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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Negalėčiau paaiškinti, kodėl iš labai dau
gelio skulptūros meno .kūrinių mano at
minty liko tik! du — Mozė (Maižiešius)
Romoje ir Susimąstęs milžinas Paryžiuje.
Juos abu dažnai matau sapne ir vaizduo
juos sau realybėje. Jeigu vėl tektų būti
Romoje ar Paryžiuje, tai aš vėl stovėčiau
ties jais valandą ar ilgiau, ir man būtų
taip gera ir taip šiurpu...
Štai jau antras mėnuo, mėgindamas viso
žemės rutulio tautas įjungti į bet kurį vie
ną vaizdą, nepajėgiu atskirti žmonijos nuo
„Susimąsčiusio milžino“.
Juk štai jau 28-ti metai, kai žmonija, su
krėsta dviejų pasaulinių karų, ieškodama
taikos ir ramybės, klaidžioja „šaltų karų“
intrigose, neapykantos ir baimės apgaulin
goj „koegzistencijoj“, o, siekdama aukštų
idealų, vykdo žemiausius ir bjauriausius
teroro aktus ir sub versiją. Ir štai visa to
pasėkoje šiandien žmonija atsidūrė tarp
milžiniškų atominių 'bombų sandėlių, o, ei
dama teroro keliais, įbrido į balas. Kaip iš
jų išbristi — reikia „Milžinui“ susimąsty
ti.
Ir tikrai, apžvelgus pastarųjų laikų peli
tinius įvykius, 'beveik neįmanoma atspėti,
kokia bus tarpvalstybinė interesų sandara
ir kokiais keliais bus einama į tikslus ir
kokie bus tie tikslai. J. Amer. Valstybės,
Australija, Kanada, Vokietija ir net Pran
cūzija yra rinkimų išvakarėse. Tuo tarpu
tad šių kraštų politika yra laikino suparaližavimo stovyje.
Kai dėl J. Amer. Valstybių, tai, šį laiš
ką skaitant, manau, jau bus paaiškėję, kad
prezidentu yra vėl Niksonas. Tai reikštų,
kad jo didysis pasaulio pertvarkymo pla
nas, dar šių metų pradžioje išdėstytas Pe
kine ir Maskvoj, vėl bus dienotvarkėje.

PAŠA VL YJ!
— Olandija užsitraukė Izraelio rūstybę,
kad paleido į Pietų Ameriką važiuoti pa
lestinietį arabą, 'kuris pagautas su 5 ran
kinėmis granatomis, 21 laiškais su bombo
mis, 5 pistoletais ir kt. (daiktai tie, žino
ma, buvo konfiskuoti).
— New Yorke Centriniame parke buvo
apiplėštas prie Jungtinių Tautų priskirta
sis sovietinis radijo ir televizijos komenta
torius Valentinas Zorinas (kišenėje jis tu
rėjęs 154 dolerius).
— Dvi didžiosios prancūzų profesinės są
jungos suruošė 18 tūkst. darbininkų žygį
per Paryžių, ir tos demonstracijos pagrin
diniai iškeltieji reikalavimai: į pensiją ei
nama 60 m. amžiaus sulaukus, ir mažiau
sias mėnesinis atlyginimas turi būti ne ma
žesnis kaip 1.000 frankų (84 svarai).
— Tarp sausio 1 d. ir rugsėjo 30 d. New
Yorke buvo nužudyti 1.346 žmonės, ir tai
esąs pats didžiausias skaičius per tokį lai
ką visoje miesto istorijoje (pernai per to
kį pat laiką 1.187).
— Pasukę dabar valanda laikrodį atgal,
britai suks jį vėl į priekį kovo 18 d., pra
dėdami vasaros laiką.
— Prez. Nixonas pasidžiaugė, kad pra
eitą savaitę Kinijai buvo parduota 300
tūkst. tonų grūdų, nes tai esąs gražus tai
kaus ibendradarbiavimo įrodymas.
— V. Vokietijoje dirba 426 tūkst. italų,
bet Italijoje dirba 900 tūkst. užsieniečių.
— Pasaulinis gamtos apsaugos fondas pa
siskelbė norįs surinkti milijoną dolerių ap
saugoti tigrams, kad jie galutinai neišnyk
tų, ir Olandijos princas Bernhardas ta tig
rų tema, be kita ko, taip pasakė: „Jeigu
jie išnyks, tai jau niekada daugiau nebe
bus atkurti“.
— Trijuose traukinių susidūrimuose žu
vo 77 žmonės: 45 (ir 321 sužeistų) Chicagoje, 22 Karl-Marx-Stadt Rytų Vokietijoje.
10 Beira, Mozambikoje.
— Italijoje, tarp Neapolio ir Taranto,
sudužo vidaus susisiekimo lėktuvas, žuvo
visi 27.
— Taiwano (Formozos) prez. Čiang Kaišekui sukako 85 m. amžiaus.
— Jeruzalėje amerikietis rabinas Kahane turėjo duoti 30 tūkst. svarų užstato, kad
būtų paleistas ilki teismo už taikos truk
dymą.
— Duesseldorfe (V. Vokietija) mechani
kas Danielis Walczakas pakaltintas davi
nėjęs rusams informacijų apie Leopard
tanką ir jo apginklavimą.
— Slavų misija Švedijoje gavusi 25 liu
dininkų pasirašytą parodymą, kaip buvo
užmuštas 20 m. amžiaus rusas kareivis Iva
nas Vasiljevičius Moisejevas. — apdeginta
krūtinė, sudaužyta galva, sužalotos kojos,
šešios žaizdos širdyje, — kuris atsisakęs ty
lėti, kad jis krikščionis (tėvams buvo pa
siųstas lavonas ir raštas, kad jis prigėręs).
— Iš Ugandos išvarytieji jauni azijatai
reiškia noro stoti į Britanijos armiją.
— Čekoslovakija šiais metais Vakaruose
perka 300 tūkst. tonų grūdų, daugiausia iš
Prancūzijos ir JAV.

Maskva, kaip jau žinome, turi savo pla
ną Europai apsaugoti. Niksonas, būdamas
Maskvoje, jeigu tik prisimename, davė sa
vo sutikimą dalyvauti šio Maskvos plano
svarstyme. Kiek gi tie du didieji, Niksono
pasaulio pertvarkymo ir Kremliaus kiek
kuklesnis — tik Europos saugumo, planai
derinsis, tuo tarpu palikime Egipto sfink
sui įspėti. Priedu prie šito yra dar paskli
dę nedrąsūs gandai, kad rusai savo senąjį
planą pergalvojo ir siūlys kitą. Bet, ilgiau
nelaukdama, Maskva jau pradėjo melžti
amerikonus — užpirko didelius grūdų kie
kius pigia kaina ir ruošiasi gauti Vašing
tono pagalbą patogiomis sąlygomis pože
mio turtams eksploatuoti Sibire. Tuo tarpu
taip ir nežinia, ar visa tai vyksta ir vyks
pagal Niksono pasaulio, ar pagal Brežnevo
Europos planą.
• **

Atrodo, kad Japonija jau daugiau nebepasitenkins tik pasaulio vaizbūno vaidme
niu. J. Amer. Valstybėms susidomėjus Ki
nija ir tuo pačiu metu atpalaidavus savo
globą Japonijai, japonų naujam ministeriui pirmininkui Kanatai, atrodo, kitos iš
eities nebeliko, kaip tik taip pat susidomė
ti pasauline politika. Tokiais tikslais jis
nuvyko pas Mao ir užmezgė diplomatinius
santykius, kurių jau neturėta beveik pus
šimtis metų.
Abiems kraštams galimybės yra didelės,
jeigu tik sutartų. Abi tautas skiria kinie
čių istoriškai senas nepasitikėjimas ir ne
apykanta japonams, bet jas sieja pavojai
iš rusų pusės ir bendri ekonominiai bei po
litiniai interesai Azijoj. Japonija visuomet
ir visais atžvilgiais skubi ir agresyvi; Ki
nija, priešingai, daugiau išdidi dėl savo di
dumo, lėta ir agresyvi tik iš būtino re’ikalo.
Kaip tie du priešingi temperamentai galės
sutapti ir kuria linkme bendrauti, į tai gal
galėtų atsakyti tik mandarinų išminčiai.
Tuo tarpu visi pastebėjo, kad Kinija nie
kur neskuba ir iki šiol nebuvo linkusi eks
ponuoti savęs bet kuriems tarptautiniams
ginčams. Jungtinių Tautų sluoksniuose
daug kas norėtų žinoti tokios laikysenos
priežastį. Dažnai mėginama aiškinti šios
milžiniškos tautos sunkumais pačiame kraš
te, bet niekas tikrai nežino. Kaip ten iš tik
ro būtų, Japonijai pradėjus aktyviai daly
vauti tarptautinėj politikos sąrangoj, Kini
ja turės išjudėti.

Vakarų Europa keisis greitu tempu savo
galutinio tikslo linkui — Jungtinių Euro
pos Valstybių vieneto. Iki 1980 metų turi
būti pasistengta įvesti viena valiuta visai
Europai ir visų valstybių socialinė įstatymdavystė suderinti. Toks nutarimas buvo
padarytas spalio mėn. pradžioj Paryžiuje.
Tačiau užsienio politikos apjungimo klau
simas liko kaip buvęs nepaliestas. Kiekvie
nas konferencijos dalyvių žinojo, jog skir
tumai šiuo metu dar per dideli, kad gali
ma būtų pradėti kalbėti apie jų išlyginimą.
Prancūzija vis dar tebėra per pavydi ir
per nedraugiška J. Amer. Valstybėms, kad
Anglija ir Vokietija galėtų rasti vienodą
kalbą; Anglijos ir Vokietijos saugumas vi
siškai priklauso nuo NATO, o Prancūzija
iš NATO išstojo, kad nebūtų priklausoma
nuo Amerikos ir daugiau įtiktų Kremliui;
dabartinis Vokietijos meilavimasis su ru
sais gal ir labai prie širdies Prancūzijai,
bet Anglijos kepenims ne visai pagal da
bartinio daktaro Heatho receptą. Taigi vien
tik šie pavyzdžiai rodo, kad Vakarų Euro
pa dar nėra pasiruošusi bet kuriam sude
rintam veiksmui nei dėl Niksono, nei dėl
Brežnevo plano. Veikiau galima būtų tvir
tinti, kad toks vakarų Europos valstybių
nesusivokimas gali būti Kremliaus sąjun
gininku, kuris Maskvoj kaip tik visuomet
mielai laukiamas.

*•«

Mano laiškas artėja į galą, o man vis dar
nesiseka išeiti iš klausimų ir priešingumų
painiavos, nekalbant jau apie ateities vaiz
do paryškinimą. Jaučiuosi kaltas ir savo
kaltei sumažinti noriu šauktis burtininkų.
Šių metų vasarą Korėjos sostinėje Seule
suvažiavo visi žymiausieji Azijos burtinin
kai (daugiau kaip 100). Kiekvienas būrė
sau atskirai. Baigę būrimus, visi suėjo sa
vo būrimų išvadų palyginti; ir štai kame
visų būrėjų pranašystės buvo tos pačios:
1. Trečio pasaulinio karo nebus.
2. Jungtinės Tautos risis iš krizės į kri
zę dar ilgą neapskaičiuojamą laiką.
3. šiuo metu padalytosios valstybės, kaip,
pavyzdžiui. Vokietija, Korėja, Vietnamas,
apsijungs dešimties metų laikotarpy.
4. J. Amer. Valstybių demokratai nelai
mės rinkimų dabar, bet 1976 m.
5. Apie 1980 metus dabartinis materia
listinis pasaulis pradės keistis į daugiau
dvasiškai idealistinį.
6. Apie 2020 metus kažkur Azijoj pradės
reikštis naujas šventas žmogus, panašus į
Jėzų Kristų.
Tad matome, kad pagal būrėjų prana
šystes didesnių įvykių datos jau netolimos.

Z. BUTKUS PASAKOJA
Trys Čikagos laikraščiai — „Chicago Tri
būne“ spalio 5 d.. „Chicago Daily News"
spalio 5 d. ir „Ekonomist Newspaper“ spa
lio 8 d. — įdėjo žinias apie Zigmo Butkaus
ir šeimos pasitraukimą į Vakarus. Pabėgi
mas esąs buvęs ruošiamas jau trejus me
tus, bet buvo laikomas paslapty net nuo tė
vų. „Mūsų žmonės trokšta laisvės, apie ku
rią girdi, bet kurios neturi“.
Į klausimą, iš kur apie tą laisvę sužino
jo, Butkus atsakė, kad jis, kaip ir tūkstan
čiai kitų lietuvių, klausosi BBC, Voice of
America ir kt. Tikybos persekiojimas Lie
tuvoje esąs „žiaurus“, žydų padėtis nepa
kenčiama ii- kasdien blogėjanti“. Kunigai
baudžiami už tikybos mokymą, o intelek
tualai sodinami į bepročių namus, nes,
anot sovietų, tik psichopatai gali nesutikti
su jų 'Sistema. Teismai okup. Lietuvoje nė
ra nepriklausomi: pradedant svarstyti by
lą, komunistų partija jau iš anksto nurodo,
koks sprendimas turi būti padarytas. Užim
damas aukštą vietą, jis gerai žinojo, kas
dedasi Lietuvoje. Paliko Lietuvą ne mate
rialiniais sumetimais, bet trokšdamas lais
vės. Neramumai, sekę Kalantos susidegini
mą, buvę didžiausi nuo 1940 m. Jam iš
vykstant iš Lietuvos, prasidėjęs aštuonių
demonstrantų teismas. Čikagą pasirinkęs,
nes čia turįs giminių, be to. tai yra mies
tas, kuriame gyvena daugiau lietuvių ne
gu bet kur kitur užsienyje.
(ELTA)

BUS APRŪPINTI
V. Misevičius „Tiesoje“ tvirtina, kad
kauniečiai, nors ir nepalankus šių met'ų
ruduo, bus aprūpinti raugintais kopūstais,
agurkais, morkomis, burokėliais ir kito
mis daržovėmis.

MIRĖ A. CATTANI
1972 m. spalio 10 d. Romoje mirė At'tiiio
Cattani, kuris 1940 m. buvęs Italijos pa
siuntinybės Kaune sekretorius, vėliau am
basadorius ir pagaliau Italijos Užsienių
reikalų Ministerijos Generalinis Sekreto
rius.
Prieš kelerius metus išėjo į pensiją ir ta
po bendrovės „Honeywell“ pirmininku. Jis
visuomet buvo jautrus lietuviškiems reika
lams ir nepaprastai mielai atsimindavo
Kauno laikus.
(ELTA>

DR. J. K. VALIŪNAS BALTUOSIUOSE
RŪMUOSE IR VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE
Vliiko Pirmininkas dr. Juozas K. Valiū
nas, ponios Nixonienes pakviestas, spalio
27 d. dalyvavo jos priėmime Baltuosiuose
Rūmuose. į šį priėmimą buvo pakviesti
('autinių grupių atstovai ir žymesnieji laik
raščių redaktoriai. Dr. Valiūnas, nors ir
trumpą, turėjo progą pasikalbėti su prezi
dentu Richardu Nixonu ir priminti jam
Lietuvos okupaciją ir tautos siekimus at
gauti jai sovietų sužlugdytą laisvę. Nixo
nas gana jautriai atsiliepęs į tai ir pareiš
kęs, kad jam esanti labai gerai žinoma
sunki ir skirtinga Baltijos valstybių padė
tis, palyginus ją su kitomis Europos vals
tybėmis. Nixoniene mielai prisiminusi sa
vo su dr. Valiūnu susitikimą Čikagoje, lie
tuvių tautiniu šokių šventėje.
Savo į Vašingtoną atvykimo proga Vliko
pirmininkas su dr. Kaziu Bobeliu, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininku, lankėsi
Valstybės Departamente ir su Edwardu
Hurvičiu, Baltijos skyriaus vedėju, turėjo
apie pusantros valandos trukusį pasikalbė
jimą. Jame buvo paliesti busimosios Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos klausimas ir JAV su Sovietų Są
junga santykiavimo politika. Ryšium su
tarp šių valstybių labai išplečiama tarpu
savy prekyba buvo iškeltas ir sovietinių
muitų panaikinimo klausimas už dovaninius siuntinius, siunčiamus pavergton Lie
tuvon.
Dr. Valiūnas ir dr. Bobelis lankėsi ir Lie
tuvos atstovybėje, kur su atstovu Juozu
Kajecku ir jo patarėju dr. Stasiu Bačkiu
tarėsi įvairiais Lietuvą liečiančiais klausi
mais.
(ELTA)

XXVI metai

Jie sodinami kalėjiman
Peter Simple britų „The Daily Tele klausomybę, kol patogiausiu būdu buvo sugraph" spalio 24 d., be kita ko, savo skilty uostyta, kad pats geriausias dalykas yra
je rašo:
pavesti Nikitino vyriausybei jiems atsto
„Plaid Cymru, Valijos Nacionalistų par vauti“.

tija, kaip tik turėjo savo metinę konferen
Ta pačia tema spalio 27 d. rašė „Daily
ciją. Tarp jos dalyvių buvo ir Valerijus ' Mirror" savo skiltyje ir Woodrow Wyatt.
Nikitinas, oficialus sovietinės žinių agentū
Kartodamas V. Nikitino žodžius, W.
ros Tass atstovas.
Wyatt rašė:
„Anglų laikraščiai norėtų parašyti apie
„Jis sakosi, kad jam ypač didelį įspūdį
padarę. „Savivalda“, sako jis, „neateis nacionalistų konferencijas tokiose Rusijos
rytoj, bet atrodo visiškai pagrįsta, kad Va teritorijose, kaip Ukraina, Estija, Latvija,
lijos žmonės nori tvarkyti savo reikalus ir Lietuva. Bet jie negali tai padaryti.
„Bet bile kuris iš anų milijonų anose že
savo kalbą puoselėti“,
„Puikūs sentimentai. Būtų noro tikėti, mėse, jeigu kuris jų tik prataria tą žodį,
kad su jais bus visuotinai supažindintos tuojau būna pasodinamas kalėjiman“.

tokios Sovietų Sąjungos dalys, kaip Lietu
va, Latvija ir Estija, tokio mažumo kraš
tai. kaip Valija, kurie savo metu neturėjo
reikalo svarstyti klausimo „pati valdytis
rytoj“.

MĖSOS KOMBINATO VIRŠPLANINĖ
PRODUKCIJA

Kauno mėsos kombinatas pagamino virš
„Jie iš tikro patys valdėsi, turėjo nepri plano už 600 tūkst. rublių.

SEPTYNIOS
Šiaurės Vietnamo sąlygos
Šiaurės Vietnamas reikalavo, kad iki spa
lio 31 d. amerikiečiai pasirašytų paliaubas,
kaip esą slaptai sutarta.
O pagal sutartąsias sąlygas pasirašius
per 24 vai. skelbiamos paliaubos, per 60
amerikiečiai išgabena savo kariuomenę, abi
pusės grąžina per tą patį laiką belaisvius,
Pietų Vietnamas tarpt'autinėje priežiūroje
vykdo rinkimus, abu Vietnamai tariasi dėl
apsijungimo ir visuotinių rinkimų ir atei
ties.
Visos svetimos karinės pajėgos atitrau
kiamos iš Kambodijos ir Laoso. JAV pade
da šiaurės Vietnamu! atsistatyti.

Ieško Indijoje karo nusikaltėlių

dienos

Belaisviai neturi būti šaudomi
Indijoje dviejose stovyklose keliolika be
laisvių pakistaniečių buvo nušauta ir ke
liolika sužeista.
Pakistanas pagrasino pasiskųsti dėl to
Jungtinėms Tautoms. Indijos vyriausybė
paskelbė naujas instrukcijas komendan
tams stovyklų, kuriose yra apie 91.000 pa
kistaniečių belaisvių.

Vokietija neprisipažįsta kalta
V. Vokietijos vyriausybė neprisipažįsta
kalta, kad atidavė 3 arabų teroristus, šau
džiusius Izraelio sportininkus Muencheno
olimpiadoje.
Teroristai buvę paleisti norint' išsaugoti
keleivių gyvybes.

Bangladešos vyriausybė pateikė Indijai Antrą kartą areštuotas
sąrašą apie 400 pakistaniečių, kurie yra In
Izaelyje antrą kartą areštuotas rabinas
dijoje kaip karo belaisviai, bet kaltinami Meiras Kahanė ir dar 10 kitų izraelitų, kad
kaip karo nusikaltėliai.
nepaklausė teismo nutarimo nenešti šven
tenybių prie Damaško vartų Jeruzalėje.
Perversmas Dahomyje
Anksčiau jis buvo areštuotas kaip įta
Dahomyje (Afrikoje) karininkai įvykdė riamas norėjęs ginklus gabenti į užsienį.
perversmą. Prezidentu ir krašto apsaugos
ministeriu bus mjr. Kerekou, prieš kurį Rusai grįžta
laiką bandęs nuversti valdžią, užsienio rei
Britų laikraščiai rašo, kad kasdien vėl
kalų ministeriu mjr. Aladaye, o kiti aštuo- atvyksta nemaža rusų karinių patarėjų į
ni ministerial — kapitonai.
Egiptą.
Labiausiai jie rūpinąsi oro apsaugos rei
Jau ir Makedonijoje
kalais Suezo kanalo zonoje dr apie Kairą.
Prieš kurį laiką turėjo pasitraukti iš
Kroatijos komunistų partijos vadovybės Trudeau pralaimėjo rinkimus
Kanadoje parlamento rinkimus pralai
pakaltintieji nacionalizmu. Dabar pasitrau
kė Serbijos partijos vadovai — jie buvo pa mėjo ligi šiol valdžiusi Pierre Trudeau va
kaltinti liberalizmu. Traukiasi ir kiti atsa dovaujama liberalų partija — gavo viena
vieta mažiau už konservatorius.
kingi pareigūnai.
Pasiryžusi valdyti partija turės kviestis
Valymas palietė ir Makedonijos komunis
tų partiją — pasitraukė įtakingas centro į talką naujuosius demokratus ar socialinę
komiteto narys MiloslavlevSkis. Jugoslavi kredito partiją.
jos prez. Titas jį ir kitus vadus taip pat yra
Amnestuotieji plaukia i Vakarų Berlyną
pakaltinęs liberalizmu.
Lapkričio 1 d. buvo atgabenti prie pra
ėjimo punkto ir paleisti į Vakarų Berlyną
Prezidentas visam gyvenimui
Pietų Korėjos prez. Parkas pasiūlė pri 171 amnestuotųjų iš Rytų Vokietijos.
Iš Žemutiniosios Saksonijos į Vakarų
imti naują konstituciją, pagal kurią pra
plečiama prezidento galia, ir jis būtų ren Vokietiją buvo perleisti 71.
Amnestuotieji paprastai yra atsėdėję du
kamas ne 4, bet 6 metams, ir būtų panai
kintas tas paragrafas, kuris leido tą patį trečdalius laiko. Tarp jų yra ir kriminali
žmogų išrinkti prezidentu ne daugiau kaip nių nusikaltėlių, kurių dalis tuoj uždaryta.
Laukiama atgabenant daugiau.
3 kartus.

Sadatas pašalino Sadeką
Prez. Sadatas priėmė savo krašto apsau
gos ministerio Sadeko atsistatydinimą.
Sako, kad tai buvę padaryta Sov. Sąjun
gos vadų širdims suminkštinti ir vėl pra
dėti gauti Egiptui ginklų.

Bus išleisti, bet ne visi

Prie komunistų partijos būstinės Mask
voje susirinkusieji apie 50 žydų buvo iš
sklaidyti, bet vidaus reikalų ministerio pa
vaduotojas Šumilinas jiems pareiškė, kad
93 procentai bus išleisti. Nebūsią leista iš
važiuoti dirbantiems ypač reikšmingą dar
Pavyzdžiui, Vokietija turėtų apsijungti vė bą.
liausiai iki 1982 metų. Europai tai būtų
nepaprastos svarbos įvykis, o Sovietams Izraelis nepatenkintas
tai būtų beveik kaip ir galo pradžia. Ta
Izraelis didžiai nepatenkintas, kad V. Vo
proga gal pravartu būtų taip pat prisimin kietija lėktuvą pagrobusiems arabų juodo
ti, kad žinomasis sovietų istorikas Andrėj jo rugsėjo organizacijos nariams atidavė
Amalrik savo knygoje „Ar išgyvens Sovie tuos tris teroristus, kurie olimpiadoje
tų Sąjunga iki 1984 metų“ atsako — ne! Už Muenchene šaudė Izraelio sportininkus ir
šį atsakymą Amalrik buvo teisiamas ir jau gyvi buvo paimti.
treti met'ai sėdi kalėjime.
Kaliniai buvo nugabenti į Zagrebą (Ju
Štai kiek daug priežasčių „Milžinui“ su goslaviją), kur nuvarė lėktuvą teroristai.
simąstyti. O mes, J. Amerikos Valstybių V. Vokietija sakosi nenorėjusi turėti dau
rinkimams pasibaigus, akyliai stebėsime giau aukų, nes teroristai žadėjo susprogdin
naujų, labai svarbių įvykių tolesnę raidą. ti lėktuvą su keleiviais.
Ar jie ves Europos civilizaciją į kitą savo
Lėktuvas po to buvo nuvarytas į Libiją,
rūšies Jaltą, ar į naują laisvės trokštančio ir ten keleiviai paleisti.
žmogaus atgimimo laikotarpį — štai gyve
namojo momento klausimas.
Izraelis daužo palestiniečių bazes
Iki pasimatymo
Izraelis bombardavo 4 palestiniečių par
Stasys Kuzminskas
tizanų bazes Sirijoje.

Mirė Ezra Poundas
Mirė 87 m. amžiaus amerikiečių poetas
ir kritikas Ezra Poundas, kuris, gyvenda
mas Italijoje, karo metu kurį laiką per ra
diją garbino Musolinį, dėl to po karo ame
rikiečiai jį iki 1958 m. išlaikė beprotoamyje.

Pasitraukė ministeris
Pasitraukė Jugoslavijos užsienio reika
lų ministeris Mirkas Tepavacas.
Jo pasitraukimas laikomas išdava prez.
Tito pastangų sudrausminti savo komunis
tų partiją.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd.. 1 Ladbroke
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
Registered as a newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina metams 3,50 sv„ do
lerio kraštuose — 8 dol. metams; Vokieti
joje — DM 30.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

2
Nr. 44 (1234)

EUROPOS LIETUVIS

DOVANOS JAUNIMUI
Ne visuose žemynuose vienoda lietuvių
laikysena. Kai kur jaunosios kartos tik la
bai retas atstovas išdrįsta pratarti lietuviš
ką žodį, o dar retesnis toks, kuris išmoksta
lietuviškai kalbėti. Kitur tų kalbančiųjų
dar apsčiai yra.
Matyt, tiems Kalbantiems kadaise buvo
sudarytos sąlygos savo tėvų kalbai išmokti
jau iš mažens. Tokių pastangų sudaryti są
lygas ir galimybes esama ir dabar tiems,
kuriems dar praverčia vaikiškos knygos.
Tai rodytų faktas, kad svetur dar vis iš
leidžiama po truputį lietuviškų knygelių
vaikt.L-.js (o kai kur, kaip et-ame iš laikraš
čių pastebėję, lietuviškų knygelių užsako
ma iš Lietuvos). Jeigu išleidžiama, tai reiš
kia, kad jos perkamos ir skaitomos. Štai pa
kankamai akivaizdus pavyzdys: lietuviai
saleziečiai Romoje neseniai išleido savo
jaunimo bibliotekos serijoje Balės Vaivoryt'ės knygelę Lietuva — graži tėvynė.
Teksto toje 44 puslapių knygelėje nedaug,
bet leidėjams į talką atėjęs iliustratorius
Jonas Tričys — jūs spalvotomis iliustraci
jomis išpuošė. Nuostabu tai, kad knygelės
vis dėlto išleista 1.000 egzempliorių. Kaina
yra 4 amerikoniški doleriai, ir, matyt, lei
dėjai tikisi, kad vistiek bus išpirkta ir
Skaitoma. O toks tiražas mums dabar sve
tur laikytinas ypač geru.
Knygelėje-poemoje trumpai apdainuoja
ma Lietuvos istorija. Pradedama iškilmin
ga himniška giesme „Apdainuokime lietu
višką padangę — ji mielesnė už šimtus dai
lių šalių: sesių diemedžiai ten kvėpina pa
langę, ir bitelė medų sūlpia nuo gėlių“. Tą
iškilmingą įžangą sudaro devynetas posmų,
o paskui autorė lengva plunksna rašo jau
tokiais trumpų eilučių ketureiliais:
Ten, kur Baltijos pajūris,
kur Neris, Venta sruvena —
aisčių gentys įsikūrę
bičiulystėje gyveno.
Taip čia į posmus sutelpa platūs ąžuoly
nai, ežerai, aisčių giminės, Nemunas, seno
vės lietuvų gyvenimas, jų tikėjimas, valdymasis su didžiaisiais kunigaikščiais, kovos
su puolančiais kaimynais, baudžiava, trė
mimai Sibiran dėl lietuviško rašto, kol pro
Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, Žemai
tės darbus pagaliau
Kėlėm Vilniuje trispalvę
per šešioliktą vasario —
mūsų dirvos, mūsų kalvos,
laisvės juosta lig pat marių!
Poema tuo dar nesibaigia, nes
Žydintį birželio rytą
trempė vieškelį maskoliai —
ir nuplėšė (baltą Vytį,
ir pavergė laisvą brolį...
Prasideda nauji trėmimai. Kai kas savo
noru atsiduria svetimuose kraštuose. Pa
triotiški posmai baigiami viltimi, kad grįš
Vilniun Baltas Vytis.
Kita knyga yra Onos Audronės Laužai
ir kibirkštėlės, žymiai stambesnė (100 pus
lapių), iliustruota mažiau, todėl ne taip
puošniai atrodanti (iliustracijos vienspal
vės). Iliustravęs yra P. Osmolskis. Tai ei
lėraščių rinkinys.
Knyga paskirta savo gyviems ir minu
siems vaikams, savaitgalinės mokyklos mo-

kiniams ir visiems skautų ir ateitininkų
stovyklose sutiktiems ir visam lietuviškam
jaunimui visur. Rinkinio pirmieji eilėraš
čiai kaip tik ir yra stovyklinėmis temomis,
pasakytume, proginiai. Vienuose jų sveiki
nama stovykla, kituose apdainuojamas pa
lapinių miestas ir vaikiškas gyvenimas. Pa
sirodo, net dviems tų eilėraščių jau sukur
ta muzika (vienam J. Gaidelo, kitam F.
Strolios).
Proginių eilėraščių yra ir tolimesniuose
skyriuose. Poetė, matyt, mėgsta kuiną nors
šeimos ar kitą iškilmingesnę progą dar la
biau įprasminti eilėraščiu, tai šitaip bus gi
męs pagarbinimas Donatui ir Ginai (Ves
tuvių dovana), Gediminui ir Ramutei (Ra
mutei). Audrei (Ir Audrei) ir kiti. Jeigu
kartais vardai atitiktų, galės tais eilėraš
čiais pasinaudoti ir 'kiti savo šeimos įvykių
progomis.
Yra eilėraščių ir neproginių, ir jie. tur
būt, daug kam pasirodys patys įdomiausi
ir verčiausi dėmesio — apie viščiukus, žio
gelio smuiką, voverytę, skruzdėlytę, bitutę,
vyturėlį.
Abr.

KĄ RAŠO GENEROLAS ST. RAŠTIKIS?

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVIŲ KLUBAS UNIVERSITETE
Notre Dame (Indiana, JAV) universitete
įsteigtas lietuvių klubas, kurio tikslas yra
apjungti įvairių generacijų lietuvius stu
dentus bendram kultūriniam ir politiniam
darbui universitete.
Narių dar tik 20, bet penketas jų yra stu
dentų laikraščio, žurnalo ir metinės knygos
redaktoriai.
Vyresniųjų padedami, klubo nariai yra
pasiryžę plačiai veikti.

PINIGAI LIETUVIŲ STUDENTŲ
STUDIJOMS
Kurį laiką dirbęs Vasario 16 gimnazijoje
Vokietijoje, o dabar dirbąs Brazilijoje kun.
H. J. Šulcas važinėja po JAV ir renka au
kas Brazilijos lietuvių studentų stipendi
joms.

Nors Lietuva teritorija ir ypač gyventojų skai
čium žymiai didesnė už Estiją ir šiek tiek didesnė
už Latviją, tačiau Vilniuje, Lietuvos sostinėje ir di
džiausiame pramonės, prekybos ir susisiekimo cent
re, prieš pat Pirmąjį Pasaulinį karą buvo 2,5 kartų
mažiau gyventojų, negu Rygoje. Dar pačioje XIX
amžiaus pradžioje Vilniuje buvo daugiau gyventojų,
negu Rygoje, ir Vilnius tuo metu buvo trečias mies
tas Rusijos imperijoje (po Petrapilio ir Maskvos).
1811 metais Vilniuje buvo 56.300 gyventojų, 1818
— jau tik 33.568. Palengva augdamas ir kiek svy
ruodamas, Vilniaus miesto gyventojų skaičius 1860
metais išaugo į 60.040. 1870 metais Vilniuje buvo
64.217, 1875 m. — 82.668, 1880 m. —89.636, 1885
m. — 102.855, 1897 m. — 154.532, 1904 m. —
167.959, 1914 m. — 204.000 gyventojų, kai Ryga
tuo metu jau turėjo pusę milijono gyventojų 8). Ir
antrajame didumu Didžiosios Lietuvos mieste Kau
ne prieš Pirmąjį Pasaulinį karą nebuvo nė šimto
tūkstančių gyventojų. Kai 1842 m. Kaunas tapo gu
bernijos sostine, jame tebuvo 8.525 gyventojai.
1843 m. su valdininkais ir įgula Kaune buvo 14.297
gyventojai, 1888 m. — 53.164, 1897 m. — 71.000,
1914 m. — 91.000 gyventojų 9).
Be to, prieš Pirmąjį Pasaulinį karą labai maža
ir lietuvių gyveno Lietuvos miestuose, ypač dides
niuosiuose. 1897 metų statistika rodo, kad tais metais
Vilniuje gyveno 3.238 lietuviai (2,1%), 47.795 len
kai (31,9%), 30.967 rusai (20%), 6514 gudų (4,2%),
61.847 žydų (40%), 4171 kitų (2,7%). 1909 m. lie
tuvių buvo 2.453 (1,2%), lenkų — 77.500 (37,75%),
žydų — 36,8%, „rusų“ — 18,3% (prie jų priskirti
visi stačiatikiai) 10). 1916.III.9 vokiečių surašinėji
mo duomenimis iš 140.840 Vilniaus miesto gyven
tojų lietuvių buvo 3.699 (2,6%), lenkų — 70.129
(50,15%), žydų — 61.265 (43,5%), rusų — 2.030
(1,46%), gudų — 1916 (1,36%), vokiečių — 1.000

L. ŠVALKAUS IR J. GAILIAUS KNYGOS

Liet, žurnalistų sąjugos valdyba spalio 1
d. Čikagoje suruošė akademiją pagerbti 70
m. amžiaus sulaukusiam rašytojui ir žur
nalistui Vytautui Alantui.
Minėjimą pradėjo kun. J. Vaišnys. Pa
skaitą apie sukaktininką skaitė Bronys
Raila, pristatydamas sukaktininką kaip
laikraštininką, dramaturgą ir beletristą.
Sukaktininką sveikino PLB pirmininkas,
Amerikos Lietuvių tautinės sąjungos Chicagos skyrius, S. Santvaras, prof. J. Žile
vičius, PLB Kultūros tarybos pirm. Alg.
Nasvytis. F. Valaitis ir kiti. D. Kučėnienė
paskaitė ištrauką iš V. Alanto naujojo ro
mano „Amžinojo lietuvio“, aktoriai suvai
dino ištraukas iš „Buhalterijos klaidos“.
Minėjime buvo įteiktos premijos jaunie
siems žurnalistams (iš P. Daužvardžio fon
do).
Pats sukaktininkas ir padėkojo ir pa
skaitė paskaitą „Lietuvis rašytojas kryžke
lėje“.

„Tėviškės žiburiai“ rašo, 'kad „šaltinio"
spaustuvėje Nott'inghame baigiamas spaus
dinti Laimučio Švalkaus eilėraščių rinki
nys „Gyvata“, o 1973 m. pradžioje bus at
spausta Jono Gailiaus (kun. J. Kuzmickio)
knyga „Ištiestos rankos“ — poezijos pro
zoje gabalai, atškleidžiantieji keliaujančio
lietuvio buities kelius, išgyvenimus ir ap
mąstymus.

LIETUVIS ŽURNALISTAS
Jau ir Britaniją pasiekė Nr. 2 (8) Lietu
vių žurnalistų sąjungos leidžiamojo nepe
riodinio leidinio „Lietuvis Žurnalistas“, iš
leisto už rugsėjo mėn. Kaip atskirame pra
nešime nurodoma, Nr. 3 (9) bus išleistas
1973 m. vasario mėn.
Šio numerio pirmojo puslapio visą deši
niąją pusę užima Vytauto Alanto fotogra
fija. Jam šiais metais sukako 70 m. am
žiaus, ir „Lietuvyje Žurnaliste“ ne vien tuo
atvaizdu jis pagerbiamas: apie jį. štai, vi
duriniuose puslapiuose rašo A. Nakas, to
liau V. Kasniūnas. Pirmajam teko keletą
metų bendrauti su V. Alantu Lietuvių žur
nalistų sąjungos valdyboje, antrajam —
prisižiūrėti į jį „Lietuvos Aido“ laikais.
Pats V. Alantas papasakoja, kaip jis, „Liet.
Aido“ vyr. redaktorius, buvo iššauktas dvikovon ir kas iš visa to išėjo.
Liet, žurnalistų sąjungos pirm. kun. J.
Vaišnys rašo apie žurnalistų sąjungos
reikšmę dabartiniais laikais. Tą temą gvil
dena dar ir Vyt1. Alantas, V. Bagdanavičius
ir B. Raila. V. Jakubėnas meta minčių apie
muzikos kritiką, svetur, žinoma, spaudai
svetimą dalyką, nes nėra tos srities specia
listų, tai taip ir verčiamės, deja, pagyrimais
visiems, kas tik praveria burną dainuoti ar
prisėda prie pianino.
Apie jaunųjų spaudos bendradarbių bu
vusius kursus ir dr. Daužvardžio fondą ra
šo J. Janušaitis. Jis rašo ir Žurnalistų są
jungos iždo rūpesčiais. A. Pužauskas ir V.
Kasniūnas supažindina su valdybos darbais
ir rūpesčiais.

Jau esame rašę, kad išleidžiamas gen.
Stasio Raštikio atsiminimų trečiasis tomas.
Ką generolas tame tome rašo?
Leidėjai yra atsiuntę knygos turinį, ir
iš jo matome, kas rašoma. O rašoma apie
kariuomenės vadovybę, respublikos prezi
dentą A. Smetoną, ministerius pirmininkus
(J. Tūbelį, V. Mironą, J. Černių, A. Merkį,
min. K. Škirpą, J. Ambrazevičių-Brazaitį),
krašto apsaugos ministerius (T. Daukantą,
B. Giedraitį, P. Šniukštą, S. Dirmanfą, K.
Mustedkį), vyresniuosius karininkus (S.
Žukauską, P. Kubiliūną, J. Jackų, S. Pun
dzevičių, V. Nagių-Nagevičių, A. Gustaitį,
V. Vitkauską. O. Urboną, K. Ališauską, M.
Geeevičių), prel. M. Krupavičių, kum. L.
Jankauską-Jankų.
Kas apie visus tuos žmones rašoma, ga
lėsime sužinoti tiik gavę knygą. Su jais su
pažindinti yra skirti pirmieji 160 knygos
puslapių.
Antrasis skyrius pavadintas „Kiti klau
simai“, ar jame rašoma apie Lietuvos ka
riuomenės dalis ir jų vadus, karių aukas
už Lietuvos nepriklausomybę, 5-jį pėstinin
kų pulką pirmaisiais Lietuvos nepriklauso
mybės metais, apie gruodžio 17 d., vokie
čių bandymus įtraukti Lietuvą į karą, mo
bilizaciją ir demobilizaciją, Bizausko pianą.
16-ją diviziją sovietų kariuomenėje, lietu
vių sukilimo ir laikinosios vyriausybės su
Su Australijos lietuvių žurnalistų veik
kaktį, metamas karinis žvilgsnis į Pabaltijo la supažindina A. Skunką. Apie kelionę į
valstybes.
Čikagą pasakoja A. Saudargienė iš Austra
Skyriuje apie kitų atsiminimus rašoma lijos. Pateikiamas mirusiųjų žurnalistų są
apie kitų autorių knygas ar dokumentus — rašo papildymas, recenzuojama A. Skirkos
pik. Žuko, A. Merkelio, V. Šliogerio, K. knyga. O St. Kalvaitis net trijuose su puse
Musteikio, J. Audėno, pik. K. Griniaus, P. puslapio moko lietuvių kalbos, iškeldamas
Saladžiaus laiškus, J. Kardelio. A. Birento, netaisyklingumus ir siūlydamas teisingus
L. Sabaliūno, N. E. Sūduvio, A. Budreckio, atitikmenis. Taip, kalba yra laikraštininko
J. Vaičeliūno, L. Dovydėno, pik.'L. Mitkie- darbo priemonė. Reikia stengtis, žiūrėti,
wieziaus.
"kad ji būtų taisyklinga, aiški ir raiški, bet
Atskiru skyrium atsakoma kritikams, pasakykite, kas į tai kreipia dėmesį? Taigi
kurie savo metu yra pasisakę dėl pirmųjų Į ir S. Kalvaičio pastangos yra daugiau pagenerolo atsiminimų tomų.
* našios į tyruose šaukiančiojo balsą.

Kai kurios siu dienu Lietuvos
švietimo problemos

VYTAUTO ALANTO PAGERBIMAS

(0,72%), kitų — 300 (0.21%) 11) Tegu Vilniaus
miesto gyv. statistikos ir buvo kiek tendencingos, ma
žinant lietuvių skaičių kitų tautybių, ypač lenkų ir
rusų, naudai, tačiau Vilniuje net ligi Antrojo Pa
saulinio karo susipratusių lietuvių buvo nedaug.
Susipratusių lietuvių procentas Vilniuje nekilo dėl
to, kad nors XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus
pradžioje Vilnius ir buvo jau tapęs lietuviškojo tau
tinio atgimimo centru, tačiau Vilniaus lenkinimo
procesas ne tik kad nebuvo dar sustojęs, bet jis tebe
buvo dar gana stiprus. Net ir naujai atvykusieji į
Vilnių gyventi lietuviai greit nutausdavo. čia turi
me vėl paradoksą. Kai Vilniuje, beveik pačiame et
nografinės Lietuvos centre ir krašto sostinėje, sta
tistikos prieš Pirmąjį Pasaulinį karą ir karo metu
lietuvių skaičių paduoda tik tarp 2-4 tūkstančių ir

ANTANAS RUKŠA

lietuviai jame tesudarą tik apie 2%, tai oficiali
1913 metų Rygos gyventojų statistika rodo, kad ten
tada buvo 35.156 lietuviai, kurie sudarė 6,8% mies
to gyventojų. Bet ir š; statistika duoda dar per žemą
to meto Rygos lietu . ių gyventojų skaičių, nes iš
15.495 lenkais užsir -šiušiųjų kone visi buvo kilę iš
etnografinės Lietuve ■. taigi buvo daugiausia sulen
kėję lietuviai 12). Nors ir atitrūkę nuo savojo kraš
to, Rygos lietuviai t.ivo tautiškai atsparesni už vil
niečius, nes Vilniuje buvo gausu šovinistiškai len
kiškai nusiteikusios dvasiškuos ir sulenkėjusios
miestietijos.
Net ir šiandien vienas iš pačių lietuviškiausių
miestų Kaunas, antras didumu miestas, prieš Pir
mąjį Pasaulinį karą, to to karo metu ir net pirmai
siais keleriais pokario metais buvo daugiau lenkiš
kas ir žydiškas, negu lietuviškas. 1918.XII. 19 iš
rinktojoje Kauno miesto taryboje buvo 30 lenkų
atstovų (42,25%)- 22 žydai (30%), 12 lietuvių
(16,9%), 6 vokiečiai (4.5%) ir 1 rusas (1,4%) 13).
Net Latvijos Liepojoje 1914 metais ir ir absoliučiu

JANIS ZARINŠ VERČIA „VERONIKAS“
Lietuvių rašytoji: darbų vertėjas į lat
vių kalbą Janis Zarinš susidomėjo K. Barėno „Dvidešimt viena Veronika“ ir iš tos
knygos pasiryžo žurnalui „Treji Varti" iš
versti „Skryningą“ ir „Mūsų laikų didvy
rį“.
„Skryningas" spausdinamas žurnalo lap
kričio-gruodžio numeryje. „Mūsų laikų
didvyris“ numatomas spausdinti sausiovasario numeryje.
J. Zarinš sakosi dar esąs susidomėjęs
„Krikštynomis“ iš „Atsitiktinių susitiki
mų“ rinkinio ir „Cedrono Rože“ iš „Kara
liškos dienos“.

PAKARTOTI SUVAŽIAVIMO DARBAI
Italijoje nauja laida išleisti Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos „Suvažiavimo
darbų" III tomas.

Pirmoji laida išėjo Lietuvoje 193.9 m.

PAMINĖTA UNIVERSITETO SUKAKTIS
Spalio 15 d. A. Musteikio vadovaujama
sis Detroito Lietuvių kultūros klubas pa
minėjo Lietuvos universiteto 50 m. sukak
tįMinėjime kalbėjo A. Rinkimas ir prof. J.
Puzinas, dainavo G. Čapkauskienė.

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS
Dr. D. Giedraičio siūlymu, Illinois lietu
vių gydytojų draugija nutarė paskirti tris
premijas — 500, 300 ir 200 dolerių — už
straipsnius, kuriuose bus geriausiai įro
dytas būtinumas Lietuvai atgauti nepri
klausomybę ir kurie bus išspausdinti ang
liškuose laikraščiuose Amerikoje.
Konkursą vykdo Lietuvių žurnalistų są
junga, susitarusi su pinigus Skiriančia gy
dytojų draugijos valdyba.

PAGERBTAS PROF. S. DIRMANTAS
Organizacijos lapkričio 3 d. suruošė pla
tesnį pagerbimą generolui prof. Stasiui
Dirmantui, įvertindamos jo nuopelnus tau
tai ir valstybei.
Lapkričio 2 d. ge.t. prof. S. Dirmantas
sulaukė 85 m. amžiaus.

ENCIKLOPEDIJA NASHUA
BIBLIOTEKAI
Abu išėjusieji tomai Lietuvių enciklope
dijos anglų kalba padova'oti Nashua vals
tybinei bibliotekai JAV. Tai adv. A. Rau
donio dovana.
Tą įvykį aprašė vietinis „Nashua Telepraph“ laikraštis, papasakodamas lietuvių
enciklopedijos leidimo istoriją ir lietuvių
pasiryžimą išleisti 6 tomų enciklopediją
anglų kalba.

GRAŽIABALSIS KVARTETAS
SVEČIUOSE CHICAGOJE
Mergaičių kvartetas iš Kanados Windsoro koncertavo Chicagoje ir visus sužavėjo.
Kvarteto vardas — „Aušra“.
Jau jis yra koncertavęs Toronte, Hamil
tone, Chicagoje. Cicero, Detroite, Grand
Rapids — per porą met'ų davė 15 koncertų
(kvartetas suorganizuotas 1956 m.).
Dar pakviestas koncertuoti New Yorke,
Worcesteryje, Montrealyje ir Toronte.

skaičiumi (17.567 iš 94.000 miesto gyventojų), ir
procentais (19%) lietuvių gyveno šiek tiek daugiau,
negu to meto Kaune 14). Net ir 1923 metų Lietuvos
gyventojų surašymo duomenimis Kaune dar buvo
31,5% lenkų, 31,5% žydų ir tik 29,9% lietuvių 15).
Kaip matome, kuriantis nepriklausomai Lietuvai
ir net jai atsikūrus, pradžioje lietuvių nuošimtis
Kaune dar žymiai buvo mažesnis, negu šiuo metu
Vilniuje (1970.1 lietuviai Vilniuje sudarė 42-8% vi
sų miesto gyventojų), kai lenkų procentas Kaune
anksčiau buvo didesnis, negu dabar Vilniuje (1970.
1 Vilniuje lenkų buvo 18,3%). Taigi, prieš Pirmąjį
Pasaulinį karą ne tik miestai Lietuvoje nebuvo taip
išaugę, kaip Latvijoje ar Estijoje, bet ir Lietuvos
miestuose lietuvių miestiečių buvo žymiai mažesnis
nuošimtis, negu latvių Latvijoje ar estų Estijoje. Lie
tuvos prekyba ir pramonė beveik visa buvo svetim
taučių rankose, kai Latvijoje ir Estijoje jau buvo
gausoka ir savos, net ir labiau pasiturinčios mies
tietijos.
8) J. Jurginis ir kiti, Vilniaus miesto istorija,
Vilnius, 1968, 214, 303 psl.
9) P. Rėklaitis, Die Stadt Kaunas in Litauen,
atspaudas iš Actą Baltica, 1967, 313 tt.
10) J. Jurginis ir kiti, t. p. 304 psl.; P. Klimas,
Mūsų kovos dėl Vilniaus, Kaunas, 1923, 54 psl.
i 1) J. Jurginis ir kiti, t. p. 378 psl.
12) LE, XXV, 267 psl.
13) P. Rėklaitis, t. p., 316 psl.
14) LE, XIV, 253 psl.
15) J. Smolenski, Walki polsko-litewskie na
Suwalszczyznie we wrzesniu 1920 r., Warszawa,
1938, 12 psl. 2 išnaša. Panašų Kauno miesto gy
ventojų tautybių santykį rodo ir tų pačių 1923 me
tų rinkimų į Lietuvos Seimą apskaičiavimai; žydų
— 31,8%, lenkų — 31,5%, lietuvių — 29,9%, vo
kiečių — 4,5%, rusų — 2,2%. P. Lossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, War
szawa, 1966, 20 psl.
(Bus daugiau)

ATMETIMAS AR PRIĖMIMAS?
Apaštalas Jonas pačioje pradžioje savo
evangelijos kalba apie įvykį, kuris dar ir
dabar tebesitęsia ir yra aktualus, būtent,
kad pasaulis jo (Dievo) nepažino ir savieji
i jo nepriėmė.
Šitas Dievo nepažinimas ar jo nepriėmi
mas žmonijos istorijoje nevisuorr.et eina tie
sia linija. Ji yra kreiva. Kai kada žmonės
labiau gilinasi į Dievo pažinimą ir prie jo
artėja, o kai kada nuo Dievo tolsta. Tai
pareina nuo to, kokie įvykiai pasaulyje vy
rauja ir kokie asmenys plačiajai visuome
nei vadovauja.

Šitas Dievo pažinimo ir jo priėmimo
klausimas yra toks platus ir toks gilus,
kaip gilūs ir platūs yra šios žemės rutulio
vandenynai. Bet jį galima taip sumažinti,
kad jis būtų klausimas vieno asmens. Juik
viso pasaulio centre yra ne kas kitas, kaip
žmogus. Jis veikia ir suka pasaulio įvykius,
arba dėl jo veikia kiti. Dėl to vieno žmo
gaus Dievo priėmimas ar atmetimas yra
toks pat, kaip ir kitų, žmogus iš prigimties
visame pasaulyje tas pats. Nereikia imti
nė visų istorijos įvykių, nes žmogaus pri
gimtis nesikeičia.
Taigi ir pradėkime nuo mūsų gyvenamo
jo laiko, nuo to, kas vyksta dabar.
Esame liudininkai, kad šiais laikais kai
kurie (gal ir mes jų skaičiuje) žmonės,
ypač dalis jaunimo, nieko nepripažįsta ir
viską atmeta, įimant ir patį Dievą. Duoki
te laisvę, ir daugiau nieko nereikia!
Periodinis anglų kalba politinis laikraš
tis Intelligence Digest Nr. 407 klausia:
— Ar nuodų vartotojai yra laimingesni
ir geresni vyrai ar moterys?
— Ar laisvę duodantieji kūnui yra lai
mingesni ir geresni vyrai ar moterys?
— Ar pašalinimas visų asmeninių nepa
togumų ir nemalonumų, nužudant negimu
sį kūdikį, atnešė kam laimės ir tikro pasi
tenkinimo?
— Ar laisvųjų pažiūrų politikai davė
taikos ir pažangos bet kuriam juodosios Af
rikos kraštui ar kuriai kitai šaliai?
— Ar atmetimas religijos davė kam dva
sinės paguodos, protinės ramybės, įsitikini
mo dėl savo siekiamo tikslo?
Tie yra klausimai, kurių turime klausti
patys savęs. Kiekvienu atveju atsakymas
yra neigiamas.
Už visa tai yra vienas nesugriaunamas
faktas. Jokia civilizacija, žiūrint į ją isto
riniu būdu, negali ilgai ištverti, jei ji lau
žo pati ir leidžia žmonėms laužyti Dieviš
kuosius įsakymus, kurie yra duoti tvarky
ti žmonių ir tautų reikalams.
Taip baigia tas laikraštis.
Taigi, lengva viską atmesti. Bet ką pa
siūlysi į atmestųjų vietą? Lengva atmesti
Dievą, bet ką pasirinksi į jo vietą? Ar tuos
aukščiau minėtuosius dalykus, kurie žmo
gų daro tikrai nelaimingą?
Daugumas mūsų jau baigiame savo že
miškąją kelionę. Kokia buvo mūsų gyveni
mo linija? Ar tiesiai vedanti prie Dievo, ar
kreiva, ar visai nukrypusi klaidinga link
me? Tebūnie ji mums tiesi, nes mes Dievo
vaikai.

♦♦♦

Nepalik manęs, Viešpatie, mano Dieve,
nepasitrauk nuo manęs. Skubėk man padė
ti.
(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.
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AMERIKOS LIETUVIAI ISTORINIU MOMENTU
(ALTo 30 metų veikla)

6. Veiksnių gausumas
Veiksnių gausybė, atrodo, sukėlė rūpestį
ALTo viršūnėse, nes organizacijos suvažia
vimas 1952 m, lapkričio 21-22 d. d. išgirdo
tokį Simučio pareiškimą: „Amerikos lietu
vių vienybė privalėtų būti pavyzdys ki
tiems lietuvių veiksniams, šiandien neva
lia suvedinėti praeities sąskaitas ir trukdyti-ardyti darbą“. Į ALTą grįžęs tautinin
kų atstovas A. Olis pareiškė: „ALTas yra
vienintelis organas, kuris atstovauja vi
siems Amerikos lietuviams piliečiams. Tai
vienintelis organas, kuris gali paveikti
Amerikos valdžios nusistatymą Lietuvos
atžvilgiu. Dėl to visa lietuvių visuomenė
turi įsitikinti, kad tik per ALTą galima šį
svarbų darbą dirbti, nes Amerikos valdžia
skaitysis tik su Amerikos piliečių pareikš
tu balsu“.
Veiksnių konferencijos „koordinuotas“
(tą patį darbą tomis pačiomis priemonėmis
dirbti) Šimučio knygoje, galima sakyti, su
daro nuobodulio pasaką. Pavyzdžiui, 1954
metais „nutarta sukviesti visų Lietuvai
laisvinti veiksnių konferenciją geg. 18-19
d.“, sutarti „dar tiksliau koordinuoti visų
veiksnių veiklą“. Posėdyje dalyvavo: minis
ters Žadeikis, konsulas J. Eudrys, VLIKo
pirm. prel. M. Krupavičius, VLIKo tarybos
Vykdomojo komiteto pirm. K. Zaikauskas,
Lietuvos Laisvės komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas ir ALTo ketvertukas.
1956 m. rugsėjo 29-30 d. d. veiksnių at
stovai vėl renkasi (Vašingtone): ministeris Žadeikis, VLIKo ir LLK atstovai ir
ALTo viršūnė. Vėl nutarta „glaudžiau ben
dradarbiauti“, bet nutarimas, matyt, bergž
džiai nuskambėjo oru, nes Šimutis pasako
ja: „Tais pat metais New Yorke buvo su
kviesta dar vienas šiais metais veiksnių
pasitarimas“, pasidaręs išvadą, kad „tarp
tautinė padėtis bloga ir pavojinga: reika
lauja akylesni© budėjimo ir vieningesnės
bei stipresnės veiksnių veiklos“.
Šimutis nepasako, ar 1957 m. balandžio
13-14 d. d. veiksnių konferencija Vašing
tone vėl kėlė koordinavimo klausimą, bet
pastebi, jog ji pabrėžė realybę A. Olio žo
džių, kad tik Amerikos piliečių balsas Ame
rikos vyriausybę paveiktų, todėl nuspren
dė pritarti ALTo sumanytai peticijai Jung
tinėms Tautoms ir paprašė ALTą praverti
tam reikalui duris į Amerikos valdžios vir
šūnes. Dėl to pravėrimo veiksniai, sako,
vėliau buvo patenkinti ALTu.
Veiksnių painiojamasis vienas kitam po
kojų, atrodo, atgriso ir senųjų Amerikos
lietuvių visuomenei, nes Susivienijimo
(SLA) prezidentas P. Dargis, penktame
Amerikos lietuvių kongrese, kurį ALTas
sušaukė Bostone birželio 27-28 d. d., ties
mukai pareiškė: „Mažiau veiksnių, daugiau
veiksmo“. Bet 1959 m. ALTo ketvertukas
vėl posėdžiauja su „kitais laisvinimo veiks
niais“, ir vėl visi nutaria „labiau koordi
nuoti veiksnių darbus“. VLIKo atstovai
pranešė, kad tautininkai, pradėję pasitrau
kimo kadrilį dar 1955 m. Vokietijoj, vėl
grįžo į VLIKą, šiam jau apsigyvenus Ame
rikoje.
1961 m. balandžio 26-30 d. d. Vašingtone
vėl tartasi su „VLIKu, LLK ir Lietuvos pa
siuntinio pareigas einančiu Juozu Kajecku“
(ministeris Žadeikis mirė 1957 m.). Atsi
rado ir naujas veiksnys — bendras lietuvių,
latvių ir estų komitetas ■— Joint Baltic

American Committee, su kuriuo ALTo žmo
nės pradėjo kasmet posėdžiauti.
Tais pat metais galvą pakėlė ir ALTui
bene pats nemieliausias veiksnys — Ben
druomenė, kuri iš ALTui anuomet žadėtojo
grynai kultūrinio kelio pasuko į politinį.
Jos atstovas dr. P. Vileišis (Waterbury,
Conn.) lapkričio 16 d. telefonu pranešė,
kad Bendruomenės vadovybė telkia dele
gaciją pasimatyti su Amerikos prezidentu
Kennedžiu. Panašią delegaciją, talkinant
Kennedžio draugui adv. Jonui Grigaliui
(Boston, Mass.), ALTas pradėjo ruošti lap
kričio 11 d. Šimutis pasakoja: „Nebuvo
lengvas uždavinys susiderinti: gerokai pa
sibarta, pasikarščiuota, pasiginčyta“. Paga
liau sutarta šešių bendruomenindnkų ir
penkiolikos altiečių delegacija, su kuria
prezidentas Kennedys ir pasimatė 1962 m.
vasario 16 d.

VYT. SIRVYDAS

Tuoj po audiencijos, balandžio 28-30 d.
d., New Yorke vėl „veiksnių vadovybių“
konferencija, kuri „glaudesnio bendradar
biavimo klausimu“ tarėsi net „visą dieną
ir ilgą vakarą“. Bet ALTo vadovybė paju
to, kad gyvenimo eiga vis dėlto verčia per
tvarkyti senąją organizacijos struktūrą.
Nuspręsta priimti į ALTą kitų centrinių
organizacijų atstovus, vieton Vykdomojo
komiteto „ketvertuko“ sudaryti vienuoli
kos žmonių Centro valdybą. Informacijos
centrą New Yorke nutarta uždaryti, o jo
veiklą perkelti į Chicagoje naujai sukuria
mąjį ALTo biurą.
Sekančiais metais vėl „nepaprasta veiks
nių konferencija“ (1963), kurią šį kartą su
šaukė pats ALTas. Nutarta „rinktis daž
niau, plačiau vieni kitus informuoti ir, kur
galima, žygius daryti veiksnių bendromis
jėgomis“.
Jei sekančiais trejais metais (1964-1967)
ir būta tų dažnesnių susirinkimų, Šimutis
tai nutyli, tik iškelia ALTo dalyvavimą su
sidariusiame baltiečių komitete, kuris visų
taitiečių vardu žygiavo ALTo pramintu
keliu — spausti Vašingtoną. Tiesa, jis pla
čiau sustoja ties 1966 metų konferencija
Clevelande, kuri sausio 22-23 d. d. sutrau
kė ALTą, VLIKą, LLK ir Bendruomenę.
Lietuvos diplomatijai atstovavo dr. Bačkis.
šį kartą degamu klausimu buvo ne glaudes
nis veiksnių bendradarbiavimas, bet santy
kiai su lietuviais Lietuvoje, šimutis pasa
koja: „Daugiausia laiko praleista svarstant
laisvųjų lietuvių santykius su okupuota
Lietuva ir jos gyventojais“. Tačiau gyveni
mas pakišo ir kitą galvosūkį: „kylančią
iniciatyvą Lietuvai laisvinti šalia politinių
veiksnių“. Kitais žodžiais tariant, Amerikos
lietuvių visuomenėje atsirado nepasitenki
nimo veiksnių veiksniais ir noras paieškoti
„naujų“ kelių.
Šimutis kalba apie kitą veiksnių konfe
renciją Vašingtone 1967 m. spalio 21-22 d.
d. Ši vėl „plačiai svarstė bendravimo su
okupuota Lietuva klausimą“. Sekančiais
metais Chicagoje birželio 8 d. konferavo tik
du veiksniai: ALTas ir VLIKas, greta kon
sulo Daužvardžio. Nutarta vengti „duplikavimų ir nesusipratimų“ bei „suderinti in
formaciją“. Svarstyta aukų rinkimas Ame
rikos lietuvių visuomenėje. Pasak šimučio:
„Susitarta griežtai laikytis jau kiek seniau

Po Chicagos dangum
Iškilo nauji vienetai. Chicagoje yra me
ninių vienetų, tačiau, matyt, ne visi į juos
įsitraukia, ir kuriami nauji vienetai, štai
neseniai praėjo pusiau slapta žinia, kad
įsikūrė nauja lietuviška opera miesto cen
tre. M. Vizgaitienė suorganizavo dzūkų
kvartetą, kurio pirmasis pasirodymas įvyks
lapkričio 18 d. Jam akompanuoja muz. J.
Sodaitis. Jau kuris laikas kai kur pasirodo
„Dainuojančios sesės“, oktetas, kuriam va
dovauja Variaikojienė. Chicagos skaučių ir
skautų ansamblis pirmą kartą Jaunimo
Centre pasirodo lapkr. 12 ir 19 d. „Laisv.
Lietuva“ skelbia, kad trys sesutės Drūty
tės sudarę trio. Jos yra atkeliavusios iš
Anglijos ir išpildys pirmą kartą programą
lapkr. 25 d.
Lietuvių Fondas. Dešimties metų veiklos
užbaigimo balius įvyko spalio 28 d. Jauni
mo Centre. Jį atidarė LF reikalų ved. Rėk
laitis, sveikinimo žodį tarė gen. kons. A.
Simutis iš New Yorko. Jis pažymėjo, kad
mes visi baigiame sukrauti Lietuvai gerą
kraitį. Ką darome čia, išeivijoj, ten Lietu
voj žmonės džiaugiasi ir jaučia visus veiks
mus Lietuvai. Jų viltis, prisikėlimo dvasia
jaučiama, nors Sovietų Rusija lietuvius
laika, kad prakeiktoji lietuvių nacija ner ori jiems pasiduoti. Konsulo žodžiai buvo
šiltai palydėti.
Meninėj daly, kurią pravedė B. Briedie
nė, paskaityta Mačernio ir B. Erazdžionio
po e lėraštį. Solistai St. Baras ir Stankaitytė išpildė keletą dainų ir arijų. Sol. Ba
ras labai puikiai atliko savo dainas. Po to
buvo vakarienė, kurią malda pradėjo kun.
Zaremba. Šokiams grojo Stelmokas. Salėje
buvo narių, padidinusių savo įnašus ar
naujai įstojusių su 100 dol. šis vajus ir
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vakaras davė Lietuvių Fondui daugiau
kaip 10 tūkst. dolerių. Abu solistai daina
vo veltui.
Dabar LF yra 3106 nariai, tarp jų dau
giau kaip 200 mirusių. LF pirmininku yra
dr. J. Valaitis. LF paskirs 54 tūkst. lietuvy
bei.
Lietuvių Televizija. Spalio 28 d. B. Pakš
to salėje jos suruoštasis vakaras praėjo
gražioj nuotaikoj, nors tą pačią dieną vyko
dar kelių organizacijų parengimai. Jauna
besimokanti dainininkė D. Eidukaitė padai
navo keletą dainų. Iš šio parengimo liks
pelno, kuris labai reikalingas programoms.
Buvo ir atskirų aukotojų.
Diplomato paminė., imas/ Lietuviškoji
Chicagos visuomenė prisiminė ir pagerbė
prieš metus mus palikusį gen. kons. dr.
Petrą Daužvardį. Buvo iškilmingos pamal
dos Šv. Kryžiaus bažnyčioje, paminklo ati
darymas ir akademija. Gen. kons. A. Simu
tis nušvietė jo darbus.
Velionis Daužvardis buvo visų mylimas
ir gerbiamas.
Prisiminimą rengė ALTas.
„Kario“ žurnalo parėmimas. Spalio 29 d.
JC įvyko šiam vieninteliam laisvajame pa
saulyje einančiam karinės minties žurna
lui „Kariui“ kavutės pobūdžio parengimas.
„Dainuojanč'.os sesės“ išpildė dainų, buvo
filmas. Sutelkti keli šimtai dolerių sustip
rins „Karį“.
Paroda. Spalio 29 d. Liet. Tautiniuo
se namuose įvyko dail. Jad. Paukštienės
dailės darbų parodos atidarymas. Gaila,
kad tą dieną vėl įvyko keli žymesni
parengimai, tačiau žmonių ir čia netrūko.

Bal. Brazdžionis

padaryto susitarimo: Vasario 16 minėji
muose surinktos aukos skiriamos išimtinai
ALTui, Ikuris žymią dalį paskiria VLIKul.
Pastarojo palaikomas Tautos fondas aukas
rinks kitu pasirinktu metų laiku ir dieną“.

ALTo vicepirmininkas Teodoras Blinstrubas 1969 m. raportavo, kad „santykiai su
VLIKu labai geri“, tik prasidėjo trintis su
Bendruomene, nes ji atmetė ankstyvesnius
susitarimus dėl darbo pasidalijimo ir Va
sario 16 minėjimuose surenkamųjų aukų.
ALTas darė pastangų sutelkti apie save
platesnę visuomenę: steigė skyrius koloni
jose (šimutis neiškelia — kiek), rengė ra
jonines konferencijas (1944 m. jų būta de
vynių) ir šaukė Amerikos lietuvių kongre
sus, kurių jau buvo septyni. Pirmasis kon
gresas įvyko Pittsburge 1943 m. rugsėjo 23 d. d., paskutinis Detroite 1969 m. rugpjū
čio 30-31 d. d.
Į pirmąjį atvyko 500 įvairių draugijų at
stovų ir suplaukė $6.000 aukų. Kongresas
priėmė ALTo statutą ir nutarė organizuoti
bendrą visiems Amerikos lietuviams šalpos
fondą (vėliau sudarytąjį BALFą). į antrą
jį kongresą Chicagoje (1945 m. lapkričio
29-30 d. d.) atstovų buvo nuo 900 organiza
cijų, o aukų atėjo $17.528,78. Kongresas
ALTO tarybą padidino iki 27 narių, tačiau
vairą palikdamas trijulės rankose. I tretį
jį kongresą (New Yorke 1949 m. lapkričio
4-6 d. d.) atvyko atstovų nuo 750 draugijų,
o aukų suplaukė $15.539,06. Kongresą svei
kino prezidentas Trumanas, o kalbą pasakė
New Yorko valstijos gubernatorius John
Dewey. Dalyvavo keturi VLIKo atstovai ir
iš Romos atvažiavęs Lietuvos diplomatas
S. Lozoraitis.

LIETUVOJE
POKALBIAI SU UGNE KARVELIS
Rašytojų sąjungos pakviesta, 10 dienų
Lietuvoje viešėjo Paryžiaus Galimaro lei
dyklos užsienio literatūros skyriaus direk
torė Ugnė Karvelis, su 'kuria, kaip „Lite
ratūroje ir mene“ rašoma, buvo aptartos
lietuvių rašytojų kūrinių vertimo į pran
cūzų kalbą sąlygos.
Šiuo metu esančios galimybės parengti
prancūzų kalba lietuvių poezijos ir apsa
kymų antologijas, o taip pat vieną kitą
stambiosios prozos vertimą. Galimaro lei
dykla pasistengsianti paieškoti vertėjų.
U. Karvelis pasiūliusi parengti ir išleis
ti Paryžiuje lietuvių liaudies medžio skulp
tūros fotografijų albumą, kuris turėsiąs pa
sisekimo. Buvę tartasi dr dėl galimybių iš
leisti Prancūzijoje M. K. Čiurlionio kūri
nių reprodukcijas.
Be kita ko, U. Karvelis yra Vokietijoje
gyvenančio žymiojo veikėjo dr. P. Karve
lio duktė.

LITUANISTIKOS BARUOSE

MIRĖ PROF. VYTAUTAS
GIRDZIJAUSKAS
Spalio 24 d. Vilniuje mirė Lietuvos moks
lų akademijos narys korespc .-.dentas, me
dicinos mokslų daktaras prof. Vytautas
Girdzijauskas, gimęs 1904. VI. 2 Šauklių
kaime, Šimkaičių vis., Raseinių aps.
Baigęs Raseinių gimnaziją ir V. D. Uni
versiteto medicinos fakultetą, buvo palik
tas dirbti mikrobiologijos laborantu, vė
liau asistentu. Specializavosi Vienoje, Pa
ryžiuje ir Berlyne.
Pirmosios okupacijos metais gavo profe
soriaus titulą, paskirtas katedros vedėju ir
sveikatos apsaugos liaudies komisaru. Ka
ro metu dirbo Permėje medicinos instituto
epidemiologijos katedros vedėju, o nuo 1943
m. profesoriavo Maskvos centriniame gy
dytojų tobulinimosi institute. 1944-1963 m.
Vilniaus universiteto mikrobiologijos ka
tedros vedėjas.
Nuo 1946 m. Lietuvos mokslų akademi
jos narys korespondentas, 1945-1957 m. eks
perimentinės medicinos instituto direkto
rius, 1963-1972 im. mokslų akademijos che
mijos ir biologijos mokslų skyriaus akade
mikas sekretorius.
Yra parašęs keliasdešimt savo specialy
bės darbų ir su kitais autoriais „Medicini
nės mikrobiologijos praktinį vadovą“.

Vilniuje dviem tomais išleista literatū
ros mokslininko Jurgio Lebedžio straips
niai ir studijos apie senąją lietuvių litera
tūrą, literatūrinių leidinių ir vadovėlių re
SPEKULIANTAI GINTARO DIRBINIAIS
cenzijos, paskaitos.
Leidinys pavadintas „Lituanistikos ba
Vadinamoji Vidaus Reikalų ministerija
ruose“.
ok. Lietuvoje paskelbė, kad per pirmuosius
J. Lebedys yra miręs 1970 m.
aštuonis šių metų mėnesius Druskininkuo
se „išaiškinta daugiau kaip 80 smulkių spe
PROF. M. MARCINKEVIČIAUS
kuliantų“ gintaro dirbiniais. Jie nubausti
„administracine tvarka“ („Literatūra ir
SUKAKTIS
(ELTA)
Vilniaus universitetas iškilmingai pami Menas“, 1972. IX. 30).
nėjo savo medicinos fakulteto profesoriaus,
medicinos mokslų daktaro Mykolo Marcin LIETUVOS RAŠYTOJAI SKAITMENIMIS
Kalbėdamas Lietuvos rašytojų sąjungos
kevičiaus 80 m. amžiaus sukaktį.
partinės organizacijos susirinkime, sąjun
gos pirm. A. Bieliauskas sakė, kad rašyto
jų sąjunga šiuo metu turi 143 narius. Per
MEDALIAI MECHANIZATORIAMS
pastaruosius dvejus metus priimti 25 nau
Nuimant derlių, Sov. Sąjungoje 5.000 me
ji nariai.
chanizatorių gaus aukso, sidabro ir bron
56 rašytojų sąjungos nariai yra komu
zos medalius.
nistai.
Kaip atsakingas pareigūnas pasakė, šį
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos jaunųjų ra
met neregėtai daug apdovanojimų, bet piūšytojų sekcijos turi iš viso apie 100 narių.
ties metu buvę ispartuoliškai dirbta.
Iš per dvejus metus išleistų 102 knygų
Tų medalių gauna Kazachstano mecha
51 yra jaunųjų autorių.
nizatoriai 2.060, Altajaus 650, Omsko ir
Partinio biuro sekretorium išrinktas
Novosibirsko sričių 240.
„Pergalės“ žurnalo vyr. redaktorius poetas
Kad galėtų turėti teisę į medalį, kombai
nininkas per 6 darbo dienas turėjo 200 hek Algimantas Baltakis.

Ketvirtasis kongresas Chicagoje (1953
m.) teturėjo atstovų nuo 314 draugijų, bet
aukų suplaukė $15.000. šimutis pateikė
ALTo trylikos metų veiklą. Sako: 1) budė
ta, kad JAV nepripažintų Lietuvos aneksi
jos; 2) kovota prieš Sovietijos melus ir kės
lus; 3) penkissyk lankyta Amerikos prezi
dentai; ir 4) Amerikos viešoji opinija veik
ta per Informacijos centrą New Yorke. Iž
dininkas M. Vaidyla paskelbė, kad per 10
metų ALTo iždas turėjo pajamų $397.537,00.
Išlaidų administracijai būta $36.143,94,
VLIKui duota $19.305,77.
Penktąjį Amerikos lietuvių kongresą
sveikino prezidentas Eisenhoweris (Bosto tarų plot'e nukirsti javus arba per 10 dienų
ne 1958 m. birželio 27-28 d. d.), be to, 29 prikulti 5.500 centnerių ir dar pataupyti
senatoriai ir 55 kongresmanai. Susivieniji degalų ir tepalų ir prižiūrėti mašiną.
mo Amerikos Lietuvių prezidentas P. Dar
gis čia pareiškė būdingą senųjų Amerikos
KUR GERIAUSIA GYVENTI?
lietuvių troškimą: „Mažiau veiksnių, dau
Britų „The Sunday Times“ paskelbė šiek
giau veiksmo“.
tiek statistinių duomenų, kaip atrodo už
šeštasis kongresas buvo sušauktas Ame darbiai ir išlaidos tuose kraštuose, kurie
rikos sostinėje Vašingtone (1964 m. birže iki šiol sudarė Europos Ekonominę Ben
lio 25-28 d. d.). Atvyko 527 atstovai, bet Ši druomenę ir kurie dabar į ją įsijungia.
mutis nepasako, nuo 'kiek draugijų. Sako,
Prancūzija turi 50,33 mil. gyventojų, vi
būta „200 jaunimo“, 'bet ar svečiais, ar de dutinis savaitinis uždarbis 37 sv., tam tik
legatais, tai neparyškinama. Nepasakyta ir rų parinktų prekių pirkinys (po svarą
kiek aukų suplaukė. Kongresą sveikino 18 druskos, cukraus, kumpio, sviesto, tuzinas
senatorių ir 48 kongresmanai. Paskaitas kiaušinių, stiklainis kavos) kainuoja 3,55
skaitė: prof. V. Vardys, kun. Bagdanavi- sv., trijų miegamųjų namas 19.000 sv.
čius ir prof. D. Krivickas.
Vakarų Vokietija — 58,71 mil. gyventojų,
Septintajame kongrese (Detroite 1969 uždarbis 44 sv., pirkinys 2,11 sv., namas
m. rugpjūčio 30-31 d .d.) dalyvavo 253 at 29.000 sv.
stovai (nepasakyta, nuo kiek draugijų).
Italija — 54,50 mil. gyventojų, uždarbis
Nutylimos ir suplaukusios aukos. ALT iž 39 sv., pirkinys 2,36 sv., namas 21.000 sv.
de, sako, būta $28.734,14.
Belgija — 9,65 mil. gyventojų, uždarbis
Pateikdamas Kersteno raportą anglų kal 41 sv., pirkinys 2,33 sv., namas 15.500 sv.
Liuksemburgas — 0,34 mil. gyventojų,
ba, šimutis plačiai išdėsto ir ALTo vaid
menį šį Amerikos Kongreso komitetą su uždarbis 37 sv., pirkinys 2,20 sv.. namas
18.000 sv.
darant ir jo darbams padedant.
Olandija — 12,87 mil. gyventojų, uždar
Aišku, gaila, kad šimutis savo knygą,
kurios išleidimas kainavo $13.000, rašė ne bis 36 sv., pirkinys 1,90 sv., namas 12.000
kaip istorikas, bet kaip Amerikos katalikų sv.
Didžioji Britanija — 55,53 mil. gyvento
srovės veikėjas „impresionistas“. Tačiau,
ją skaitydamas, senasis Amerikos lietuvis, jų, uždarbis 31 sv., pirkinys 1,14 sv., namas
išgyvenęs savo srovių nežmoniškai aitrias 15.000 sv.
Airija — 2,97 mil. gyventojų, uždarbis
kovas, pasididžiuos, kad Lietuvos nelaimės
valandoje „srovininkai“ rado savyje tiek 29 sv., pirkinys 1,46 sv., namas 5.500 sv.
Danija — 4,91 mil. gyventojų, uždarbis
lietuviškos savijautos, jog suorganizavo
bendrą Amerikos lietuvių tarybą ir joje 46 sv., pirkinys 2,16 sv., namas 21.000 sv.
Norint gerai gyventi, reikėtų eiti dirbti į
per 30 metų džentelmeniškai dirbo, kiek
galėjo, stengdamasis padėti sunkioje tarp Daniją arba Vakarų Vokietiją, kur didžiau
tautinėje būklėje atsidūrusiai nepriklauso si uždarbiai, druskos, cukraus, kumpio,
mai Lietuvos valstybei. ALTo darbais gali sviesto ir kavos pirkti pabėgėti į Britaniją,
teisėtai didžiuotis bet kuris senasis Ameri bet namus nusipirkti ir gyventi Airijoje.
kos lietuvis: katalikas, tautininkas, socia
listas, sandarietis ir nepartinis.
JAV — SOV. SĄJUNGOS PREKYBOS
Dabar ALTas yra „naujųjų“ lietuvių
SUTARTIS
rankose, kaip ir visi kiti veiksniai, ku
riems, SLA prezidento Dargio žodžiais, rei
JAV ir Sov. Sąjunga pasirašė prekybos
kia „daugiau veiksmo“. Į ateitį žiūrint ir sutartį, pagal kurią per trejus metus numa
spėliojant, atrodo, jo linkėjimas „mažiau toma tarp abiejų kraštų padidinti preky
veiksnių“ įvyks ta prasme, kad visų veiks bos apyvartą ne mažiau kaip tris kartus.
nių vietą užims vienui viena Bendruomenė.
Ligi šiol, 'besitariant dėl šios sutarties,
vis iškildavo stambių kliūčių. Dabar jos,
atrodo, jau nugalėtos. Sutartį vykdant, abi
pusės viena kitos kraštuose net steigs ben
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
droves.
Ligi šiol JAV netaikė Sov. Sąjungai mui
tų ir kitų lengvatų, kuriomis naudojasi ki
MUS ŠELPIA KITATAUČIAI
ti Amerikos partneriai. Dabar ir Sov. Są
Prieš kelias savaites Corbyj e gyvenantis junga jau pradės tokiomis lengvatomis
lietuvis M. V. per neapsižiūrėjimą pametė naudotis, bet pirma kongresas turės sutar
tį patvirtinti, o tai galės būti atlikta se
25 svarus.
Kai vietinė spauda tą įvykį paskelbė, kančių metų pradžioje.
tuojau susirado mielaširdingų žmonių: vie
Sutartis numato sumažinti į JAV įveža
nas prisiuntė 20 sv., kitas 5 sv., o dar 5 sv. moms sovietinėms prekėms muitus (vodkos galiono muitas yra 5 dol., numatoma
buvo prisiųsti redakcijom
Tai vis gauta iš kitataučių. O mūsų ne 1,25 dol., kaviarui buvo 30 procentų mui
buvo pasirūpinta parinkti nors vieną kitą tas, bus 15 proc.). Tikimasi, kad apyvarta
svariuką. Ar nebūtų buvę lietuviškiau, kad pasieks iki pusantro milijardo dolerių per
lietuviai sušelptų savo tautietį? Ar esame metus. Dabar Sov. Sąjunga prie Karnos
artimi ir užjaučiantys, kai kam nors iš upės statydinasi milžinišką sunkvežimių
mūsų pasitaiko nelaimė?
fabriką, ir JAV galės pasitarnauti įrengi
mais.
J. Liobė

PAMINĖTAS V. KRĖVĖ
Lietuvos spaudoje paminėta JAV miru
sio žymiojo mūsų literatūros klasiko, „Dai
navos šalies senų žmonių padavimų“,
„Šiaudinės pastogės“, „Šarūno“ ir kitų kū
rinių autoriaus Vinco Krėvės gimimo 90
m. sukaktis.

INDIJOS SVEČIAI LIETUVOJE
Lietuvoje lankėsi iš Indijos poetė V.
Lakšmikantama, Kašmyro nacionalinių
muziejų direktorius P. Pušpas ir filologijos
profesorius A. Sururas.

LENKŲ RAŠYTOJAI LIETUVOJE
Vilniuje lankėsi lenkų rašytojas J. Guščia ir poetas R. Doneckis.

SVEIKINIMAI MASKVAI
Spalio 23 d. Kremliuje suruoštas lietuvių
literatūros vakaras.
Išvakarėse, spalio 22 d., „Tiesa“ išsi
spausdino entuziastišką vedamąjį „Sveika.
Maskva!“
Straipsnyje iškeliami rusų nuopelnai ir
rusų kalbos vertingumas tautinėms kultū
roms plačiai pasklisti.

RESTORANAS „LIETUVA“ DONECKE
Donecke statomas restoranas „Lietuva“.
Baldai jam buvo užsakyti pagaminti
Kauno baldų kombinatui. Jie baigti ga
minti. Restoranas būsiąs įrengtas lietuviš
kais motyvais.

IŠ UDMURTIJOS DEBIOSŲ Į SIMNĄ
Debiosuose, Udmurtijoje, karo metu bu
vo apsistoję lietuvių, ten buvo įsikūrusi ir
lietuvių vaikų prieglauda. Dėl to debiosiečiai, kaip „Tiesa“ rašo, lietuvių vis neuž
miršta, ypač dažnai juos prisimenąs vieti
nis laikraštis, kurio vienas numeris buvęs
atsiųstas Alytaus partijos komitetui su pa
siūlymu užmegzti draugystę.
Partijos komitetas perdavė laišką vykdy
ti Simno tarybiniam ūkiui, ir štai į Simną
iš Debiosų padraugauti atvyko rajono ko
miteto sekretorė, žemės ūkio valdybos vir
šininkas, vieno kolūkio pirmininkas, kito
partinės organizacijos sekretorius, o trečio
agronomas.

MOKYKLA PRIE ŠVENTOSIOS
Pivonijoje, kairiajame šventosios upės
krante, projektuojamas naujas Ukmergės
miesto gyvenamasis rajonas, kuriame gy
vensią 12 tūkst. žmonių.
Bet tai dar tik projektas. O baigta ten
statyti vidurinė mokykla 1.392 mokiniams.
Prie mokyklos yra bendrabutis 160 vietų.
Be kita ko, rašoma, kad Ukmergės rajo
no kaimuose yra 11 vidurinių mokyklų.

„Nešvara turi būti pirmoj vietoj, netgi
vasarą“.
(Iš sanitarinio biuletenio)

**•

„Ligonė iš vidaus ligų pusės yra sveika“.
(Iš poliklinikos pažymos)
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EUROPOS LIETUVIS
ledinio Bazaro, (kuris įvyks gruodžio 1-2-3
dienomis Latvių namuose, ir visus maloniai
kviečiame atsilankyti, šiais metais Bazaras bus pravedamas lietuvių moterų.
Eungardų šeima emigravo į Australiją
Ačiū ir laukiame
1956 m. rugpiūčio mėn. Angelė tuomet te
L. L. M. Dainava
buvo tik 5 m. amžiaus. Tenai Eungardai
įsikūrė North Geelonge (Victoria).
V. S. Puidokai surengė jai sutiktuves ir
susipažinimo vakarą Sporto ir Socialinio KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
klubo salėje spalio 21 d. Dalyvavo apie
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
150 žmonių.
kričio 25 d., šeštadienį, 6 vai., lenkų atsar
Angelė yra baigusi Sacred Heart College gos karių klubo salėje, Whitefriars Lane,
Australijoje. Čia numato gilinti mokslą.
Coventry, rengia

Europos Lietuvių Kronikų
THE BRITISH LEAGUE FOR EUROPEAN
FREEDOM ATSIŠAUKIMAS

Su šiuo „E. L.“ nr. išsiunčiame po kele
tą lapelių-atsišaukimų; „E. L.“ skaitytojai
prašomi susipažinti su lapelio turiniu ir
supažindinti savo pažįstamus, draugus ar
kaimynus.
Galintieji išplatinti daugiau šių lapelių,
gali jų gauti Lietuvių Namuose Londone.
KNYGOS PARDUODAMOS IR
DOVANOJAMOS

EiBLS Centrinio Skyriaus Biblioteka tu
ri nemažą ki Jcį atliekamų, jau vartotų kny
gųJas biblioteka perleis mokykloms bei vi
suomeninėms organizacijoms nemokamai.
Privatiems asmenims biblioteka parduo
da po 20 penų neįrištą ir po 40 penų įrištą
■ knygą.

LONDONAS
BRADFORD© LIETUVIŲ „VYTIES“
KLUBAS ATVYKSTA Į LONDONĄ

COVENTRY

Kariuomenės šventės Minėjimą.

Angelija Bungardaitė ir Viktorija ir Sta
sys Puidokai maloniai dėkoja visiems už
atsilankymą ir dovanėles, įteiktas Angelijos sugrįžimo į Londoną proga.
Nuoširdžai dėkojame F. Senkuvienei už
gražiai papuoštą salę ir draugams, kurie
padėjo suruošti linksmą pobūvį.
KUN. DR. K. A. MATULAIČIO, MIC,
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Spalio 21 d. suėjo 55 metai, kai kun. dr.
K. A. Matulaitis, MIC, Petrapilio Dvasinė
je Akademijoje (buvo įšventintas į kunigus.
Ta proga sekmadienį, spalio 22 d., jis
atnašavo padėkos Mišias Lietuvių bažny
čioje.
Po pamaldų bažnytinio choro vedėjas
Justas Černis su choru, pasveikindami ir
linkėdami sveikatos ir ilgų metų, įteikė
kun. dr. K. A. Matulaičiui didžiulę gyvų
gėlių vazą, kaip padėką už kunigišką ir
tautinį darbą tarp Londono lietuvių.

Tai dienai programoje numatoma paskai
ta. šokiai, loterija ir Jet. Šokiams iki 1 vai.
ryto gros E. Dragūno vadovaujamas „Avon“
orkestras. Baras su įvairiais gėrimais ir
užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. nakties.
Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti, ir praleisite links
mai laiką savųjų tarpe.
Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
Lapkrityje

Lapkričio 2 d., Vėlinėse, Liet, židinyje už
minusius buvo Mišios 8 vai. vakare. Seks
gedulingi mišparai per visą oktavą 8 vai.
vakarais. Ypatingu būdu per visą lapkritį
Židinys Skiria gedulingas pamaldas.
Lapkričio 5 d. po liet, pamaldų Židinyje
11.15 vai. bendrai lankytos kapinės, kur
jau turime liet', skyrių ir jame palaidotų.

Lapkričio 11 d. (šeštadienį) vakare, apie
6 vai., atvyksta „Vyties“ klubo ekskursija
į Londono Sporto ir Socialinį klubą. Eks
kursija pasiliks Londone iki sekmadienio
popiečio.
Kluibo vadovybė rengia susipažinimo po
būvį, kuris prasidės apie 7 vai. vak. Kvie
čiami londoniečiai dalyvauti tame vakare.
Norintieji dalyvauti prašomi užsirašyti pas
SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE
S. Kasparą, J. Parulį, K. Urbonienę.
Lietuvių Namuose keletui dienų buvo ap KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Svečiams reikalingos nakvynės. Kas tuo
gali pasitarnauti, prašomi pranešti S. Kas sistoję svečiai St. Markevičius iš WolverL. V. S. „Ramovės“ Manchesterio Sky
parui telefonu 980-8159 arba J. Paruliui hamptono ir J. Kazickas iš Birminghamo. rius lapkričio 11 d., šeštadienį, 5.30 vai. po
tel. 739-9240.
piet, Lietuvių klubo patalpose, 121 Middle
ANTANAS BRAŽDYS PARODOSE
„Vyties“ klubo svečiai dalyvaus pamal
ton Rd., Crumpsall, Manchester 8, rengia
Skulptorius
Antanas
Braidys
lapkričio
dose Lietuvių Bažnyčioje.
kariuomenės šventės minėjimą.
mėn. pabaigoje su savo darbais pasirodys
Programoje: kpt. V. Andruškevičiaus pa
KALĖDINIS BAZARAS
Anely Juda galerijoje Londone.
skaita ir meninė dalis, kurios metu pasiro
šiuo
metu
2
jo
darbai
yra
išstatyti
ShefPabaltiečių moterų kalėdinis bazaras šį
dys V. Barauskaitės vadovaujami jaunieji
met įvyks gruodžio 1, 2 ir 3 dienomis nuo 4 fielde ryšium su to miesto festivaliu su skautai su dainomis ir tautiniais šokais,
iki 9 vai. Latvių namuose (72, Queensbo- ruoštoje skulptūros parodoje. Sheffieldas bus deklamuojama eilėraščiai.
rough Terrace, Bayswater, London W. 2). yra plieno miestas, dėl to ir parodoje da
Baras veiks iki 11 vai. vakaro.
Kaip visada, jame dainavietės dalyvauja ir lyvauja skulptoriai, apie 10 jų, kurie savo
Šokiai bus iki 11.30 vai.
darbams naudoja plieną.
•atstovauja lietuviškam kampeliui.
Kviečiami visi iš toliau ir arti atvykti į
Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir tuo
minėjimą praleisti laiko lietuviškoj nuotai
DAINAVA DĖKOJA
pačiu paremti dainaviečių veiklą.
>
koj.
Šaltiems vėjams pučiant Portobello gatNorintieji prisidėti prie šito bazaro ruo
Skyriaus Valdyba
šimo, aukas ir daiktus gali siųsti: „Daina vte, sušilusios dainaįvietėi prekiavo savo
va“, 1, Ladbroke Gardens, London, W. 1. turguje — „dumble sale“.
RAMOVĖNAI PADĖS VAINIKĄ
Jau pats laikas pradėti skirstyti kalėdi
Iš anksto dėkojame.
L. L. M. „Dainavos“ Sambūrio Valdyba nes dovanas mūsų remiamiesiems. ArtėL. V. S. „Ramovės“ Manchesterio skyrius
j an t šaltai žiemai, iš atrinktų geresnių rūbų lapkričio 12 d., sekmadienį, punktualiai 10
SPANISH FIESTA
reikia pasiųsti siuntinius į Lenkiją ten vai. ryto, padės vainiką ant nežinomo ka
Londono šeštadieninė Mokykla lapkričio vargstantiems lietuviams, iš kurių gauna rio kapo kartu su anglų policijosikariuomeme krūvas laiškų su paramos prašymais. nės daliniais ir organizacijomis Eccles
18 d., šeštadienį, rengia
Taip pat reikia paremti jaunimo sambū mieste, kaip ir kitais metais iki šiol dau
TIPIŠKAI ISPANIŠKĄ VAKARĄ
rius, Vasario 16 gimnaziją ir t. t., todėl gelį kartų.
Kviečiame ramovėnus ir visus lietuvius,
Londono Lietuvių Sporto ir Socialiniame esame labai patenkintos, papildžiusios Dai
Klube, 345a Victoria Park Rd., London, navos kasą. Turgelis davė £57 gryno pel kais galite, dalyvauti šiose iškilmėse.
Visi renkasi prie britų legiono klubo
no.
E. 9.
Dainava širdingai dėkoja visiems, prisi Chadwick Road, Eccles.
Ispaniškas kabaretas, ispaniškas mais
dėjusiais savo darbu. Ypatingas ačiū jau
Skyriaus Valdyba
tas ir vynas.
najam A. Jurui, jau antri metai atliekan
Programą atliks ispanai.
čiam viso krovinio transportą, taip pat Ka GLOUCESTERYS
Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai.
zimierui Makūnui, V. Ribokams; Vytautui
Gros kontinentalinė muzika.
PADĖKA
Įėjimas £1.50, įskaitant maistą. Bilietai Keriui ir V. Usovičiui už budėjimą prie
Ryšium su DBLS Gloucesterio skyr. pir
pardavinėjami tik iš anksto, visos vietos įėjimo ir visai krūvai mūsų merginų: Jad mininko a. a. Kazimiero Stonaičio mirtimi
vygai Augaitytei, Daliai Briedytei, Rūtai tariame širdingiausią ačiū kun. S. Matuliui
rezervuotos.
Gaputytei, Nijolei Kutkutei, Dainai Traš- l už palydėjimą į kapines, atlaikymą religiBilietus galima įsigyti per V. Jurienę ir kytei, Inai Varkalaitei už didelę pagalbą
I nių apeigų ir už paskutinius atsisveikini
F. Senkuvienę, telef. 739 8734.
ruošiant ir pravedant turgelį.
mo žodžius. Nuoširdžiausias ačiū DELS
Pats
didžiausiai
ačiū,
žinoma,
visiems
SUTIKTUVĖS ANGELEI BUNGARDAITEI
Centro Valdybos Sekretoriui A. PranskūSpalio 17 d. iš Australijos grįžo į savo tautiečiams taip dosniai atsiliepusiems į nui, kuris, nepaisydamas tolimos kelionės
gimtinę Salomėjos ir Liūdo Bungardų duk rinkimo vajų.
ir nuovargio, daug padėjo mums ir tarė
Dabar tikimės, kad sulauksime lygiai to paskutinius atsisveikinimo žodžius. Ačiū
tė Angelė — pas savo motinos seserį Vik
kio pat dosnumo loterijai Pabaltiečių Ka- Bradfordo kultūros reikalų vedėjui A. Bu
toriją ir Stasi Puidokus.
čiui ir poniai už dalyvavimą laidotuvėse ir
tarusiam a. a. Kazimierui pagerbti paskuti
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972
nius atsisveikinimo žodžius. Ačiū A. Valentukevičiui ir K. Basevičiui iš Stroudo,
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
ačiū
DBLS Gloucesterio skyr. Sekretoriui
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
V. Cibulskui ir iždininkui K. Pabrėžai,
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.
daug padėjusioms visuose reikaluose, ačiū
A. Kučinskienei, G. Bieliūnienei, E. Bri
MIŠRUS KALĖDINIS 1972
tain už visą tvarką namuose ir daug padė
jusioms.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
Širdingiausias ačiū už vainikus DBLS
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė
Centro Valdybai, Bradfordo Skyriaus ir
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3
Klubo valdyboms, Gloucesterio ir Stroudo
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
Valdybai ir nariams, iš Stroudo visiems
tei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
draugams, iš Fromes P. S. Barkauskams, A.
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių
£45.00
A. Kušneraičiams, B. P. Batakiams, A. Rū
siui, P. Lučkauskui, P. Bielskui, Bieliūnų
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

MANCHESTERIS

Komplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė
lėtų arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp
lene medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai
vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00,
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės
0.75

(Į mūsų kainas muitas yra įskaitytas).
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir 1.1.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti irpiniigus.
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic(Z. Stores
Ltd.
Juras),
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.
Kiekvieno siuntinio pristatymasgarantuotas.

DBLS TARYBOS PASITARIMAS
Spalio 21d. Manchesterio Liet. Soc. Klu
be įvyko DBLS Tarybos pasitarimas, ku
riame dalyvavo: A. Bučys (Tarybos pirm.),,
K. Bivainis (sekr.), J. Maslauskas ir dr. S.
Kuzminskas; DBLS Centro Valdybos pirm.
J. Alkis. Sekr. A. Pranskūnas, LNB Valdy
bos pirm. S. Nenortas: Skyrių atstovai:
Bradfordo — J. Adomonis, Boltono — N.
Vaineikis ir J. Banys, Halifaxo — rašyt.
R. Giedraitis. Leigh — J. Blažys ir A. Bruzgys. Nottinghamo — J. Damoševičius su
žmona, Manchesterio — A. Jaloveckas, K.
Steponavičius, V. Kupstys, S. Lauruvėnas,
Prestono — S. Macūra, M. Ramonas ir A.
Smuilys, Rochdalės — D. Banaitis ir V.
Kavaliauskas. Be DBLS pareigūnų, į pasi
tarimą atsilankė: Bradfordo Vyties klubo
pirm. S. Grybas, Manchesterio Soc. klubo
pirm. J. Virbickas, socialdemokratų atst.
V. Motuzą, skautų skt. J. Maslauskas ir skt.
A. Jakimavičius, Jaunimo sąjungos atst.
A. Gasiūnas ir J. Podvoiskis, DBLS Man
chesterio skyr. garbės narys mokyt. D. Dainauskas ir eilė svečių.
Pasitarimą atidarė Tarybos pirm. A. Bu
čys. Jis visus širdingai sveikino ir kvietė
gausiai dalyvauti diskusijose. Nepasigailė
jo gražių žodžių susirinkusiems savo svei
kinimuose DBLS pirm. J. Alkis ir Liet. Na
mų Bendrovės pirm. S. Nenortas. Prezidiu
mą sudarė: pirm. A. Bučys ir sekr. D. Ba
naitis.
įžanginiame žodyje Tarybos pirm. A.
Bučys išsamiai aptarė susidariusias proble
mas (jo žodis išspausdintas „Europos Lie
tuvio“ Nr. 43). ši prasminga kalba palydė
ta katutėmis.
Darbotvarkė po trumpų diskusijų ir pa
aiškinimų priimta be pakeitimų.
DBLS veiklos pagyvinimas

yra ne vien Centro Valdybos reikalas, bet'
visų mūsų, lietuvių, ir jam be galo malonu
šiame suvažiavime išgirsti tiek susirūpini
mo ir pasiūlymų Sąjungos reikalais.
Bendradarbiavimas su kitomis
organizacijomis ir tautybėmis

Centro Valdyba Londone nepraleidžia nė
vienos progos drauge su kitomis organiza
cijomis ir tautybėmis, kai tik iškyla rei
kalas, ruošti demonstracijas prieš okupan
tus rusus.
,
Taip pat ruošiami reprezentaciniai suėji
mai bei minėjimai.
Bradfordo lietuviai yra stipriai įsijungę
į pavergtųjų tautų judėjimą ir visuomeni
nį darbą. Manchesteris turi sudaręs visų
organizacijų koordinacinį komitetą, kuria
me apsijungusios kiekviena organizacija
privalo suruošti minėjimą. Skyrius mini
Vasario 16 ir Tautos šventę. Be to, daly
vaujama pavergtųjų tautų komitete, ku
riame reiškiamas! labai aktingai. Skyrius
šiais metais suruošė labai sėkmingą „Gran
dinėlės“ šokių koncertą.
Kitos kolonijos taip pat pagal išgales ne
liko pasyvios. Visų kalbėtojų pripažinta,
kad toks bendradarbiavimas reikalingas ir
būtinas.
Meninė veikla

Pripažinta, kad chorų, tautinių šokių,
vaidybos būrelių reikalas atsidūrė liūdno
je padėtyje: vadovai išvažinėjo, paseno, o
jaunųjų nematyti. Pasiūlyta, kad Centro
Valdyba ar jos atstovas surinktų žinias
apie meninius vienetus: solistus, vadovus,
o tokių suradus, kad juos paremtų, idant
jie galėtų reprezentuoti reikalui ištikus.
Spaudos klausimas

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo klausimais Centro Valdybos atstovas pa
informavo, kiek ko spausdinama ir kiek
kur yra prenumeratorių. „Europos Lietu
vio“ išlaidų būna apie 4.700 svarų, iš pre
numeratų surenkama 3.800 sv., deficitas
apie 1.000 svarų. Nežiūrint pakeliamosios
kainos, nuostolį teks išlyginti iš kitu šalti
nių.
Knygų spausdinama 1000 egz., iš kurių
Anglijos ir Europos lietuviai prenumeruoja
vos 160 egz., likusieji išplatinami užjūriuo
se.
Kalbėtojai siūlė laikraščio ir knygų pla
tinimą sustiprinti, ieškant naujų būdų ir
kelių. Spaustuvė, įsigijusi naujas mašinas,
stengsis išeiti į komercinį pasaulį. Paragin
ta skyriai pradėti daugiau naudotis spaus
tuvės patarnavimu.

DELS Taryba susirūpinusi, kad skyriuo
se pastebimas atšalimas, entuziazmo stoka,
apskritai neaktyvumas ir kt. Reikalingas
DBLS ir skyrių praplėtimas ir veiklos su
aktyvinimas.
Diskusijose paaiškėjo, kad daugel buvu
sių veiklių lietuvių išvažinėjo į kitas šalis,
dalis susilaukė senatvės ar jų sveikata su
silpnėjo. Didesnėse kolonijose yra po kelis
organizacijas bei klubus, kas labai suma
žina skyrių narių skaičių. Metinis nario
mokesčio mokėjimas irgi šlubuoja, nes da
lis narių nebejaučia prasmės bemokėti, kai
tikslai pasidarė neaiškūs ir migloti, etc.
Gyvai pasidalyta nuomonėmis dėl DB'LS
įstatų paragrafo, kuris sako, kad visi lie
tuviai yra Sąjungos nariai, tik vieni akty
Jaunimo klausimas
vūs, kiti pasyvūs. Visų kalbėtojų mintys
A. Gasiūnas ir J. Podvoiskis padarė pra
sutapo dėl to, kad Sąjunga turėtų plėstis ir
visus lietuvius įtraukti į aktyvų visuome nešimus iš Jaunimo Kongreso. Įspūdžiai la
bai gražūs, tik perdaug ilgų paskaitų, ir,
ninį darbą.
DBLS Centro ir Skyrių bendradarbiavimas atrodo, vyresnieji daugiau dominavo ren
giant kongresą, negu pats jaunimas. Jauni
ir veiklos koordinavimas
mo organizavimas (bendruomenės rėmuose
Skyrių atstovai konstatavo, kad tarp neatsieks tikslo, nes nėra paremtas idealu.
Centro ir skyrių kontaktas žymiai susilp Atstovai kvietė vyresniuosius ateiti visu
nėjęs, todėl pageidautina Centro V-bai ir pilnumu į talką, jaunimo judėjimą suakty
Tarybai išdirbti trumpesnį ar ilgesnį ben vinti.
dradarbiavimo planą, pagal kurį visi įsi
Senelių-pensininkų klausimas
jungtų į sistemingą darbą.
Šituo klausimu vyko ilgesnės ir karštes
Pasiūlymai: ruošti Vasario 16 ar Tautos nės diskusijos. Atstovų pasisakyta, kad So
šventes didesniu mastu tik vienoje vietoje, dyba įsigyta visų lietuvių pinigais, turint
kur DBLS Centro Valdybos įtaka bei paty didesnį tikslą — seneliams apsigyventi. Ji
rimas būtinai pasireikštų; sudaryti iš visos yra nuošalioje vietoje, kur nėra bažnyčios,
Anglijos inteligentinių pajėgų kolektyvą krautuvių, didesnės lietuvių bendruomenės.
paskaitininkų, kurie DBLS vardu galėtų Reikėtų ją parduoti ir įsigyti naujas patal
silpnesnius skyrius aplankyti; „E. L.“ kuo pas vidurinėje Anglijoje, pvz., Nottinghame.
dažniau skelbti Centro veiklos faktus; silp Dabartinėje Sodyboje su silpna sveikata
nesniems skyriams Centras privalo ateiti į neįmanoma seneliams apsigyventi. Sodyba
pagalbą, nes, panaikinus apygardas, jie yra labai maža informuoja apie savo gyvenimą,
atsidūrę beviltiškoje padėtyje ar stagnaci galimybes ir kt. Sodybai, atrodo, šis klau
simas visai neįdomus ir neaktualus.
joje.
Naujiena buvo, kad Sodyboje gali apsi
Centro v-bos vardu pirm. J. Alkis pati
kino, kad jis pats asmeniškai aplankęs vi gyventi apie 40 senelių, o tegyvena vos ke
sus skyrius, žino visus nepriteklius, bet, letas.
Pasiūlyta Centro Valdybai anketa su
deja, ir Centro Valdybos visi nariai turi už
sidirbti duoną, o tik likusį laiką ir tai be rinkti visas reikiamas žinias iš visos lietu
jokio atlyginimo aukoja Sąjungai. Sąjunga vių bendruomenės senelių problemos klau
simu. Tik vėliau visu rimtumu imtis kon
krečių žygių.
Bendras suvažiavimo vaizdas susidarė
šeimai, Vilimų šeimai, A. I. Gustaičiams, L. gana draugiškas, mielas ir labai naudingas
A. Valentukevičiams, L. A. Gravams, M. K. ateičiai. Pirm. A. Bučys, prieš uždaryda
Pabrėžoms, E. J. Stankevičiams, A. Kučins mas suvažiavimą, pakvietė eilę žinomų as
kui, S. Būtėnienei, ačiū dalyvavusiems lai menį: tarti žodį, ir tie kalbėjusieji sulaukė
dotuvėse iš E.radfordo M. S. Mikaliūnams. katučių. Katutėmis padėkota prezidiumui,
J. Burbienei iš Rochdalės, M. Talkačiaus- Centro V-bos atstovams, visai Tarybai.
kui iš Birminghamo, S. Jezerskui, R. Kai
Visi dalyviai buvo pavaišinti Mancheste
riui.
rio Liet. Soc. Klubo. Vaišes gražiai paruo
Negalime visų išvardyti, tai ačiū visiems, šė vietos moterų organizacijos „Rūtos“
kurie prisidėjo, dalyvavo laidotuvėse, už pirm. E. Sasnauskienė su savo narėmis.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTERYJE — lapkričio 12 d., 12 vai., vainikus, gėles ir užuojautos laiškus ir kor Klubo pirm. J. Virbickas ir šeimininkės ir
teles. parodžiusiems man liūdesio valando gi susilaukė katučių. Vėlai ir nenoromis
švč. Širdies bažn., Mere Rd.
NOTTINGHAME — lapkričio 12 d., 11.45 je tiek nuoširdumo, visiems tariu širdin skirstėsi pasitarimo dalyviai namo, tikėda
giausią ačiū.
miesi vėl susitikti. Sėkmės DBLS Tarybai!
vai., Liet, židinyje.
D. Dainutis
Artimieji
BRADFORDE — lapkričio 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELDE — lapkričio 26 d., 1 v.
St. Joseph^ bažn.
DERBYJE — lapkr. 19 d., 11 vai., Bridge
Gate.
NOTTINGHAME — lapkr. 19 d., 11.15 vai.,
LIETUVIŲ NAMŲ KLUBAS
Liet. Židinyje.
DERBYJE — lapkričio 19 d., 11 vai., Brid
ruošia rudens balių
ge Gate.
NOTTINGHAME — lapkričio 19 d., 11.15
ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO 11 d.,
vai., Židinyje,
vai. Liet1. Židinyje.
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE.
KETTERINGE — lapkričio 26 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — lapkričio 26 d., 11.15
Veiks geras bufetas, gros orkestras, ir bus įdomi lot erija.
vai., Liet. Židinyje.
Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.
ECCLES — lapkričio 12 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — lapkričio 19 d., 11.45 vai.
Staliukus iš anksto galima užsisakyti Lietuvių Namuose (Tel. 727 2470).
MANCHESTER — lapkričio 26 d., 11 vai.
LEIGH — gruodžio 3 d., 5 vai.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

RUDENS BALIUS

