d. pradėjo darbą Lietuvos 

cukraus fabrikai.

MUZIKOLOGŲ KONFERENCIJA
Taline (Estijoje) įvyko Pabaltijo muziko

logų konferencija, kurioje apie Lietuvos 
jaunųjų kompozitorių kūrybą pranešimus 
darė D. Palionytė ir O. Narbutienė.

J. Bruveris apžvelgė metinę Lietuvos mu
zikinio gyvenimo panoramą.

EKSKURSIJA Į TOLIMAS VIETAS
400 kauniečių turistiniu traukiniu išvyko 

į Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją.

GAMYKLOS SANATORIJA
Kauno radijo gamykla Panemunės šile 

pastatydino sanatoriją, kurioje vienu metu 
galės gydytis 120 žmonių.

PIRMOJI VIETA ŠACHMATŲ 
VARŽYBOSE

Lietuvos šachmatų čempionas vilnietis 
studentas Gintas Piešina Sov. Sąjungos 
profsąjungų jaunimo varžybose Dnepropet- 
rovske surinko 11 taškų iš galimų 13 ir ga
vo pirmąją vietą.

Ginto Piešinos mokytoju, be kitų, yra 
buvęs ir garsusis šachmatininkas V. Mikė
nas.

SAVIVALDYBĖ SUSIDOMĖJO 
OLIMPIEČIAIS

Kauno miesto vykdomasis komitetas tu
rėjo pasikalbėjimus su XX olimpinių žai
dynių dalyviais krepšininku M. Paulausku, 
rutulio stūmiku R. Plunge, plaukike B. Už- 
kuraityte ir jų treneriais V. Bimba, A. Va- 
ranausku ir M. Koriene.

MIRĖ J. MILERIS
Kaune rugpiūčio 2 d„ sulaukęs 78 m. 

amžiaus, mirė mokytojas Jurgis Mileris.
A. a. J. Mileris yra buvęs ilgametis (30 

m.) Jono Jablonskio vardo pradžios mo
kyklos vedėju.

Velionies kūnas buvo pašarvotas didžio
joje mokyklos salėje, kur atsisveikino dau
gybė buvusių mokinių ir Kauno miesto gy
ventojų.

SUSITIKIMAS JEREVANE
Jerevane buvo susitikę lietuvių ir armė

nų prozininkai ir aptarė abiejų kraštų no- 
velistikos problemas.

Lietuviams atstovavo M. Sluckis, A. Po
cius, R. Lankauskas, R. Kašauskas. V. Ži
linskaitė, L. Jacinevičius, A. Zurba, kriti

škas S. Lipskis ir armėnų prozos vertėja į 
lietuvių kalbą R. Janauskaitė.

„KAIP GI MES NEŽINOJOME TOKIO 
KOMPOZITORIAUS?“

Tarptautiniame Liežo konkurse aukso 
medalį gavęs Vilniaus styginis kvartetas, 
be kitų kompozitorių, atliko ir J. Juzeliū
no kūrinius.

O kai buvo sugrotas Juzeliūno Tretysis 
kvartetas, salėje prasidėjusios tikros ova
cijos. Pasirodo, jury komisija tuoj pat iš
grobstė partitūras, o kitą dieną Briuselio 
laikraštis „Le jSoir“ straipsnyje „Dviejų 
šedevrų atradimas“ paklausė: „Kaip gi 
mes ligi šiol visiškai nežinojome tokio 
kompozitoriaus, kaip J. Juzeliūnas?“

Vilniaus stoginis kvartetas atliko D. 
Šostakovičiaus, J. Haidno, V. Mozarto, L. 
Bethoveno ir J. Juzeliūno kūrinius.

R. TRIMONIO DISERTACIJA
Vilniaus universiteto filologijos fakulte

te Rytis Trimonis apgynė kandidatinę di
sertaciją „Pokario metų lietuvių tarybinė 
lyrika“.

MAŽEIKIŲ NAFTOS ĮMONĖ
Mažeikiuose, pagal Vilniaus „Jaunimo 

Gretas“, naftos perdirbimo įmonė jau 
sparčiai statoma, o 1973 m. bus pradėta 
montuoti pagrindiniai įrengimai.

Visa ta naftos perdirbimo įmonė per
dirbs naftą, kuri ateis iš Baškirijos ir To
torijos tiesiai į Mažeikių apylinkes. Įmo
nės dydis — vos-ne-vos galės išsitekti 500 
ha.

Iš „Jaunimo Gretose“ išspausdintojo re
portažo aiškiai matyti, kad lietuviai bijo 
ir nenori tos įmonės, nes nuo naftos, sako, 
išnyks paukščiai, paruduos žolė, nugels 
miškai.

Bet Mažeikių įmonės pats vyriausias in
žinierius rusas Jurijus Popovas yra opti
mistas. Apžvelgęs gražiausią Lietuvos 500 
ha žemę, sako, girdi, bijoti nereikia. Tik 
reikia jam atsiųsti dorų, sąžiningų, netin
ginių žmonių, kurie padėtų statyti tą įmo
nę. Tada, pagal Popovą, ir paukščiai suks 
lizdus tarp naftos vamzdžių, ir žuvys 
plaukios tvenkiniuose, ir į Mažeikius at
sikels šimtai naujų šeimų. Kultūrinei ir 
sportinei veiklai tada, sako, turėtų pir
muoju smuiku groti komjaunuoliai.

KAZACHŲ SAVAITĖ
Lietuvoje buvo suruošta kazachų filmų 

savaitė.
Ta proga Lietuvoje lankėsi Kazachijos 

kinematografininkų delegacija.

GERAS LIETUVIS
Skautų leidžiamasis „Mūsų Vytis“ (1972 

m. Nr. 1) išsispausdino Liūto Griniaus pa
skaitą „Gero lietuvio sąvokos beieškant“.

L. Grinius apie „gerą lietuvį“ ten rašo:
„Lietuvių tautoje, kaip ir visose tautose, 

yra narių, kurie tautiškumą priima pasy
viai, netgi dažnai nesuvokdami tautiškumo 
sąvokos, o dar mažiau dėdami pastangas 
jį stiprinti, pergyventi. Ar tokie žmonės yra 
lietuviai? Manau, kad jie yra. Ir štai ko
dėl: imkime pavyzdžiu pereito šimtmečio 
imigrantus Amerikoje. Daugelis jų tauty
bės sąvokos nesuprasdavo, o paklausti at
sakydavo esą arba katalikai, arba „tutei- 
šai“ ar Rusijos caro globotiniai. Tautybės 
sąvokos nepažinimas jiems netrukdė bur
tis prie kitų savo žemiečių, palaikyti ryšius 
ir svetimame krašte, svetimų žmonių ap
linkoje, vienas kitam padėti. Vėliau tauty
bės sąvokai išaiškėjus, jie nedvejodami pra
dėjo save vadinti lietuviais, kiti net akty
viais tautos ar išeivių dalies darbininkais 
tapdami.

„Pavyzdys rodo, kad lietuvių tautos ei
lėse galime rasti nesąmoningų (pasyvių) 
narių, galime rasti sąmoningų asmeniškoje 
plotmėje (bet neutralių bendruomenės at
žvilgiu) ir sąmoningų ir aktyvių bendruo
meniškų žmonių. Griežti sprendimai, kaip 
visuomet, yra pavojingi, tačiau akademiš
kas rūšiavimas yra galimas.

„Kas šiose trijose grupėse laikytinas „ge
ru lietuviu“? Priėmus pirmą — gero žmo
gaus reikalavimą, priėmus antrą — ben
druomeniškumo reikalavimą, ir priėmus 
trečią — sąmoningo tautybės išpažinimo 
reikalavimą, nėra sunku juos pritaikyti 
tautiškumo sąvokoms praplėsti (visuomet 
atmenant, kad žmoniškumas-bendruome- 
niškumas yra reikalaujamas plačia pras
me). Lietuvio „gerumo“ laipsniavimas da
bar savaime išsivysto sekančiai:

I. Lietuvis, kuris nededa pastangų savo 
tautiškumui išlaikyti, jam stiprinti savyje 
ir savo šeimoje, yra nesąmoningas tautos 
narys. Lietuviškumo prasme jo „gerumas“ 
yra neutralus. Jeigu tačiau toks žmogus 
sąmoningai neigia tautiškumą, jo atsisaky
damas arba kenkdamas tautos interesams, 
jis nustoja buvęs „neutralus“ ir vertinti
nas negatyviai.

II. Lietuvis, kuris tautiškumą suvokia ir 
deda pastangas jį išlaikyti, stiprinti savyje 
ir savo šeimoje, yra sąmoningas tautos na
rys, tačiau jo „gerumas“ ribojasi tik sava
naudiškom pastangom sau ar savo šeimai. 
Tautine prasme jis yra „geras“, tačiau tau
tinės bendruomenės plotmėje jis yra 
„neutralus“, nes neteikia naudos savo tau
tai.

III. Lietuvis, kuris ne tik sąmoningai su
vokia ir pergyvena tautiškumą savyje fa
savo šeimoje, bet drauge stengiasi būti 
naudingas tautiškos aplinkos, tautiškos 
bendruomenės narys, yra aktyvus ir pagal 
nešamą naudą bendruomenei ir tautai, jis 
vadintinas „geru lietuviu“.
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Europos Lioturiu 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.
Pasitarimas bus pradėtas 3 vai. popiet.

DBLS Taryba

AUKA NE K. SAVONIO, BET LIETUVIŲ 
INSTITUTO

„Europos Lietuvio“ Nr. 39 paskelbta, kad 
K. Savonis Tautos Fondui aukojo 5 svarus.

Turėjo būti paskelbta: Lietuvių Institu
tas Mossend Bellshill per K. Savonį aukojo 
5 svarus.

LIETUVOS SEKLYČIA
Vakarų Vokietijoje, Neheim-Huesten 

miestelyje, kuris turi 38.000 gyventojų, 
Albertas U n g e r i s, kilęs iš Lietuvos, 
įrengė Lietuvių sėklyčių. Seklyčioje yra 
įvairių eksponatų iš Lietuvos. Seklyčia tu
ri 3 kambarius ir posėdžių salę. Seklyčios 
eksponatai: rankdarbiai, tautiniai rūbai, 
sienose iškabinti dideli paveikslai su vaiz
dais, Lietuvos miestų ir kaimų motyvai, fi
latelijos skyrius Ir Stasio Motuzo drožiniai. 
To paties menininko yra labai gražiai iš
drožinėtas Lietuvos Vytis. Literatūros sky
rius turi didžiausią knygų rinkinį vokiečių 
kalba apie Lietuvą. Eksponatai surinkti iš 
gyventojų, kilusių iš Lietuvos.

Kas gali seklyčiai padėti eksponatais — 
pašto ženklais, Lietuvos valiuta — litais, 
rankdarbiais, juostomis, knygomis, plokšte
lėmis, įkalbėtomis juostomis (Tonband) 
arba kitais iš tėvynės ar Lietuvą primenan
čiais daiktais, prašoma viską siųsti šiuo 
adresu: Heimatstube Litauen, 576 Neheim- 
Huesten, Rathaus, West Germany.

Seklyčios vedėjas bus labai dėkingas už 
kiekvieną padovanotąjį eksponatą.

Albert Unger

LENA VALAITYTĖ TARPTAUTINĖSE 
VARŽYBOSE

Liuxemburge spalio 18 d. bus populiarių 
dainų varžybos dėl grand prix.

Jose su vokiška daina dalyvauja ir lietu
vė dainininkė Lena Valaitytė.

LONDONAS
LAPKRIČIO 4 D. VISI Į LONDONO 

GATVES!
. Lapkričio 4 d. British League for Euro
pean Freedom ryšium su įvykstančia Eu
ropos Saugumo Konferencija, kurioje ru
sai bandys formaliai užsitikrinti dabartines 
sienas, rengia masinę demonstraciją ii' vie
šą susirinkimą Londone, Centrinėje salėje 
prie Westminsterio. Tuo Konferencijos rei
kalu ruošiamas išsamus memorandumas 
Britų vyriausybei ir spausdinami atitinka
mi lapukai, kurie bus paskleisti po visą 
Angliją.

Lapkričio 4 dienai numatyta tokia pro
grama: 16.00 vai. masiškai renkamasi de
monstracijai prie Marble Arch (Speakers 
Corner) su tautinėmis vėliavomis ir plaka
tais. Iš ten žygiuojama prie Nežinomojo ka
rio kapo (Cenotaph) pagerbti žuvusiųjų už 
laisvę. Po to 18.30 vai. Centrinėje salėje 
prie Westminsterio viešas masinis susirin
kimas, kuriame pagrindiniai kalbėtojai bus 
Britų Parlamento nariai.

Tą dieną visi, kas tik gali, kviečiami ko 
gausiausiai rinktis prie Marble Arch 
(Speakers Corner) ir demonstravimu paro
dyti pasauliui, ko rusiškasis imperializmas 
nori pasiekti Europos Saugumo Konferen
cijoje.

Budėkime, kad nepasikartotų Teherano, 
Jaltos ar Potsdamo konferencijos!

Be kit'a ko, demonstruodami spalio 8 d. 
Londone, prie Sov. Sąjungos ambasados, 
lietuviai gatvėse dalijo tokius anglų kalba 
atspausdintus ir DBLS pasirašytus lape
lius, pavadintus „Are they Hooligans?“ (ar 
jie chuliganai?):

„Šių metų kovo mėn. 17.000 žmonių ne
kreipė dėmesio į riziką, kad sovietai imsis

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. 

represijų, ir pasirašė peticiją dėl toleranci
jos religijai savo krašte. Žinoma, kad žy
miai daugiau parašų buvo konfiskuota, o 
rinkėjai suimti. Žmonės tikėjosi, kad jų 
prašymas pasieks Jungtinių Tautų Genera
linį Sekretorių, o per jį sovietų komunistų 
partijos vadą Brežnevą.

„Gegužės mėn., protestuodamas prieš ru
siškąją priespaudą, apsipylęs žibalu, susi
degino lietuvis jaunuolis. Sovietinės poli
cijos pastangos išsklaidyti į jo laidotuves 
suplaukusias minias išprovokavo demonst
racijas, kuriose reikalauta žmogaus teisių. 
Buvo iššaukta Raudonoji armija demonst
racijų numalšinti, ir šimtai jaunuolių buvo 
areštuota.

„Aštuoni jų dabar buvo pakaltinti „chu
liganizmu“ ir nuteisti po keletą metų kalė
ti. Daugiau kaip du šimtai kitų laukia teis
mo ir aiškiai bus nuteisti.

„Tiktai ruso akimis meilė savo kraštui, 
tikėjimas Dievą ir troškimas laisvės laiko
mas nusikaltimu ir reikalavimas pačių pa
grindinių žmogaus teisių priskiriamas prie 
„chuliganizmo“.

„Norime atkreipti jūsų dėmesį į tų nekal
tų žmonių likimą ir paprašyti jus morali
nės paramos, nes vien tik laisvojo pasaulio 
viešoji nuomonė gali padėti jiems“.

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 1.1.

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).

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

BRADFORDAS
VYTIES KLUBO SUKAKTUVĖS

Šiais metais sukanka 15 metų nuo klubo 
įkūrimo. Sukaktuvių proga spalio 28 d„ 
šeštadienį, klubo patalpose ruošiamos vai
šės klubo nariams, rėmėjams, jų šeimoms 
ir svečiams. Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Užkandžiai ir pradinis sukaktuvių 
gėrimas nemokamai. Pradžia 6 vai. v.

Vyties Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
DBLS SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyriaus valdy
ba lapkričio 4 d„ 7 v. p. p„ The Bagot 
Arms, Newhampton Road, Whitmore Reans, 
patalpose kviečia savo skyriaus narių susi
rinkimą. Prašome visus narius dalyvauti.

Skyr. Valdyba

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 9 Į. x 13 cm 
(3J x 5J 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.

KLUBAS NOTTINGHAME
Negalime pasigirti savo nuosavu klubu 

ar sale, kaip kitos turtingesnės kolonijos, 
;bet ilgą laiką išbuvome prisiglaudę anglų 
patalpose, kur turėjome savo kampą, ga
lėjome iškabinti savo trispalvę, savo pa
veikslus. Savaitgaliais ten galėdavome su
eiti, pakalbėti, galėjome ir dainą užtrauk
ti.

Bet visa tai pamažu nyko, pertvarkant 
miestą. Buvo išgriauti aplinkiniai namai, o 
pagaliau atėjo laikas ir mums išsikelti.

Dabar galime pasigirti, .kad vėl susikū
rėme savo lizdą, gal net geresnį, kaip tas, 
kurį turėjome. Nepuošnu, 'bet turime kam
barį, savo barą, vėl turime kur savaitga
liais sueiti. Svarbiausia, kad prisiglaudėme 
ne pas anglus, bet' pas visiems gerai pažįs
tamą lietuvį, kuris gerai supranta mūsų 
visų problemas ir kiek galėdamas stengia
si padėti.

Žinoma, sueinančiųjų lietuvių skaičius 
žymiai padidėjo, todėl naujiasis šeiminin
kas net galvoja praplėsti mūsų patalpas.

Šį klubą, kaip ir senąjį, tvarko L. A. S. 
valdyba, kuruos pirm. A. Vagnoriui kaip 
tik ir turime padėkoti už įdėtąsias pastan
gas šią vietą surasti ir paaukotąjį laiką 
gražiau sutvarkyti.

Rugsėjo mėn. gale įvyko oficialus šio 
klubo atidarymas.

Susirinko daug svečių. Išgirdome daug 
kalbų ir linkėjimų. Kalbėjo kun. A. Gery-

ba, DBLS skyr. pirm. K. Bivainis, L. A. S. | 50-tąjį gimtadienį; tai Ona šimanauskienė. 
sk. sekretorius I. Gintila, Moterų Draugi- Bendruomenės vardu ją pasveikino Z. 
jos pirm. V. Montvilaitė ir svečias iš kai- Glemžienė ir Moterų Kluibo — Lucienė, jai
myninio Derbio P. Makūnas.

Visų šiltose kalbose ir sveikinimuose bu
vo jaučiamas tas visų mūsų noras kur nors 
prisiglausti pas savus, būti su savais, lai
kytis savo papročių, girdėti savo kalbą, pa
sidalyti rūpesčiais, siekti vienas kito pa
galbos.

Šio klubo įsteigimas, kaip tikimasi, ir 
buvo tai, kas atsiekta. Sukurti kampelį, kur 
visiems būtų malonu ateiti tiek pasilinks
minti, tiek rimtesnius kolonijos reikalus 
spręsti.

Linkėtina naujajai L. A. S. valdybai ir 
naujajam klubui laikytis šios vagos, o kai 
pirmoji bus tiesiai išarta, tai ir kitos bus 
tiesesnės.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės Vadovės! Broliai Vadovai!

LSS Vyriausios Skautų Vadovybės orga
nų korespondentinis suvažiavimas jau čia.

Tolimų atstumų išmėtyti, bet vienos di
delės idėjos artimi, vėl, bent koresponden
tiniu būdu, jungiamės pasitarti, pasikeisti 
nuomonėmis, pasvarstyti, nutarti, išrinkti 
ir tuo būdu iš naujo išreikšti gyvą visų 
santykį mūsų didžiuliame sąjūdyje, mūsų 
gražioje organizacijoje.

Suvažiavime dalyvauti kviečiami visi va
dovai ir vadovės pagal Suvažiavimo nuo
statų sąlygas.

Reikia visų. Reikia visų vienybei gyven
dinti, demokratinei tvarkai vykdyti, orga
nizacijos reikšmei pabrėžti ir gražiai skau- 
tavimo nuotaikai pasireikšti.

Suvažiavime reikia visų: ir dabar vado
vaujančių, ir dabar dirbančių, ir priside
dančių; taip pat reikia ir dirbusių, kūrusių, 
bet mūsų Skautybe taip pat nuoširdžiai te
begyvenančių.

Tik visiems susiburiant, lietuviškosios 
Skautybės sąjūdis, atsirėmęs į tvirtą praei
tį, naudodamasis dabarties būkle, gali sėk
mingai vairuotis aiškia kryptimi į ateitį.

Reikia kiekvienos ir kiekvieno! Reikia 
kiekvieno ir kiekvienos mintimis dalytis, 
nuomonėms reikšti, tinkamiems žmonėms į 
atsakingas pareigas Sąjungoje rinkti ir iš 
viso gairėms sąjūdžio ateitin nužymėti.

Suvažiavimas juk yra atskirų žmonių — 
vadovų ir vadovių — suvažiavimas, ir (įsi
dėmėtina!) be kidkvieno ir be kiekvienos 
nebūtų ir visų.

Todėl labai svarbu, kad tas kiekvienas 
ir ta kiekviena tikrai dalyvautų!

Esame didžiulė šeima, tokia ir bandyki
me visaip išlikti.

Labai nuoširdžiai kviesdamas visus bro
lius vadovus ir seses vadoves Suvažiavime 
tikrai dalyvauti, tuo pačiu taip pat nuošir
džiai linkiu mūsų didžiajam Suvažiavimui 
sėkmės!

Budžiu
Jūsų

v. s. Antanas Saulaitis
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmininkas
P. S. Rajono skautų vadovybė LSS kores
pondentinio Suvažiavimo informacijomis 
bus aprūpinta.

Rajono Vadas

PADĖKA
Ryšium su Bradforde įvykusiu lietuviš

kos veiklos 25 metų atžymėjimu, Eradfor- 
do Vyties klubo valdyba leido skautų vado
vybei pravesti loteriją, kuri davė 29 sv. 
pelno rajono skautiškai veiklai.

Klubo valdybai, organizatorei I. Gerdžiū- 
nienei, rėmėjams, sesėms, visoms ir visiems 
vienakiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie loterijos pravedimo reiškiama nuošir
di skautiška padėka.

Rajono Skautų Vadovybė

VOKIETIJA
BENDRUOMENĖS DIENA STUTTGARTE

Rugsėjo 3 d. pamaldomis ir kukliu minė
jimu buvo atžymėta „Bendruomenės die
na“, ir tuo būdu rugsėjo mėnuo paskirtas 
bendruomeniškoms mintims kelti ir dau
giau bendruomeniškais reikalais susirūpin
ti. Pamaldose kun. K. Senkus nušvietė 
krikščioniškos bendrijos — Kristaus Baž
nyčios — pradžią bei įkūrimą.

Salėje minėjimą atidarė pirm. Z. Glem
žienė, prisimindama „Grandinėlę“, jos duo
tą koncertą, pakartotinai įvertindama jį, 
kaip neeilinį kultūrinį įvykį, ir dėkodama 
visiems, kurie kur nors talkino. Savo kal
boje K. Šimanauskas priminė Lietuvos pa
protį rugsėjo 8 d. švęsti ne tik kaip švč. 
Marijos gimtadienį, bet ir kaip tautinę 
šventę, nes ji — Vytauto Didžiojo karūna
vimo diena. Kalbėtojas ragino neatsižadėti 
lietuviškai tautinių tradicijų bei papročių; 
skatino budėti, dirbti dėl savos tautos ir 
likti ištikimais savo tėvynei, kur mūsų bro
liai, nors okupanto jungo slegiami, nenulei
džia rankų. Ypač Lietuvos jaunimas mus 
Skatina būti ištikimais ir vieningais. Ame
rikoje besilankydamas, K. šimanauskas įsi
tikinęs, kad tenai lietuviai per daug tarpu
savyje ginčija®; klausytojus ragino „ne
klampoti po dumblynus“, kuriuos padaro 
beprasmiai 'ginčai.

Po kalbos nuskambėjo „Lietuva brangi“. 
Dienai pritaikytos poezijos skaitė stud. Alf. 
Lucas ir gimnazistas Pet. Mačionis. Kun. 
K. Senkus kalbėdamas priminė keletą svar
besnių reikalų iš apylinkės veiklos, pabrė
žė jaunimo ir spaudos klausimus.

Dalyvių tarpe atrasta viena ponia, kuri 
šią rugsėjo dieną džiaugėsi, galinti švęsti 

įteikdamos gėlių. Šiemet kiek anksčiau 50- 
tąjį gimtadienį turėjo keletas mūsų tau
tiečių.

VIEŠNIA IŠ AMERIKOS
Pasaulio Moterų Klubų Federacijos bu

vusi pirmininkė ir dabartinė garbės narė 
Silvija Weber, lankydamasi Europoje, su
stojo Stuttgarte ir rugsėjo 16 d. susitiko 
su Liet. Moterų Klubo narėmis. Viešniai 
priėmimą lietuviškos vaišintojos suruošė 
Sabų bute.

PRIĖMIMAS MUENCHENE
Po sporto olimpiados, kaip „Tėviškės Ži

buriai“ rašo, viename Muencheno restora
ne olimpiados dalyviams buvo suruoštos pa- 
gerbtuvės. Pagrindinę kalbą pasakė dr. J. 
Grinius.

Aukso medalį laimėjusiam Vladui Česiū- 
nui, dar tebesančiam ant garbės pakylos 
Rita Pau’.iukevičiūtė įteikė gėlių. Krepši
ninką Modestą Paulauską Vasario 16 Gim
nazijos mokytoja Eglė Pauliukonytė apdo
vanojo rožių puokšte.

PRISIMINTAS IR BALTIJOS AUKSAS
Karo metu Sov. Sąjunga iš JAV gavo 

gaminių už milžiniškas suimais. Ta sena 
paskola tebėra iki šios dienos negrąžinta. 
JAV pačios mažino tas skolas, bet norėtų 
vis dėlto gauti bent dalį, 'bent apie 200 mil. 
svarų, leisdamos išsimokėti per 30 metų.

Pasirodo, Sov. Sąjunga britams taip pat 
yra skolinga daugiau kaip pustrečio mili
jardo svarų. Tarp tų skolų yra arti mili
jardo svarų iš carinių laikų —• britų įdė
tieji Rusijoje kapitalai ir paskolos Pirmojo 
pasaulinio karo metu. Bet visi britų ban
dymai ką nors išgauti ligi šiol vis nueida
vo niekais. Britanijos vyriausybės paga
liau numojo ranka, sutikdamos su Stalinu, 
kad visos tos paskolos buvo bendrų karo 
pastangų reikalas. Dar sustota ties 10 mi
lijonų svarų, nes už tokią sumą britų pi
liečių turto Maskva nusavino 1940 m. Bal
tijos valstybėse.

Tada rusai pareiškė pretenzijas į 6 mil. 
svarų vertės auksą, Baltijos valstybių pa
sidėtą Anglijos banke. Kai Kosyginas lan
kėsi Britanijoje, Vilsono vyriausybė ir tą 
klausimą išsprendė labai savotišku būdu — 
davė Sov. Sąjungai prekių už pusę milijo
no svarų, o Baltijos valstybių auksą parda
vė ir tuos pinigus paskirstė tiems britams, 
■kurių turtas ten buvo nusavintas. Taigi ta 
proga Sov. Sąjunga ne tik nieko nemokėjo, 
bet dar gavo dovanų.

„ŽIGULIŲ“ PADANGOS
„Jau praėjo beveik dveji metai, kai res

publikos keliuose pasirodė „Žiguliai“, ra
šoma „Tiesoje“. „Dabar jų — šimtai. Dau
gelis vairuotojų nuvažiavo savaisiais auto
mobiliais po 30-40 tūkstančių kilometrų. 
Susidėvėjo padangos. Jeigu jų kordai nesu
žaloti', įjai, susidėvėjus kordui, padangos 
restauruojamos. Atrodytų, viskas aišku ir 
paprasta. Deja...

„Naujos padangos „Žiguliams“ Lietuvoje 
neparduodamos, o senų nė viena autoser
viso įmonė respublikoje nerestauruoja.

„— Ką daryti? — pasidomėjome Šiaulių 
autopadangų remonto gamykloje.

„Gamyklos vadovai paaiškino, kad įren
gimai „Žigulių“ padangoms restauruoti yra. 
Manoma, kad gruodžio mėnesį jie pradės 
veikti.

„Susidaro uždaras ratas: respublikos au
toserviso įmonės „Žigulių“ padangų restau
ruoti nepriima, nes neturi gamyklos suti
kimo, o Šiaulių autopadangų remonto ga
mykla, savo ruožtu, nepraneša autoserviso 
įmonėms ir vairuotojams, kad galima šias 
padangas restauruoti“.

RUSAI APGAVO KAPITALISTUS
Dabar JAV vis didėja nepasitenkinimas 

dėl grūdų pardavimo Sov. Sąjungai. Nepa
sitenkinimą kelia ne tai, kad parduota, bet 
kad dabar, kai sumažėjo krašte grūdų per
teklius, jų kainos pakilo daugiau kaip 50 
procentų, ir gyventojams teks daugiau mo
kėti už duoną.

Plačiai buvo šnekama, kad rusai apgavo 
kapitalistus. Sovietų komisija, vadovauja
ma Belousovo, susisiekė su atskirais grūdų 
pirkliais ir kiekvienam jų pasakojo, kad no
rima pirkti nedideliais kiekiais. Dėl to pink
liai, taip atskirai kiekvienas kalbinami, 
apie kokį nors pavojų, kad gali kainos kil
ti, matyt, nė nepagalvojo. O tada Belouso
vas su savo komisija supirko per atskirus 
pirklius kviečių, pašarinių grūdų ir sojos 
už 400 milijonų svarų! Tuo metu JAV vy
riausybė svarstė 'klausimą duoti Sov. Są
jungai 200 mil. svarų kredito grūdams pirk
ti. Nutarta duoti, bet kai tai paaiškėjo, jau 
sandėriai su grūdų pirkliais buvo sudaryti.

Australijoje ir Kanadoje Sov. Sąjungos 
atstovams nepasisekė ir negalėjo pasisekti 
šitaip pat padaryti, nes ten visas pardavi
mas vykdomas per vieną agentūrą.

GALINGAS MAIŠAS
„Tiesoje“ rašoma:
„Šiais metais Šilutės rajono žolės miltų 

gamintojai turėjo daug rūpesčių dėl lininių 
maišų trūkumo. Kintų J. Ciulados žuvinin
kystės ūkio administracija įkyrėjo aplinki
nėms gamyklų valdyboms vienu ir tuo pa
čiu klausimu: „Ar turite maišų?“ Nuolat 
informuodavome atitinkamas žinybas, kad 

dėl maišų trūkumo gali sustoti žolės miltų 
gamyba, tačiau šis 'klausimas liko neiš
spręstas.

„Rugsėjo 26 d. sustojo trys suporinti žo
lės miltų agregatai, kurių produkcija pila
ma į lininius maišus. Žolės lankose ne
trūksta, agregatai tvarkingi, o technika sto
vi. Kas pagelbės žemdirbiams, jei nei Pa
ruošų ministerija, nei susivienijimas „Lie
tuvos žemės ūkio technika“ rimtai šios pro
blemos neišsprendžia?“

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO
„Pagalbinei mašinai, vežančiai pieną, 

mokėti valandinį atlyginimą ir už viršva
landžius“.

(Iš nutarimo)
»**

„Po svarstymo pardavėjos V. K. grietinė 
pagerėjo, bet kokia ji buvo grubi, tokia ir 
liko“.

(Iš atsakymo redakcijai)
**•

„Kurie savivališkai laikys gyvulius virš 
normos, tiems nebus leidžiama ganytis ga
nyklose nė kitose žemėse“.

(Iš kolūkio valdybos nutarimo)

„Kombainininkai turi branginti kiekvie
ną minutę, todėl, kad kombainas veltui ne
gaištų laiko, reikia atvežti jam pietus į lau
ką“.

(Iš pasisakymo)
*«•

„Norėčiau įdėti į laikraštį karvę“.
(Pareiškimas paduodant skelbimą)

**•
„Beveislių šunų ir dviračių registravi

mas“.
(Skelbimas įstaigoje)

„Greitosios pagalbos gydytojas turi būti 
ne tik geras, bet ir šiltas žmogus“.

(Ligonio atsiliepimas)
*♦*

„Iki šiol karvių išmilžiai kolūkyje tūp
čioja vietoje“.

(Iš zootechniko ataskaitos)

BALTARUSIŲ PARODA LONDONE
Rugsėjo 30 — spalio 29 d. d. Londone 

vyksta baltarusių kultūros paroda, kurioje 
išstatyta, kas yra surinkta Francio Skary- 
nos vardo baltarusių bibliotekoje ir mu
ziejuje: etnografiniai dalykai (tautiniai 
drabužiai, audiniai, siuvinėjimai, kerami
ka, velykiniai kiaušiniai, tautinio stiliaus 
dėžutės), religiniai dalykai (kryžiai, dra
bužiai ir kitokios relikvijos), paveikslai, 
pašto ženklai ir pinigai, rankraščiai, žemė
lapiai, knygos ir periodiniai leidiniai.

Paroda yra 37 Holden Rd., Finchley, Lon
don N12 8HS. Ji būna atidara pirmadie
niais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penk
tadieniais ir šeštadieniais rytais 10 —12.30 
vai., popiet 1.30 — 5.30 vai., antradieniais 
10 — 1.00 vai., sekmadieniais 2.30 — 6.00 
vai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

COVENTRYJE — spalio 29 d., 12.45 vai., 
šv. Elzbietos bažnyčioje.

NORTHAMPTONE — lapkričio 5 d., 12 
vai., katedroje.

NOTTINGHAME — lapkričio 5 d., 11.45 
vai., Liet. Židinyje. Po pamaldų lanky
mas liet. kapų.

LEICESTERYJE — lapkričio 12 d., 12 vai., 
švč. Širdies bažn., Mere Rd.

NOTTINGHAME — lapkričio 12 d., 11.45 
vai., Liet. Židinyje.

„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.

GARAŽAS

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

PERKA. PARDUODA IR TAISO 
AUTOMOBILIUS.

Sav. D. Lagūnavičius
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