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PASITIKĖKIME SAVO JĖGOMIS
Dažnokai girdime; Vasario 16 Gimnazi
jai trūksta pilnateisių ir patyrusių mokyto
jų. Vokietijoj jų kaip ir nėra, o iš kitur nie
kas nevažiuos. Ar bus tat iš tos Gimnazijos
kas gero?
Arba: Kiek daug Vasario 16 Gimnazijos
išlaikymas kaštuoja! Mes vistiek netęsėsime
ilgai ją išlaikyti.
Kiti vėl: Ar Gimnazija mums bendrai rei
kalinga? Ką mūsų jaunimui ji duos?,Ge
riau tesimoko amato.
Pasitaiko, deja, panašių pareiškimų ir mū
sų veikėjų tarpe.
Taigi, pažiūrėkime, kokią Vasario 16 Gim
naziją mes turėjome, kokią turime ir kokią
mes ją norime turėti.
Pradėta buvo prieš keturis metus iš nieko.
Pirmąją žiemą bendrabučio vaikai, kurių ta
da buvo 16, turėjo gyventi ir mokytis ne tik
skurdžiose, bet ir nekūrentose stovyklos pa
talpose. Būdavo dienų, kai nežinota, ar ke
pykla, kuriai Gimnazija būdavo mėnesiais
prasisko’inusi, duos vaikams duonos. Kol
buvo pralaužti pirmieji ledai, aukotojų buvo
negausu ir būdavo didelis dalykas, jei į mė
nesį suplaukdavo iki 1000 DM aukų. Dar
prieš pustrečių metų buvo laikotarpis, kai
Gimnazijoje dirbo tik 4 mokytojai. Tokios
tat buvo Gimnazijos pirmosios dienos.
Nepilniems keturiems metams praėjus nuo
Gimnazijos įsteigimo, turime dabar joje 180
mokinių. Gimnazijos rėmėjai sukelia tiek
aukų, kad vaikai gali būti visai gerai išlai
komi, turime 14 mokytojų ir dar būrį kito
personalo, kurį įstegiame pakenčiamai ap
mokėti. įgyti Gimnazijai nuosavi rūmai ir
tuo būdu padėtas tvirtas pagrindas jos atei
čiai. Tai, kas per šiuos keturis metus pada
ryta, parodė ne tik svetimiesiems, bet ir mum
patiems, kokia valia ir kokios jėgos mumyse
glūdi.
Bet ar tai reiškia, kad to, kas pasiekta,
mums jau ir užtenka? Ir pati PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba, geriau už visus skepti
kus žino, kad mes esame dar tik pusiaukelyje. Ko mes turime siekti? Svarbiausiai mes
turime siekti, kad Vasario 16 Gimnazija iš
augtų ne tik pavyzdinga mokslo institucija,
fiet tikra laisvės ir lietuvybės akademija.
Mums reikia amatininkų? Taip, bet pirmu
čiausia tokių, kuri ųamatas būtų kova už
■Sietuvą ir lietuvybę. Tokius amatininkus tu
ri Vasario 16 Gimnazija ruošti, nuo jų, o
ne nuo šiaučių ar kriaučių, inžinierių ar gy
dytojų priklausys, kieno laimėjimu toji kova
pasibaigė. Tokiems tat amatininkams ruošti
mums reikia sutelkti Vasario 16 Gimnazijon
geriausius iš geriausių mūsų auklėtojų ir
švietimo darbuotojų, mūsų visuomeninkų.
Teisybė, mums reikia dabartinį pedagogų
kadrą stiprinti. Mums reikia Čižiūnų, Mali
nauskų, Biržiškų, Krikščiūnų, Sruogienių.
Kad juos iš Amerikos atgabenti, reikia ta
čiau Gimnazijai ir daugiau pinigų.
Vasario 16 Gimnazija — ne vien Vokieti
jos, bet viso pasaulio lietuvių Gimnazija.
Taigi jon reikia surinkti iš viso pasaulio
kampų ir geriausius lietuviukus, kurie ryžta
si pasirinkti lietuvybę savo amatu, amatu
sunkiu ir nepelningu, bet vienintėliu, kuris

Lietuvai šiuo metu reikalingas. Tikrai atsi
ras tokių vaikų ir Anglijoje, ir Prancūzijoje,
ir Kanadoje, ir Amerikoje, ir Venecueloje ir
kitur, nes lietuvių tauta dar nepasiryžusi ka
pituliuoti. Bet tam įgyvendinti vėl reikia
daugiau lėšų kaip kad dabar Gimnazija gau
na.
Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniams rei
kia sudaryti dar geresnes mokslo ir gyveni
mo sąlygas, kaip kad jie jau turi, sąlygas pil
nai vertas Gimnazijos užduoties. Gimnazijos
rūmus reikia praplėsti, mokinių skaičiui augant reikalinga ne tik daugiau kambarių ben
drabužiui, bet reikia ir mokslo kabinetų,
sporto salės, savo koplyčios. Ir tam reikia
lėšų.
Dabar Vasario 16 Gimnazijos išlaikymui
sukeliama maždaug 200.000 DM metams.

Roma. Lenkų generolas Anders laike
, savo trumpe buvimo Romoje aplankė Liet.
Dipl. šefą S. Lozoraitį, su kuriuo turėjo il
gesnį pasikalbėjimą apie esamą padėtį, į
kurią lenkų generolas žiūri labai optimis
tiškai. Su gen. Andersu buvo atėję pulk.
Čapski ir du lenkų žurnalistai.
ti įvairiais mums rūpimais organizaciniais
Lietuvos Dipl. šefą taip pat aplankė ukklausimais, apsvarstyti ir susipažinti su- rainiečių nacionalistų partijos lyderis pulk,
mūsų vidaus ir užsienio politine būkle ir*
^*įris u^ėmė prieš penkioiką metų
,.
o .
... ,
tragiškai žuvusio Konovalecko, didelio hekt. šiais metais Sąjungos suvažiavimo ne- - tuvių draugo, vietą. Pulk. Menik buvo atvabus pagal praėjusio suvažiavimo nutarimą, žiavęs iš Liuksemburgo, kur jis nuolatinai
ši konferencija kviečiama pagyvinti ir su- gyvena. Anksčiau pas Dipl. Šefą buvo ap-

Kad Gimnazija būtų tokia, kokią mes nori
me ją turėti ir kokios iš mūsų reikalauja tau
tiniai interesai, reikia per metus jai sukelti
400.000 DM. Taigi, reikia mūsų pastangas ir
aukas padvigubinti. Ar mes tai galime padaryti? Nėra nei mažiausios abejonės, kad
taip. Ar mes galime tesėti? Vasario 16 Gim
nazijos bičiulių ir rėmėjų, kurie, nežiūrint
visų šiaudadūšių pranašavimų. Gimnazija
išaugino ir ją jau keturis metus ant savo pe
čių išnešė, iki šiol parodyta valia ir pasiryžimas savaime už tai kalba. Vasario 16 Gimnazijos rėmėjų šeimos jėga auga, auga ir jų
pasitikėjimas savo jėgomis. O tiems, kurie
netiki jos ateitimi, atsakymas tegali būti vie
nas: nedarykite mums gėdos ir parodykite
pagaliau ir jūs kiek pasitikėjimo lietuvių tau
tos pajėgumu.
Pranas Zundė

aktyvinti S-gos veiklai. Konferencijoje, ^lankęs ir ukrainiečiųl ęgzilinės vyriausy• hpc
bės nrnvidpnfac
prezidentas ViTVinicii
Vitvickij.
prašomos dalyvauti skyrių ir apygardų val
Dipl. Šefas yra nuolatiniame kontakte
dybos ir tarybos nariai.
su visais bolševikų pavergtų kraštų atsto
vais. Romoje jau nuo eilės metų veikia pa
* * *

KONFERENCIJOS DIENOTVARKE
NUMATYTA
1. Tarptautinė politinė būklė;
2. Vidaus politinė būklė;
3. Būklė Krašte;
4. DBLS Bendruomenė, DBLS-ga
Lietuvių Namų Akc. B-vė;
5. DBLS-ga ir skyriai;
6. Pranešimai iš skyrių;
7. Kultūros, švietimo ir savišalpos rei
kalai;
8. Propagandos ir informacijos reika
lai.
9. „Europos Lietuvis";
10. Skyrių veikla;
11. Finansai.
Konferencijos reikalu skyriams išsiun
čiamas specialus aplinkraštis.
DBLS Centro Valdyba.

% TRĖMIMO LIUDININKAS
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-Kongresmano Kersteno komisija, pereitą
savaitę baigusi liudininkų apklausinėjimą
Londone, išvyko Vokietijon. Šiomis dieno
mis Muenchene Komisijai liudijo pabėgęs
iš raudonosios armijos MVD pulkininkas
Grigori Burlicki. Pabėgėlis pareiškė, kad
jis pasirinkęs prieš metus laisvę, negalėda
mas daugiau pakęsti politinio komunistų te
roro prieš savo tautą. Tarp kita ko, jis pri
sipažino kad 1943 — 1945 metais dirbęs du
jiniuose, kurių uždavinys buvęs tremti gy
ventojus j Rusijos gilumą, o 1940 metais da
lyvavo masiniuose Lietuvos gyventojų trė
mimuose. Šie jo parodymai turį nepaprastos
vertės Kersteno Komisijai, renkančiai doku
mentus apie Sovietų Sąjungos terorą okupuotuose Rytų Europos ’kraštuose.
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SAULĖS .UŽTEMIMAS
Visiškas saulės užtėmimas buvo labai ge
rai matomas Lietuvoje. Vieną svarbiausių
stebėjimo stočių sovietai buvo įrengę Mari
jampolėje, Vilniuje ir Suvalkuose. į Mari
jampolės stebėjimo stotį buvo atvykę iš Mas
kvos sovietų astronomai, laikraštininkai, me
nininkai ir, žinoma, politrukai.

J/E TVARKYS LIETUVOS REIKALUS.
Tremtyje gyvenančių lietuvių didžiausias rūpestis turėtų būti mūsų jaunosios kar
tos paruošimas Lietuvos atstatymui, nes nuo jų priklausys mūsų Krašto ateitis.

VAKARŲ VOKIETIJA APGINKLUOJAMA SAVAIČIŲ BĖGYJE
Amerikiečių spauda aštriai puolė D. Bri
tanijos užsienio reikalų ministerio Edeno
nepuolimo pakto su komunistais planą, pas
kelbtą išvakarėse premjero Churchillio ir
Edeno kelionės į Vašingtoną. Ryšium su tuo
planu pirmųjų dienų pasikalbėjimai Vašing
tone buvo įtemptoje ir šaltoje nuotaikoje.
Amerikiečių visuomenė, dėjusi daug vilčių į
britų vyriausybės viešnagę Vašingtone, su
žinojusi apie Edeno planą, kritiškai ėmė
vertirnti šį pasitarimą. Toji nuotaika atsi
spindėjo ir visoje amerikiečių spaudoje. Net
probritiškas. „Washington Post“ pastebėjo,
kad Edeno planas šešėliu pridengė Washingtono pasikalbėjimus. Senatorius Knowland
pareiškė: „Ministerio Edeno pasiūlymas yra
stačiai naivus. Bet koks susitarimas su ko
munistais nėra vertas popieriaus, kuriame
sutartis pasirašoma. Šitoksai susitarimas bū
tų naudingas tik komunistams“. Visa eilė
kitų Amerikos dienraščių dar aštriau puolė
britų ministerio planą. Žinomas laikraštinin
kas Lawrence rašo, kad sunku ką nors pa
našaus įsivaizduoti, kas taip neigiamai bū
tų visuomenę nuteikę, kaip Edeno kalba.
Britų planas susilaukė aštrios kritikos ir
Amerikos Kongrese. Užsienio reikalų komi
sijai pirmininkaująs Chipperfield išreiškė pa
plitusią nuomonę, pareikšdamas, kad santy
kiai su D. Britanija ir Prancūzija įėję į krizi
nę padėtį ir amerikiečių politika turėsianti
būti peržiūrėta. Churchillio - Eisenhowerio
pasikalbėjimai parodys, ar yra dar galimy
bė suderinti bendrai politikai Vašingtonu!
priimtinomis sąlygomis, ar, kitu atveju, JA
i .

Valstybės ir D. Britanija nueisiančios kiek
viena savo keliu. Jei taip atsitiktų, JA Vals
tybės veiktų be pasitarimo su D. Britanija ir
Prancūzija ne tik Aziją liečiančiais klausi
mais, bet taip pat ir kituose rajonuose, neberemdama britų politikos Persijoje ir Egip
te, o pratjcūzų — Šiaurės Afrikoje.“
Suprantama, kad šitokie Vašingtone pa
sitarimų atgarsiai turėję įtakos ir besitarian
tiems. Gal dėl to ir patys pasikalbėjimai ne
buvo baigti numatytą dieną, bet pratęsti dar
24 valandom, Britų premjeras Churchillis
savo iniciatyva pasiūlė pasikalbėti asmeniškai su Dulles. Manoma. kad premjeras
Churchillis tuo pasikalbėjimu norėjęs sušvelninit padėtį, susidariusią tarp jo vyriau
sybės užsienių reikalų ministerio Edeno ir
JAV užsienio reikalų ministerio Dulles.
Iš britų pusės aiškinama, kad Edeno ini
ciatyva buvo amerikiečių klaidingai supras
ta. Esą, britams rūpi abiejų valstybių ir Azi
jos kraštų naujosios linijos garantiją, pagal
kurią būtų pasiekta Indokinijoje taika, šios
linijos sulaužymas reikštų karinę pasi
rašiusių valstybių intervenciją. Tačiau ame
rikiečių šiuo reikalu opozicija buvo labai stip
ri. Po Edeno kalbos 12 užsienio reikalų ko
misijos narių pasiuntė prezidentui Eisenhoweriui raštą, reikalaujantį kategoriškai at
mesti bet kokį nepuolimo paktą su komu
nistais. nes priešingu atveju Kongresas pa
grindinai pertvarkysiąs užsienio pagalbos
politiką, ši programa, — rašo kongresmanai
— rėmėsi tvirtinimu, kad statome visų lais
vųjų tautų koalicinį pasipriešinimą prieš ko-
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DBLS-gos Centro Valdybos, Tarybos ir
skyrių valdybų narių konferencija, kaip
jau anksčiau pranešta, (vyksta šių metų
liepos 31 ir rugpjūčio 1 ir 2 dienomis, Lon
done, Lietuvių Namuose.
ši konferencija kviečiama tikslu pasitar-

munistinę agresiją ir vergiją visame pasauly
je. Edeno pareiškimas visa tai sugriauna. Jis
siūlo, kad laisvasis pasaulis ne tik sutiktų su
komunistų užkariavimais ir užgrobimais, bet
ir juos garantuotų. Sprendžiame, kad tai yra
visiškai nepriimtina amerikiečių tautai'*.
Premjero Churchilio kalba Kongrese pa
dariusi didelio įspūdžio, tačiau manoma, kad
tai neturės įtakos į Amerikos visuomenę, dėl
bet kurios sutartięs, liečiančios vienokią ar
kitokią padalinimo liniją.
Nepaisant amerikiečių spaudos neigiamų
pasisakymų dėl britų politikų laikysenos, po
prailgintos pasitarimų dienos, oficialus pa
sikalbėjimų komunikatas skelbia, kad prezi
dentas Eisenhoweris ir premjeras Churcliillis priėję vieningos nuomonės, kas liečia
Vakarų Vokietijos apsiginklavimą. 12 vo
kiečių divizijų bus artimiausiu savaičių bė
gyje apginkluota, nepaisant Prancūzijos lai
kysenos, o Vakarų Vokietija traktuojama
kaip lygiateisis dalyvis Vakarų valstybių
tarpe. Konkretus nutarimas įjungti Vakarų
Vokietijos pajėgas į Vakarų Europos gyny
bos planą yra vienas svarbiausių įvykių ir,
suprantama, šitoksai Vašingtono komuni
kato turinys sukels Maskvoje audrą.
Antrajame komunikate skelbiama apie
bendruosius anglo - amerikiečių tikslus, lie
čiančius krizinę padėtį ir įtempimą pasauly
je.
Britų premjeras užtikrino JAV kongresmanus, kad D. Britanija, pavojaus metu ei
sianti daruge su Amerika, tuo pačiu perspė
damas prieš skubėjimą veikti, stengdamasis

PLB. EUROPOS KRAŠTŲ
SUVAŽIAVIMAS
Š.m. liepos mėn. 10-11 d.d Paryžiuje, 26,
rue de Navarin, įvyksta metinis Europos
kraštų lietuvių bendroumenių atstovų suvažiavimas.
Po sveikinimų, Generalinio Sekretoriato;
atstovų ir kitų visuomeninkų pranešimų bus
svarstomi „Europos Lietuvio“
reikalai,
1954-55 m. darbų planas, PLB Europos iž
do sąmata ir renkamas Generalinis Sekreto
rius ir jo pavaduotojas.
Tikimasi, kad šių metų suvažiavime daly
vaus šių bendruomenių pirmininkai: Aus
trijos Msgn. Razminas. Belgijos Pr. Sekmokas, Danijos C. Sliašinskas, Did, Britanijos
M. Bajorinas, Italijos kun. d-ras Balčiūnas,
Prancūzijos ponia Bačkienė, Vokietijos Pr.
Zundė. Švedijos liet, b-nės atstovo dalyvavi
mas nėra tikras. Taip pat numatoma, kad
suvažiavime dalyvaus Amerikos Balso atsto
vai ir žymūs visuomeninkai bei veiksnių ats
tovai.
Suvažiavimo proga bus padarytos lietuvių
bendroumenių Europos kraštuose apžvalgos,
duodančios lietuvių visuomenės Europoje
būklės vaizdą, jos rūpesčius, planus ir pa
geidavimus.

vergtų tautų komitetai, kurių atstovai sa
vo posėdžiams susirenka pas min. Lozorai
tį.

*
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P-bė prie Šv. Sosto padarė pusryčius, at
važiavusiam į Europą vieno iš New York
Times redaktorių, W. Mathews su žmona.
W. Mathews tuoj po karo porą metų dirbo
kaip N.Y. Times politiniais klausimais ko
respondentas Romoje. Jis pažįsta gerai ir
mūsų krašto padėtį.
Pusryčiuose P-bėje taip pat- dalyvavo
.Jungtinių Tautų Organizacijos (UNO) pro
tokolo šefas Rodzianko su žmona. P. Rodzianko Rmoje skaitė paskaitą, iliustruota
spalvota filmą, apie Jungt, Tautų Or-jos
darbus. Į paskaitą kurios klausėsi rinkti
niai italų ir amerikonų svečiai bei dipl.
korpuso nariai, buvo pakviestas ir Dipl.
šefas su žmona.
♦ * *
San Jose. Guatemalos sukilėlių lėktuvai
bombardavo San Jose uoste, Guatemaoje,
britų prekinį laivą „Springford“, kraunan- i j
tį medvilnę ir kavą. Laivas užsidegė ir nu-’
skendo. Laivo (gula išsigelbėjo.
d
♦ * *
4 f
Londonas, švedų karalius Gustavas ir
karalienė atvyko į Londoną oficialiam vi
zitui. švedų karališkąja! porai, vykstančiai
į Buckingham rūmus, susirinkusi londoniečių minia sukėlė ovacijas.
• • •
C,
Formoza. Tautinės Kinijos vyriausybės/^
atstovas pareiškė, kad sulaikytas sovietų^
laivas, gabenąs žibalą Kinijos komunis-®* Q
tams, yra internuotas Koachiung uoste ir.'
iuo Formozoje bus pasielgta taip,
tautinė Kinijos vyriausybė ras reikalinga; * ’
Maskva už šio laivo sulaikymą kaltina
amerikiečius.
♦ *
Seul. Pietų Korėjos prezidentas Rhee,
minint keturių metų Korėrjos karo sukak
tį, pareiškė, kad Ženevos konferencijai ne
pavykus, artimiausiu laiku jis pasiūlys
konkretų planą Korėjai suvienyti. „Jei
mūsų draugai ir toliau taip bus abejingi,
tai korėjiečia nemaną rankas sudėję laukti
ir kentėti komunistinę vergiją” — pasakė
Rhee.
♦ ♦ ♦
Triestas. Jūroje, netoli Triesto, pagauto
ryklio pilve rasta žmogaus ranka, nailoni
nis lietpaltis, trys apsiaustai ir leidimas va
žiuoti automobiliu, kuris priklausė jugos
lavų laivyno karininkui, nuskendusiam
prieš tris savaites.
* * *
Rangūnas. Iš Rangūno keleiviniu lėktu
vu buvo gabenama į provinciją 14 dėžių,
kuriose sukrauta grynais pinigais 223 tūks
tančiai svarų. Kai lėktuvas skrido virš pa
jūrio, trys ginkluoti keleiviai — plėšikai
privertė pilotą nusileisti į paplūdimį. Pa
grobę pinigų dėžes, plėšikai pasišalino. Nė
vienas keleivių nenukentėjo.
* * *
Londonas. Augštuoju Indijos komisaru
D. Britanijoje paskirta premjero Nehru se
suo, Pandit. Savo pareigas komisarė pra
dėsianti šių metų lapkričio mėn.
* * *
Ottava. Britų premjeras Churchillis ir
ministeris Edenas, baigę pasitarimus su
prezidentu Eisenhoweriu, atskris i Kanados sostinę, Ottavą.
♦ ♦ ♦
SYdnėjus. Sydnėjaus biržoje kilo ne
paprastas triukšmas ir akcijų varžybos,
kai paskleista gandai, kad Naujoj Gvinė
joj, Australijoje, atrasti nauji žibalo šal
tiniai.

* » ♦

Berlynas. Ežere, esančiame tarp vakarų
Berlyno ir rytinės Vokietijos sienos, maža
me laivelyje plaukiojo vyras ir moteris.
Prie laivelio priartėjo motorinė sovietų
valtis, j kurią nežinomi vyrai pagrobė iš
laivelio moterį, buteliu apsvaiginę vyrą,
bandžiusį gintis nuo užpuolikų. Pagrobikai
nusivežę moterį į sovietinę zoną.

Londonas. Prieš išskrisdamas į Vašing
toną, britų užsienio reikalų ministeris
Edenas, kalbėdamas Ž. Rūmuose, pareiškė,
kad jis yra pasiruošęs grįžti Ženevon, jei
tuo būdu galėtų prisidėti prie taikos už
tikrinimo. Ministeris Edenas išsireiškė,
kad jis turįs vilčių, jog dėka kantrybės il
gos ir sunkios derybos galų gale suteik
N. Delbi . Italų kalnų ekspedicija įkopė
siančios galimybių sulaukti priimtinas są
į Himalajų kalnų viršūnę Apį. Iš keturių
lygas.
ekspedicijos narių, pasiekusių viršūnę,
jtikinti, kad Azijoje reikia veikti atsargiai ir trys žuvo.
lėtai. „Laikas ir budrumas yra būtinybė san
Stambulas. Dvidešimt septynių metų
tykiuose su komunizmu, kuris spraudžiasi
j mūsų gyvybinius organus. Budrurmas ir turke, valdininko žmona autobuse pagim
jėga yra būtini komunizmui sulaikyti; kan dė trynukus — mergaitės Siamo dvynės,
trybė duos mums laiką, per kuri totalitari suaugusios per juosmenį. Trečias kūdikis
niai režimai nuvys”, — pareiškė britų prem - berniukas, kiek stipresnis. Gydytojų nuo
jeras.
Br. Serbentą. mone naujagimiai ilgai negalės gyventi.
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LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE
AR KARIAUSI PRIES LIETUVĄ

Lietuva kaip buvo, taip ir bus, tačiau už da
bartines klaidas nepaguos mus mūsų ainiai.
Bėgimas nuo Lietuvos pilietybės tai pirmas
pagrindinis nejaučiamas nutautimo žingsnis.
Nustoję savo pilietybės, tiesioginio ryšio su
Lietuva, nepastebimai mes nustojame savo
kalbos, papročių, savo kultūros ir vis gilyn
grimstame į svetimąsias jūras. Tai ypač daug
gali pakenkti mūsų jaunimui, kuris, atsidūręs
kryžkelėje, gali negrįžtamai nueiti. Išlaiky
dami tremtyje savo pilietybę, ne tik pasiprie
šinsime mūsų tautos evoliuciniam nykimui,
bet ir išlaikysime tvirtą, švarią patrijotinę
dvasią ir lietuvybę“.

J. KUZMICKE

IŠKILMĖS
Sirdy nei sopulio, nei noro!
Nurimus glūdi tuštuma...
(Ruduo)

SU MAIRONIU

pinigius; dar artimesnius ryšius turėjome
su prefektu — įdomių ir judriu žemaičiu dr„
Pr. Venckumi, kuris mus „mylėjo kaip dūšią,
o purtė kaip griūšią“.. Jiedu buvo tiesio
giniai tarpininkai tarp rektoriaus Maironio
ir mūsų, jo auklėtinių.
Su Maironiu arčiau susidurdavome semi
narijos iškilmių metu.

minariją baigęs universitetą ir dėstęs gim
nazijoje — buvo geras oratorius; kalbėjo
apie mūsų tikslus, apie gerus norus, kartą
peržengus seminarijos slenkstį, daugiau nie
kad negrįžti į pasaulį. Savo kalboje jis pa
minėjo rubikoną, kai kelio atgal jau nėra.

Mūsų didesni ir mažesni veiksniai mėgs
ta įvairiomis progomis tvirtinti, kad mūsiš
ŠIANDIEN suprantu, kad Maironis ne
kis buvimas Vakaruose yra labai laikinas,
galėjo sueiti į didesnį kontaktą su savo auk
kad diena po dienos artėjame namų linkui.
lėtiniais: mes buvome jauni geltonsnapiai
MAIRONIO ŽODŽIAI
Ar žmonės šitokiu tvirtipimu tiki, ar ne,
— svajotojai, idealistai, utopininkai, jis —
sunku būtų atsakyti, bet Amerikoje ir kitur
senstelėjęs Bažnyčios dignitorius, Kauno ka
PRELATAS Maironis atsakė palyginti
MOŠŲ ĮVILKTUVĖS
skubama įsigyti gyvenamojo krašto piliety
pitulos protonotaras ir prelatas, seminarijos
trumpa ir paprasta, visiškai nepoetiška kal
bę, kad svetur būtų patogiau gyventi. Mūsų
rektorius, tautos atgimimo dainius ir moks
PRADĖJĘ savo pirmuosius studijų metus ba. Jis stačiai pastebėjo, kad įviiktuvės arba
spauda apskritai yra palanki šitokiems tau
lininkas.
rugsėjo pradžioje, porą mėnesių dėvėjome kunigiško rūbo užsidėjimas dar jokiu būdu
tiečių žingsniams, bet vis dėlto yra dar ir
Artimesnį ryšį su mumis palaikė vicerek- senus, pasaulietiškus rūbus.; Dalis buvo su nereiškia rubikono peržengimo. Jis, rubiko
kitaip galvojančių „Laisvoji Lietuva“ (1954
torius, pas kurį eidavome prašyti leidimo kaklaraikščiais, dalis — bene didesnė — su nas, bus peržengtas tada, kai priimsime am
•VI. 3 Nr. 22) išspausdino A. J. Rumšos
išeiti į miestą ir kuriam nešdavome moksla- augštai užsegtomis gimnazijos uniformos žinuosius subdiakonato šventimus..
straipsnį „Pilietybės klausimu“, kuriame jis,
apikaklėmis.
Kartu prel. Maironis savo atsakyme pri
be kita ko, pateikia tokių motyvų už savo
ROPES IR KLECKAI
Visi laukėme Visų -Šventųjų šventės — minė, kad per kun. seminariją yra perėję ne
nuomonę :
LAIMUTIS ŠVALKUS
lapkričio 1 d., kada turėjome būti apvilkti maža .žmonių, kurie kitose profesijose pada
„Dirvoje“ (1954. VI. 3. Nr. 22, straipsny
„Priimdami vieno ar kito krašto naują pi
sutanomis. Kartu tą dieną mūsų laukė nema rę puikią karjerą. Kiek prisimeiu, jis pami
VIZIJA
lietybę, išsižadama savo valstybės Lietuvos je „Kaip yra su mūsų pavardėmis?) rašyto
žos iškilmės, nes turėjome paskirtas specia nėjo buv. prezidentą Aleks. Stulginskį, gen
piliečio vardo ir teisiškai tampame nesurišti jas I. J. Šeinius kelia su mūsų susvetintomis
lias audiencijas pas rektorių Maironį, vice- St. Raštikį ir dar vieną kitą.
Baltas žirgas skelia koją, —
su Lietuva jokiais ryšiais. Kokį vardą tokiais pavardėmis susijusius tautinius ir tarptauti
rektorių kan. Penkauską, prefektą kun. dr.
Rektoriaus žodžiai buvo paprasti, nepo
žemė dunda.
žygiais užsitarnaujame, palikime tai spręsti nius klausimus. Jis rašo, kad suomiai per
Venckų ir dvasios tėvą kun. J. Aleksą MIC. etiški, be jokių lakesnių palyginimų, tačiau
Baltas
Raitelis
prajoja,
—
mūsų tautos kamienui. Šioje geležinės uždan dvejis metus atsisuomino, švedai taip pat ap
Laisvė bunda.
Pagaliau išaušo Visų Šventųjų rytas. Rū jie iš karto vertė mus susimąstyti ir pagalvo
gos pusėje nėra prievartos keisti pilietybę, o sivalė, o mes vis tebegyvename sentimentais
pestingai apsivilkome pašventintas sutanas ir ti apie tolimesnes pakopas kelyje į kunigys
Kai
ištraukia
kalaviją,
—
ir
tebenešiojame,
kas
svetimųjų
buvo
priseg

kai kur, pvz., Ispanijoje, ragina likti savo
nedrąsiai mėginome pirmuosius žingsnius į tęgrandys krinta.
krašto piliečiais — ambasadoriais, ragina ta. Ypač, rodos, sunku atsisveikinti su senąja
Širdy skaudžios žaizdos gyja,
bažnyčią. Neįprastų rūbų ilgos padelkos
Tą dieną buvome gerai nusiteikę: visi jau
pabėgėlių jaunimą mokytis ir finansiškai re pavarde platesnio garso susilaukusiam: kas
rytas švinta...
pynėsi tarp kojų, vertė lėtinti įprastą spartą. tėme, kad esame autoritetingo ir didelio
mia, kad ateityje būtų naudingi savo kraštui. paskui beatpažins, kad esi tas pats, kuris iki
Tačiau kiek įvairumo, juoko ir pokštų! Pa žmogaus globoje, kad jis pajėgs pravesti mus
Ji suvargusi, be duonos
Pikti liežuviai kalba, kad priimant svetimą šiol garsus buvai! O su suomiais, kaip auto
tys savęs negalėjome atpažinti. Visi pasikei pro visas Scilas ir Haribdas.
kelias,
stojas.
pilietybę ir išsižadant savosios valdininkai rius rašo, būta šitaip:
Sužaliuoja vėl dirvonai
tėme — tarsi padidėjome, surimtėjome, su
mėgsta paklausti naują pilietį, kurioje pusėje
„Pasaulinio garso suomiai mokslininkai jr
vasarojais.
SV. JONO ŠVENTE
silyginome su senaisiais klierikais.
kariautų, jeigu būtų karas su Lietuva. Pa rašytojai, net pats ministeris pirmininkas, be
MAIRONIU
savo vardines švęsdavo ne
Pirmiausia
paskirtu
metu
rengėmės
pada

Vaikšto Ji po jūros smėlį,
klaustasis žmogelis su dideliu nuliūdimu at jokių abejojimų nusikratė švediško jungo
jūroj plaunąs.
ryti vizitą pas rektorių prel. Maironį. Jis gy birželio 24 dieną, kai daugumas Jonų daro,
sako, kad kariaus prieš Lietuvą. Gal tiems ir liekanų. Nepraėjo ir kelios savaitės, .. gy
Gintaras karoliuos žėri,
veno netoli — čia pat už mūsų sodelio, ati bet spalio 20 d. — Šv. Jono Kantiečio die
nereikės kariauti prieš Lietuvą, kai visų da venau tais laikais Helsinkyje, — kaip visi pa
veidas jaunas.
tverto apyaukšte tvora. Jo namų frontas bu ną. Kodėl jis taip darė, — nė šiandien neži
bar telkiamos jėgos kfyžiaus karui prieš ko miršo, kad ministeris pirmininkas, profeso
Jos iškelta aureolę
vo atsuktas į didelę Rotušės aikštę.
nau.
munizmą, bet, kaip žinoma, tarp tų valsty rius Vennola, anksčiau vadinosi Svanholm.
tautos regi.
Susibūrėme visi naujokai į krūvą, apstojo
Seminarijoje būnant, man piršosi mintis,
bių, kuriose mes esame pabirę, yra politinių Suomiai greitai įsitikino, kad atitaisytos ar
O širdyse sesių, brolių
me savo vadovą Al. Lėvaną, kuris turėjo vi kad Maironis-spalio 20 d. pasirinko dėl to,
ir ekonominių skirtumų, kurie reiškiasi tai naujos suomiškos pavardės reiškė pačios kal
meilė dega.
sų vardu kalbėti, pasitarėme ir patraukėme kad galėtų ją švęsti kartu su savo auklėti
aštresne, tai silpnesne forma. Taip pat, ar bos apvalymą, be to, jos suomiams skam
Ji ir vėl laisva nuo priešų,
į garsiuosius Maironio namus.
niais ir kolegomis: birželio 24 d. būdavo
griūvant Sovietų Sąjungai, ar kovojant dėl bėjo natūraliau ir buvo nepalyginamai leng
MYLIMOJI!
pati atostogų pradžia.
savo laisvės, ar dalyvaujant Pabaltijo, Vid. viau tariamos.“
Švyturiai JAI kelia šviečia
PAS MAIRONĮ
Europos federacijose, Lietuvos nuomonė vie
Kaip autorius pavyzdžiais įrodo, skambių
| rytojų.
Savo rektoriaus vardines šventėme iškil
MAIRONIS, kuris gyveno palyginti tau mingai : specialiu J. E. Arkivyskupo leidimu ,
nu ar kitu klausimu su kitais kraštais gali pavardžių daug turime jau, ir keičiantiems
piai, grįžęs iš Rusijos buvo nusipirkęs se tą dieną neturėjome paskaitų — būvome lais
nesutikti. Problemos tolimos, bet galimos. yra iš ko pasirinkti, net esamųjų nepamėgSusiduriame su klausimu: kodėl tas ar kitas džiojant. O kad reikėtų pasirinkti ir nebe jos ir Latvijos atėjūnai - pavergėjai, vokie nus kokio tai grafo Paco rūmus. Apleisti jie vi nuo bet kokio darbo. Tos dienos pietūs
buvo, tad reikėjo gerokai juos atnaujinti. būdavo pagerinti arba patobulinti, kaip mes
Lietuvos valstybmės pilietis turi išsižadėti delsti, tai štai motyvai:
čiai baronai. Juos Hitleriui atgal atsiėmus,
Maironiui rūpėjo, kad namai neprarastų se mėgdavome sakyti; pietų metu galėjome
savo pilietybės ir taikintis prie naujos tuo
„Vienas tautinis reikalas verčia mus per numesta tas vardas mums, lietuviams, lat
metu, kada mes kovojame dėl savo valsty ilgai pavardžių vąlymo neatidėlioti. Pirmojo viams ir estams. Susilenkdami priėmėm ir jį. nojo savo stiliaus ir kad atrodytų lietuviškai. laisvai pasikalbėti, nes nebuvo skaitoma jo
Tuo tikslu jis pasikvietė kurį tai mūsų me kia knyga.
bės laisvės ir nepriklausomybės?
pasaulinio karo laikais lenkai visaip užsienio „Kuo pavadins, nepagadins“. Kad priėmimą
„Tarp kitko neperseniausiai iš vieno as spaudoje kovojo prieš Lietuvos nepriklauso dar pabraukus, pridėjom pa. Girdi, pabaltie- nininką, kuris namų vidų atnaujino lietuviš
Po pietų susirinkome didžiulėje, gražioje
mens nelietuvio politikieriaus teko išgirsti mybės atstatymą. Jiems rūpėjo vėl ją surišti čiai, nežiūrint, kad toks padaras niekados ko stiliaus motyvais.
seminarijos salėje, iškilmingai akademijai.
Priėję prie durų, paskambinome. Tuojau Programą išpildėme patys: turėjome puikių
rimtą ir logišką išsireiškimą: „Aš tiesiog ne unijos, pančiais. Jie įrodinėjo, kad lietuvių anksčiau mūsų kalboj nebuvo žinomas. O
galiu suprasti, kaip valstybės pilietis gali no kalba tai tik lenkų kalbos tarmė. Pavyz gal girdėjo kas žmones vadinant patrakie- išgirdome, kaip viduje įspūdingai suskambė oratorių, didelį vyrų chorą, visą krūvą jau
rėti ir rūpintis nepriklausomybe savo valsty džiais rinko mūsų kalbos barbarizmus, ir čiais, pavilniškiais, pakauniečiais, paklaipė- jo kanklių stygos: jos Maironio noru buvo žinomų plunksnos mėgėjų — St. Būdavą,
bei, jeigu jis pats savo laisva valia atsisako kas jiems daugiausiai patiko, tai tų laikų kai diškiais, paaukštaičią's ar pažemaičiais? Ne, specialiai įtaisytos, kad svečių paskambini- Kz. Zupkų, Myk. Linkevičių,, A. Šležąuską
valstybės pilietybės ir nusisuka nuo jos“. kurių mūsų veikėjų pavardės. Basanowicz, bot pa- primena rusų pribaltijcy. Nesąmo mas būtų muzikalus, švelnus.
ir k.
' ‘ ;
Gal kai kam mūsų valstybės rytojaus pers Naruszewicz, Purycki, Sawicki. Tai kas, gir ningai duodam bolševikams naują argumen
Rodos, mus įleido p. Marcelė Mačiulytė,
Rektorių Maironį sutikome pakilusia dva
pektyvos darosi miglotos, beviltiškos ar skai di, jei ne lenkai? Kiek žmogus turėdavai su tą.
mūsų rektoriaus sesuo, kuri šeimininkavo sia ir iš širdies plodami. Ėjo vicedirektorius,
tomos fantazijos padaru. Tačiau taip nėra, gaišti laiko, kad nekaip nusivokiančius už
„Tikrai atrodo, kad mus lietuvius gali va savo brolio namuose. Įvedusi mus į nedidelį berods, linksmo Vaižganto ir susimąsčiusi©
nes kova dėl laisvės nesibaigia dienos laiko sieniečius įtikintų, kad tai lenkų —. lietuvių dinti, kaip kam patinka. Jei ropėm ir klec- saloną, prašė palaukti.
Jakšto lydimas, o ir salėje nestigo augštų
tarpiu.“
nenusisekusių politinių vedybų paviršio pu kais išvadintų, turbūt nepasipriešintumėm.
Kol laukėme Maironio, pradėjau dairytis kviestinių svečių.
Toliau jis šitaip nurodo nusipilietinančių tos. Dabar lenkų argumentus visur vartoja Gal netrukus patys taip pradėtumėm save salonėlyje. Jame berods stovėjo nedidelis
Mūsų dekano kalba, kurią, tai studento
bolševikai rusai. Tai žmogus dažnų dažniau vadinti, ir niekaip neatprastumėmė nuo nau apskritas stalas, pasienyje lengvo stiliaus so paskaita ar referatas, mūsų draugų eilėraš
klaidas:
„Nejaugi turime palikti pripažintus di- siai išgirsti iš pasišnekėjimų su suomiais, jo pavadinimo. Kaip nuo visų tų čiauksenčių fa ir kelios kėdės. Ant sienos kabėjo pa čiai ir didžiulio choro puikios, parinktos dai
nos kėlė visų dvasią. Tačiau Maironis sėdė
dižųjų valstybių iki šiol veikiančius mūsų švedais, švedijon atvykstančiais anglais ir ir niūksenčių skų, auskų, inskių, vilčių ir ic- veikslai, jų tarpe vienas poeto portretas.
Netrukus iš kito kambario sunkokais jo nepasikeitęs: susitelkęs, truputį paniuręs,
valstybės diplomatinius ir konsularinius ats amerikiečiais. Nejau mums dar ir šiandien kių“.
tovus, t.y. simbolinę Lietuvos vyriausybę, tiek įdomu duoti argumentus prieš mus pa
Tiems, kurie priima gyvenamojo krašto žingsniais atėjo mūsų rektorius. Jo veidas, nesidairydamas į šalis, pasikeisdamas vienu
politinius veiksnius be savo piliečių, be už čius
pilietybę, pakeitimo klausimas nesudaro išvagotas amžiaus raukšlių, buvo rimtas, be kitu sakiniu su savo kaimynais.
Kad esamoji padėtis yra mūsų vergišku problemos: reikia pareikšti, kad keiti pavar be mažiausio šlako šypsenos; galva, apdeng
Ar jis pats ką pasakė, šiandien nė neatsi
nugario, pasunkinant laisvinimo kovas po
litinėje aikštėje? Nejaugi nuo kitų valstybių mo žymė, autorius pateikia šitokius moty dę. Bet mūsų spaudai būtų verta pabandyti ta pražilusių plaukų nelabai praretėjusiomis menu. Greičiausiai jis tylėjo, nes nemėgo sa
užtarimų ir pasisakymų mūsų valstybės tei vus:
painformuoti lietuvius, kokia tvarka galėtų kuokštėmis, truputį virpėjo; ypatingai bū kyti kalbų, kai jam atrodė, kad jos nebūti
sių atžvilgiu mes patys bėgame ir netikime
„Atėjo kam noras, praminė mus dar se visokių uodeguotų pavardžių atsikratyti tie, dingos jo lūpos — išgaubtos, truputį pasvi nos. Tačiau mes visą laiką jautėm jo dvasią,
nei jiems, nei sau? Išsižadėdami savo tautos nais laikais aisčiais, eisčiais - rytiečiais. Nu kurie apie nusipilietinimą negalvoja. Ar šita rusios žemyn — buvo sučiauptos kaip kokio pakilusią augščiau kasdienybės, mums taip
mažai suprantamą ir taip šykščiai mums at
ir valstybės praeities, jos garbės, nutraukda garas sulenkę priėmėm pavadinimą. Žodis tvarka nusiuodeginimas būtų painesnis už asketo ar labai valingo vyro,
mi teisinį ryšį su Lietuva, ar nedarome mes balt, der Balte dar prieš dvidešimt metų tu nusiuodeginimą nusipilietinant — labai ver
Pažiūrėjo į mus pro stambius pensnė aki siskleidžiančią.
Maironis imponavo mums ta savo tyla,
didelės istorinės klaidos? Istorijoje mes ma rėjo specifinę reikšmę, nekokį garsą. Juo bu ta būtų žinoti, nes juk ne visi skubame at nius ir nė neatsisėdęs atidžiai klausėsi mūsų
tome, kad panašios klaidos smarkiai keršija. vo jau nuo kelių šimtų metų vadinami Esti- sisakyti savo pilietybės.
atstovo kalbos. O šis — prieš stodamas į se tuo paslaptingu susitelkimu.

BR. DEBIKONIS

KAI NSRVAI KUSI A IRO
I. TIKRI GYVENIMO NUOTYKIAI

Visiems nėra lengva tremtinių dalia, ta
čiau, gal būt, sunkiausia tiems, kurių dėl vie
nokios ar kitokios priežasties neišlaiko ner
vai. Neišlaiko ta prasme, kad žmogus pri
verstas atsidurti psichiatrinėn ligoninėn. Vie. ni tos rūšies ligonių ten patekę nebeturi vil
čių išeiti, ne vienas lietuvis ten ir mirė, ki
ti gydosi ir pasveikę grįžta į mūsų, sveikųjų
tarpą, treti, progai pasitaikius, bėga, slaps
tosi, o sugauti vėl grąžinami.
Apytikriomis žiniomis Anglijoje 1953 me
tais psichiniai sergančių buvo apie 50 lietu
vių. Daugumas jų neturi artimų giminių,
mažai kas juos lanko, nėra kam jų paguosti
ir rūpintis. Tiesa pasakius, maža kuo galima
jiems ir pagelbėti. Yra ir tokių, kurie apa
tiškai pasidavę likimui nė nenori, kad juos
kas lankytų. Neseniai vienoje ligoninėje už
tikau lietuvį, senąjį išeivį, kuris ligoninėje
jau išgyveno 28 metus. Bet šį kartą atpasako
siu vieno jauno vyro, prieš kelias dienas su
tikto, nuotykius ir išgyvenimus, kuriuos jis
• patyrė norėdamas išsprukti iš tokios ligoni
nės.
Simpatingos išvaizdos, gerų akių, liesas,
vidutinio ūgio, kilimo šiaulietis, Jonas Maldėnis, 1943 metais vokiečių pagautas ir iš
vežtas darbams Vokietijon, tada turėjęs 21
metus, šiomis dienomis ketvirtą kartą pabė
gęs iš psichiatrinės ligoninės, šitokią papasa
kojo savo odisėją :

Iš Vokietijos stovyklų 1947 metais atvy-

kau Anglijon, kur porą metų ditbau žemės
ūkyje. Nežinau priežasties, bet gal dėl kli
mato, gal dėl maisto, bet jau antraisiais me
tais pradėjau jaustis visiškai nusilpęs, Darb
daviai įtarė mane tinginiu apsimetus. Po il
gesnio tyrimo buvau įtartas ne tiek fiziniu
nusilpimu, kiek protiniu. Patarta man sava
noriškai kreiptis į psichiatrinę ligoninę. Ten
išbuvau penkis mėnesius ir, kiek sustiprėjęs,
išėjau ir gavau darbą prie statybos. Po vienerių metų persikėliau iš provincijos Londo
nan ir čia pradėjau dirbti vienoje siuvykloje.
Po- kurio laiko jaučiau panašų nusilpimą,
kaip ir ūkyje bedirbdamas. Noroms nenoroms teko vėl savanoriškai šešis mėnesius iš
būti ligoninėje. Bet šį kartą iš jos išėjęs ne
sijaučiau nė kiek geriau. Apie keturis mėne
sius gyvenau iš gaunamos pašalpos. Iš anks
tyvesnio uždarbio turėjau nusipirkęs gerą
dviratį ir drabužių. Dažnai dviračiu išvažiuo
davau pasivažinėti, pasiteirauti darbo. Vie
ną lietingą dieną, prie miesto autobusų sto
ties radau šlapią, supurvintą lapės, odą. Pra
džioje norėjau ją atiduoti kurioje nors poli
cijos nuovadoje, bet įsikišau ją į dviračio
makštį ir pamiršau. Po poros dienų, važiuo
jant miesto gatvėmis, buvau sulaikytas palicininko, kuris pasiteiravo, kieno dviračiu va
žiuoju. Kai pasakiau, kad nuosavu, jis, ro
dydamas pirštu į dviračio sėdynę, paklausė:
— O kur tu tą lapę nukniaukei?
Iš tikrųjų, iš po sėdynės kyšojo įtartina la
pės uodega.
— Radau, — atsakiau.

— Rastus daiktus reikia perduoti polici
jai!
— Aš ir norėjau, bet pamiršau, — teisi
nausi policininkui.
Pavėlavai su gerais norais. Dabar eiki
me su manim, — įsakė jis man, varydamasis į policijos būstinę.
Žinoma, mano pakrikusiems nervams tai
buvo didelis smūgis. Norėjau išsisukti ir po
licijos būstinėje pasakiau, kad tegu jie ma
ne geriau nuveda į sovietinę ambasadą, iš
kur aš norįs grįžti Lietuvon. Šitoksai mano
pareiškimas buvo jiems dar daugiau įtarti
nas mano proto būsena. Nežinau, kaip ši
lapės uodegos byla būtų pasibaigusi, jei ne
Sąjungos reikalų vedėjo tarpininkavimas po
licijos teisme. Bet, vis dėlto už rastą lapės kai
lį ir neperdavimą policijai buvau teismo nu
baustas vieną savaitę šaltosios, kurioje, tiesa
pasakius, buvo žymiai geriau, negu ligoni
nėje. Čia turėjau atskirą, švarų kambarėlį,
su gera lova ir, tikėsite, ar netikėsite, mais
tas buvo geresnis už ligoninės maistą. Sa
vaitę pailsėjęs kalėjime, grįžau į namus, gal
vodamas, kad reikėtų dabar susirasti bet ko
kį darbą.
Kaip ankščiau, taip ir iš kalėjimo išėjus
nuolat mane lankydavo socialinio draudimo
pareigūnai, gydytojas, seselės. Vieną dieną
atvykęs gydytojas liepė man pasirašyti už
pildytą blanką. Atsisakiau. Po poros dienų
atvykęs ambulansas prievarta išvežė į To
oting Beach ligoninę, kurioje išbuvau septy
nis mėnesius. Čia prieš mano norą buvau gy
domas elektros „šokais“, kurių nepaprastai
bijodavau. Kiek atsigavęs po šito gydymo,
nutariau žūt būt bėgti iš ligoninės, nors ir
buvau saugomas. Gavęs leidimą pasivaikš
čioti po ligoninės rajoną, nutaikęs gerą mo
mentą, peršokau per augštą mūro sieną ir

pasislėpiau krūmuose. Iš krūmų išlindau
nakties metu ir, atėjęs į kažkokią stotį, nu
sipirkau biletą Londonan. Kadangi mano
drabužiai buvo nepaprastai suplyšę ir pur
vini, atėjau į Lietuvių Namus, kur geri žmo
nės davė man švarką, baltinių ir batus. Bet
vos spėjau pasikeisti, kai iš Tooting Beach
ligoninės atvyko pareigūnai ir pasiėmė ma
ne atgal. Už šį pabėgimą buvo atimta man
teisė pasivaikščioti, buvau uždarytas su be
pročiais nebiliais, isterikais. Tai buvo bai
sios dienos. Jaučiau, kad mano nervai ne
beišlaikys nei šito rėžimo, nei šitokių ligonių
aplinkos. Negelbėjo nei mano prašymai, nei
triukšmavimas: buvau laikomas taip, kaip
ir tie, kurie, mano nuomone, iš tikrųjų buvo
baisūs bepročiai. O dažnai dar blogiau bu
vau traktuojamas už juos, nes aš neįveikda
vau ištisomis dienomis ramiai išsėdėti ant
kėdės, pastatytos prie sienos, taip, kaip tie
mano palatos bendrai. Vienintelį išsigelbėji
mą mačiau pabėgime. Bet šitokiam suma
nymui įgyvendinti buvo nepaprastai sunkios
sąlygos: dieną ir naktį buvome saugomi
prižiūrėtojų — „niurzių“, kurie ir minutei
išeidami, užrakindavo duris. Tik trečiąją sa
vaitę, vienos dienos vakare, nutaikiau pro
gą: kažkaip atsitiko, kad durys buvo pra
viros. Išslinkau koridorin, o iš čia kieman.
Po kelių sekundžių buvau jau kitoje mūro
pusėje. Šiuo kartu aš buvau turtingas: ang
las, pas kurį anksčiau gyvenau, prisiuntė
man socialinio draudimo kelių savaičių pa
šalpą — septynis svarus. Nors ir turėjau pi
nigų geležinkelio biletui į Londoną, tačiau
bijojau rodytis stotyje. Pėsčias pasiekiau
Londoną ir Lietuvių Namus, dažnai pakelės
krūmuose slapstydamasis nuo pravažiuo
jančių mašinų. Lietuvių Namuose buvau pa
valgydintas, bet čia negalėjau pasilikti, bi

jodamas, kad vėl gali mane greit ligoninės
pareigūnai surasti. Ir iš tikrųjų, tą pačią die
ną atvyko manęs paimti. Šį kartą išbėgau
pro kiemo pusę, peršokau kaimyninę tvorą
ir tiek jie mane tematė. Po kelių minučių aš
jau važiavau iš Holland Park Stoties pože
miniu traukiniu į Liverpoolio stotį. Nuo to
momento Londono požeminių traukinių sto
tyse išgyvenau 10 dienų. Stotyse nusipirkda
vau valgyti, nusiskusdavau, nusiprausdavau,
o kai apie 1 valandą nakties visas stotis už
darydavo, išeidavau į gatves, dažniausiai Ry
tų Londone ir, suradęs griuvėsiuose rūsį,
pernakvodavau ant kokio nors skuduro, ar
ant visiškai plikų plytų. Tai buvo šių metų
šalto vasario mėnesį. Rytais, kai tik išgirs
davau pįrmųjų požemio traukinių bildesį,
skubėdavau į artimiausią stotį ir, nusipirkęs
*
už kelis penus biletą, keliaudavau šiltuose
ir minkštuose vagonuose nuo stoties iki sto
ties, pasikalbėdavau su išviečių valytojais ir
šlavėjais. Bet mano septynių svarų kasa die
na iš dienos tirpo, juo labiau, kad tomis die
nomis daug rūkiau, kartais pavaišindavau ir
kitus į mane panašius, naktimis slankiojani-ius keleivius ir keleives. Dešimtąją naktį
pernakvojęs griuvėsiuose, esančiuose arti $v.
Povilo Katedros, ryte už paskutinius šešis
penus pirkausi požemio stotyje biletą. Nebe
turėjau pinigų nei arbatai, nei rūkalams. Bi
jojau atvažiuoti į Lietuvių Namus, bijojau
rodytis ir gatvėje, nes jau trečia diena bu
vau neskutęs barzdos. Bet daugiausiai bijo
jau grįžti ligoninėn. Man prisiminė šiltas ir
sotus Brikston kalėjimo kambarys. Bet kaip
ten patekti? Aš žinojau, kad negaliu pada- įJ
ryti jokio nusikaltimo, o be jo sunku patekti
kalėjiman...
t
(Kokią J. Maldenis išeitį pasirinko, suži
nosime kitos savaitės numeryje)
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Leidžia PLB Vokietijos Krašto Valdyba
(17a) Weinheim / Bergstr., Mittelgasse 8.

1954 m. birželio mėn.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS
Dldž. Britanijos ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyboms sutarus, iki šiol atskiru leidiniu kas tris mėnesius ėjęs Vasario 16 Gimnazijos biulete
nis Š| kartį eina kaip t,E.L.“ priedas. Jei „Europos Lietuvis'“ tęsės, tai tokiais trimėnesiniais priedais Vasario 16 Gimn. aukotojų sąrašai, apyskaitos ir kitos žinios
tikriausiai eis ir ateityje.
Sunkiai kvėpuojančiam „Europos Lietuviui“, kuris jau ir taip seniai galų su ga
lais nebesuveda, tai bus papildoma finansinė našta. Jis ryžtasi tą papildomą naštą
ant savo pečių imti, kad tokiu būdu sutaupius PLB Vokietijos Krašto Valdybai kiek
lėšų kitiems Gimnazijos reikalams. Kaip iki šiol Vasario 16 Gimnazijos biuletenis,
taip ateityje tos trimėnesinės „Europos Lietuvio“ laidos su priedu apie Vasario 16
Gimnaziją bus nemokamai siuntinėjama Gimnazijos rėmėjams ir aukotojams.
Kas Iš Gimnazijos bičiulių norėtų dažniau gauti žinių iš jos gyvenimo, laikraš
ti užsiprenumeravęs, ras jų apsčiai kiekviename „Europos Lietuvio“ numeryje ir
tuo pačiu prisidės prie vienintelio Europos lietuvių savaitraščio išlaikymo.

MŪSŲ
VASARIO 16 GIMNAZIJOS
RĖMĖJŲ BŪRELIS Nr. 19

Būrelis susiorganizavo 1952 m. gegužės
mėn. pabaigoje. Gimnazija paskyrė jam iš
laikyti mokinę Vidą Kaminskaitę. Ją šelp
ti būrelis pradėjo birželio mėn. Būrelis bu
vo vienas iš pirmųjų Detroite. Jį sudarė:
„Gabijos“ tunto skautininkės P. Pajaujie
nė, L. Puskepalaitienė, J. Pečiūrienė, I. Kai
rytė, K. Kodaitienė; vyr. skautės I, Geru*
laitytė, L. Griškelytė, D. Racevičiūtė, Z.
Bunkytė, A. Rastenytė, D. Šeputytė, A. Ka
selytė, A. Alilionytė, G. Antakauskaitė, A.
Bodija ir skaučių bičiuliai A. Banėnienė, B.
Žvynys, J. Briedis ir P. Vedeika. Visi pri
P. L. B. Vokietijos Krašto Valdyba
klausantieji būreliui nuoširdžiai pritarė šiam
iHmmuitraiimmuiiuuuHiimmmMUHHiHimHMimminHinHmiiimimmimninnniimnimminiinnnnniiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
gražiam reikalui ir pasižadėjo mokėti: B.
Žvynys po 2 dol., o kiti po 1 dol. mėnesiui.
Nors būrelio sąstatas keitėsi, jį dabar suda
ro didžia dalimi tie patys nariai. Vieton pa
sitraukusiųjų vėliau įstojo: I. Neveravičiūtė, E. Kutkienė, M. Grudzinskaitė, J. RaVasario mėn. pabaigoje Chicagoje buvo
Susirinkimas išrinko penkių žmonių ko ziunevičius ir A. Augūnas. Būrelį suorgani
gausus Vasario 16 Gimnazijos rėmėjų bū misiją: teisin. Praną Kavoliūną pirminin zavo ir iki 1954 m. jam vadovavo vyr. sktn.
relių vadovų susirinkimas, sušauktas pasi ku, Ant. Valavičių seūretoriumi, kun. Su K. Kodatienė. Dabar būrelis perduotas va
dovauti vyr. skautei Inai Neveravičiūiei.
tarti praktiškais būrelių reikalais.
gintą vicepirmininku, ponią O. Zailskienę
Susirinkime buvo jaučiamas vieningumas iždininke ir inž. A. Stankų nariu. Komisija
ir ryžtas toliau varyti ir plėsti būrelių veik
numato palaikyti ryšius su Vokietijos Kraš
lą. Priimta rezoliucija, kuria siūloma viso
mis išgalėmis remti Vasario 16 Gimnaziją, to Valdyba, studijuoti rėmėjų būrelių JAV
Gimnazijos Namų Fondą ir raginti kitus Centro sudarymo ir būrelių veiklos pagy
vinimo galimybes.
prisidėti prie šio darbo.

RĖMĖJŲ BŪRELIŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAS

CHICAGOJE

Rėmėjų Būrelių Vadovų Chicagos Komisija. Iš kairės A. Valavičius, J>r. Kava
liūnas, O. Zailskienė, kun. Sugintas, A. Stankus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ BŪRELIS Nr. 135
Sis būrelis susibūrė East Chicagos mies
te Indianoje 1952 m. rugsėjo mėn. Nariais
įstojo: St Budiejus, Ant, Černiauskas, M.
Gensšeuskienė, EI. Goberienė, B. Masiulis,
V. Masiulis, K. Masiulienė, A. Masiulienė,
H. Mažeikienė, A. Mažeika, V. Mažeikienė,
Pr. Pašvinskas ir Ed. Sukevičius. .
Didžiausias įnašas buvo Ant. Černiausko
— kas mėnuo po 5 dol. St. Budiejus, Visv.
Masiulis ir Pr. Pašvinskas po 2 dol., o kiti
no 1 dol., atseit, kas mėnuo buvo sudeda
ma po 20 dol. Tuo būdu pirmaisiais būre
lio gyvavimo metais, pradedant 1952 m.
spalio ir baigiant 1953 m. rugsėjo mėn.,
gimnazijai buvo nusiųsta 20 dol. tiesiog ir
220 dol. per BALF'ą, iš viso 240 dol. Šita
suma buvo skirta mokiniui Helmutui Eidu
kui išlaikyti.
Antrus savo amžiaus metus būrelis pra-

dėjo su septyniais naujais nariais, vietoje
pasitraukusių penkių senųjų. Iš tų septynių:
naujųjų dabar iš būrelio išstojo Leok. Kasperienė, išbuvusi jame šešis mėnesius. Da
bartinė būrelio sudėtis yra ši: St. Budiejus,
Ant. Černiauskas, Ant. Idzelis, B. Masiulis,■
K. Masiulienė, Visv, Masiulis, Ant. Mažei
ka, V. Mažeikienė, Pr. Mažeika, Pr. Pašvinskas, Jurgis Savukaitis, Gr. Stirbytė, Al.
Tornau ir Pov. Užas. Būrelis šiais antrai
siais gyvavimo metais per šešis mėnesius
yra pasiuntęs gimnazijai 120 dol. jos moki
niui H. Eidukui išlaikyti ir 8 dol. kitiems
reikalams.
Būrelio narys Ant. Černiauskas 1953 m.
gruodžio mėn. paaukojo Gimnazijos Na
mams 10 dol. o vaikų vasaros stovyklavi
mui būrelio nariai sudėjo 12 dol.
Būreliui nuo pat pradžios vadovauja
B. Masiulis.

BŪRELIO TALKA GIMNAZIJOS
NAMAMS

Iš spaudos buvo sužinota apie Vasario
16 Gimnazijos namų užpirkimą ir skolas.
Reikėjo tik pradžios, tik kokio nors akstino,
kad konkrečiai padėti. Toks akstinas buvo
A.A. psktn. Vytauto Tarvainio metinės 1953
m. lapkričio 7 d. Jas minint J. Černiauskas
parodė iniciatyvos, paaukodamas 100 dol.
ir paprašydamas būrelio vadovės, ponios
Kodaitienės, organizuoti aukų rinkimą Gim
nazijos Namams. Daug organizuoti nereikė
jo. Pakako keliais sakiniais - nušviesti tą
svarbų kultūrinį darbą, kurį vykdo ši vie
nintelė lietuviška gimnazija pasaulyje ir ku
rioje mokosi daug tokių pat idealistų, kokiu
buvo A.A. Vytautas, ir susirinkusieji dos
niai atidarė pinigines ir, savo maldą sujungę
su geru darbu, čia pat suaukojo 232 dol.
Vėliau darinkus, Vokietijos Krašto Valdy
mokiniai, P. Kazirskis, L. Venclovas ir K. bai namų reikalams pasiųsta 250 dol. (Au
Dikšaitis, išlaikė brandos atestatui gauti eg kojusiųjų sąrašas paskelbtas biuletenio Nr.
zaminus, gavo diplomus ir jau priimti Bon- 3).
nos universitetan. Geriausi mokiniai klasė
Tuoj po pirmosios aukos, gruodžio 12 d.,
se buvo šie: I kl. Zita Balandytė, Ilki. Ire Detroito skautės ir skautai ruošėsi paminėti
na Janušaitytė, III kl. Erna Šmitaitė, IV kl. Tautos Himno 60 metų sukaktį ir susitarė
Elena Neimanaitė, V kl. Renata Lipertaitė, su režisiere Arlauskaite-Mikšiene statyti vei
VI kl. Vygandas Damijonaitis, VII kl. Te kalą „Kudirka“. Skaučių-skautų vadovai
resė Sakalauskaitė, VIII kl. Adolfas Brin- nutarė visą gautą minėjimo pelną skirti Va
kis ir IX kl. Povilas Kazirskis. Parengiamų sario 16 Gimnazijos Namams. Minėjimui
jų klasių 3-me skyriuje geriausia buvo Ger ruošti sudaryta komisija: režisierė Mikšie
da Kušneraitytė, o ketvirtame skyriuje Re nė, dail. A. Melnikas, sktn. Heiningas, v.
nata Auderytė. Visos gimnazijos geriausi sktn. K. Kodatienė, sktn. L Puskepalaitie
mokiniai:
1. E. Neimanaitė, 2. Daniela nė. pasktn. V. Simutis, skltn. A. Kašelytė ir
Jakštaitė ir 3. P. Kazirskis, E. Šmitaitė bei sk. vytis J. Vytas.
T. Sakalauskaitė. Geriausios klasės: 1-oji
Režisierė Arlauskaitė-Mikšienė ir visas
septintoji, 2-oji devintoji ir 3-oji penktoji mielas meno kolektyvas, jau daug kartų sta
klasė.
tęs Detroite veikalų labdaros tikslams, ir šį
Mokinių sveikatingumas buvo neblogas, kartą nuoširdžiai aukojosi ir dirbo. Dail.
nors susirgimų gerklės ligomis, glandų už A- Melnikas, p. Iljasevičiaus ir kitų pade
degimu, angina ir gripu buvo daug. Mokslo damas, paruošė puikias scenai dekoracijas.
A. Kvedaras paruošė dainas. Ir daug kitų
metų bėgyje ligoninėje gulėjo 14 mokinių
bičiulių atėjo skautams, ruošiant šį minėji
ir namie gydėsi 15. Pas gydytoją kreipėsi mą, pagalbon.
146 mokiniai. Šiuo metu serga tik viena
Visų pasišventimu iš parengimo gauta
mokinė.
*165 dol. pelno. Vaidinimo metu surinkta

1953-1954 Mokslo Metai Vasario 16
Gimnazijoje
S. m. Velykoms, pagal vokiečių mokyklų
tvarką, baigėsi ketvirtieji Vasario 16 Gim
nazijos mokslo metai. Juos gimnazija pra
dėjo Diepholze su 197 mokiniais ir užbaigė
Rennhofo pilyje su 166 mokiniais.
Mokslo metų bėgyje dėl įvairių priežasčių
iš gimnazijos išstojo 49 mokiniai. Iš jų 10
mokinių persikėlė mokytis į Salieziečių mo
kyklą Italijoje, 36 perėjo į vokiečių mokyk
las arba stojo dirbti, 1 tragiškai žuvo ir 2
p.alaFnti.
Laikinas mokinių skaičiaus sumažėjimas
įvyko kėlimosi metu, kai dalis gyvenusių
Diepholze ar arti jo tėvų nepanorėjo išleis
ti, ypatingai jaunesniųjų vaikų, vienus į
Vokietijos pietuose įsikūrusią gimnaziją,
įsikūrus gimnazijai Rennhofe, gauta daug
naujų pareiškimų įstoti gimnazijom Kadan
gi vietų skaičius bendrabutyje yra ribotas,
tenka daryti didoką atranką, nes bendrabu
čiui praplėsti lėšų kol kas nėra. Naujuosius
mokslo metus gimnazija pradeda tuo būdu
su 180 mokinių, užpildydama bendrabutį
iki paskutinės vietos.
Mokinių pažangumas moksle yra paten
kinamas. Šių metų trys devintosios klasės

Būrelio organizatorė ir vadovė yra gimusi
Lietuvoje, pasienio miestelyje — Virbalyje.
1929m. baigė Kybartų Augštesniąją Komer
cijos Mokyklą, o 1934 in. Vyt. Didžiojo
Universiteto ekonomijos skyrių. Nuo 1925
m. priklauso skautų organizacijai, kuri jai
„ne tik suteikė daug džiaugsmo jaunystėje,
bet ir nurodė aiškų, tiesų gyvenimo kelią",
kaip ji pati rašo.

RĖMĖJAI

70 dol. aukų ir vėliau darinkta dar 15 dol.
Ir vėl Vokietijos Krašto Valdybai pasiųsta
aukų namų reikalams 250 dol. (aukojusiųjų
sąrašas skelbiamas pajamų skiltyse).
Būrelio vadovė, ponia K. Kodatienė ra
šo : „Šios pasiųstos 500 dol. aukos yra graži
pastanga tų Detroito lietuvių, kurie aukojo
laiką ir pinigą. Man teko maloni pareiga
šiomis aukomis rūpintis ir jas persiųsti. Esu
laiminga, kad galiu bent mažu darbeliu pri
sidėti prie didžiųjų tėvynės darbų“.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
RĖMĖJŲ BŪRELIAI Nr. 47, 48, 49
ir 54
Būrelio nariai: Marcelė Adomaitienė, Juo
zas Bagdanskis, Zenonas Bagdonavičius,
Tadas Balčiūnas, Antanas Baleckaitis, Al
fonsas Barauskas, Vytautas Bičkus, Petras
Bingelis, Bronė Brazaitienė, Justinas Bud
rys. Antanas Čiakas, Antanas čiplys, Ka
zys Čiurinskas, Vladislava Damašienė, Vla
das Daukantas, Aleksas Degutis, Kazys Do
markas, Juozas Dundulis, Vilė Duobaitė,
Jonas Eidėnas, Antanas Gotceitas, Petras
Indreika, Juozas Irbinskas, Edmundas Jankauskas, Jonas Jasaitis, Pranas Jasevičius,
Steponas Juodakis, Antanas Juodvalkis, Vy
tautas Kaltūnas, Stasys Kalvaitis, Steponas
Karvelis, Valerijonas Kanišauskas, Stasys
Kiršinąs, Jonas Klimas, Jonas Kriaučeliūnas, Povilas Kylius, Mauricijus Laucevi
čius, Meilutė Laureckytė, Juozas Liubinas,
Zenonas Liutkevičius, Algimantas Markevi
čius, Vladas Mažeiva, Tadas Mečkauskas,
Pijus Mičiulis, Danys Mikeliūnas, Jonas Mikeliūnas, Zigmas Moliejus, Bronius Nainys,
Juozas Navikas, Juozas Neverauskas, Pra
nas Nenortas, Jonas Paukštelis, Jonas Pe
čiulis, Antanas Petraitis, Jonas Petkūnas,
Antanas Rimkevičius, Jonas Rinkūnas, Ire
na Rinkūnienė, Adolfas Ruibys, Leonas
Rumšą, Algirdas Skudra, Jokūbas Skudra,
Zigmas Stančius, Zigmas Stankevičius, Ste»
sys Stulpinas, Aleksas Špokas, Jonas Tampauskas, Leonas Tompauskas, Juozas Tijū
nėlis, Antanas Urbaitis, Jonas Vaičeliūnas,
Stasys Vaičeliūnas, Izidorius Valančius, Al
fonsas Valavičius, Vytautas Valavičius, Ka
zys Valeika, Antanas Vilutis, Edvardas Vilutis, Jonas Zauka, Kazimieras Pocius.
Apie būrelių įsteigimą ir jų veiklą rašo
šių keturių būrelių organizatorius ir vado
vas, p. Alg. Markevičius:
„1952 m. vasarą JAV lietuvių spaudoje
pradėjo skelbtis „pirmosios kregždės“, t. y.
pirmieji Vasario 16 Lietuvių Gimnazijos rė
mėjų būreliai. Tuo metu aš turėjau daug
laiko, nes mano fabrikas streikavo, tai, pa
sitaręs su keliais kaimynais, galvojau suor
ganizuoti nors vieną būrelį Indiana Har
bor.
Apie keturių būrelių suorganizavimą vi
sai nesvajojau, nes mūsų kolonija labai ma
ža (apie 400 lietuvių su vaikais). Pradėjau
vaikščioti iš namo į namą rinkdamas pasi
žadėjimus. Pasirodo, kad buvau suklydęs,
nes tuoj pat pavyko surinkti 40 su viršum
rėmėjų, o kiti mane ragino tuoj pat organi
zuoti 2 būrelius. Per 3 dienas turėjau 80 as
menų, kurie, nors ir streiko metu, pasižadė
jo remti mūsų lietuvybės švyturį Vokieti
joje.
Dabar jau baigiame antruosius šalpos me
tus ir tikiu, kad gerieji Indiana Harbor, Ind.
(East Chicago, Ind.) lietuviai jr toliau neatsi
sakys nuo šio kilnaus darbo. Didžiausia pa
dėka priklauso Jiems — Rėmėjams.
Truputis statistikos: nuo 1952 m. liepos
mėn. 1 d. esu išsiuntęs Vasario 16 Gimnazi
jai 1.600 dol. Namų pirkimo fondui, per
Chicagos Mokytojų Sąjungą, 209 dol. ir tie
siog 280 dol. Taigi, iš viso iš Indiana Har
bor, Ind. yra pasiųsta 2.089 dol. Mano galvojimu, pagal kolonijos dydį, suma yra pakenčiama.“

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
RMĖJŲ BŪRELIS Nr. 84
Būrelio vadovas Kun. JONAS
BURKUS, rašo:
„Mūsų būrelis susiorganizavo 1952 m.
rugpiūčio 8 d. Custeryje, Mich. Nebeprisi
menu, kokia ten proga, mums, lietuviams
kunigams tremtiniams, išmėtytiem po Michigano užkampius susimetus pas visuomet
mielą kun. Ben. Marčiulionį, iškėliau mintį
išlaikyti vieną Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijos mokinį. Šiai minčiai visi greit pritarė,
įgaliodami mane būti to ratelio vadovu. Pra
džiai sumetė po du dolerius.
Rėmėjų būrelį sudarė 14 lietuvių kunigų
tremtinių. Po vienerių sėkmingų šalpos me
tų, kun. dr. T. Narbutui ir kun. dr. J. Mak
alui persikėlus į New Yorką, prisidėjo ką tik
Brazilijos atvykęs kun. V. Valevičius. Be
to, kviečiau visus vietinius lietuvius kunigus
prisijungti prie mūsų būrelio. Vieneriems

metams įstojo tik kun. V. Jude, iš karto ap
simokėdamas už ištisus metus. Mūsų būrelį
Nr. 84 dabar sudaro šie lietuviai kunigai;
Jonas Burkus, Antanas Dapkus, Lionginas
Dieninis, Juozas Domeika, Valteris Jude,
Antanas Kardauskas, Mykolas Kirkilas, Ju
lijonas Korsakas, Dominikas Lengvinas,
Juozas Panavas, Jurgis Riauba, Eduardas
Statkus, Jonas Tamulis ir Vincas Valevi
čius.
Nuo 1952 m. rugpjūčio iki 1954 m. kovo mėnesio mūsų ratelis gimnazijai išsiun
tė 400 dolerių (1668 vok. markes), Gimna
zijos Namams 18 dol. ir mūsų ratelio šel
piamai II klasės mokinei Reginai Sakalaus
kaitei Kalėdų progomis 20 dol., du siuntiniūkūs drabužių ir vieną CARE paketą. Be
to, savo vardu gimnazijai pasiunčiau kelias
savo rašytas knygas.
Savo tėvelių prakaitu uždirbtais pinigais
laisvės laikais mes pasiekėme mokslo, bet
šiandien mes visi esame nuo jų atskirti ge
ležine uždanga ir net nežinome jų likimo,
šiaja šalpa mes, tariamės, bent morališkai
atsilygintume savo tėveliams, tiesiogiškai
jiems negalėdami atsiteisti.“

Kun. JONAS BURKUS
Būrelio Vadovas
Mielas Vasario 16 Gimnazijos rėmėjas
ir būrelio vadovas, kun. J. Burkus, 8618
Sheridan St., Montague, Mich., USA, yra
knygos „Teresė Neumannaitė" autorius ir
leidėjas.

IŠ RĖMĖJU BŪRELIU
VEIKLOS
Š. m. balandžio 1 d. registruota 212 Gim
nazijos Rėmėjų Būrelių ir dar neįtraukti
kun. Suginto jau įsteigtieji du nauji Būre
liai Iš jų iki 1954. IV. 1 d. atsiskaitė 38 bū
reliai, o pirmyn įmokėjo 39 būreliai 1.460 d.
Atsilikusių su mokėjimais dar nuo 1952 m.
yra 2 būreliai. Atsilikusių nuo 1953-54 m.
yra 64 būreliai, o nuo 1954 m. pirmojo ket
virčio 69 būreliai. Tuo būdu atsilikusių bū
relių yra iš viso 135 ir jie yra nedamokėję
iš viso 13.690 dol. Atskaičius pirmyn įmiK
kėtą sumą, gimnazijos negautų įnašų suma
siekia 12.230 dol. arba 50.999,10 DM.
Tuo būdu, nors Rėmėjų Būrelių registra
cija rodo didesnį būrelių skaičių, kaip da
bar mokinių, atsilikusiųjų būrelių neįmokė
tos sumos sunkiai slegia gimnazijos ūkį ir
jos planus bendrabučio atžvilgiu.
. ' —« — 1
..........
■

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
RĖMĖJAMS IR BIČIULIAMS
BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Bevelk pustrečių metų išbuvęs Vasario
16 Gimnazijos Direktorium, nuo šio birže
lio mėn. 1d. išėjau vieną mėnesi atostogų,
o po atostogų visai jau j Gimnaziją nebe
grįžtu.
širdingai dėkoju Jums visiems. Brangūs
Gimnazijos Rėmėjai ir Bičiuliai, jau ilgas
laikas ją gaivinę ir palaikę, kaip šaltinis
upeli, tekanti per tyrlaukius. Iš tikro juk
mes buvome ir tebesame tyrlaukiuose ir
jieškome šviesaus kelio i tiesą ir žmonlškumą. Per šviesą tiesą ir žmoniškumą tvir
tai tikimės pasiekti Tėvynės laisvės ir sa
vo pačių gerovės. Jūs žinojote mūsų tiks
lus ir mūsų kelią ir padėjote mums, kiek
tik leido Jūsų jėgos. Labai dėkui.
Mano prašymas ir linkėjimas ateičiai
vis toks pat: neužmiršti Vasario 16 Gim
nazijos. padėti jai, palaikyti ją ir išlaikyti,
čia sudėtas rūpestis ir pagalba nebus vel
tui.
Prašau priimti mano pagarbą ir ko ge
riausius visiems Jums linkėjimus.
Jums labai dėkingas

A. Giedraitis
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AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJOS NAMŲ PIRKIMUI IR
ĮRENGIMUI LAIKOTARPYJE
NUO 1954 m. sausio mėn. 1 d.' IKI 1954 m. balandžio 1 d.
I. Gauta Vasario 16 gimnazijos namų fondo sąskaiton Vokietijoje. Aukojo:

ANGLIJA
DBLS Bradfordo skyrius,
A. Garbauskas, Nottingham,
A. Pūras, Manchester,
J. Simanavičius, Redborn,

DM.

Viso Anglijoje DM.

178,40
23,32
23,32
17,49

242,53

AUSTRALIJA
„Australijos Lietuvis“, Adelaide
DM. 521,56
,,Dr. V. Kudirkos“ vardo skautų vyčių būrelis, per P. Stelmoką
263,46
PLB Adelaidės Apylinkė
235,49
PLB Camberos Apylinkė
230,75
Kun. L. Kemėšis, per Tėvą Alf. Bernatonį
230,00
70 Gimn. remti būr., per J. Vizbarą, Adelaidė
164,71
Kun. P, Butkus, Sydney, per Tėvą Alf. Bernatonį
93,00
Viso Australijoje DM. 1.738,97

J. A. V.
Cicero lietuviai per O. Zailskienę
Lietuvių Auditorija, Chicagoje
Liet. Mokytojų Sąj. Chicagos Apygarda, per A. Gulbinską
Chicagos lietuviai per Pr. Kavoliūną:
25,00 dol. Pr. ir O. Gedvilai; 10 47 dol. Chicagos - Cicero
lietuvių skaučių - skautų būrelis per V. Rūbą; po 10,00
dol.: I. Bražionis, inž. A. Bruškys, M. Bojevienė, Valerija
Ir Alf. Čelkauskai, P. Kavaliūnas, J. Kareiva, E. irB. Kvačial, O. Radlšauskienė, P. Tomkevičius Br. ir A. Urbonai
Ir M. Vansauskas; 8,00 dol. J. štangenbergaitė; 6,00 dol.
K. Gasiūnas; po 5.00 dol.: J.Bubnys, V. Donskis. J. Gabrusevičlus su žmona, K. Kielius, S. Mockus, Paulius,
Stud. P. Saliukas, J. Stropus; 2,00 dol.: Maldėnas
Viso
• St. Charles lietuviai per J. čėsną:
Po 10,00 dol.: kun. A. Stanevičius, E. ir P. Nenortai, J.
Zauka; 6,00 dol. J. Bružas; po 5,00 dol.: x, T. Balčiūnas,
B. Ginčauskas, L. 1. L. 2, A. Ripkę'vičius, Dr. V. Tumasonis, S. Velbasis; po'2,00 dol.: xx, A. Brenčius, P. Birgilas,
G. Budrytė, K. Dabryla. S. Jurkūnas, P. Kaupas, V. Motušis, J. Mikeliūnas, J. Našlūnas, M. Naujokas, P. Plecha
vičius, A. Šimkūnas, L. Vaičikauskas; po 1,00 dol.: T.
Abrams (Lietuvos žydelis), J. Andrišiūnas, A. Čapas, A.
Dargužas, V. Jasinevičius, A. Dabkus, J. Kazragys, L.
Maculskis, S. Mankus, V. Macys, V. Mažeika, V. Noreika,
V. Orentas, V. Uznys, H. Trapikas, J. žemaitis. E. Žu
kauskas, V. Žemaitis; 0,50 dol. Brazauskas ir (Nr. 3
skelbti per J. Cėsną 4,00 dol. buvo suaukoti: 2,00 dol. S.
Liepos, po 1,00 dol. — L. čėsnaitės ir Dr. A. Garmaus)

-

Mr. A. Endrelunas and Brothers, per K. Rūką, Hartford
K. Šimėnas, Norwood, per T. Alf. Bernatonį
P. Keburis, Chicago
Per J. Senkų, Chicago, grupė žmonių, susirinkusių pas p.
p. Kronus švęsti 15 m. ved. sukakti
A. Balčiūnas. Chicago
Per kun. J. Burkų, Montague:
10,00 dol. kun. J. Riauba, 5,00 dol. kun. J. Burkus, 2,00
dol. kun. V. Valevičius; po 1,00 doL: kun. W. Jude, kun.
A. Kardauskas
,
viso
O. Talalienė, Chicago
A. Pleškys. per kun. B. Sugintą
Dr. P.' ir E. Mažeikai, Providence
V. Girdauskas, Chicago
P. Račiūnas, Chicago
"B. Ivanauskas, McHenry, Ill., ir B. Mickevičius, So. Bos
ton, per J. Vembrę

Iš anksčiau paskelbtų, BALF'e ir Šveiparijos banko sąskaito
je sutelktų, sumų gauta špermarkėmis

Viso JAV

DM.

6.198.00
1.349,50
2.892,40

DM.

1.033,00

DM.
DM.

632,50
129,13
83,40
82,15

I.AIl
„Žmogaus dvasia niekada nesensta“, sa
kydavo vienas senas mūsų mokytojas, Ji
esanti kaip geras vynas, kuris laikui bėgant
tik bręsta ir tobulėja.
Turbūt teisingai kalbėjo šis žilas pedago
gas. Nes šiandien, kada tik pamatau moki
nius su knygų krepšeliais skubančius į mo
kyklą, širdis taip gyvai suplazda, tokie ryš
kūs laimingųjų mokyklos dienų vaizdai prieš
akis atsistoja, kad, rodos, aš pats kartu su
jais pasijuntu beskubąs. Jaučiu, kad dar
šiandien galėčiau sėsti j mokyklos suolą, kel
ti ranką ir atsakinėti pamoką, kaip anais
jaunystės laikais. Tuo tarpu jau dvidešimt
su viršum sunkių metų užgulė pečius nuo tos
dienos, kai su brandos atestatais rankose iš
sisklaidėme po platųjį pasaulį.
{domu šiandien yra pražerti laiko dulkes
ir prisiminti mūsų lietuvišką mokyklą pra
bėgusio laiko ir pakitėjusių aplinkybių per
spektyvoje.
Lietuvių jaunimo entuziazmas mokytis
buvo nepaprastai didelis. Neturtingų ūki
ninkų ir miestiečių vaikai, ypač Nepriklau
somybės pradžioje, naminiu mileliu apsiren
gę, atkakliai grūmėsi su įvairiais nepritek
liais, kad tik savo tikslą pasiektų. Kartą, bū
nant, rodos, trečioj klasėj, vieno vyruko ba
tai visai susidėvėjo. Naujus nusipirkti nėra
už ką. Ir atėjo vieną rytmetį baltas žemai
tiškas medines klumpes Įsispyręs. Kaukši,
bilda koridoriais, net pačiam nesmagu. Iš
pradžių direktorius norėjo siųsti namo, bet
vėliau pasiliko ir visi apsiprato.

M. OS dienos
J»

L U Z A.

Kartu su noru šviestis atsirado ir kitas
ne visai pageidautinas reiškinys — pasidaryti
taip vadinamais inteligentais. Inteligento są
voką šviesuomenei apibūdinti mūsų vyres
nioji karta atsigabenę iš Rusijos. Ten nuo
seno garsėjo dvi visuomenės grupės: muži
kai ir inteligentija. Inteligentu kasdieniška
me gyvenime buvo laikomas ne tik išmoks
lintas ir gerai išauklėtas žmogus, bet kiek
vienas, kuris sugebėjo gražiai apsirengti ir
išvengti juodo darbo, šitokio „inteligento“
sąvoka pasirodė labai patraukli ir pas mus.
Baigę ar net nebaigę gimnazijas ir neįsigiję
jokių specialybių, jaunuoliai stengėsi pasi
daryti valdininkais — inteligentais. Pradėta
kalbėti net apie inteligentų perteklių. Vėliau
ši klaida buvo suprasta ir pradėta smarkiu
tempu steigti amatų, prekybos, ž. ūkio ir ki
tos’ specialinės mokyklos. Jaunimas, gavęs
tinkamą kryptį, šitomis mokyklomis domė
josi ir jas gausiai lankė. Tačiau mintis su
kurti ir išlaikyti „lietuvišką aristokratiją“
kai kuriuose mūsų visuomenės sluogsniuose
visą laiką buvo puoselėjama.
Inteligento sąvoka mūsų ūkininkams bu
vo svetima. Nesuprasdami to žodžio reikš
mės, jie dažniausiai sakydavo „tiligentai“.
Nieko nebūdavo skaudžiau, kai atostogų
metu, išėjus su vyrais šienauti, pro šalį ei-

81,90
81,90

DM.

79,23
61,85
51,65
41,70
41,70
41,40

40,50

DM. 12.921,91
DM. 15.007,84
DM. 27.929,75

KANADA
KLB Šalpos Fondo Toronto Komitetas, per V. Vaidotą 400
dol. (praeitam Nr. skelbti ir dabar pervesti)
V. Pyragius, Labourer
A. Virbickas, Nanaimo
Viso
Per BALF'ą:
PLB Montrealio Valdyba 277,82 dol. (praeitam Nr. skelbti ir
dabar pervesti) ir PLB Kanados Krašto V-bos Gimnazijai
remti K-ja: a. Sault Ste Marie prov. ir b. Oakville nrov —
100,53 dol., per P. Šimelaitj
Hamiltono Aušros .Vartų Parapija ir KLB Skyrius

Viso Kanadoje

DM.

2.091,70
56,75
4243

DM.

2.190,58

DM.

1.849,40
1.451.22

DM.

5.491,20

DM.

1.473,27
1.000,00

DM.

2.473,27

KOLUMBIJA
Bogotos lietuviai per A. Kulnį
Kolumbijos Katalikų Komitetas Bogotoje

Viso

Kolumbijoje

NAUJOJI ZELANDIJA
DM.

A. Senatorskis ir dukra, Christchurch

17,80

ŠVEICARIJA
Šveicarijos Raudonasis Kryžius
Schweizerische Arbeiter - Hilfswerk
Šveicarijos lietuviai:
Audenis, V. Dargužas, A. Igoris, J. Giedrys, E. Garbačiauskienė, S. Garbačiauskas, J. Gilis, A. Gerutis, Gerutienė, J. Jakaitis, A. Kuslys, Linder, A. Paulaitis, Rad
vila, J. Stankus, J. Steponavičius, Šaulytė, S. Vaitkevi
čius

DM. 15.000,00
1.380,00

Viso Šveicarijoje

DM. 17.112,00

732,00

VOKIETIJA

.

H. Q. 8591 L. S. Eng. FL. B. Co. Lietuvių dalinys prie Ame
rikiečių Armijos Schwetzingene, per savo vadą pik. Sutkų
Reutlingen - Pfullingen seniūnija
Prel. M. Krupavičius, Pfullingen
J. Norkaitis, Igersheim
Augsburgo Apylinkės lietuviai
Luebecko
“
“
Schongau
“ '
“
J. Edus, Stuttgart
Viso Vokietijoje
Iš viso gauta aukų nuo 1954. I. 1 iki 1954. IV. 1
"
“
“ 1953. IV. 20 iki 1954. I. 1

Iš viso gauta

DM.

1.000,00
200,00
100,00
100,00
60,16
29,35
25,00
10,00

DM.

1.524,51

DM. 56.530,03
DM .108.204,57
DM. 164.734,60

n. Gauti pranešimai apie įmokėjimus Vasario 16 Gimnazijos namų fondo patikėti
niams.

J. A. V.

Pinigai yra Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Gimnazijos Rūmų Sąskaitoje banke;
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga Chicagoje per jos iždi
ninką Teodorą Blinstrubą
$ 500,00
PLSS Skaučių Seserijos „Gabijos“ Tuntas, Detroite, per savo
Tuntininkę Sktn. K. Kodaitienę
10,00 dol. G. Baltrušaitis; po 5,00 dol.: M. Alilionienė, M.
Baukys, K. Kodatis, B. Navickas L. Pečiūra, J. Puido
kas, L. Puskepalaitienė, P. Pajaujienė, A. Ruzgys. A.
Rimkus, S. ir V. Urbonai ir J.' Vilkas; po 2,00 dol.: J. Bal
trušaitis. K. Gogelis, J. Krikščiūnas, K. Pumputis. V.
Tamošiūnas; po 1,00 dol.: R. Bulota, S. Garliauskas. M.
Grudzinskaitė, J. Petrauskas, M. Smailienė;
Iš suruošto vaidinimo „Kudirka“ 1953. XII. 12 pelnas
$ 164,64
viso
$ 250,00
BALF'o 95 Skyirius 240 dol. ir Indiana Harbor Amerikos
Lietuvių Bendruomenės vietos Apylinkės Valdyba iš savo ka
sos, per savo iždininką Alg. Markevičių 40 dol.
viso
5 280,00

Chicagos lietuviai pagal KV aukų lapąNr. 101, per B. Kasely
tę:
Po 10,00 dol.: T. Miglinas. B. Kizauskas ir J. Švabas; po
5,00 dol.: A. Anužytė, A. Baltrukėnas, Dirmantas, S. Ju
cevičienė, B. Kaselytė, E. Pušneraitienė, A. Peškys, Pra
nė Lukšas, V. Simanavičius, B. Sriubas, Vanda Zymonas,
ir O. Žilinskienė, J. Krygerienė; po 2,00 dol.: L. Dargelienė, P. Žemaitytė: po 1,00 dol. O. Antikauskaitė. Ona
Stonkus, Monika Vaitiekus
Viso
Stamfordo Lietuvių Bendruomenės Valdyba per A. Stadalinską:
50,00 dol. $tamfordo Valdyba ir 12,50 dol. tos Bendruo
menės narys Felicijus Prekeris
Viso
Lawrence lietuviai per J. Skersį:
18,55 dol. aukojo Maldos Apaštalavimo D-ja prie Šv.
Pranciškaus parapijos (10 dol. D-jos kasos. 5 dol. D-jos
dvasios vado kun. V. Paulausko ir 3.55 dol. suaukoti d-jos
susirinkimo dalyvių); 5,00 dol. L. švenčionienė; 3,00 dol.
Juozas įr Emilija Antanavičiai; po 2.00 dol.: prel. M.
Juras, A. Juozokas, M. Markevičius. I. Skersienė. ir A.
Šimkus; po 1,00 dol.: (iš Bostono), E. Billa, M. Bush. J.
Blaževičius, J. Čirienė, R. Gedgaudienė. Emilija Gegnan,
M. Gerčienė, J. Juozokienė, P. Jaskelevičius, kun. Alb.
Janiūnas. J. Lisauskienė, S. Raznauskaitė. P. Raznauskas, I. Raznauskas, M. Songailaitė, O. Songailaitė, J. Stan
kevičius, P. VenSius, L. Venčienė, J. ZeneviČius;0,75 dol.
V. Mockevičius
viso
V. Bllumfeldas, Chicago
St. Charles lietuviai per J. Čėsną:
25,00 ddl. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos Chi
cago Skyrius; 10,00 dol. J, Kutra; po 3.00 dol.: K. Čėsnienė, A. ir L. Gyliai; 2,00 dol. B. Dundulis; po 1,00 dol.:
Glemžienė, A. Gudjurgis. O. Juodakienė, A. Ružancovas,
L. Simanavičius ir šulcienė
viso
Amerikos Liet. Susiv, 14 kuopa Clevelande, per V. Braziulį
Šv. Kalėdų proga svečiuose pas savanorį - kūrėją P. Leleiką,
Detroit, svečiai per V. Tamošiūną:
4,00 dol. V. Tamošiūnas.: 2,00 dol. Pr. Stanionis; po 1,00
dol.: F. Blauzdys, J. Brazys, J. Briedis. A. Juška. J. Janeckas, M. Narbutas, J. Preibys, P. Rūkštelė ir V. Slikas
viso
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, per jos sekretorių E.
Sližį:
5,00 dol. Sąjungos Valdyba, 2,00 dol. Jaras ir po 1,00
dol.: Lietuvninkas,. Laskauskas ir Velžys
viso
Petras ir Pranas Linkai, Chicago

$ 102,00

S

62,50

$
$

60,30
50.00

$
$

49.00
20,00

S

15,00

$
S

10.00
10,00

Viso JAV

$ 1.408,80

PLB šalpos Fondo Toronto Komitetas, per V. Vaidotą
PLB Kanados Krašto Valdyba
PLB Toronto Apylinkės Valdyba
Kanados lietuviai per S. Jonaitį, Fort William:
10,00 dol. S. Jonaitis; po 5 dol.: J. Aukštikalnis, A. Bag
donas. J. Dautartas, P. Kitra. L. Kaminskas. A. Paulau
skas, P. Vorslauskas ir V. Zujus; po 2,00 dol.: F ir A.
Drukteniai, E. Jasevičiūtė, S. Kniūkšta, S. Mintus, V. Ra
dauskas. J. Zigmantas
viso

$ 800,00
S 50.00
S 25,00

damas kaimynas ištardavo: „Juk tu jau tiligentas, nebepritinka darbas dirbti“.
Visuomenės grupė vadinama inteligentija
Vakarų Europoje yra nežinoma. Būti gerai
išauklėtu nėra jokia privilegija — tai yra
pareiga. Mūsų besimokantis jaunimas, pas irinkdamas specialybę, turėtų žiūrėti tik šių
dviejų dalykų: 1) kas labiausiai patinka ir
2) kurioj srity labiausiai galėsi būti naudin
gas savam kraštui. Vienas vokiečių profeso
rius mėgdavo sakyti, kad nėra blogos že
mės, bet yra tik blogi ir geri ūkininkai Šitą
pasakymą galima būtų pritaikyti ir specia
lybę pasirenkant. Visos profesijos yra ge
ros, tik ne visi yra geri specialistai. Britų
premjeras W. Churchill taip gerai aptvėrė
savo sodybos kiemą mūro tvora, kad mūri
ninkų prof, sąjunga jį už tai pakėlė savo
garbės nariu. Jis lygiai gerai parašė savo at
siminimus. už kuriuos gavo Nobelio premi
jąLietuvos mokyklos buvo tautinio susipra
timo ir patriotizmo centrai. Moksleivija jaut
riai reaguodavo į kiekvieną įvykį, liečiantį
mūsų tautą ar valstybę. Prisimena vienas
toks mažtyis, bet charakteringas atsitikimas.
Lietuvos vokietė ponia H. dėstė vokiečių
kalbą. Ji buvo sena pedagogė ir labai mėgo
jaunimą. Ypačiai ji mylėdavo savo auklėja
mą klasę. Kiekvienais metais per savo „Geburstag'ą“ atnešdavo didžiulį tortą ir su
ruošdavo savo auklėtiniams arbatėlę. Vie
nais metais sausio 15 d. ponia H. atėjo į
pamokas pasirišusi trispalvį — juoda-balta
-raudona (vokiečių taut, spalvos) kaspiną.
Tą dieną kaip tik gimnazijoj buvo ruošia
mas Klaipėdos atvadavimo minėjimas. To
dėl ponios H. auklėjamoji abiturientų kla
sė įtarė, kad jos spalvos yra speciali vokie
čių simpatijų demonstracija. Ir nutarė „at
keršyti“. Ant rytojaus visos mergaitės buvo
pasipuošusios tautiniais kaspinais, o berniu
kai prisisegę prie krūtinės taut, spalvos juos
teles. Tą pastebėjusi ponia H. paklausė, ką
tai reiškia. Klasės seniūnas paaiškino. Mo
kytoja apsipylė ašaromis ir tučtuojau pali
ko klasę. Mokyklos direktoriui ji pare ’kė,
kad visa šita „spalvų tragedija“ yra tik ne
laimingas pripuolamumas. Tačiau tokio mo
kinių reagavimo (gal šiuo kartu ir persisteng
ta) ji buvo taip paveikta, kad atsisakė dau
giau į tą klasę įkelti savo koją.
Ypačiai skaudžiai moksleivija išgyveno
Lietuvos okupaciją. Šimtai ir tūkstančiai
pavyzdžių byloja apie neįtikėtinai diąsų
pasipriešinimo sąjūdį. Užtat ir okupantai
smaugė juos kiek įmanydami. Aukų skai
čius šiandien nėra žinomas. Pav., pirmai;
okupacijos metais vien Plungės gimnazija
neteko keturių savo auklėtinių, kurie žiau
riausiu būdu buvo nukankinti Rainių miš
kely.
Lietuviškoj mokykloj pamažu kūrėsi ir
savos, mokyklinės tradicijos. Įvairūs meni
niai pasirodymai, tautiniai minėjimai, spor
to šventės, Motinos dienos, gegužinės —
gyvino mokyklų veiklą ir pridavė joms sp »lvingumą. Bene gražiausia iš visų tradicijų
būdavo medelių sodinimo šventė. Su kastu
vais ant pečių ištraukdavo linksmai dainuo
damos moksleivių gretos, anot vieno kape
liono žodžių, sukurti Lietuvą, kad ir mažą,
bet gražią. Jiems talkininkaudavo žemės
ūkio ir miškininkystės specialistai.
Labiausiai atmintin įstrigo pirmoji mede
lių sodinimo šventė. Tada buvau dar tik
trečiokas Kretingos vidur, mokykloj. Apso
dinome kelią iš miestelio į geležinkelio sto
tį. Išrinkau gražią liekną liepaitę ir pasodi
nau pačią pirmąją nuo tilto prie Akmenos
malūno tvenkinio. Šią vietą pasirinkau to
dėl, kad vėliau lengvai galėčiau atsekti, ku
ris yra mano sodintas medis. Praėjo beveik
dvidešimt metų, kai aš savo liepą vėl pama
čiau. Tai buvo vieną ankstybą rytą 1944
metų rudenį. Prie tvenkinio krašto stosėjo
nebe liekna liepaitė, bet daili, vešli liepa. Jos
pageltę lapai gaisrų pašvaistėje mirgėjo
kaip auksas. Atrodė ji baiminasi ir dreba,
taip, kaip drebame mes, keliaudami į trem
tį ir nežinią. Ir tai buvo paskutinis „gyvas“
daiktas, kuris Šį nelemtą rytmetį man pri
minė laimingąsias mokyklos dienas ir pa
mojo išvykstant iš gimtojo Žemaičių kramto.

KANADA

Viso Kanadoje

S 70,00
$ 945,00 Parko tvenkinys ir gimnazijos Runių bokite
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B. Pinigai gauti Gimnazijoje per BALF‘ą

Pinigai tiesioginiai gauti Gimnazijoje

Būrelio Nr.
1
2
4
7, 8,18
10, 21
13
19
24
25
26
27,36
31

34
35
39
40
41
43
47, 48,49, 54
50
68
70
73
76
77
81
84
85
86
93
94
f 98
100
102
104,134
105
106
107
110
112
116
123
127
128
136
139
141
144
150,151, 152
155
157
160
191
196
' 200
201
207
208
212,213,214

Vadovas

Susmaras, Chicago
A. Kuolas. Toronto
V. Bosikis. Collingwood, Australija
A. Kavaliūnienė. Chicago
J. Balsys, Toronto
I. Neveravičiūtė. Detroit
J. Salučka, Rockford
S. Juodvalkytė, Cleveland
J. Antanaitis, Clayton, Australija
P. Kavaliauskas, Omaha, USA
J. Jurkūnas, Ch'icago
B. Žemaitienė. Chicago
P. Kavaliauskas, Melrose Park
A. Radžius, Baltimore
Z. Lukauskas, Kenosha
Danutė Anužis, Detroit
E. Bogutienė. Baltimore
B. Brazauskas, Baltimore
A. Markevičius, E. Chicago, Ind.
K. Pimpienė, Chicago
P. Baleckas, Longuenel Annex, P.Q. Kanada
J. Vizbaras, Adelaide
V. Žemaitis. Detroit
E. Liaukienė, Waterbury
A. Reventas. Brooklyn
V. Vintartas, Chicago
J. Burkus, kun.
G. Peškytė. Chicago
S. Laugaitis, Waterbury
P. Karalius, kun.
V. Juodakienė. dr.
I. Tamošaitienė. Bridgeport
J. Gilys, Cleveland
J. Matulaitis, Toronto
P. Stempužis, Cleveland
Z. Mikšienė. Detroit
K. Malinauskas. Chicago
M. Svotelienė, Baltimore
P. Raulinaitis. Mrs. Melbourne, Australija
O. Talalienė. Chicago
G. Kažemekienė. Hamilton
P. Tumėnas. Valencia, Venecuęla
T. Lukoševičius, Winnipeg, Kanada
P. Lukoišūnas, Adelaide, Australija
Vida Rėklaitis, Chicago
J. Makauskas. Brooklyn
P. Januška, Windsor
O. Krikščiūnas, Mrs., Chicago
S. Grigaravičius, Chicago
D. Nikolskis, So. Boston
R. Dragunevičius. Hertford
J. Citavičius, Cleveland
T. Reizgys, Baukstown. Australija
O. Urbonas, Stockholm,, Švedija
I. Saikutė. Caracas, Venezuela
I. Varnas, Hamilton. Kanada
E. Linkaderis, inž., Chicago
A, Balčiūnas. Chicago
Gimnazijai Remti Komisija Hamiltone
Trijomis perlaidomis ir vienu čekiu iš USA gauta nuo
nežinomų aukotojų: 81.90 DM., 82,— DM , 333,10 DM.,
ir 584,80 DM. sumos, viso
Humanistiska Voerbundet, Švedija
Dr. J. Jusonis, USA
F. Gudas, Chicago
2040 L. S. Kaiserslautern, Liet. Kuopa prie Amerikiečių Armijos
J. Mandeika, Porcton. USA
VLS Maracay Apyl. V-ba, per V. Venckų
D. Venclauskas, Miss.. Waterbury
Sakalauskienė,
Muenchene, Vokietija
J. Gailevičius. Baltimore
S. Būdvydaitė, Chicago
J. L*. Kazmauskas, Rosendalem, USA
J. Strazdas, Brooklyn
Kornwestheim lietuviai, Vokietija,
A. Snarskytė, Wosdwille,Australija
Viso

Suma
DM
837,00
413,50
248,55
400,00
246,30
250,20
179.31
165,72
182,93
667,20
333,60
250,20
250,20
166,80
688,45
250,20
395,63
583.80
1.335,93
500,40
248,70
587,99
" 146,70
250,20
250,20
733,60
333,60
250,20
333,60
83,40
87,57
275,22
83,40
416,99
333,60
456,40
166,80
249,85
277,30
337,77
250,55
167.16
163,70
370,37
250,20
166,80
166,53
250,20
732,38
417,00
333,60
499,40
166,28
118,77
250,55
247,93
83,4n
81.50
750,30
1.031,80
399,58
208,80
208,50

5
12
23
29
30
32
44
46
51,52,97
55; 56i 90,180
57, 58, 59
60
62
64, 66
67, 132
69
75
78
93
96
100
103
111
113
115
117
118
119
120
122
142
143
131
133
135
138
145
146
147
154
156
159
164
167
172
173
179 .
182
183
185
186
188
195
199
208
215
be Nr.
95.99, 109, 124,
125, 140,170.190,
202 206,210,211
ir du būr. be
Nr.

124,27
141.7.V.
116,81
104,25
100,00
83.40
83,40
81,80
70,89
30,50
14,21

22.166,04-

K. BARENAS

SENI DALYKAI PRO SENUS AKINIUS
Gerą atmintį turėjo senukas misteris ti
pingas, visuotinai pramintas ir šaukiamas
čipso pravarde! Pačioj žilojoj senatvėj jis
vis dar pajėgdavo prisiminti ir abėcėline
tvarka pakartoti sau gimnazijos savo klasės
mokinių sąrašus ir įsivaizduoti tų berniūkš
čių veidus. Aš be klaidų nebegalėčiau prisi
minti savo klasės sąrašo, tos klasės, su ku
ria, kad ir po truputį vis besikeičiančia, pra
buvau keleris metus ir atsiskyriau prieš dvi
dešimt penkeris metus. Gal dėl to, kad Čips;ts-Cipingas buvo mokytojas, tuos sąrašus
kartodavo melų metais ir tuos veidus nuo
lat ir nuolat matydavo. Tik tuos veidus ir
tuos sąrašus ir daugiau beveik nieko. O aš
per tą ketvirtį amžiaus daug kitų veidų ir
turėjau kartoti kitus sąrašus, tai anie senie
ji apbluko, tik toli gražu ne visi. Kai kurios
paViurdės tiek klasės draugų, tiek mokytojų
(mokytojų, rodos, visų) ir jų veidai tebėra
ryškūs, nors neturiu jokių fotografinių at
menu. Aišku, praeina eilė metlj, ir net mū
ro plytos aptrupa, o ką jau bekalbėti apie
žmogaus nešiojamus vaidinius!
Tik vienas dalykas visiškai išdilo: nebė
ra gerų ir blogų mokytojų ir klasės draugų.
Šiandien jie jau visi geri, net ir tie, kurie
baudė, net ir tie, kurie, rodos, skriaudė. Li
ko tik žmonės ir įvykiai, ir pro tuos dvide
šimt penkerių metų senumo akinius be fi
losofų ir teoretikų man labai aiški laiko per
spektyva. Tai tie didesni ar .mažesni akme
nukai, kurie maišosi po kojų šviežiai žvy
ruotame kelyje. Palauk, o kai pravažiuos
daug vežimų ir pražingsniuos daug sunkiais
batais apautų kojų, tai tie aštrūs akmenu
kai įsispaus į kelią arba nulakstys į griovį,
ir galėsi jau vaikščioti basas. Taip ir laikas
įvykiuose nuspardo visus aštrumus, nulygi
na visas briaunas, ir belieka tik patys įvy
kiai-ir žmonės.
Taip, po šitiekos metų nebedvejodamas
gnl'U pasakyti, kad anie metai buvo patys
gražiausi. Net ir universiteto metai negali
priu jų prilygti, nes tuomet jau nebebuvo to
mažo ir glaudaus kolektyvo, koks buvo gim
nazijos metais klasė.
Likimo būta be galo palankaus, kad aš
baigiau geriausią gimnaziją Lietuvoje. Anuo
'
t ' • . / \ ,

Būrelio 1

met mes šitaip kalbėdavome, ir pasididžiavi
mo jausmas man ir šiandien neleidžia kitaip
nuspręsti. Ta gimnazija tuomet turėjo Pa
nevėžio Vyrų Gimnazijos vardą, nors pa
čiuose rūmuose, to paties direktoriaus va
dovybėje, kartu buvo ir atskiros mergaičių
klasės.

Kai įstojau ten, direktoriavo Dr. Jonas
Yčas (istorikas, vėliau universiteto profeso
rius). Vėliau jį pakeitė „Pono Tado“ vertė
jas inž. Konstantinas Šakenis (paskui švie
timo ministeris ir valstybės kontrolierius).
Gimnaziją baigiau, kai jau kelintus metus
jai vadovavo „Blūdo“ romano ir kitų dąlykų autorius ir literatūros filosofas kun. Ju
lijonas Lindė-Dobilas, su kuriuo mane rišo
žymiai daugiau saitų, negu su kitais direk
toriais. Jis man buvo ne tik direktorius,
prieš kurį gal mandagiau reikia nusikelti
gimnazistiška žvaigžde papuoštą, bet tyčia
aplaužytą kepurę, bet kartu ir mokytojas,
net dvejis metus mokęs literatūros (inž. K.
Šakenis taip pat gal pusę metų mokė, bet to
kį gan tolimą man dalyką-fiziką I). Tai jis,
kaip mokytojas, du mastus taikė mokinių
rašomiesiems namų darbams: vieniems leis
davo prirašyti kurios nors duotosios temos
net visą 20-24 puslapių sąsiuvinį, o kitiems
jokiu būdu ne daugiau kaip 4 puslapius. Tas
dėsnis buvo taikomas tik aštuntokams, ir
kiekvienas pats žinojo, kurią normą sau pri
sitaikyti. Vadinas, kas pajėgus — reiškitės!
Kaip meilės literatūrai ugdytoją LindęDobilą buvau sutikęs žymiai anksčiau. Tai
gi jis vadovavo gimnazijos meno kuopai, vė
liau, po jo mirties, pavadintai jo vardu. N'c
ko, rodos, gražesnio ir nebuvo visoje gimna
zijoje, kaip tos kuopos susirinkimai sekma
dienių vidudieniais. Nemaža šiandien žino
mų plunksnos žmonių ten šį ar tą skaitė,
ginčijosi, kritikavo. O pavasariais ten vis bū
davo vienas susirinkimas, kada klausytojų
primarmėdavo daugiau negu paprastai. Tą
sekmadienį, be eilinės literatūros progra
mos, tekdavo sekantiems metams išsirinkti
kuopos pirmininką, ir šita proga įvykdavo
tyli, demokratiška balsavimo kova .tarp kai
rės ir dešinės. Kairė tuos keleris pastaruo
sius metus (iki 1929 metų rudens) Panevė'
■
'
- •

Vadovas

P. Karalius, Cleveland
Mrs. A. Markevičius, New York
Dr. V. Lelevičius, Rochester
Dr. Z. Rudaitis, Dixon
J. Kavaliauskas. Worchester
J. Taoras, Pittsburg
J. Mitkus, Detroit ;
J. Jurgutis, Montreal
P. Pauliukonis. Worchester
P. Vedeika, Detroit
J. Jankus. P. Saladžius, A. Sabaliauskas, Rochester
P. Balčius, Philadelphia
J. Plaušinskas, Brockton
P. šimelaitis, Verdun, Kanada
V. Petrauskas, Waukegan
J. Vainiekis. Chicago
M. S. Levickis, New York
A. Dekkis, Stamford
P. Karalius, Rev., Cicero
J. Valiukonis, Lawrence
J. Gilys, Cleveland
A. Eitmanas, Paterson
V. Pavilčius, Chicago
R. Masiulionis. Buffalo
P. Ulėnas, Brooklyn
M. Nauburas, Chicago
K. šventoraitienė. Brooklyn
L. Abramikaitė, Springtield
J. Vembrė, Boston
Z. Gerulaitis, Cicero
A. Jonaitis, Cleveland
B. Daukantas. Mrs., Cleveland
P. Ivaška, Elizabeth
I. Petrauskas. Chicago
B. Masiulis, E. Chicago, Ind.
M. Rėklaitis, Chicago
P. Bagdonas. Chicago
E. Kušlekaitė, Chicago
V. Pažiūra. Los Angeles
J. Dekeris. Cicero
D. Kpklytė, Cleveland
V. Martinkus, Rev., Providence, R. I., USA
A. Girnius, inž., Boston
B. Snarskis, Euclid
S. Biežis', Dr., Chicago
D. Lipčiūtė-Augienė, Chicago
J. Bielinis, Grand Rapids
A. JDaunys. New York
S. Šiliauskas, Easton
V. Bublys, Detroit
F. Palubinskas. Chicago
J. Čyvas, Amsterdam
K. Rimkevičius. Sudbury, Kanada
B. Šapokas, Rockford
A. Balčiūnas, Chicago
J. Kunigelienė, Brooklyn
M. Graužinytė ir dr. E. Mekis, Brooklyn

Suma
DM
130,58
171,68
251.20
251,00
209,20
66,80
167,50
263,34
419,00
978,52
413,82
167,60
250,80
388,74
418,50
251,00
244,70
420,24
167,70
83,60
167,40
251,00
418,50
175,68
376,80
418,00
83,60
159,04
167,20
250,80
166,52
83,90
301,86
251,00
167,50
251,00
167,20
168.20
167,20
167,60
251,00
209.20
292,60
250,80
1.003.20
418,30
251,00
83.60
376,80
167,40
125,40
334,40
288,42
410,65
167,20
251,00
250,80

•-sfe
Kun. B. Sugintas, Chicago
Būr. 2 J. Salučka,
"
~
Rockford
'
Dr. E.
.rimas, Pomeroy
onomų Sąj., per J. šklėrl, Chicago
Liet.
J. Ku
nis. Ruston, USA
A. Sta a. So Bend, USA
liukonis, Lawrence
c/o J.
. Pakalniškis, Brooklyn
c/o
46 b
_______________
Kačinskaitei
asm.
D. Dirmantienė, USA
Prof. V, Biržiška, Boston
M. Sketerytė, Brooklyn
J. Fabijonas, Chicago
E. Kamėnas. Cleveland
K. Kučinskas. Kingston
B. Baublys, Linden. USA
135 būf./c/o B. Masiulis, E. Chicago

2.514,00
420,40
209,96
104,50
104,50
86.40
83,40
54,34
54,34
41,80
41,80
44,10
43,20
21,60
21,13
20,90
8,36

(nukelta | psl. 4.)
■ *
žio mokinių tarpe buvo itin stipri, ir tokiuo
se meno kuopos rinkimuose ji lengvai nu
sverdavo prieš dešinę ir pravesdavo savo
nusimatytąjį kandidatą. Pvz., trejų metų
pirmininkai: kairės, dešinės ir vėl kairės.
Ta kairė buvo gana mišri: pradedant abe
jingaisiais religijai ir įvairaus laipsnio libe
ralais, baigiant komunistais (šių pastarųjų
Panevėžio aukštesniosiose mokyklose tada
taip pat buvo; du jų, atsikėlę iš kitų mies
tų, įsigiję čia atestatus, buvo nuteisti ilgiems
metams kalėjimo, o ir šiaip yra buvę nema
ža kratų, suėmimų ir tardymų tarp įtaria
mųjų ; aiškumo sumetimais verta čia pasa
kyti, kad Panevėžyje tuomet buvo keturios
aukštesniosios lietuviškos mokyklos: ber
niukų ir mergaičių, paralelinė mišri, mokiu
sis vakarais, ir mokytojų seminarija; į me
no kuopos susirinkimus iš visų jų vyresnių
jų klasių ir kursų mokiniai, kurie tik norė
davo, bet kuopos pirmininku patogumo su
metimais būdavo vis renkamas berniukų
gimnazijos atstovas, nes jam patogiausia pa
laikyti ryšius su kuopos globėju ir vadovu
J. Dobilu-Linde). Žinoma, tas pirmininkas
visiškai nieko negalėdavo nupolitikuoti me
no kuopoj ir nenupolitikuodavo, nes atsinešamųjų skaityti dalykų niekas necenzūruo
davo. Vadinas, visos rinkiminės varžybos
būdavo daugiau pasaulėžiūrinio pobūdžio
varžybos dėl prestižo.
Jau pirmojoje ir paskui trečiojoje klasėje
man buvo tekę susidurti su Gabriele Petkevičaite-Bite. Pirmojoje ji iš kitos mokytojos
perėmė dailiraščio mokymą. Ankstesne mo
kytoja rūpinosi tik, kad mokiniai rašytų
greitai ir daug. Augęs tada, kai nebuvo nor
malios pradinės mokyklos, neįsigijęs dar jo
kios sistemos, aš taip pat skubėjau su visais
juo daugiau primozuoti puslapių. Atėjo Ga
brielė Petkevičaitė ir už tą greitą terliojimą
man parašė dvejetuką... Antrąjį ketvirtį pa
sitaisiau — atsivariau iki penketuko, bet ta
da turėjau raudonuoti prieš klasės auklėto
ją tėviškąjį Huberį, nes jam rūpėjo išsiaiš
kinti, kas čia darosi su manim buvo dar žy
miai rimtesnis reikalas: aš neturėjau pinigų
užsimokėti už mokslą, o kaip atleisti nuo
mokesčio tokį mokinį, kuris turi susigrie
bęs dvejetuką?).
Paišybą dėstė skulptorius Juozas Zikaras,
kuris be kita ko, buvo kilęs iš tos pačios pa
rapijos, iš kur ir mano mažybė, ir jau mano
pažintis nebe pirmojo parapijonio: jis gi,

Viso

19.082,02

baigęs mokslus, kai kun. Jurgis Tilvytis sta
tė ten bažnyčią, atėjo į talką gražinti jos ir
nulipdė stacijas! Tai mano namiškiai žinojo
ne tik Tilvytį, kuris, pastatęs bažnyčią, ap
dainavo paskui atskiroje knygutėje savo tą
parapiją, bet, nors ir netiesioginiai, taip pat
ir Zikarą, stacijų autorių, nors jis toje savo
parapijoje ir nepasirodydavo, bent mano
atminimu.
Žemesnėsėse klasėse mokytojavo Jurgis
Elisonas (vėliau žemės ūkio akademijos pro
fesorius, Panevėžio mokytojų seminarijos ir
mergaičių jau atskirtos gimnazijos direkto
rius). Tai tur būt bus buvęs mokytojas, ku
rio jaunesnieji itin bijojo, o kuris iš tiesų ge
ras buvo, tik savotiškai reikalaudavo. Jam
vis negana, ką tu pramoksti iš botanikos ar
zoologijos ar negyvosios gamtos apie akme
nis. Va, atvežk jam pririnkęs tų akmenų, pri
džiovinęs augalų, prinuodijęs drugių ir va
balų, prirašęs tautosakinių ar etnografinių
dalykų ar retesnių žodžių, tai jis parašys tau
gerą pažymį ir taip, net nesiklausęs, ką mo
ki iš vadovėlio. O prieš vienas atostogas, at
simenu, jis nemaža pasakojo apie Balį Sruo
gą, kuris ten baigė gimnaziją, buvo geras jo
pažįstamas, mokslo metų draugas, ir kurio
poezija jis žavėjosi. Kas žino, gal ir J. Eli
sono nuopelnas, kad aš pats vėliau taikiniu
kavau Lietuvių kalbos žodynui, Humanitari
nių Mokslų fakulteto tautosakos komisijai
ir tautosakos archyvui ir studijavau J. Eli
sono etnografines studijas ir jo sugrupuotą
tautosakinę spausdintą medžiagą.
Lietuvių kalbos mokė Matas Grigonis
(vėliau progimnazijos direktorius). Išmokė,
bet su juo ketvirtojoje klasėje man teko su
sidurti kaip su inspektorium, drausmės rei
kalais. Nebeatsimenu, ką padarė tas ben
draklasis, kuriam, anuomet dar antrokui,
savo metu aš pirmokas, šėriau į veidą. Jis
buvo mano kaimynas, turtingo ūkininko vai
kas, ir rudenį mėgdavo ateiti pas mane, dar
piemenaujanti, nusipirkti riešutų. Jis turėjo
pinigų, o aš neriešutingame miške vis jau
prisirinkdavau gorčių ar kitą. Kai aš nuėjau
į gimnaziją, jis, susikvietęs savo draugus,
bandė mane užkabinėti koridoriuj ir juoktis.
Kartą pertraukos metu su palydovais suėjo
į mūsiškę klasę ir vėl pradės, girdi, šaipytis.
Aš stovėjau ir tylėjau, o kai jis nesiliovė —
šėriau iš kairės. Tuo ši istorija ir baigėsi —
be jokių žodžių, o kai aš jį trečioje klasėje
pasivijau, kažkaip suartėjome, o kai gimna

ŠPERMARKIŲ
REIKALU
Lietuvių spaudoje buvo pasirodę nema
ža
pasisakymų ir spėliojimų „špermarkių“
'
reikalu.
Nesusipratimams išvengti, čia pa
i
<
duodame
špermarkių oficialius kursus nuo
1951 m., kai buvo sudarytos sąlygos Vo
,
kietijoje
užšalusioms sumoms pervesti ar
1
panaudoti
užsienio savininkų naudai, o
I
joms užpirkti nusistovėjo vadinamųjų „šper
markių“ kursai, kurie vėliau kito jų naudai.
Už 100 špermarkių buvo mokama:
$ 11.75 iki 12,—
1951 m. kovo mėn.
$ 12.75 „ 14, —
1951 m. spalio mėn.
$ 12,90 „ 13,25
1952 m. sausio mėn.
$ 13,60 „ 14;25
1952 m. liepos mėn.
$ 14,50 „ 15, —
1953 m. sausio mėn.
1953 m. balandžio mėn., kai Krašto Val
<dyba užpirko Gimnazijai Namus, jų kursas
i
buvo
S 14,20 iki 14,30 už 100 špermarkių,
taigi apie 7 DM už 1 dolerį. Toks kursas
išsilaikė iki 1953 m. rugsėjo mėn., bet juo,
<deja, nebuvo pasinaudota, nes aukos Gim
nazijos
Namams nebuvo energingai telkial
■
mos,
o sutelktosios nepervedamos, Toliau
kursas kitėjo taip:
$ 15,65 iki 15,75
1953 m. rugsėjo 1 d,
1953 m. lapkričio 2 d. S 17,40 „ 17,50
1953 m. gruodžio 1 d. $ 16,325 „ 16,425
$ 18,10 „ 18,30
1954 m. sausio mėn.
S 20,30 „ 20,40
1954 m. vasario 1 d.
$ 20,70 „ 20,80
1954 m. kovo 1 d.
$ 23,20 „ 23,30
1954 m. gegužės 4 d.
Dabar špermarkių kursas beveik lygus
normaliam dolerių kursui ir jų užpirkimas,
i
turint
galvoje gaištą, daugybę formolumų
ir banko provizijas, jau nebeišsimoka.

REVIZIJOS
PROTOKOLAS
Patikrinęs Švedijos Lietuvių Bendruome
nės Valdybos sudaryto būrelio Vasario 16
gimnazijai Vokietijoj remti pajamas ir iš
laidas už 1953 m. radau kas seka:
■r ■ .
’ *
{mokėta
pasižadėta
Kr.
Kr.
120,120,1. y. Blažys
2. P. Cainaris
120,120,120,120,3. J. Dankis
120,4. P. Dūda
120,5. V. Gedminas
120.60.120,6.‘A. Jocevičius
50,50,7. J. Lingis
120.8. J. Narakas
120,120,9. J. Pajaujis
' 300,300,120,130,10. A. Skimutis
120,11. O. Urbonas
120,12. E? Vainauskas
120,69,—
13. V. Žilinskas
30,-

Sumoje Kr.
1.620,1.400,Pasiųsta minimai gimnazijai 1,265,- Kr.
Persiuntimo ir pašto išlaidos 40,- Kr. Viso
išlaidų 1.305,- Kr. Lieka 1954 m. sausio
mėn. 1 d. 95,- Kr.
Stockholm. 1954 m. sausio mėn. 20 d.
Kl. Gumauskas
ŠLB Kontrolierius

zijos vadovybė iškabino jį gėdijantį skelbi
mą, tada aš nutariau užstoti jį: su kažkuo
susitaręs, nuplėšiau tą skelbimą. Reikalas
aštrėjo valandomis. Matas Grigonis paga
liau paskelbė klasėje: jei neprisipažins, kas
nuplėšė, jis, tas draugas, pavaromas iš gim
nazijos. Prisipažinau ir vienam metų ketvir
čiui gavau gerai sumažintą elgesio pažymį.
Negaliu čia išvardinti nei visų mokytojų,
nei visų įvykių ar nuotykių. Jų yra nemaža
dar neišdilusių. Kadangi aš ir dabar dar vis
turiu šiokių tokių reikalų su plunksna, tai
pabaigai galiu čia dar sustoti ties savo žur
nalistine gimnazisto karjera. Gimnazijoje
esu redagavęs bent keturis laikraštėlius. Pir
masis mano šios srities debiutas buvo, ro
dos, ketvirtoje klasėje. O penktojoje buvau
beužsitraukiąs bėdą. Tuomet balandžio pir
majai išleidau „Žalią Varlę“ —■ satyros lei
dinį, spausdintą šapirografu. Pataikiau!
Užkabinau net dvi mergaičių klases. Ketvir
tosios klasės mergaitės mokėsi antrame augš
te ir vis rytais ir pertraukų metu iškišusios
galvas rėkaudavo, kai pamatydavo ką atei
nant. „Žalia Varlė" įsidėjo, rodos, karikatū
rą ir šių veiksmų satyrinį aprašymą. Rėka
vimas šiaip jau po to aptilo, tik organizuo
tas jų choras paprastai mane iš antrojo augŠto rėkdamas pasitikdavo rytą ir nuo vartų
lydėdavo riksmu per visą kiemą iki pat du
rų. Rimtesnė istorija buvo su penktąja mer
gaičių klase. Ten buvo kelios vadinamosios
gražuolės, kurios vakarais vis šlifuodavo ša
ligatvius su lenkų gimnazijos puošeivomis
(be kita ko, vienas jų buvo šlubas). Mūsiš
kiai gimnazistai griežė dantį, ypač kai tos
gražuolės savo lenkiškuosius gražuolius at
sivesdavo net į vakarėlius, vesdavosi į čiuo
žyklą ir t. t. Žinia, žurnalisto uždavinys sto
vėti rūpimųjų reikalų sargyboje, todėl „Ža
lia Varlė“ šita tema išspausdino eilėraštį,
visiškai neminėdama net gražuolių pavar
džių. Kam reikėjo — surado save ir apsiver
kusios nubėgo pas inspektorę skųsti manęs.
Inspektorė — saliamoniška pedagogė, jos
sprendimas išgelbėjo mane. Ji nuo mano
plunksnos nukentėjusioms gražuolėms pareiš
kė, kad ji netiki, jog apie jas rašoma, o jei
tikrai apie jas, tai jos negerai ir labai negra
žiai darančios.
Vėliau, jau, rodos, septintojoj klasėj, vėl
buvo feljetonilkas atsitikimas, bet tegu jis
liks jau, prisiminsim jį po kitų dvidešimt
penkerių metų.
.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS PIRMOJO 1954 M. KETVIRČIO APYSKAITA
(sausio mėn, 1 d. — kovo mėn. 31 d.)

.

r

DM.

Į. Likutis grynais įr banko sąskaitoje
2- Gauta aukų:
ą) grynais per BALF'ą —
1953 m. gruodžio mėn.
S. m. I-me ketvirty
h) grynais betarpiškai
e) maisto produktais

DM.

(VILKAVIŠKIO IR VORONEŽO GIMNAZIJOS)

12.000,00
29.191,93
28.557,68
1.958,10

3. Skola (nepadengtos sąskaitos
1954. IV. 1 d.)
4. Įvairios pajamos

71.707,71
11.210,90
2.690,69

Iš viso

IŠLAIDOS

88.030,85

DM.

1. Knygos, vadovėliai ir kt. mokymo
priemonės
2. Sunaudota maisto
3. Nuoma, kuras ir šviesa:
131953 m.
š. m.
4. Skalbimas ir švaros palaikymas
5. Batų taisymas ir plaukų kirpimas:
iš 1953 m.
š. m.
6. Persikėlimo išlaidos
7. Vietos susisiekimas, mokinių kelionės ir masinos eksploatavimo išlaidos:
8. Raštinės, pašto ir telefono išlaidos:
iš 1953 m.
š. m.
9. Mokytojų, tarnautojų ir virtuvės personalui atlyginimai:
iš 1953 m.
š. m.
10. Mokesčiai ir draudimų išlaidos:
iš 1953 m.
š. m.
11. Grąžinta skolos ir išduota avansų
12. Remontui medžiaga ir darbas
13. Kiaulės ir jų išlaikymas .
14. Įvairios kitos išlaidos:
iš 1953 m.
š. iri.
15. Nesunaudoto maisto
■ 16. Likutis grynais ir banko sąskaitoje
1954. IV. 1 dienai

DM.
474,75
20.256,00

1

2.409,26
6.072,79

69,00
640,88

8.482,05
1.643,57
709,88
6.407,72

2.254,83
104,71
1.188,71

1.293,42

5.418,92
19.706,65

25.125,57

921,11
5.290,26

324,63
1.831,43

6.211,37
1.656,08
3.440,43
1.421,00
2.156,06
2.954,05
3.544,07

Iš viso

88.030,85

(atkelta M psl. 3.)

C.

IS GIMNAZIJOS LAIKU

2.421,55

Pinigai įmokėti Balio Centre

60
V. Balčius, Philadelphia
25
S. Juodvalkytė, Cleveland, Ohio
182
Lucia Tomkus, Great Neck, USA
143
Birutė Daukantas, Cleveland
113
R. Masiulionis, Buffalo, 7, N. Y.
120
J. Vembrė, So. Boston, Mass.
12
A. Markevičienė, New Ydrk
158
P. Povilaitis. Great Neck, N. Y.
137
J. Sodaitis, Brooklyn
167
Br. Snarskis. Euclid 23, Ohio
57,59
J. Jankus, Rochester ,
58
P. Saladžius. Rochester
147
V.------Pažiūra, "Los Angeles
'
"
135
B. Masiulis, E. Chicago, Ind.
118
K. Šventoraitienė, Brooklyn
131
Ivaška, Elizabeth, N. J.
99,109,124, 125,
140, 170, 190,202,
203,204,205,206,
210,211, 215, ir du
būr. be numer.
Kun. B. Sugintas, Chicago
44
J. Mitkus, Detroit
. D. Kantautaitė, Springfield, Ill.
119
42
K. Paulauskas, Cleveland
121
K. Keblinskienė, Brockton
145
P. Bagdonas, Chicago
215
J. Kunigelienė, Brooklyn
F. Palubinskas, Chicago
186
103
M. Senulis, Paterson. N. J.
V. Kvedaras, Newark, N. J.
140
A. Bielskus, Vyr. Fiz. Aukl. ir Sporto Komitetas, Clevelande, Gimn. sportininkams
P. Balzaras. Chicago
Balto 13 Skyrius, Los Angeles, per V. šeštoką
St. Louis. USA, lietuviai per J. Juodaki:
Po 3,00 dol.: V. Mackevičius, J. Juodakis; po 2,00 dol.
Afanasievas Petras. L. Macijauskas. A. Vanagas ir A.
Vosylius; po 1,50 dol.: V. Čyvas, F. Sinkevičius; po 1,00
dol.: V. Gavelis; J. Petruševičius, A. Sakalauskas ir
A. Stasiulis
Viso
P. Pauliukonis, Gimn. Moksl. Kat. būreliui
A. Kindurys, Dolgeville
___________
, Viso
Pinigai yra Šveicarijos banke, Gimnazijos Sąskaitoje
—
Būrelio Nr. 207
Nr.
6
—
—
Nr. 21
— .
.
Nr. 141
Viso

Iš viso

60,00
60,00
20,00
40,00
20,00
20,00
22,00
20,00
100,00
40,00
45,00
23,00
40,00
20,00
20,00
24,00

360,00
20.00
20,00
60,00
41.00
40,00
20,00
28,00
20,00
50,00

125,00
25.00
25,00

21.00
15,00
10.00
I 1.464,00

40.00
120.00
20.00
20,00
$

200,00

„Europos Lietuvio“ redaktoriaus papra
šytas parašyti atsiminimų pluoštelį iš gim
nazijos mokslo metų, t. y., apie Martyno
Yčo vardo gimnaziją Voroneže, turiu pa
žymėti, kad man teko mokytis net keturiose
gimnazijose: pradėjau Vilkaviškyje, vėliau
persikėliau Kaunan, grafo Platovo vardo
gimnazijom o Pirmojo D. Karo metu, 1916
metais, mokiausi Kijevo III-joj gimnazijoj,
kuri vėliau buvo evakuota j Voronežą ir,
pagaliau, Martyno Yčo vardo gimnazijoje,
kurią ir baigiau 1917 metais.
Visos čia suminėtos gimnazijos buvo Ru
sijos švietimo organų žinioje ir priežiūroje,
visos jos Veikė pagal tą pačią Rusijos švie
timo organų nustatytą programą. Visos jos
turėjo daug panašumų, bet taip pat būta ir
nemaža skirtumų. Panašumą sudarė moks
lo programa, o skirtumą — gimnazijos auk
lėtiniai ir mokytojai, išorinė aplinkuma, ku
ri turėjo įtakos į gimnazijos auklėtinius.
Siauruose rėmuose sunkiau pavaizduoti
kiekvieną gimnaziją atskirai, tačiau apie
dvi, t. y., Vilkaviškio ir Voroneže Martyno
Yčo gimnazijas, stabtelėsiu kiek plačiau.
Gal ir todėl, kad šios gimnazijos buvo labai
panašios, o šį panašumą sudarė gimnazijos
auklėtiniai, gyvenimo sąlygos ir organizaci
nė veikla už gimnazijos ribų (ateitininkų ir
aušrininkų kuopelės).
Daugumą Vilkaviškio gimnazijos moki
nių sudarė žydai, kilę iš Vilkaviškio ir kitų
miestų, neišskiriant ir Kaui
Kauno. Vilkaviškyje
žydams nebuvo taikomas „numerus clausus1', t. y., žydų tautybės mokinių galėjo
būti daugiau, negu kitose ggimnazijose, kur
Si sistema
jų buvo priimta tik 10 proc
buvo todėl, kad Vilkaviškio gimnazija buvo
įsteigta miesto
pinigais, daugumo
je žydų,
visas rusų valstybinių gimnazijų teises,
švietimo organų. Po žydų ėjo lietuviai, daugumoje ūkininku vaikai iš
o po jų rusai ir
lenkai. Dauguma mokytojų — rusai, švietimokytojų buvo
Vaitketrys: matematikos mokytojas P. S. Vi
lietuvių
vičius, Dr. V. Kudirka — gamtos ir lie
kalbos ir tikybos mokytojas kun. A. As
Aštraus
kas, dėstęs atskirai lietuviams lietuv
lietuviškai,
lenkams — lenkiškai. L. Pšemeneckas, lenkas iš Prienų, antrasis matematikos mo
mokytojas ir Rusijos vokietis — Franzmann — vokalbos
kiečių kalbos mokytojas. Lietuvių k;
viena pamoka per "savaitę buvo neprivalonepri
tna, tačiau visi lietuviai jų
ją lankė.

kio ir Kauno. Be to, keletas lenkų ir rusų.
Žydų nebuvo. Vėliau, kai Voroneže buvo
atidaryta Vilkaviškio gimnazija ir Jaroslavlyje — Marijampolės, keletą mokinių iš M.
Yčo gimnazijos grįžo į savąsias.

Yčo gimnazijos vyresniųjų klasių prisi
minti mokiniai, baigę 1916-17-18 metais, ku
rių dar daugelis tebegyvena, buvo šie; miš
kų inž. V. Žemaitis, miškin. V. Vilčinskas—
Vilkinis, vet. gyd. Kanauka, dr. D. Jasaitis,
J. Matulionis, dr. P. Karvelis, dr. I. Saka
lauskas, Edv. Turauskas, dr. J. Vileišis, dr.
Baktys, Šabanevičius, Gruodis SJ, broliai
Venckai SJ, inž. Tuskenis, Butkų Juzė, vet.
gyd. Jankauskas, St. Dubošis, Cerkeliūnas,
miškin. Endziulaitis, dr. Vaičiūnas, Stanionis, Stapulionis, A. Matulaitis.
Kairiųjų mokinių grupę sudarė: Matu
sevičius, Serbentą, Kavaliauskas, Vėžys, Kai
rys ir dar keletas kitų. Serbentą, Matusevi
čius'ir Kavaliauskas liko Sovietų Rusijoje.
Serbentą profesoriavo Minsko universitete,
vėliau, rodos, buvo ištremtas į Solovkus;
Vėžys, Kairys ir Baltrušaitis grįžo Lietuvon.
Vėžys vertėsi bizniu, o Kairys su Baltrušai
čiu dirbo finansų ministerijoje.

S 1.664,00

Pinigais įvertintos:
CARE siuntiniai, Cicero lietuvių dovana, per O. Zailskienę
DM. 4.820,81
650,20
Stuttgarto, Vokietija, NCWC, sūrio
389,18
_
“
“
*'
pieno miltelių
Frankfurto,
“
“
sūrio, per Tėvą A. Ber191,80
natonį
138,76
Veneeuelos lietuvių kolonija, maisto
CARE siuntinių iš Diepholzo lietuvių, Vokietija, per
52,51
J. čaplinską

Mrs. M. Jautakis, Chicago, saldumynų ir dėvėtų mot
mot.
rūbų
A. Stankevičiūtė, London, Anglija, dėvėtų rūbų mer
mer-
gaitėms
R. Vikauskas, Belmont, Mass. USA, dėvėtų rūbų momo
terims
Lambertus -'Buchhandlung. Freiburg, Vokietija, 18 iv.
jv
knygų
M. Karlikauskas, Cicero, dėvėtų vyr. batų ir rūbų
I. Matusevičiūtė, Toronto, dėvėtų rūbų
Local Committee lor Aid to DP, Luebeck, Vokietija,
žaislų ir knygų vaikams
V. Markonis, Antelope, Kanada, emrgaitėms rūbų, šo
kolado ir kakao
G. Pope. Liverpool, Anglija, vaikams žaislų ir knygų
knygų
anglų kalba
Šveicarijos lietuviai per A. Paulaiti,
Paulaitį, medikamentų.
medikamentų
maisto, žaislų ir rūbų

JONAS AUGUSTAITIS

Daugelis to laikotarpio mokinių išvežta
Sibiran, kaikurie liko Lietuvoje, o kitų ir
nebeprisimenu. Lenkų grupę sudarė: du bro
liai Boiko, S. Lozoraitis, Abarovič, Svetovič
ir dar keletas, kurių nebeatsimenu pavar
džių.
Keletos mokinių, sudariusių rusų grupę,
likimo nė nebežinau.
Lietuvių mokytojų grupę Voroneže suda
rė: matematikas Pranas Mašiotas, 1917 m.
atkeltas direktoriaus pareigoms, Rygiškių
Jonas — Jablonskis — lietuvių ir lotynų
klb. mokytojas, Balčikonis — lotynų, inž.
K. Šakenis. — fizikos, Šikšnys — vokiečių
klb, kun. Astrauskas, o vėliau kun. Krupa
vičius — tikybos. Rusų mokytojų grupę su
darė: V. D. Cernozatonskis ir Lagoinskis
rusų kalbos, literatūros, logikos ir psicho
logijos, dvi seserys Tichvinskosios — pran
cūzų kalb., Belousovas — istorijos.
Matome, — daugumas mokytojų buvo
lietuviai. Nepriklausomoj Lietuvoj dalis jų
tapo universiteto profesoriais: Jablonskis,
Balčikonis, Žemaitis, inž. K. Šakenis dirbo
geležinkelių valdyboj, direktoriavo Panevė
žio gimnazijoje, vėliau švietimo ministeris
ir Seimo pirmininkas.
Tokia sudėtis sudarė abiejų gimnazijų cha
rakterj- Jas abi laikau lietuviškomis gimna
zijomis ir, gal būt, Vilkaviškio gimnazija
buvo net kiek lietuviškesnė, negu Martyno
Yčo gimnazija, nors, kaip matėme, Vilkaviš
kyje buvo tik trys lietuviai mokytojai, ku
rie tačiau jokioje lietuviškoje veikloje, iš
skyrus kapelioną, nepasireiškė.
Kasgi tuomet sudarė tose dviejose gimna
zijose lietuvišką dvasią
Pirmoje eilėje —
mokiniai ir aplinkuma (Vilkaviškyje), o Vo
roneže taip pat mokiniai ir kaikurie moky
tojai. Vilkaviškyje ir Voroneže mokinių
-'veikia už gimnazijos ribų buvo visai vieno
da : gimnazijų auklėtiniai dalyvavo mokinių
Gimnazijos parengiamųjų klasių mokiniai organizacijose, ir kaip vienur, taip ir kitur
vaidinimo metu buvo patrijotiška, lietuviška dvasia. MokyGIMNAZIJOS NAMAMS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ APŽVALGA

D. Gautos aukos maistu, rūbais ir kitomis gėrybėmis

Pinigais neįvertintos:

1916 metų rudenį buvo įsteigta Voroneže
Martyno Yčo gimnazija su visomis valdžios
gimnazijų teisėmis, taip pat švietimo orga
nų priežiūroje, neišskiriant nei mokytojų
skyrimo. Didžiosios kunigaikštytės Tatjanos
(Caro Nikalojaus II vyr. dukters) komiteto
lėšomis, skirtomis Lietuvių Komitetui Nukentėjusiems nuo karo šelpti, buvo išlaiko
mos gimnazijos (mergaičių ir vyrų, rodos,
po 100.000 rublių kiekvienai metams). Dau
gumas mokinių buvo lietuviai, susitelkę iš
trijų gimnazijų — Marijampolės, Vilkaviš-

PAJAMOS
Pagal kraštus PLB Vokietijos Krašto Valdybos ir Gimnazijos kasoje bei bankų sąs
kaitose gautos šios sumos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Šveicarija
J. A. V.
Vokietija
Kanada

Kolumbija
Australija
Anglija
Venecuela
Brazilija
10. N. Zelandija

iki 1954. I. 1.
DM. 92.416,90
2.769,62
10.793,09
1.485,76

1954. IV. 1.
DM. 17.112,00
27.929,75
1.524,51
5.491,20
2.473,27
1.738.97
242,53

DM. 108.204,57

DM. 56.530,03

Viso
DM. 109.528,90
30.699,37
12.317,60
6.976,96
2.473,27
2.157,48
292,53
250,24
20.45
17.80
DM. 164.734,60

Sutarta
DM. 165.346,77

KV ir Statybos
K-jos Priimta
DM. 162,096,77

Išmokėta
DM. 90.350,63

418,51
50.00
250,24
20,45

17,80

IŠLAIDOS
I. Gimnazijos rūmai
II. Rūmų perstatymas,
remontas ir inventorius (lovos, pata
lynės)
III. Barakas su virtuvės įrengimais,
valgykla ir klasėmis

75.478,64
40.470,81
DM. 281.296,22

72.194,94

66.475,04

35.387,24

33.518,94

DM. 269.678,95

DM. 190.344,61

masis Lietuvos istorijos, referatų skaitymas,
lietuvių spaudos sekimas, diskusijos Lietu
vos ateities klausimais — jau Vilkaviškyje
ūgdė ir brandino lietuvių dvasią. Gimnazi
jose tarp savęs kalbėdavomės lietuviškai,
nors žydai savo tarpe ir su mumis mėgdavo
kalbėtis rusiškai, tačiau jie negalėjo lietu
viškos dvasios atskiesti, nes mes juos laikė
me lietuviškos žemės žydais ir savo krašto
žmonėmis. O už gimnazijos sienų mes visur
jautėme lietuvių dvasią: vaikščiodami plen
tu Marijampolės Alvito kryptimi, darydami
iškylas i Paežerių giraitę, — visur matėme
lietuvius, dirbančius ūkio darbus, mieste lie
tuvius ūkininkus, atvykusius į turgus ar į
„karčiamas“, į kurias mokiniams buvo druu
džiama lankytis, tačiau, jei nueidavome, žy
das karčiauninkas sugebėdavo reikalui esant
mus paslėpti. Rusų administracijos, — vie
šosios tvarkos saugotojų — zemskių neken
tėm, vadinome juos raudonsiūliais, nes jų
revolveris kabojo ant raudono susukto
raikščio.
Rusai mokytojai neturėjo j mus Vilka
viškyje savo įtakos, neturėjo jos ir Voromeže. Kiek įtakos į mus turėjo lietuviai moky
tojai abejose gimnazijose, būtų sunkiau nu
sakyti. Vilkaviškyje, veikiausiai, jokios: iš
P, Vaitkevičiaus negirdėjom nei vieno žo
džio lietuviškai, o iš Kudirkos ir kun. As
trausko tik tikybos ir lietuvių kalbos panie
kų metu. Voroneže lietuvių mokytojų įtaka
buvo žymiai didesnė. Pirmiausiai Rygiškių
Jonas — Jablonskis dėstė lietuvių kalbą. Jis
buvo viena didžiausių asmenybių lietuvių
mokytojų tarpe ir savo kalba, dėstymo bū
du, darydavo įspūdžio. Nors jau tuomet pats
nebepajėgdavo ateiti klasėn", buvo atveža
mas kurio nors mokinio, tačiau jo lietuvių '
kalbos žinojimas visiems imponuodavo, už
krėsdavo. Jablonskis dėstė be vadovėlių, be
gramatikos, bet gyvosios žmonių kalbos pa
vyzdžiais, surinktais iš įvairių Lietuvos vie
tovių. Pats daug kalbėdavo, kalbėdavo labai
aiškiai, kiekvieną garsą ištardamas, atskirai
kirčiuodamas, aiškindamas kirčių kilmę.
Kartais būdavo rūstus, ypač, kai mokinių
ideologinių ginčų laikraštėliuose užtikdavo
blogą lietuvių kalbą.
— Jei jūs ką nors rašote ar spausdinate,
tai duokite pataisyti, bet neleiskite su klaido
mis", — kartodavo jis nuolat mums, bar
damasis ir pajuokdamas lietuvių kalbos dar
kytojus.
Pareigingas, darbštus buvo inž. K. Šake
nis, gal kiek biurokratiškas, kaip gimnazijos
inspektorius. Geri buvo matematikai Šikš
nys ir Žemaitis. Gal kiek silpnesni mokyto
jai — Balčikonis, Špokevičius, kun. Šepetys,
tik ką išėję iš universiteto. Djakonovas ru
sų kalbą dėstė panašiai, kaip Jablonskis. Per
dvejis metus mes nė karto neatsivertėme va
dovėlių, gramatikų, bei skaitymo knygų:
viskas buvo paties mokytojo perteikta, lite
ratūros pavyzdžiais ir pati rusų literatūra.
Girdėjau, man jau iš Vilkaviškio gimnazijos
išėjus, Djakonovas ten nyko vadinamame
„Vakarų Rusijos purviname provincijos
miestelyje“ be tiknamos visuomenės ir drau
gystės. Nusigėręs, dar jaunas būdamas, mi
ręs kur tai Rusijoje.
Gal tektų pasakyti keletą žodžių ir dėl
ano meto mokslo programų. Ano meto gim
nazijos ne visai buvo gyvenimiškos, ypatin
gai jos netiko lietuvių reikalams, ne vięn to
dėl, kad ten nebuvo pakankamai mokoma
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos visai ne
buvo dėstoma, arba dėstoma nepalankia
lietuviui prasme, bet taip pat nepakankamai
buvo svetimų kalbų, gamtos mokslų. Pran
cūzų ir vokiečių kalbų nesimoktndavome
tiek, kad išėję iš gimnazijos galėtume susi
kalbėti. Anglų kalbos iš viso nebuvo, nebu
vo biologijos, chemijos labai siaurai, o bota
nika ir zoologija tik pirmose trijose klasėse.
Sulyginus ano meto gimnazijų programas
su dabartinių laikų, pvz. vokiečių gimnazi
jomis, reikią pasakyti, kad pastarosiose žy
miai daugiau išeinama gamtos mokslų, dau
giau matematikos, daugiau pramokstama ir
svetimų kalbų. Kiek mažiau literatūros.
Europoje, Vokietijoje, turime vieną gim
naziją, simboliškai Vasario 16 vardu pava
dintą. Reikia, kad tos gimnazijos auklėtiniai
išeitų verti ne tik jos vardo, bet ir pasiruo
šimu būtų tikrais pionieriais Lietuvos atsta
tymo darbe. Tokiais tapti reikalinga, kad
tos gimnazijos mokiniai ir mokytojai turėtų
ten bent tokias medžiagines ir intelektuali
nes sąlygas, kokias turėjo Martyno Yčo gitn
nazija Voroneže. Gimnazija neturėtų būti
vargo gimnazija, nes ir lietuvių tautos Va
sario 16-ji data, kuria gimnazija pakrikštvta yra lietuvių klestėjimo pradžia, bet ne
vargo. Visiems lietuviams emigracijoje ji tu
rėtų būti simboliu lietuvių tautos gyvybės,
leidžianti sveikas, tvirtas ir pajėgias atžalas.
Tam reikalui medžiagines priemones visi
turėtų sudėti, apsidėdami pastoviu mokes
čiu. Gimnazija turėtų tapti mūsų tautinės
ambicijos reikalu ir todėl ji turėtų būti nežemesnė už vokiečių tos rūšies mokyklas. Ji
turėtų būti gyvenimiška, su svetimų kalbų
ir gamtos mokslų sustiprinta programa. Jai
darbuotojų — mokytojų reikia surinkti iš vi
sur pačius geriausius ir pajėgiausius mūsų
pedagogus, o mokiniams sudaryti žmoniš
kas gyvenimo sąlygas.
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LONDONAS
MINISTERIO B. K. BALUČIO
sveikata

Teko patirti, kad seniai sergančio'Ministerio B. K. Balučio sveikata šiuo metu po
truputį taisosi. Retkarčiais Ministeris įvei
kia atsikelti ir trumpą laiką* pasivaikščioti
po kambarį. Šiomis dienomis Minister; B.
K. Balutį aplankė Diplomatijos šefas S.
Lozoraitis.

AUGŠTIEJI SVEČIAI VAIDINIME
Lietuvių Meno Sambūrio Londono Vai
dilos, St. Lauciaus trijų veiksmų dramos
„Paskutinė Viltis“ premjerom kuri buvo
vaidinama pereitą šeštadienį, atsilankė
Londone viešįs Diplomatijos Šefas Ministe
ris St. Lozoraitis, Pasiuntinybės patarėjas
V. Baliukas su ponia, DBLS pirmininkas
Bajorinas, rašytojas F. Neveravičius su po
nia, veikalo autorius rašytojas St. Laucius
ir Londono lietuvių visuomenė.
Dramos recenziją spausdinsime kitos sa
vaitės „E. Lietuvio“ numeryje.
SUŽEIDĖ P. MAŠALAITĮ
Pereito šeštadienio ryte, P. Mašalaitį,
beskubantį į darbą rytinėje Londono da
lyje sunkiai sužeidė sunkvežimis. Petras
Mašalaitis, yra Liet. Socialinio Klubo pir
mininkas. Paskutiniu metu jis režisavo S.
Lauciaus 3-jų veiksmų dramą, kurios prem
jera įvyko jo sužeidimo dieną.
Sužeistasis paguldytas Bethnal Green li
goninėje. Gydytojų nuomone sužeistojo gy
vybei negresia pavojus, tačiau jis turėsiąs
kurį laiką išbūti ligoninėje.
TAURO SPORTININKAI
NOTTINGHAME
Neseniai Londone įsisteigusio sporto
klubo tenisininkai ir krepšininkai buvo iš
vykę į Nottinghamą, kur sužaidė draugiš
kas rungtynes su Nottinghamo ..Nemunu“.
Stalo teniso rungtynes tauriečiai lengvai
nugalėjo not-čius pasekme 5:1. Krepšinio
rungtynės baigėsi 40:28 ... Nemuno“ naudai.
Tauriečiai turėję ne tik pirmąsias rung
tynes. bet ir pirmąją treniruotę no i’gų me
tu. Reikia tikėtis, kad tauriečiai, kiek pa
dirbėję, bus rimtas krepšinio vienetas, nes
jų tarpe yra gerų žaidėju, tik jiems trūks
ta ..atsinaujinimo“. Londoniečiams sporti
ninkams ypatingai sunku su treniruotėmis,
nes kol kas jie neturi jokios krepšiniui
žaisti aikštės, nei salės. Tačiau ir notinghamiečiai, kaip jau iš pirmųjų rungtynių
paaiškėjo yra įgudę krepšininkai, kuriems
gal būt sąlygos tokios pat, kaip ir londoniečių.
Londono tauriečiai buvo labai maloniai
priimti jaukiame irgražiausiame visoje
Anglijoje Nottinghamo lietuvių klube. Juos
sutiko ir vaišino visi ..Nemuno“ sportinin
kai, o ypač tauriečiai dėkingi ponams Galbuogiams, suruošusiems tauriečiams priėpimą,

#

IŠ CENTRINIO SKYRIAUS VEIKLOS
Šiais metais Centrinio skyriaus valdyba
žymiai padidino naujomis knygomis esamą
knygyną. Naujai įsigytas ir taip pat ver
tingesnes senąsias knygas įrišta kietais ap
darais. Jau spausdinamas turimų knygų
katalogas. Centrinio skyriaus valdyba nu
mato nors kuklia suma sušelpti artėjančią
jaunimo stovyklą. Ryšium su tomis išlaido
mis valdyba prašo visų narių, ypač tų, ku
rie yra atsilikę su nario mokesčiu, pasku
bėti nario mokestį apmokėti už šiuos metus.
ATOSTOGAUJA
Vasaros atostogų sezonui prasidėjus,
daugelis lietuvių šiais metais atvyksta ke
lioms dienoms į Londoną. Šiuo metu Lietu
vių Namuose atostogauja iš Manchesterio
atvykęs J. Bendorius su žmona ir dar keli
lietuviai, atvykę iš provincijos.
GIMNAZIJAI SKIRTAS NUMERIS
Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra skir
tas Vasario 16 Gimnazijai. Keli tūkstančiai
egzempliorių siunčiami Gimnazijos Rėmė
jams.

SKAUTŲ IR JAUNIMO STOVYKLAI ARTĖJANT
Nesant lietuviškų mokyklų, vasaros jau.
nimo stovyklos pasidarė lyg ir lietuviška
mokykla Anglijoje esančiam mūsų jauni
mui. Žinoma, trumpas stovyklos laikas, ne
gali duoti jaunuoliui ar jaunuolei to, ką
duotų mokykla, lankome visus metus. Ta
čiau, vykstant tokiam greitam nutautėji
mui, stovykla liko vienintelė efektingesnė
užtvanka prieš griūnančią ant mūsų jauni,
mo nutautėjimo bangą.
Pirmą dieną stovyklon suvažiavę vaikai
po vienos kitos dienos,, po vieno kito pa
šnekesio, po vieno kito priminimo kad
stovykloje kalbama tik lietuviškai, žiūrėk,
jie vienas kitą sudraudžia, pataria teisin
gai tarti lietuvišką žodį, pamoko. O, jei
stovykla galėtų bent vieną mėnesį užsitęs
ti! Be abejo ir tie, kurie visai lietuviškai
nemoka, per tą laiką pramoktų savo tėvų
kalbos.
Vadovų ir kviestųjų paskaitininkų prave.
darni pašnekesiai, lietuviška stovyklos ap
linka, bendri žaidimai, laužų programos,
dainos ir kiekvieną vakarą prie vėliavos
stiebo tradicinės maldos, himnas — į vai
kų širdis veikia teigiamai ir dažnam gęs
tančią lietuviškumo ugnelę iš naujo pakurs
to.
Čia noriu pailiustruoti porą atsitikimų
iš stovyklinio gyvenimo, kurie vaizdžiai
parodo, kad vaikų širdys yra jautrios lie
tuvybei, tik reikalingos nuolatinio pakurstymo.
Vienos stovyklos metu, po pašnekesio
apie garbę būti lietuviu, vakare, prie ma
no palapinės, priėjo 10 metų berniukas. Jo
veidas buvo sumišęs, akys nedrąsios ir, at
rodė, kad jis tuoj pat pravirks.
— Ar nori man ką pasakyti? — paklau
siau.
— Taip, — atsakė, braukdamas jau pa
birusias ašaras.
— Ar tave kas nors nuskriaudė?
— Ne, bet aš... nenorėjau būti lietuviu...
Pradžioje nė nesupratau, ką jis tuo nori
pasakyti. Nuraminau berniuką, prašyda
mas papasakoti, kas ji slegia.
Nedrąsiais, anglų žodžiais perpintais sa
kiniais, jis papasakojęs, kad mokykloje
anglų berniukai jį dažnai šaukdavę lietu,
viu. Jis galvodavęs, kad tai pajuokimas ir
įžeidinėjimas. Kaitą, įtūžęs, primušęs k lis savo draugus ir jiems pasakęs, kad jis
joks lietuvis, o toks pat anglas, kaip ir jie.
Tik čia, stovykloje pagyvenęs, suprato,
kad jis tuomet padaręs blogai ir jo jautri
širdis panoro prisipažinti ir pasiguosti. Po
ilgesnio pasikalbėjimo, kai jis paliko ma
no palapinę, buvau tikras, kad, grįžęs mo
kyklon, jis susikumščiuos su savo draugais
jei jį jie pavadins anglu...
Visą dieną lijo. Palapinėse sulindę skau
tai dainavo, kalbėjosi, juokavo. Tik vienoje
mažųjų palapinėje buvo tylu. lindau į ją.
— Ar šalat? — paklausiau. Ne, jiems
tikrai nebuvo šalta.
— Gal, padainuosim?
— Tikrai padainuokim! — atsiliepė drą
sesnis.
Dainavome įvairiausias lietuviškas dai
nas. Kai visi pavargome ir išsibaigė reper
tuaras, vienuolikmetis berniukas, pasakė:
— Aš nemokėjau nė vienos lietuviškos
dainos, o dabar tiek daug jų čia išgirdau
ir pramokau.
— Ar namuose niekad nedainuoji? —■
pasiteiravau.
— Dainuoju, bet tik angliškas. Bet da
bar, kai grįšiu, tai visada dainuosiu lietu
viškai.
Tai maži pavyzdėliai, parodą, kad norint
išlaikyti mūsų vaikų širdyse lietuvybę, rei
kia juos bent kartą metuose suburti lietuviškon stovyklon, kur lietuviška aplinku
ma, pašnekesiai, dainos ir papročiai atgai
vina juos ir jie iš stovyklos grįžę dar ilges
nį laiką gyvena stovykloje pergyventa nuo
taika.
Grynas orą, žaidimai ir mankšta teigia
mai veikia ir į vaikų sveikatą. Prisimenu,
stovyklon tėvas atvežė septynerių metų
sūnelį, prašydamas manęs ypatingai jį pri
žiūrėti, nes ir sveikatos jis silpnenės ir
labai nevalgus, o mėsos tai nė bumon ne
imąs.

AMERIKA GELBSTI EUROPA...
K
AMERIKOJE GYVENĄ LIETUVIAI KVIEČIAMI
UŽSIPRENUMERUOTI VIENINTELĮ EUROPOJE
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTĮ

EUROPOS LIETUVI!
EUROPOS LIETUVIS yra nesrovinis savaitraštis, kuria
me rasite žinių apie lietuvių gyvenimą, visuose Europos
kraštuose.

Užsakę EUROPOS LIETUVĮ — turėsite ne tik geriausi
ryšininkų su Europa, bet ir Įvairių pasiskaitymų.
Metinė EUROPOS LIETUVIO prenumeratos kaina — 6
doleriai. Anglijoje — 35 šilingai.
Pageidaujantiems siunčiama keli pavyzdiniai egzem
plioriai nemokamai.
EUROPOS LIETUVIO Administracija
43, Holland Park, London W. 11, England.

Malonus, linksmas berniukas, greitai įsi
gijo visų simpatijas. Tiesa, pirmą ir antrą
dieną jis silpnai valgė, bet jau trečią per
pietus, sukirtęs savo porciją, pasižiūrėjo į
mane ir rimtai paklausė:— Kažin, broli, ar
tų „kunklietų“ dar galima būtų gauti?...
Aišku, „kunklietų“ jis dar gavo, o visą
likusį stovyklos laiką buvo valgus, saule
įdegęs ir sveikas.
Kas metai stovyklautojų skaičius didė
ja, kartu didėja ir rūpestis juos visus pri
imti. Paskelbus registraciją, gaunu daug
laiškų, kuriuose rašoma: — Prašau užre
gistruokite mane į stovyklą, bet. Broli, aš
negalėsiu užsimokėti stovyklinio mokesčio,
nes tėvelis jau šeši mėnesiai kaip serga.“
A-rba: — „Taip noriu stovyklauti, bet tė
velis nėišsigali sumokėti, nes mūsų didelė
šeima“.
Kiekvienais metais tokie prašymai buvo
patenkinti dėka geraširdžių aukotojų, ku
rie nepagailėjo vieno kito šilingo ar svaro
stovyklos reikalams. Paskelbus registraciją
vykstant visoje Anglijoje rinkliavai netur
tingiesiems stovyklinį mokestį apmokėti,
nuoširdžiai tikiu, kad lietuviškoji visuome
nė ir šį kartą įgalins savo aukomis dauge
liui mūsų mažųjų pagyventi lietuviškoje
stovykloje, kur jie užgrūdinami nuo sveti
mųjų įtakų, veikusių į jų vaikiškas širdis
per visus metus.
Sktn. K. Vaitkevičius
SKAUTIŠKUOJU KELIU
STOVYKLA
šių metų vasaros stovykla prasidės lie
pos 31 d. ir baigsis sugpjūčio 9 d. Stov? klausim V. Anglijoje. Tiksli stovyklavietės
vieta bus paskelbta vėliau. Stovyklinis mo
kestis 40 šilingų.
Visi skautai - skautės ir jaunuoliai iki
18 m. norintieji stovyklauti, registruojasi
pas mane, pažymėdami vardą, pavaidę,
amžių ir adresą.
•
Negalintieji užsimokėti stovyklinio mo
kesčio, užsiregistruodami pažymi, kiek jie
ga'ėtų' užsimokėti, ar iš viso negali.
Registracija į stovyklą baigsis liepos 25
d.
RINKLIAVA
DBLS-gos skyrių valdyboms ir kai ku
riems pavieniams asmenims yra išsiunti
nėta aukų lapai, prašant parinkti aukų ne
turtingiesiems stovyklinį mokestį apmokė
ti.
Tikimės, kad mūsų brangūs Tautiečiai ir
šį kartą savo aukomis įgalins daugel; ne
turtingųjų pagyventi lietuviškoj vasaros
stovykloj.
Visas aukas prašoma siūsti: J. Bružins
kas, 46, Springcliffe, Bradford, 8.
SKAUTŲ ŽENKLELIAI
Norintieji gauti skautiškų ženklelių - le
lijėlių kreipiasi į E. Šovą, 26, Porthill Bank,
Porthill. S.O.T. Staffs. Kaina 3 šilingai.
Sktn. K. Vaitkevi6ius,
21, Cobden St. Derby.

APIE VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
— Vasario 16 Gimnazija jau nuo šių
metų sausio mėn, 8. d. Rennhofo rūmuose, kuriuos laikoma savais, nors nėra jie
dar visai savi. Krašto Valdyba deda visas pastangas, kad rūmai su žemės sklypu būtų išpirkti ir galutinai įteisinti. Tikėkimės, kad, mūsų tautiečiams padedant,
artimiausioje ateityje ir pasiseks tai padaryti.
Kaip atrodo ši vieta ir namai, jau kurį
laiką čia pagyvenus?
— Galima samprotauti. Pirmiausiai
žiūrėkime mūsų vaikų, šios Gimnazijos
mokinių: kokios sąlygos jiems čia gyventi, mokytis, lavinti, auklėtis. Rūmuose
yra patogumų, bet per maža vietos. Bendrabutyje mokiniai labai sukimšti, miega
daugiausiai dviaukštėse lovose, sunku gražiai susitvarkyti ir ką veikti. Dėl mažumo
vietos gali nukentėti ir silpnesniųjų sveikaringumas, ypač žiemos metu, kai nevisada įmanoma atsidaryti langus.
Mokytis dvi klasės rūmuose visai geros,
barakuose nepatogios, kad lentinės ir plonos sienos, nors vietos gana. Trūksta tinkarnos patalpos įvairiems kultūriniams
parengimams’, kūno kultūrai, sportui. (Kūno kultūrai ir sportui aikštės ruošiamos —
tik laiko ir lėšų klausimas.) Trūksta vietos mokslo priemonėms: bibliotekai, gamtos mokslų kabinetams ir kt.

vuose kraštuose, kur tik yra lietuvių, Dabar Gimnazja ir laikosi iš tų būrelių, stipriai BALFui ir atskiriems tautiečiams paremiant. O padeda ir tokios organizacijos,
kaip NCWC, Caritas, šveicaruos Raudonasis Kryžius. Evangelisches Hilfswerk ir
kt. Žinoma, tos antraeilės paramos nėra
didelės; visas Gimnazijos išlaikymo pa
grindas yra rėmėjų būreliai. Bet ar ilgai
to galima tikėtis? Ar visada taip galės būti?
Krašto Valdyba ir pati Gimnazija rūpinaši ko veikiau gauti Gimnazijai Vokiečių valdžios pripažinimą. Gavus pripažinimą, galima bus tikėtis ir valdžios paramos,
o tada ir Gimnazijos išlaikymas kitoks pasidarytų. Kad pripažinimo galima tikėtis,
yra šviesių vilčių. Tik reikia dar kantrybės ir pasišventimo mums patiems,
Kokie dar Gimnazijos rūpesčiai?
— Labai reikia lietuviškų vadovėlių,
Lietuviška gimnazija neįmanoma be lietuviškų vadovėlių, deja, jų daug trūksta. Išleisti — neišsprendžiamas lėšų klausimas,
Išleistų įsigyti taip pat nelengva, nes tie
Amerikoje, reikia pirkti už dolerius, brangiai mokant ir už persiuntimą. Išleistų
žadėjo Gimnazijos bičiuliai mokytojai
Amerikoje. Labai laukiam.
Reikia ir kitų mokslo priemonių: fizikos,
chemijos, biologijos mokslams, kūno kul-

Gimnazijos klasė naujuose rūmuose

Didelis minusas, kad ši vieta toli nuo turai, muzikai. Reiktų paveikslų, kuriais
didesnių miestų, šalia tėra menkas kai galima būtų pavaizduoti Lietuvos gyveni
mas ir aplinkui (už 5-7 km.) maži mies mą. Tam kviestini mūsų dailininkai, deja,
tukai ir gražesnio mokiniams netenka čia reikia sąlygų, reikia lėšų.
pamatyti. Artimiausias didelis miestas Pasitaiko sunkumų ir su mokytojais.
Mannheimas (už 18 km) sunkiai pasie Anais metais ilgą laiką trūko lietuvių
kiamas, nes pro šalį neina nei tramvajai, kalbos ir literatūros mokytojo. Išieškota
nei autobusai, nors prie pat Gimnazijos po visą Vakarų Vokietiją, po Ąngliją ir
namų susibėga penki keliai, ir triukšmo Ameriką — prieš pusę metų sutiko vienas,
VOKIETIJA
labai daug. Kultūriniu požiūriu menko baigęs studijas čia pat Vokiečių universi
kaimo artumas negali mokiniams daryti tete. šiemet toks pat aštrus reikalas ieš
MŪSŲ MIRUSIEJI VOKIETIJOJE
teigiamos įtakos, o tautiniu požiūriu — kant vokiečių ir anglų kalbų mokytojų.
Lietuvių negalima gauti. Vokiečių kalbai
tik trukdymas.
1. EDMUNDAS KRIAUZA stalius
Žemės sklypas didelis (4.5 ha), narkas laikinai pakviesta viena Karaliaučiaus uni
Gimė Kaune 1901. X. 23 d.
nors smarkiai apnaikintas. Ši vie versitetą baigusi vokietė. Anglų kalbai
mirė Kaiserslautern‘e 1954. III. 22 d. gražus,
ta Neckaro ir Rheino slėnyje, ir tai bene taip pat ieškomas tarp vokiečių ar anglų,
2. Med, Dr. ANTANAS ANTANAITIS viena iš slėsniausių, dėl to negalima būtų nes lietuvio nesiseka gauti.
Tenka išgirsti balsu, kad Gimnazija jau
gydytojas gimė Mažiškės km. Griška pasakyti, kad čia labai sausa. Arti nėra
būdžio valse. 1908. V. 8. d.
švaraus tekančio vandens. Pro šalį tekan per gerai turinti. Rėmėjų būrelių esą dau
nekaip mokinių, šiuo metu tiesa, dau
mirė Rickling'e 1954. VI. 15 d.
čiuose'kanalėliuose vanduo užterštas. Rei giau
ginu: R. būrelių 216, o mokinių 178, dar
3. TEIŠERSKIENĖ STASĖ — PAVYZ ktų maudymosi baseino savo pačių žemėje. trys
neatvykę (iš Berlyno ir Venecuelos).
O kaip mokytojai?.. Vienas gyvena
DINGA LIETUVĖ MOTINA MIRĖ:
R. būreliai nevisi veiklūs: kai kurie
1954. VI. 18 d. Heidelberge.
Weinheimo mieste (už 10 km), trys Gim Tačiau
labai atsilikę, vieni kiti jau ir netesės.
nazijos
namuose
(mergaičių
ir
berniuku
* ♦ *
Trūkumas papildomas iš tų viršaus esan
vedėjai, direktorius), o kiti čių būrelių ir įvairių kitų aukų ir pašalpų.
HAMBURG'e. Nesenai įsisteigė Hambur bendrabučių
visi čia pat Huettenfeldo kaime. Geresnią Visi
Gimnazijos rėmėjai, visi tautiečiai
ge lietuviškoji vargo mokykla. Jai su di sias patalpas ūkininkai, žinoma, pasiliko
deliu pasišventimu vadovauja PRANAS sau, o nuomuoja atliekamas, prastesnes, ir ir toliau prašomi padėti Gimnazijai. Reik
SADŽIUS. Uoliai mokyklą lanko 17 vaiku tai už gerą kalną. Kaime mokytojai labai tų pamatyti, kiek daug čia gražaus jauni
mo, norinčio mokytis, šviestis lietuviškoje
čių.
skursta. Tenka pasakyti, kad čia ir mais
Liūdną birželio 14-tos sukaktį paminėjo to -^produktai brangesni, o miestai, kaip gimnazijoje, o paskui pasitarnauti Lietu
vai.
visi lietuviai su latviais ir estais katalikų jau sakyta, sunkiai pasiekiami.
Kartais užduodamas ir dar vienas klau
ir evangelikų pamaldomis.
Būtų Idealu, kad apie Gimnaziją susi simas:
kaip ilgai ši Gimnazija bus reika
Devyntinių proga lietuviai vieningai da kurtų lietuviška kolonija. Bendravimas su
lyvavo visų tremtinių pamaldose ir Dievo savo tautiečiais labai teigiamai atsilieptų linga? Ar ilgai pakaks jai prieauglio?
Dabar Vakarų Vokietijoje esama apie
Kūno procesijoje.
į tautinį mokinių susipratimą, susidarytų 8000
lietuvių. Dalis jų dar išemigruosianti'
* ♦ *
tam tikro šeimyniško jaukumo. Per taut, — geriausiu
atveju apie 3000-5000 turėtų
LUEBECKas. BIRŽELIO 14-tos graudžią minėjimus ir kultūrinius parengimus mo likti. Tada mokyklinio
vaikų reik
sukaktį paminėjo labai solidariai visi pa- kiniai tain pat nesijaustų vieni, o turėtų tų skaityti apie 400, Išamžiaus
jų pusė liktų vie
baltiečiai, padėdami prie savo žuvusiųjų saviškių žiūrovų, kurių buvimas paskatin tose — pradžios ir kitoms
mokykloms, ki
įr mirusiųjų kapų paskirus tautinių vai tų mokinius labiau stengtis ir gražiai ro ta pusė — 200 vaikų tektų
Gimnazijai.
nikus.
dytis. Apie tokią koloniją prie Gimnazi Toks skaičius ilgai galėtų pasilaikyti.
jos kadaise svajojo šviesesnieji mūsų žmo
Tačiau negalima čia aplenkti vienos pas
BREMEN'e. Dar tebegyvena ir gyvenimo nės ir, berods, pati Krašto Valdyba.
sunkumais tebesigrumia lietuviai: Med. Dr. Iš aukščiau mano pasakytų žodžių gali tabos. Kad ir kažin kaip norėtume, tam
Juozas šidagys, Vladas Norgėla, Aleksand susidaryti nekoks įspūdis apie naująją tikra dalis lietuvių savaime nutaus per
mišrias vedybas ar dėl kitų priežasčių, tai
ras Kaukorius, Irena Pake'nytė.
Gimnazijos vietą. Bet, nesakau, kad nieko minėtąjį
skaičių dar tektų sumažinti bent
negalima
būtų
pagerinti.
Pirmiausiai
rei

WINTERMOOR. Kr. SOLTAU. Sanatori kia išpirkti namus su žemės sklypu. Rei 10 procentų. O kad Gimnazijos prieauglis
joje dar tebegyvena Vytautas AUCIUS. kia praplėsti patalpas, kad laisviau galima būtų tikresnis, reikia ypatingą dėmsį krei
pti į vargo mokyklas visuūse Vakarų Vo
HUNTLOSEN, Kr. Oldenburg, Sanatori būtų paskirstyti bendrabutyje mokinius, kietijos kraštuose. Labai palaikytina ir
įtaisyti
kitus
pasigendamus
įrengimus.
joje lietuviai: K. Sakalauskas, Šeštakaus
Gimnazijos paruošiamoji klasė su visu
kas, Br. Tumonis Ant. Gavelis. Juos daž Įtaisyti mokytojams tinkamus butus. Iš ketverių metų kursu.
rūpinti
prieinamą
susisiekimą
su
miestais
nai ir gana uoliai lanko BALF'o atstovas
— Weinheimu ir Mannheimu. Dabar, tie Gimnazija dabar, kaip girdėti, turi ge
ir Kun. P. Girčius.
sa, jau numatomas pašto autobusas iš Lam- rą vardą. Bet to dar negana. Reikia, kad
Memmingenas. į Memmingeno miesto pi pertheimo į Viernheimą, bet retai, ir di ji būtų ir viliojanti, o ne tik jaunimui, bet
lies salę susirinko čia gyvenantieji lietu desnis miestas Mannheimas dar nelengvai ir tėvams. Viena iš tokių priemonių būtų
viai paminėti tragiškąsias birželio dienas. bus pasiekiamas. Gimnazija ir pati turi dar mašinraščio ir stenografijos pamokos.
Minėjimas pradėtas trumpu Apyl. V-bos aštuonių vietų autobusiuką, bet šio dar ne. Gimnazija paruoštų dalį jaunimo praktiš
kam ir labai naudingam darbui įvairiose
p-ko kun. A. Bungos atidaromuoju žodžiu pakanka.
ir malda „Tėve mūsų“, kurią sugiedojo
O kokios perspektyvos Gimnazijai to- įstaigose, kai nenorėtų ar negalėtų toliau
Memmingeno lietuvių choras „Darna“.
liau egzistuoti? Kaip ilgai ir kokiu pa eiti aukštųjų mokslų. Tokios pamokos pra
tusiais metais mokytojų tarybos buvo nu
Įdomią paskaitą apie minėjimo reikšmę grindu ji galės laikytis?
tartos, tik dėl lėšų stokos iki šiol nepra
skaitė Natkevičius. Prelegentas priminė — Klausimas labai sunkus. Pirmutinį dėtos.
jos neužmirštos ir ieškoma
tragiškąsias birželio dienas. Ko bolševikai kuklų išlaikymą jai suteikė jos steigėja būdų, Tačiau
kaip galima būtų veikliau įgyven
anuomet nespėjo „pagal planą“ išpildyti, PLB Vokietijos Krašto Valdyba. Paskui
naudingą nutarimą.
tą jie įvykdė su kaupu antros okupacijos pradėjo eiti į pagalbą Amerikos lietuviai, dinti
Kaip traktuojama Vasario 16d. Gimna
metu. Toliau prelegentas kvietė visus lie BALFas, VLIKas. Toliau pradėjo steigtis
tuvius treminius būti realistais ir ruoštis Gimnazijos rėmėjų būreliai visuose lais- zijos mokiniai kitų mokyklose, jei taip
pasitaiko?
ilgai tremčiai. Ankščiau ar vėliau vistiek
— Pasitaiko, ir, kiek mums žinoma, nie
grįšime į tėvynę. Bus reikalingas visų lie
tuvių glaudus bendradarbiavimas nežiū RICKLING'e, Nervų Klinikoje 1954. VI. kur nebuvo numažinti. Abiturientai priim
rint kokių pažiūrų jie bebūtų. Todėl mes 15 d. mirė po ilgos sunkios ligos Med. Dr. ti studijuoja vokiečių universitetuose. O
turime ko nors išmokti tremtyje, kas bū Antanas Antanaitis. Karo laikais ir netru. Gimnazija dar vis stiprėja ir auga.
kus po karo ils daug yra pasidarbavęs sa Vasario 16 Gimnazija suvaidins nemažą
tų naudinga sugrįžus į tėvynę.
vo tautiečių labui. Ligoninėje būdamas vaidmenį tautinei kultūrai išlaikyti Ir ug
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
dažnai apsiverkdavo, kad yra bejėgis dar dyti. To pat reiktų siekti ir per vargo mo
Dalyvis
buotis. Paskutiniu laiku visiškai nusilpęs, kyklas. šiuo metu kiekviena Tautos kul
PINNEBERG'as Vietos apylinkės, pirmi nebegalėjo net sakinio surišti. Juo nuolat tūrą gaivinanti jėga labai brangintina.
ninkas A. Maziliauskas gražiai paminėjo su pasišventimu rūpinosi jo žmona, gyve Abu minėtieji kūriniai — Vasario 16 Gim
šV. ANTANĄ ir pasveikino visus čia pa nanti JAV; Julija Antanaitienė, 945 W. nazija ir vargo mokyklos — visomis jėgo
mis palaikytini.
32nd Street, Chicago 8, Illinois.
silikusius solenizantus.
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AL. D1CPETRIS

MŪSŲ
PASAKIŠKASIS SIBIRAS

(1954 m. birteito 23 „Daily Express")

Ir taip mūsų mielasis žurnalistas jau spė
jo pervažiuoti Kazachstaną. Įdomu, kuria
susisiekimo priemone jis perskrodė tą dyku
mą ir vergų stovyklų kraštą, nes, atrodo,
kad jis ten nieko gero nematė, kadangi apie
Kazachstaną jis laikraštyje nė žodeliu neuž
simena. Matyt, tos kelionės metu jis buvo
savo globėjų taip užbovytas, kad jam nebu
vo laiko mesti žvilgį pro susisiekimo priemo
nės langą.' Tuo labiau nebuvo laiko stabtelė
ti ir su kuria gyva dūšia kokiu žodeliu per
simesti. O galimas daiktas, kad jo kelias ėjo
vien dykumomis tuo tikslu, kad būtų galima
išvengti bet kurio susitikimo su „savanoriais*'
pabaltiečiais
Po apsilankymo žavinguose Bakų miesto
kekų fabrikuose mes jį staiga užtinkame
Kurgano mieste, jau pietiniame Sibire, esan
čiame prie geležinkelio tarp Sverdlowsko ir
Omsko. Visus tos savo kelionės įspūdžius
per Kazachstaną jis sukoncentruoja Kurgagano miesto aprašyme. Ir tas aprašymas iš
po jo plunksnos išeina kaip auksinė žavin
gojo Sibiro pasaka. Sibiras jam, nors ir dul
kėtas, bet kraštas ir energijos kupinas, pil
nas margaspalvių, ramių ir žaidžiančių dru
gelių, taip primenančių jo tėvynę Angliją.
O Kurgano miestas, jo žodžiais, tie klasiš
ki vartai, pro kuriuos despotų carų laikais
beribės politinių kalinių bandos, surakintos
retežiais, liūdnai plūdo į šiaurę ir rytus, yra
didingas naujos, pažangios Rusijos kūrinys,
su pavyzdinga statyba, grįstom gatvėm, su
sisiekimą reguliuojančiom šviesom, puikiais
autobusais, nuostabiu teatru, pionierių palocium ir t.t. ir t.t. Ir tie sibiriakai tokie svei
ki, tokie smart, tokie viskuo patenkinti ir
besišypsą sutvėrimai, kurie irgi pasigiria
jam puikiu savo uždarbiu — būtent, vilkų
medžiokle: vienas čapas pernai vien tik už
vienos vilkės su vilkiukais sumedžiojimą už
dirbo 275 svarus! Gerai čia uždirba ir mo
terys — tokia panelė Liudmila (virš dvide
šimties, bet jau suspėjusi ištekėti ir išsiskir
ti), kuri jam aprodinėjo miestą, mėnesiui
uždirba 73 svarus. Tikras Hollyvoodas, ar
ne? Taigi Sibiru baisiai patenkintas vilkų
medžiotojas, patenkinta panelė Liudmila ir
patenkintas anglų žurnalistas Mac Coli, nes
jam jo viešbutyje kita graži sibiriokė ir vei
dą išmuilino, ir barzdelę nuskuto, ir net ma
nikiūrą padaryti pasišovė. Net kultūringiau,
negu pačioj Anglijoj!
Bet vienas dalykas vis dėlto ir pačiam
žurnalistui kaip neigiamas šapas, įkrito >į
akį, būtent, kad iš dviejų Kurgano bažnyčių
viena paversta sandėliu, o antroji muziejum,
ir kad prie statybų daugiausia dirba tik mo
terys. Na, nieko nuostabaus, — matyt' ir
Dievas iš Kurgano su tais carų laikų trem
tiniais iškeliavo toliau į šiaurę, tai kam tie
laimingieji kurganiečia besimels. O kad prie

AKIMIS

statybų dirba tik moterys — irgi nieko nuos
tabaus: ir jų vyrai, matyt, tais pačiais carų
laikų tremtinių keliais šiaurėn išėję, dar ne
suspėjo grįžti, nes iš Vorkutos ar Solovkų
labai toli ligi Kurgano. Lygiai taip pat ga
limas daiktas, kad tie vyriokai raudonosios
armijos eilėse treniruojasi pasaulyje palaiky
ti taiką., tad vienos moterys ir stato Sibiro
miestus. Tik, ar gerbiamas kolega, nepasi
teiravai. kiek mėnesiui uždirba visos tos Katiušos ir Natašos, kurios stato? Aš esu tik
ras, kad jų uždarbis toli, toli atsilieka nuo
Bakų kekininkių bei Kurgano Liudmilos už
darbio. .
Ir, apskritai, man labai įdomu, kodėl ko
lega rojuje tematei tik pasakas? Ir Kazachs
tanas, ir Sibiras šimtams tūkstančių tremti
nių žinomi kaip žmogiškųjų kančių pra
ras — ar kolega pro šitą rojišką pasaką nė
dalėlytės pragaro tiesos nepastebėjote? Ar
žurnalistišką pastabumą trukdė laiko dvasios
nustatytoji etika, ar gal kolega labai nuošir
džiai patikėjai saldiems lydinčios enkavedistės žodeliams, jog broliškųjų Pabaltijo res
publikų „savanoriai“, atvykę į Kurganą ir
patyrę kaip lengvai čia vilkų medžiotojas
gali pasidaryti kapitalistu, susigėdo ir pa
traukė toliau į šiaurę, kur daugiau ir vilkų
ir meškų, kad dar greičiau praturtėtų ir su
tūkstančiais červoncų kišenėse grįžtų į skur
džias savo tėvynes broliškos kultūros pamo
kyti?
Anyway, kas gi kolegai tie šimtai tūkstan
čių tremtinių,-kurie savo kaulais nuklojo
visą Sibirą nuo Kurgarno ligi Naujosios Že
mės, todėl jų likimu ir nesidomėjote, bet jei
gu savo kraštui kolega turite lojalią sąžinę,
kam savo straipsniais to krašto spaudoje va
rote komunistų rusų propagandą Ar mano
te tuo sau ateičiai susikrauti kapitalą? Ne
tikėk, kolega, nei Natašų šypsniams, nei
Liudmilą žodžiams, nes kaip besistengtumei,
vistiek kiekvieno linijinio komunisto akyse
esate tik uoliai sekamas vakariečių šnipas, ir
tiek.
2. TAIKA IR. BROLYBĖ No.l

Pasidžiaugęs pažangiuoju Sibiro Kurganu
misteris Mac Coli paspaudė tiesiog Mas
kvon. Ir čia pildydamas savo gei*ų tarptau
tinių santykių bei taikos ir brolybės misiją,
skuba savo dienraščio skaitytojus ir toliau
informuoti tuo ligšiol negirdėtu kaimyno
pažangumu. Nors pats tam netikėdamas ir
šypsodamasis, jis kartoja jau ne kartą girdė
tas išdaigėles, būtent: jis nudrožta j Poli
technikos muziejų ir ten sužino, jog ne Mar
coni išrado radio 1890 m., bet kad tai buvo
padaryta ruso A. Popovo 20-čia metų anks
čiau, kad ne T. Edisonas 1871 m. parodė,
kaio panaudoti elektrą šviesai, bet rusas A.
Lodigin keturiais metais anksčiau, kad ne
J. Watt 1774 m. sukonstruktavo pirmą garo
mašiną, bet rusas L. Polsunov bent 20-čia
metų anksčiau, ir t.t. žodžiu, jis, pats tuo
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netikėdamas, čia pakartoja tą naująją rusų
mokslo enciklopediją, pagal kurią visi svar
biausieji pasauliniai išradimai buvo padaryti
ne keno kito, kaip tik gabių rusų mokslinin
kų. Šio melo skleidimą gera valia, turbūt,
diktuoja vėl ne kas kita, kaip tik ta naujoji
gyvybės ar mirties — taikos ar brolybės
giesmė.
TAIKA IR BROLYBĖ No. 2.

Šiame krašte gyveną ukrainiečiai dar ne
taip seniai rengė didelius viešo protesto mi
tingus prieš Rusijos intencijas šiais metais
pravesti taip pat didelius ir iškilmingus 300
metų Ukrainos su Rusija susijungimo su
kakties minėjimus. Ta proga išleistuose spe
cialiuose spausdiniuose ukrainiečiai davė
trumpą savo kovų su Rusija santrauką ir
nupasakojo, kaip, didesnio rusų spaudimo
nebeišlaikydama, Ukraina pagaliau buvo jų
pavergta. Iš istorijos mes žinome, kad tai
tiesa, kad Ukraina ne savanoriškai susijungė
su Rusija, bet kad pastarosios ji buvo nuga
lėta ir pavergta. Tie lapeliai, kuriuos šio
krašto ukrainiečiai spausdino, buvo skirti
šio krašto piliečiams, norirnt juos įtikinti
apie daromą rusų skriaudą, nes dabartinė
Rusija, kad ir kaip keikdama savo carus, vi
sus teritorinius jų užgrobimus laimina, pa
teisina ir stengiasi juos pavaizduoti ne už
grobimais, bet ..savanoriškom" unijom.,Šį
istorijos klastojimą šiais metis jie yra pasiry
žę su didele pompa pravesti — iškilmingai
atžymėti „savanoriškos" Ukrainos unijos su
Rusija 300 metų sukaktį.
Tad ir čia uolusis mūsų misterirs Mac
Coli neatsilieka. Šių melų birželio 24 d.
„Daily Exprerss“ jis praneša, jog, nebega
lėdamas pakęsti nesvietiškų Maskvos karš
čių: jis per Charkovą spausiąs j Ukrainos
civilizacijos lopšį Kicvą dalyvauti tose 300
metų Ukrainos vergijos minėjimo sukaktu
vėse.
Taigi, taikos ir brolybės šūkiu vadovau
damiesi, rusai jau trys šimtai metų skerdžia
ukrainiečius, tuo pačiu šūkiu vadovaudanjiesi jie tų skerdynių sukaktį šiemet iškilmin
gai minės, o misteris Mac Coli ten būvos,
apie tas iškilmes į anglų laikraščius rašys’ ir,
gal būt, vaikščios net pasipuošęs tautiniu
ukrainiečiu apdaru, kurį žada Kieve nusi
pirkti. O aš manau, kad jo pirkti nė nerei
kėtų, nes už šias dideles rusiškos propagan
dos pastangas atitinkami organai jį bent to
kiu kostiumėliu turėtų apdovanoti..
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DOLERIŲ!

NESENIAI ĮSISTEIGĘS LONDONE

NIDOS KNYGŲ

KLUBAS

v*

šiomis dienomis išsiuntinėja savo nariams antrąją knygą—
Br. Daubaro „Duonos Bejieškant“. Autorius įžangos žodyje
rašo:'
„ ... Renatos, išgyvenusios šešeris metus Lietuvoje, pasakojimas,
atskleis skatytojui kraštelį uždangos, kuri iki šiolei stropiai tebeslepia
mūsų brolių gyvenimą anapus tos sienos, atskyrusios mus nuo Tėvy
nės jau dešimt metų. Ne vienam mūsų, įsikūrusiam laisvajame pasau
lyje, dešimties metų laikotarpis užpustė užuomaršos smiltimis tuos
vaizdus ir tas sąlygas, kuriose tebegyvena mūsų Kraštas ir jame pasilikusieji mūsų artimieji. Tūkstančiai vokiečių, grįžusiųjų į Vakarus, gy
vais pavyzdžiais pasakoja apie mūsų tautos žmoniškumą, artimo mei
lę ir pagalbą žmogui, jieškančiąm duonos ir pastogės, nepaisant, kad
ji pati pavergta, apiplėšta, iškankinta ir žudoma Rytuose nužmogintų
aziat'ų, nebežinančių elementarinių humaniškumo dėsnių.
Renatos Lipertaitės kuklus pasakr jimas, neturįs nei propagandinių,
nei politinių tikslų, tebūnie toks pat kuklus žilvičio skiedrelėje įrašas,
primenąs mums, kad anapus pasil ikę broliai stato mūsų tautai pamink
lus už varį stipresnius, nelygioje kovoje mirdami ne tik už savo, bet ir
už visos žmonijos didžiuosius idealus ... “

šis Nidos Knygų Klubo leidinys atspausdintas stambesniu
rinkiniu ir geros rūšies popieriuje. Nariams knygos kaina tik
vienas doleris. (Anglijoje trys šilingai)
Liepos mėnesiui jau ba’lgiamaspausdinti V. Alanto novelių
rinkinys „Svetimos Pagairės", šios vertingos knygos, tu
rinčios 256 psl., kaina taip pat tik vienas doleris.
Atsilyginama tik knygas gavus I
tĮutuimiiinrtntiiu.

■luniiiiittHHUNtiiHiuwtuuHntinimiiiiiiiiunuiiiiiiniiuiiiiiiiiiiumiuiiiiiiiiiiiiiHiuiiuiiiiHiiiuiiirtiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiuutiiiimiiiiniuiiiutniiiitiiiiiiiuiiiuiiiiiiniiiuHinHMiiiiwiiiiuiiiiiuiuuu^

Užpildę šią atkarpėlę Išsiųskite Nidos Knygų Klubui ir kiek
vieną mėnesi už doleri gausite l namus lietuvišką knygą.
NIDOS KNYGŲ KLUBUI,
3, Southern Row, London, W. 11. Gt. Britain.

Prašau mane įrašyti l Nidos Knygų Klubo narių sąrašus ir
prisiųsti knygą „Duonos Bejieškant",
Vardas, Pavardė ........... . ...............................................................
Adresas ... ... ... ............................................ .'..........................

(parašas)

ANGLIJA
LINCOLNAS

Š.m. birežlio rrįėn. 19 d. DBLS Lincolno
skyriaus. įvyko visuotinis metinis susirin
kimas, į'kurį atvyko ir Nottinghamo Apy
gardos atstovai K. Deveikis. Ir S. Nedzelskis.
Susirinkime dalyvavo visas lOOproc. sky
riui priklausančių narių ir vienas lietuvis,
dar neįstojęs į Sąjungą.
Susirinkimą atidarė skyriaus pirmininkė
Vasiliauskienė, pakviesdama susirinkimui
pirmininkauti K. Deveiki, o sekretoriauti
S. Nedzelskį.
Patiektoji dienotvarkė pravesta sutarti
nai, tik su naujais sumanymais, būtent,
dažniau aplankyti sergančius lietuvius, pa
guldytus Lincolno ligoninėje, kurių šiuo
metu yra net 6 žmonės, nu vežant jiems do
vanų ir lietuviškos spaudos.
Malonu pastebėti ponios Vasiliauskienės,
skyriaus pirmininkės pasiryžimą dirbti or
ganizacinį lietuvišką darbą, nors ji ap
versta savais rūpimais reikalais: vyras yra
visiškas ligonis,- nevaldąs dešiniosios kūno
pusės, reikalingas priežiūros.
Lincolno skyrius nors ir neskaitlingas,
bet reikia pastebėti, kad nario mokestį ap
simoka visu lOOprocentų tvarkingai, nors
ir du nariai ligoniai ir galėtų nario mokes
čio nemokėti, bet tuo nepasinaudoja.
Pagirtinas ir pasididžiuojantis reiškinys
lietuviams gali būti Lincolno keletas lietu
vių, kurie įsikūrę gražiuose nuosavuose
namuose.
Korespondentas.

1954 m. ...................................
SKAITYTOJŲ LAIŠKAI.
PAJIEšKOJIMAS
,
Versorgungsamt Bayreuth prašo žinių
Gerb. Redaktoriau.
apie Viktorą RADZEVIČIŲ, gim. 1916 m.
Džiugu
vis iš naujo konstatuoti, jog
Balbieriškyje, arba jo gimines ar pažįsta
mus. Paskutinėmis žiniomis jis buvo Wei- „Europos Lietuvis“ nedūduoja partijų dū
domis, o lietuvybės reikalus stato augsmare lietuvių darbo dalinio narys.
čiau nei kurios nors grupės abejotinus
„idealus".
ŠVEICARUOS LIGONINĖ
Igno J. Šeiniaus straipsnį (E. L. Nr. 24)
JIEŠKO DARBININKIŲ
Viena Berno ligoninė norėtų priimti sve reikia nuoširdžiai sveikinti ir daugiau pa
timtaučių darbininkių. Lietuvės moterys našių straipsnių pageidauti. Keičiasi lai
galėtų pirmoje eilėje pasinaudoti šia pro kai, — reikia keisti ir priemones lietuvy
ga. Priimamos sveikos moterys 19-30 metų bės' išlaikymui. Norint šiandien lietuvius
amžiaus. Atlyginimas 140, po šešių mėne sulaikyti nuo nutautėjimo, nėra gudru
sių 150 fr. mėnesiui ir visas išlaikymas bei naudoti šūkius, kurie tiko prieš 50 metų,
darbo rūbai nemokamai. Norinčios vykti kaip daugumas, kad daro. Mums būtų la
tam darbui J Šveicariją tesikreipia pas biau naudinga mažiau verkšlenti del nu
Muencheno Apylinkės Valdybos Pirminin tautėjimo, bet pasistengti taip vadinamus
ką, p. J. Medušauską, Muenchesn 8, Pari- „svetimuosius" sulietuvinti. Kad tai įma
noma, pavyzdžių turime.
,
serstr. 18-11.
L. S-kas, skaitytojas iš Vokietijos.

RAUDONŲJŲ AGENTŲ
PINKLĖSE !
Hostelio gyvenimas Anglijoje. Myliaus klastingas agentų suėmimas.
Kartotekų pagrobimas. Nuotykiai
hostelyje ir Londone. Visa tai rasi
te intriguojančioje knygoje MĖLY
NA SUKNELĖ. Gražiai išleista. 160
psl. tik šeši šilingai.

Vašingtonas. Staiga susirgusiam buvu.
šiam Amerikos prezidentui Trumanui pada
ryta aklosios žarnos operacija. Gydytojas,
daręs operaciją, pareiškė, kad Trumanas
sunkiai sergąs.

Viesbadenas. Amerikiečių karo pajėgų
EDINBURGHAS
vadovybė Europoje pranešė, kad esami
Š.m. birželio mėn. 20 d. Edinburgh ir
Europoje aviacijos daliniai bus padidinti
Lothian apylinkės lietuviai susirinko Žiau
ir sustiprinti.
riojo birželio minėjimui. Minėjimą atidarė wtwnwbatxtnatXHV^
p. Jakutienė ir pakvietė vieną iš tų, ku
riam laimingai pasisekė ištrūkti iš enka
vedistų nagų. Prelegentas,-asmeniškai per
gyvenęs, savo akimis matęs šiurpiai žiau
rų trėmimų veiksmą, jautriai atpasakojo
matytus vaizdus, nuvedė klausytojus prie
baisios trėmimų scenos, paprašė tylos mi
nute pagerbti mirusius ir dar tebevargstančius tautiečius ir kvietė vardan nekaltų
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brolių bei sesių sunkių kančių; būti vie
ĮDAINUOTŲ LAISVĖS DIENOMIS GALIMA
ningais. tautiškai susipratusiais lietuviais.
GAUTI, parašius spaudos platintojai Dainorai *
Meninę dalį atliko mažieji deklamato
riai: Margarita šerkšmukštytė, ir Kyman
Daunoraitei,
49, Thornton Ave, LONDON W. 4tas Zaveckas. Ponia Jakutienė padeklama
ENGLAND. Apmokėjusiems pašto išlaidas, iš
vo tai dienai tinkantį VI. Šlaito eilėraštį.
Po to, Jakutienė ir Macleod gražiai padai
siunčiamas plokštelių sąrašas
navo: Lietuva brangi ir Kur bėga Šešupė.
Žinomas visuomenės veikėjas, didelis lie
tuviams prietelius, Scottisch League For
European Freedom pirmininkas Mr. John
F. Stewart minėjimo proga atsiuntė nuo
širdų užuojautos ir paguodos laišką. Ten
— Kas buvo kalbėta Europos socialistų konferencijoje?
ka paminėti, kad Mr. Stewart yra keletą
—
Ar turime sąjungininkų kovoje dėl Lietuvos laisvės?
kartų buvęs Lietuvoj ir apie Lietuvą turi
geriausių prisiminimų.
Sužinosite skaitydami prof. J. Kaminsko redaguojamą
Po minėjimo, toje pačioje vietoje, vyko
Edinburgh ir Lothian apylinkės skyriaus
žurnalą
nepaprastas susirinkimas. Nes skyrius bu
vo bepradedąs skaldytis ir irti. Skyriaus
DAR B A S
vienybei atstatyti nepaprastas susirinki
mas, visai slaptu balsavimu, išrinko valdy
Užsisakyti galima pas A. Zamžicką, 26, Devonport Rd. London, W. 12.
bą ir revizijos komisiją. Naujai valdybai
Atskiro numerio kaina 2/6, metams — 8 šilingai.
pareiga sunki ir atsakinga, nes reikės pa
krikusį skyrių suburti vienybėn, bendram
darbui.
Endabarinis.
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