
PARAMA LIAUDIES RESPUBLIKOMS
Kiekvieną kartą, kai tik užeina kalba 

apie didesnes statybas ar apskritai kokius 
nors pasiekimus, sovietinė Lietuvos spau
da tuojau dėkoja rusams ir kitoms „bro
liškoms“ sovietinėms tautoms už paramą. 
Šitaip elgiasi ir vadinamųjų liaudies res
publikų spauda ir komunistų vadai. Ar iš 
tikro ta parama tokia jau didelė, kad vi
sada reikia su nusižeminimu apie ją kal
bėti? Kuo apskritai ta parama reiškiasi? 

x Lietuvos duomenų neturime, dėl to pa
vaizduosime reikalą remdamiesi vadina
mųjų liaudies respublikų duomenimis. 
Padėtis juose maždaug tokia pat. kaip ir 
Lietuvoje. Dar senaisiais rubliais skai
čiuojant, Sov. Sąjunga visoms vadinamo
sioms liaudies respublikoms po šio karo 
yra davusi paramos už 11.2 milijardus 
rublių, arba 2.8 milijardus dolerių. Per 
pirmąjį pokario dešimtmetį buvo duota 
4.5 milij., o vėliau dar 6.7 mlrd.

Bet ta suma nereiškia, kad sovietai 
tiek davė pinigų, mašinų ar medžiagų. 
Sovietai savo paramą supranta labai pla
čiai. Parama. taip pat laikoma atsisaky
mas išreikalauti karo reparacijas, perve
dimas kraštui akcijų, jei bendrovė buvo 
sudaryta kartu su sovietais, atidavimas 
to turto, kurį krašte paliko priešas karo 
metu ar kuris buvo iš užsienių bendrovių 
nusavintas įvedant komunistinę santvar
ką, sumažinimas išlaidų sovietų kariuo
menei išlaikyti, technikinė ir mokslinė 
pagalba. Aišku, kad tokia „parama“ ne 
kartą gali stebinti žmones, kurie kitaip 
šį dalyką supranta. Tačiau yra ir dar 
keistesnių dalykų, kurie tik išpučia para
mos statistiką. Jei sovietai duoda kuriam 
kraštui medžiagų ar mašinų, tai jų vertė 
taip pat įskaitoma į paramos sumą, nors 
už gautuosius dalykus ir sumokama. Va
karuose tai būtų vadinama paprasčiausia 
prekyba. Dėl to šitokiais būdais suteikto
ji parama kai kuriam kraštui yra didesnė 
net už iš tiesų paskolintas sumas. Vadi
nas, tikrųjų paskolų suma žymiai suma
žėja, jei atmetame tiems kraštams sovie
tų pristatytus, bet tų kraštų apmokėtus 
dalykus.

Aišku, jei kuriame krašte vokiečių ar 
kurio kito krašto bendrovės turėjo įmo
nes ir sovietai užėję neišsigabeno jų, tai 
ir tokiu atveju negalima būtų kalbėti 
apie sovietų paramą. Tokios į paramą 
įskaitomos sumos reiškia ,kad sovietai pa
rama laiko ir tai, ką jie paliko neišplėšę.

Tačiau net ir pagal sovietų duomenis, 
skaučiuojamoji parama nėra įspūdinga. 
Pirmuoju pokario dešimtmečiu Lenkija 
gavo iš Sov. Sąjungos 2.3 mljrd. rublių. 
Tai sudaro daugiau kaip pusę sumos, ku
rią per tą dešimtmetį gavo visi Rytų Eu
ropos kraštai. Bulgarija gavo 674 milijo
nus rublių. Vienu ir kitu atveju skaitme
nys atrodo įspūdingi, jei jų su niekuo ne
lyginame. Tačiau jie labai sumažėja, kai 
juos palyginame su tuo, ką patys tie pa
ramą gavusieji kraštai iš savo išteklių įdė 
jo į savo ūkį. Lenkija pati per tą laikotar 
pį investavo 273 milijardus 76!) milijonus, 
iš jų net 122 mljrd. 988 mil. į pramonę. 
Tai ką gi prieš tokias sumas reiškia sovie 
tų duotieji 2.3 mlrd.! Bulgarija iš savų iš
teklių įdėjo 13 mljrd. 134 mil. Taigi sovie 
tų parama Lenkijai sudarė mažiau kaip 
2 proc. jos įdėjimų. Bulgarijai tos pasko
los sudarė tik apie 5 proc. Vadinas, ūkinis 
Rytų Europos kraštų atkutimas po karo 
rėmėsi toli gražu ne sovietų finansine pa
galba. Patys tie kraštai yra įdėję į savo 
ūkį labai didelį procentą savo pajamų — 
apie 20-30 proc. Taigi ūkis galėjo kilti tik 
gyventojų pragyvenimo lygio sąskaiton.

Sovietų pinigais buvo sukurta keletas 
žymesnių įmonių. Tokios yra Nova Hutą 
plieno pramonės įmonės ir Kedzierzy 
chemijos fabrikai Lenkijoje, Dunojaus 
metalurgijos kombainas Vengrijoje, Dimi 
trogrado cheminis kombainas ir Naricos 
termoelektrinė jėgainė Bulgarijoje. Kas 
iš svetur patenka į tuos kraštus, tai būti
nai vežamas apžiūrėti tų įmonių, kaip so
vietų paramos įrodymo. Tiesa, sovietų 
laikraščiai paduoda žymiai didesnius įmo 
nių skaičius. Tačiau daugumas tų kitų 
įmonių yra mažos. Be to, laikraščių patei
kiamieji skaičiai nesutinka tarp savęs. 
Kai kurie skaičiai net labai įtartinai at
rodo. Sakysim, nurodoma, kad Čekoslova
kijoje sovietų pinigais buvo pastatytos ar 
įrengtos net 8 įmonės. O iš tiesų Čekoslo
vakija iš sovietų nėra gavusi jokios finan 
sinės paramos. Gal sovietai tik neišvežė 
8 įmonių...

Parama apskritai turėtų reikšti ,kad bu 
vo duota ir jau dovanota. Tačiau sovietai 
ne tik kitaip patį tą paramos žodį supran 
ta, bet ir tokios tariamosios paramos duo 
menis nesigėdina nurodinėti savo statis
tikose. Savo spaudoje jie parama vadina, 

į pvz., tuos atvejus, kai kuriam nors kraš- 
I tui duodama žaliavų ar pramonės įrengi- 
į. mų. Dovanai tie dalykai neduodami. Arba
K jie būna parduodami, arba išsimokėtinai 

duodami. Ilgalaikės ar trumpalaikės pa
skolos jų taip pat vadinamos parama. 
Tarptautinėje prekyboje tokios paskolos 
yra normalus kasdieninis reiškinys. Patys 
sovietai Vakarų kraštuose kasmet gauna 
iki 500 mil. dolerių tokių trumpalaikių 
kreditų, bet nevadina jų parama. O kai 
jie toms vadinamosioms liaudies respub
likoms paskolina maisto ar kasdieninio 
vartojimo prekių, tai tuos dalykus įsirašo 
sau, kaip gerą darbą.

Technikinė ir mokslinė parama sovieti
nių kraštų santykiuose taip pat yra apmo 
karna ir vertinama pinigais. Sovietai ofici 
aliai neigia, kad už technikinę pagalbą 
reikėtų mokėti. Tačiau jugoslavas Dedi- 
jer tvirtina kitaip. Kai 1947 m. Jugoslavi
ja pasirašė su sovietais sutartį dėl techni
kinės paramos, tai buvo pastatytos griež
tos sąlygos. Pirmiausia ir svarbiausia — 
už viską turi būti apmokama. Antra — 
mokėti reikia tokiu būdu ir tokias sumas, 
kaip ir kokias nurodys sovietai. Trečia — 
skaičiuojama turi būti doleriais ir pinigai 
nustatomomis ratomis pervedami į tar
pusavio atsiskaitymo sąskaitą.

Jei atvažiuoja sovietų specialistai, tai 
jiems tenka mokėti didesnius atlygini
mus, negu tokį pat darbą atliekantiems 
saviesiems. Tiesa, vadinamosios liaudies 
respublikos savo specialistus siunčia į 
Sov. Sąjungą, bet jie ten neturi tokių di
delių teisių. O sovietų specialistai turi 
teisę kontroliuoti ekonominį gyvenimą tų 
kraštų, į kuriuos jie atsiunčiami. Tuo tar
pu į Sov. Sąjungą atsiųstieji specialistai 
laikomi tik svečiais;

Sovietai yra įsipareigoję liaudies res
publikas aprūpinti žiniomis, kas yra pa
siekta technikoje ir moksle. Tuo pat turi 
atsilyginti ir jiems tos vadinamosios liau
dies respublikos. Bet jos turi siųsti viską. 
O sovietai siunčia tik tai, ką nori. Tuo bū-

Sej^t^nįoS
KADA BŪTŲ KARIAUJAMA 
AMERIKOS ŽEMYNE?

Prez. Kennedys pareiškė, kad Amerikai 
kariškai įsikišti į Kubos įvykius nėra rei 
kalo. ir toks įsikišimas būtų nepateisina
mas.

Amerika tuomet įsikištų, jei Kuba grės 
tų kuriam nors kaimyniniam to žemyno 
kraštui arba jei ji leistų Sov. Sąjungai ten 
susikurti puolamąją bazę.

BENDRUOMENĖ AIŠKINASI
Londonan buvo suvažiavę Britų bend

ruomenės kraštų ministerial pirmininkai. 
Svarbiausias klausimas: ką duos tos bend 
ruomenės kraštams D. Britanijos įstoji
me s į Europos Ekonominę Bendruomenę?

Nors tiems kraštams žadama lengvatų, 
tačiau jie norėtų ne pažadų, bet pažadus 
patvirtinančių sutarčių.

DR. SOBLENAS MIRĖ
Sovietams Amerikoje šnipinėjęs Dr. 

Soblenas-Sobolevičius mirė. Vežamas į 
aerodromą gabenti atgal į Ameriką, kur 
jis turėjo sėsti kalėjiman, jis paėmė dide 
lę dozę stiprių miegamųjų vaistų ir neat
gavęs sąmonės mirė.

Aiškinama, kas jam galėjo įduoti tų 
vaistų.

Didžioji spaudos dalis visą laiką yra žy 
mėjusi, kad jis kilęs iš Lietuvos. Jo so
vietams šnipinėjęs brolis šiomis dieno
mis paleistas iš kalėjimo.

NESKUBĖS PASIRAŠYTI SUTARTIES
Sov. Sąjungos vyriausybės pareiški

mas leidžia suprasti, kad kol kas nebus 
pasirašyta taikos sutartis su Rytų Vokie
tija.

Tas reikalas atidedamas iki lapkričio 
mėn., kai Amerika bus įvykdžiusi kong
reso rinkimus.

ĮTEMPIMAS BRAZILIJOJE
Brazilijoje atsistatydino ministerių ka

binetas, ir dėl to prasidėjo visuotinis 
streikas.

Kariniai daliniai saugoja geležinkelius 
ir kitus svarbius įrengimus. Prezidentas 
Goulartas paskelbė atsišaukimą, prašyda 
mas žmones ramiai laikytis.

PER DAUG DRAMBLIŲ
Sekančiais metais Kenijoje numatoma 

išnaikinti tūkstančius dramblių, jeigu 
daugumo jų nebus galima perkelti į Tsa- 
vo tautinį parką.

16.000 kvadratinių mylių plote jų yra 
susigrūdę daugiau kaip 15.600. Kadangi 
tokiai kaimenei reikia apie 2.500 tonų 
maisto kasdien, tai visi augalai tame plo 
te yra nugraužti jau. tačiau drambliai ne 
keliauja kitur. 

du tokie pažangios pramonės kraštai, 
kaip Čekoslovakija, dalijasi su sovietais 
savo pasiekimais, bet nieko nauja ir ver
tinga sau negauna.

Statistika vis dėlto rodo, kad Sov. Są
junga daugiau davė visokių technikinių 
dokumentų, aprašymų ir brėžinių, negu 
gavo iš vadinamųjų liaudies respublikų. 
Tačiau reikia neužmiršti, kad Sov. Sąjun
ga dažnai keliems kraštams siunčia tuos 
pačius dalykus, tai tuo būdu ir išpučia
mos statistikos.

Pati, tur būt, didžiausia paramos kome
dija buvo suvaidinta dėl karo reparacijų, 
sovietų kariuomenės išlaikymo ir sveti
mų valstybių ar kitataučių paliktojo tur
to. Rumunijoje sovietai atsisakė dalies 
reparacijų, ir ta suma yra net 7 kartus 
didesnė už visokią kita forma tam kraštui 
suteiktąją paramą. Vengrijos atveju ta 
suma sudarė pusę visos sovietų „para
mos“. Rytų Vokietijai „dovanotoji“ repa
racijų ir sovietų kariuomenės išlaikymo 
suma yra 14 kartų didesnė už visas pas
kolas ir kreditus. Be to, tuose ir kai ku
riuose kituose kraštuose sovietai perėmė 
visus vokiečių, žydų, prancūzų, belgų, 
olandų, čekų turtus ir įmones. Iš pradžių 
ardė mašinrs ir gabeno į Sov. Sąjungą. 
Vėliau nusprendė, kad pelningiau bus pa
likti. sudarius bendroves, kuriose daly
vautų sovietai. Tuo būdu jie pasitikrino 
pelną ir tų įmonių kontrolę. Be abejo, ir 
Lietuvoje belgų elektros stotis, vokiečių 
Siemens prekyba, Amerikos piliečių Dro
bės fabrikas ir kt. taip pat buvo laikoma 
sovietų nuosavybe ir su tais dalykais da
romos įvairios sovietinės suktybės. Antra 
vertus, šiandien sovietai Lietuvoje iš vi
so taip elgiasi, lyg mūsų kraštas jiems bū
tų nuosavybė. Jis mažesnis už Vengriją 
ar Rytų Vokietiją, ir dėl to jį galima kaip 
nori tvarkyti.

DIENOS -|
PAŠALINTAS

Mongolijos komunistų partijos vadas 
Tumur-Ochiras pašalintas iš centro komi 
teto.

Tassas pašalintąjį kaltina karjerizmu, 
pastangomis pakirsti partijos vadovybės 
autoritetą, nacionalistinėmis aistromis.

SUSTABDĖ U-2 SKRAIDYMUS
čiangkaišeko nacitonalistiinė Kinija 

(Formoza) buvo nusipirkusi iš Amerikos 
2 žvalgybai skirtus lėktuvus U-2.

Vieną jų ties Kinijos žemynu numušė 
komunistai.

Turint tai galvoje, U-2 skraidymai su
stabdyti.

Be kita ko, komunistinė Kinija tvirti
na, kad ir kiniečiams parduotųjų lėktuvų 
vyriausias viršininkas vis tiek esanti 
Amerika.

MOKSLININKŲ ĮSPĖJIMAS
Britanijos, Amerikos ir kitų kraštų 

mokslininkai įspėja, kad tolimesnis ato
minių bombų bandymas gali padaryti 
žmonijai didelės žalos, kuri tęsis paskui 
tūkstančius metų. Net ir mažos radioakty 
vumo dozės gali būti žalingos.

Žala gali reikštis vėžiu, leukemia ir ne 
normalių vaikų gimimais.

PADVIGUBINS
Britų gynybos ministeris painformavo 

Amerikos gynybos ministerį, kad dides
nio įtempimo atveju Britanija per 7 die
nas padvigubintų savo karinius dalinius 
Vokietijoje.

Tam reikalui nebūtų paliesti tie kari
niai daliniai, kuriuos britai laiko įvairiuo 
se kraštuose tarp Suezo ir Singapūro.

BASAULYJI
— Žemės ūkio darbininkas Amerikoje 

nuteistas sudėtine 6 kartų bausme kalėti 
iki gyvos galvos už nužudymą patėvio, 
dėdės, tetos ir trijų pusbrolių.

— Persijoje po didžiojo žemės drebėji 
mo iš po griuvėsių jau atkasta 11.000 la
vonų. bet dar atkasama jų vis daugiau.

— Belgijoje iškelta byla Suzannei Van 
deputtei, jos vyrui, motinai ir gydytojui, 
kad jie nužudę thalidomido sužalotą nau 
jagimį (gimusį be rankų).

— Georgijos valstijoje, Amerikoje, 2 
negrų bažnyčios buvo sudegintos, o ke
lios kitos apgadintos.

— Kalifornijoje mirė, sulaukęs 78 m. 
amžiaus, Corcoranas. amerikiečių šnipas 
specialistas, kuris, be kita ko. išaiškino 
vokiečių raketų bandymo stotį Peene- 
muendėje pastarojo karo metu.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Raketos ties oro koridorių
Vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Kariniai sustiprinimai, kurie pasta

ruoju metu aiškiai vykdomi sovietinėje 
(Vokietijos) zonoje, visu rimtumu yra ste 
bimi Jungtinių Valstybių. Reikalas čia ei 
na dėl tų žinių, kurios gaunamos apie tel 
kimą naujų priešlėktuvinių raketų ir sta 
tymą požeminių joms paleisti aikščių, 
kurias sunaikinti galima būtų tik atomu. 
Tos aikštės statomos ne tiek prie zonos 
sienos, kiek išilgai ties tuo oro korido
rium, kuris yra vienintelis nekontroliuo 
jamas Vakarų berlyniečių ryšys su lais
ve. Visiškai aišku, kad visa tai yra tik dar 
vienas naujai sugalvotas ėjimas nervų 
kare, kurį Rytai veda dėl Berlyno. Va
šingtonas rodo susirūpinimą dėl to, kad 
Chruščiovas, klaidingai įvertinęs savo 
priešą, nežengtų tokio žingsnio, kuris pas 
kui jau prieš jo valią susilauktų rimtų 
pasėkų“.

Britų „The Guardian“ iškelia sovietų 
politikos Berlyno klausimu kampuotu
mus. Laikraštis rašo:

„Berlyno krizė iš tiesų vyksta pagal 
keistai kampuotą liniją. Vienu metu 
Chruščiovas ima karščiuotis ir grasina 
pasirašysiąs atskirą taikos sutartį; pas
kui jis pradeda suprasti, kad tokia takti
ka nepriartino jam laimėjimo; tada jis 
atvėsta ir paskelbia, kad Damoklo kar
das įdėtas jau atgal į makštis. Priežastis 
šitaip pasielgti yra visiškai paprasta; tai 
reiškia, kad Europoje moralinė iniciaty
va yra Vakarų pusėje, nes niekas netiki 
sovietų tvirtinimams, kad jie yra už tai
ką ir apsisprendimą“.

Švedų „Svenska Dagbladet“ spėja, kad 
sovietai vis dėlto dar šiais metais įteiks 
Vakarams dėl Berlyno naują ultimatu
mą.

„Kai Berlyno klausimu dar šiais me
tais bus gautas naujas ultimatumo pobū
džio puolimas“, rašo laikraštis, „tai jis 
aiškiai bus geriau paruoštas, kaip pasku
tinysis, kuris dėl Vakarų valstybių tvir
tos ir ryžtingos laikysenos niekur nenuve 
dė. Nepaisant tai, kad ir Kuba traukia į 
save dėmesį, Berlynas vis tiek tebėra 
pats nervingiausias pasaulio politikos taš 
kas“.

CASTRO NE TUO BŪDU TVARKOSI
Žiūrėdamas iš moralinio taško į Kubos 

reikalą, britų „The Observer“ galvoja, 
kad Amerika ten turėjo lygiai tokią pat 
teisę susitvarkyti, kaip sovietai Vengrijo 
je 1956 m. O toliau laikraštis rašo:

„Jeigu Castro iš tikro jaučia grėsmę, —

Puola Kazio Ambraso naudojamąjį 
„asmens kultą“

(E) „Literatūros ir Meno“ savaitraštyje 
(š. m. 34 nr.) Z. Grigoraitis aštriais žo
džiais pasisakė prieš literatūros kritiko 
Kazio Ambraso kai kuriuos teiginius, iš
dėstytus jo rašinyje, paskelbtame to pa
ties savaitraščio 32 n-ry. Z. Grigoraitis da 
bar teigia, kad Ambrasas, nurodydamas 
į Lietuvoje kuriančius rašytojus, kurie 
„ieško ir atranda“,* suradęs tik tris pavar 
dės ir jas ypač iškėlęs. Tai — E. Mieželai
tis, Just. Marcinkevičius ir M. Sluckis. 
Esą, blogiausia, kad Ambrasas daugiau
sia rėmėsi tų rašytojų publicistiniais pasi 
sakymais, bet ne jų kūryba. Grigoraitis 
teigia, kad Ambrasas esąs neteisus, prie
šingas nusistatymui konsoliduoti lietuvių 
rašytojų kūrybą, ir — pats didžiausias jo 
nusikaltimas — jis aiškiai panaudojęs 
„asmens kultą“, tuo tarpu, anot Grigorai
čio, tas kultas, su „lakavimu, „lazdos“ kri 
tika, dogmatizmu, kūrybinių eilių skaldy 
mu ir priešpastatymu — nesugrąžinama 
praeitis“. Ambrasui dabar viešai mestas 
kaltinimas — jis kartojąs praeitį jis apsi
meta „neklaidingu“ ‘ir be reikalo dogma- 
tizuojąs.

— 70 m. amžiaus sukako paskutinei 
dar gyvai vokiečių kaizerio Wilhelmo II 
dukteriai Viktorijai Luizei.

— Nuo 1963 m. sausio 1 d. Portugalijo 
je bus uždrausta prostitucija ir uždaryti 
paleistuvavimo namai, o jau nuo 1949 m. 
buvo draudžiama atidarinėti naujus na
mus ir registruoti naujas prostitutes.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
URUGVAJUJE ADRESAS

Lietuvos Pasiuntinybė Urugvajuje per
sikėlė į naujas patalpas, ir jos adresas da
bar yra šitoks:

Legacion de Lituania
c. Ciudad de Paris 5836

Montevideo
Uruguay 

o jis turi rimto pagrindo, — tai kodėl jis 
nepasinaudoja Nassero pavyzdžiu Suezo 
užpuolimo metu ir nepaprašo Jungtinių 
Tautų pajėgų padėti jam apsisaugoti, už
uot šaukęsis daugiau sovietinių techni
kų? Kuba šiandien yra pavojinga ne dėl 
to, kad jos režimas yra komunistinis, bet 
dėl to, kad ji praplėtė visus didžiųjų vals 
tybių varžybomis besireiškiančius pavo
jus į naują ir ligi tol saugią pasaulio 
dalį“.

DE GAULLETS, ADENAUERIS IR 
NESUVOKIAMOS GALIOS

Šveicarų ,.Basler Nachrichten“ dėl Pran 
cūzijos prezidento de Gaulle'io sėkmin
gos kelionės po Vokietiją rašo:

„Norint suprasti visą Prancūzijos pre
zidento kelionės per Vokietijos miestus 
triumfą, reikia tik iškelti klausimą: kas 
būtų net prieš keletą metų pagalvojęs, kad 
šitai iš viso įmanoma? Dėl to galima kal
bėti apie išmintį dviejų tautų, kurios, 
nebebūdamos jau pasaulinę reikšmę turin 
čios valstybės, nebegali šiandien leisti 
sau prabangos būti amžinais priešais. Ta 
čiau vien tik protu ne viskas atliekama. 
Per maža iki šiol buvo vertinamos tauto 
se glūdinčios protu nesuvokiamos galios, 
kurias savo metu panaudojo Hitleris. Ko 
dėl gi jų neišjudinti geriems tikslams? De 
Gaulle‘is ir Adenaueris šia kryptim yra 
parodę nemaža vaizduotės“.

TEISĖTA IR PADORU
Komunistinė Kinija kelia triukšmą, 

kad ties jos žemėmis skraido čiangkaiše
ko iš Amerikos pirktieji U-2 žvalgybiniai 
lėktuvai. Vienas buvęs numuštas. Ameri 
kiečių „The Washington Post" dėl to 
rašo:

„Nėra jokio pagrindo sakyti, kad lėktų 
vai turėjo būti neparduoti, ir taip pat nė 
ra pagrindo kelti klausimą, kodėl jie bu
vo naudojami. Tarp abiejų Kinijų yra ka 
ro stovis. Tokiai padėčiai esant, sekimas 
yra normalus reiškinys ir tai nemeta jo
kio šešėlio geram vardui“.

EUROPOS LFB PLEČIA VEIKLĄ
Šiemetinės Studijų Savaitės metu Koe- 

nigsteine, Vokietijoje, rugp. 25 d. įvyko 
Europos Lietuvių Fronto Bičiulių metinė 
konferencija. Ją pradedant, sukalbėta 
malda ir tris kartus Amžinį Atilsį žuvu
sioms bolševikų okupacijų metu partiza
nams ir visiems mirusiems už Lietuvos 
laisvę. Pradžios žodį tarė iki šiol buvęs 
Europos LFB Valdybos pirm. Dr. K.J. Če
ginskas.

Konferencijoje išklausyti metinės veik 
los pranešimai ir apsvarstyti tolimesnės 
veiklos planai.

Sudaryta nauja ELFB Valdyba. Pirmi
ninkas prof. Z. Ivinskis.

Sustiprinama Europos Lietuvių Infor
macijos (ELI) tarnyba, priskiriant jai 
naujas veiklos sritis.

Išrinkta nauja 1963 m. Studijų Savai
tei Rengti Komisija. Jos pirmininkas yra 
prof. A. Maceina.

Pabaigoje, naujam ELFB Valdybos pir
mininkui tarus konferencijos uždarymo 
žodį, sugiedota Tautos Himnas. ELI

Kiek mokyklų Lietuvoje?
(E) Rugsėjo 1 d. prasidėjus naujiems 

mokslo metams, Lietuvoje arti 500.000 
mokinių lanko tokias mokyklas: 413 bend 
ro lavinimo mokyklų- su gamybiniu moky 
mu, 880 — aštuonmečių mokyklų, 2.662 
pradines mokyklas ir 46 mokyklas-inter- 
natus. Mokytojų skaičius, pagal Vilniaus 
spaudos ir radijo šaltinius, siekia 28.000.

Pramonės gigantas '
„Mokslas ir Technika“ praneša, kad 

Amaliuose prie Petrašiūnų pastatytas ga
lingas transformatorius, kuris aprūpins 
elektros energija „pramonės gigantą“ — 
dirbtinio pluošto fabriką, statomą Petra
šiūnų pramoniniame rajone.

Prieš kelis mėnesius anglų spauda bu
vo pranešusi, kad Anglijoje yra užpirktas 
milijoninės vertės dirbtinio pluošto fab
riko įrengimas Lietuvoje statomajam 
fabrikui.

DBLS Valdybos iždininką ir LNB-vės 
direktorių 

pik. V. STRIMĄ.
jo broliui Škotijoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
DBLS Valdyba ir LNB-vės direktoriai
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PROFESORIUI ATMINTI
MYKOLAS BIRŽIŠKA — POLITIKAS IR MOKSLININKAS

Besiruošiant, man sveikinti prof. Myko
lą Biržišką, mano mylimiausią mokytoją 
ir profesorių, jo 80 m. sukakties proga, 
atėjo liūdna žinia, kad brangusis Jubilia
tas tą pačią gimimo dieną, t.y. rugpiūčio 
24, Los Angeles mirė. Tai skaudžiausia 
žinia visiems lietuviams, nes M. Biržiška 
buvo visos lietuvių _ tautos mylėtojas ir 
kovotojas dėl jos laisvės, nepriklausomy
bės Ir kultūrinės bei mokslinės pažangos.

Mykolas Biržiška, kaip ir du jo broliai: 
a.a. Vaclovas, teisininkas, istorikas ir bib 
liografas, ir Viktoras, matematikas — vi
si trys mokslininkai, profesoriai, gimė že
maičių bajorų inteligentiškoje daktaro 
šeimoje. Šiaulių gimnaziją belankyda
mas, jis dar klaidžiojo beieškodamas sa
vęs, tačiau 1900 m. draugo Povilo Urbšio 
įtakoje jis apsisprendė esąs žemaitis lie
tuvis ir visą savo amžių paaukojo Lietu
vai. Jau gimnazijoje jis pasižymėjo kaip 
neramios, revoliucinės dvasios jaunuolis: 
jis čia organizuoja maištus prieš privers
tinį pravoslavų pamaldų lankymą, šalpą 
nukentėjusiems ir išvarytiems iš univer
siteto studentams remti. Jis nebijojo, kad 
bus baudžiamas, išmetamas iš gimnazi
jos, persekiojamas. Taigi, M. Biržiška jau 
natvėje subrendo ir užsigrūdino kaip at
kaklus kovotojas dėl Lietuvos kultūrinio 
ir politinio savarankumo.

1901-1907 m. M. Biržiška studijavo tei
sių mokslus Maskvos universitete. Ir čia 
jis nepasitenkino tik pasirinkto dalyko 
studijomis, bet visu jaunatvišku įkarščiu 
puolė į lituanistikos gelmenis, į aktyvią 
politinę veiklą, dalyvaudamas lietuvių 
studentų draugijoje. Už šią lietuvišką 
veiklą rusų valdžia įmeta M. Biržišką į 
kalėjimą, kur jis dar labiau apsispren
džia už socializmą ir' revoliucionizmą. Vis 
labiau jis krypsta į lituanistiką, studijuo
damas lietuvių kalbą ir literatūrą. Ir liki
mas ar jo širdis taip lėmė, kad M. Biržiš
ka, baigęs aukštuosius teisės mokslus, 
pasidarė ne teisininkas, bet lietuvių lite
ratūros istorikas.

Kaip politikas, M. Biržiška augo ir 
brendo 1906 m. revoliucinėje ir socialisti
nėje dvasioje. Studentų socialistų riaušės 
ir darbininkų demonstracijos kurstė jau
ną studentą kartu kovoti prieš despotinę 
caro pavergimo politiką. Aktyviai jis da-

RAŠO STEPAS VYKINTAS

lyvauja ir spaudoje, kovodamas dėl 
vergtų žmonių ir tautų laisvės.

1907 m. baigęs universitetą, M. Biržiška 
apsigyvena Vilniuje. Reikia ypač pabrėž
ti, kad M. Biržiškos vardas yra sutapęs 
su Vilniaus vardu, nes M. Biržiška kovo
jo dėl Vilniaus atgavimo iš lenkų okupa
cijos, jį atgavus, jis dirbo ir sięlojosi dėl 
Vilniaus mokslinio pažangumo, jį bolše
vikams, vokiečiams ir vėl bolševikams 
okupavus, jis kovojo dėl jo, kaip ir dėl vi
sos Lietuvos išlaisvinimo. Nepriklausomy 
bės laikais jis ilgus metus buvo Vilniui 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas ir „Mūsų 
Vilniaus“ laikraščio redaktorius, bendra
darbis, kurio straipsniai Vilniaus klausi
mu visiems lietuviams buvo įtikinamiau
si ir brangiausi.

M. Biržiška pamatė, kad advokatūra, 
kurią jis buvo pasirinkęs, jam moralinio 
pasitenkinimo nesuteiks. Jis galėjo apgin
ti atskirų asmenų interesus. O jis norėjo 
būti visos lietuvių tautos interesų gynė- 
jas-advokatas. Todėl jis savo energiją nu
kreipė į politinį spaudos darbą. 1907-1908 
m. jis kartu su A. Janulaičiu redagavo 
„Žariją“, 1908-1909 m. jis buvo „Vilniaus 
Žinių“ redakcijos sekretorius, 1810-1911 
m. jis redagavo „Visuomenę“, šiuose laik 
raščiuose jis pasireiškė kaip politikas, ku 
ris kovojo dėl Lietuvos žmonių gerovės.

Kilus I pasauliniam karui, M. Biržiška 
pasiliko Vilniuje dirbti ir kovoti dėl Lietu 
vos nepriklausomybės paskelbimo. Jis čia 
veikia Centro Komitete nukentėjusiems 
dėl karo šelpti, jis dalyvauja 1917 m. rug
sėjo 18-22 d. Lietuvių konferencijoje, iš
renkamas Lietuvos Tarybos nariu, o L. 
Socialdemokratų Partijai, kurios atstovu 
Taryboje jis buvo, reikalaujant iš Tary
bos pasitraukti, jis išstojo iš partijos, vė
liau likdamas nepartinis ir savarankus 
lietuvis patriotas, kuris gynė Lietuvą pa
gal savo sąžinę, bet ne pagal partinius 
reikalavimus.

M. Biržiška visuomet atkakliai gynė 
Lietuvos savarankiškumą ir nepriklauso
mumą. Jis nesutiko, kad Lietuvai būtų vo 
kiečių primestas Urachas-Mindaugas, jis 
nesutiko su vokiečių reikalavimais pri

LIETUVA
VI.

Kaune Rainio Juozelis tiek tik vargo tematė, 
Iki sodžių apmiršo, paverkšlenęs trumpai. 
Jo uolumą prie mokslo ir gabumą supratę, 
Jam mokytojai sakė: „O, išlėks tas aukštai!“ 
Nuo mažens neturėdams prie žaislų palinkimo, 
Savyje užsidaręs, su draugais maž broliavos; 
Jam nuobodžios išrodė linksmos dainos jaunimo; 
Vien tik mokslas rūpėjo; vienos knygos sapnavos. 
Norint buvo jaunesnis už moksladraugius savo, 
Senio vardas jam duota, nieks nežino, kada. 
To tai senio pagalbos jų visi reikalavo, 
Kai kam, būdavo, moksle teks sunkesnė našta. 
O kad vasarą grįžo aplankyti tėvų, 
Laukė tėvas, kaip saulės, parvažiuojant sūnaus. 
Bet kalbos ir jautrumo daug nematęs tarp jų: 
Būdo buvo abudu gana kieto, sunkaus.

VII.

pa-

rase iki pat paskutines savo gyvenimo 
valandos.

Kaip mokslininkas, M. Biržiška pasižy
mėjo ne tik objektyvumu, žinių gausumu, 
sistemingumu, bet ir nepaprastu darbštu
mu. Senoji lietuvių literatūra buvo jo 
mėgstamiausia mokslo šaka. Jis daug nu
sipelnė iškeldamas mūsų senųjų rašytojų, 
kaip Donelaičio, A. Klemento, Poškos, 
Daukanto ir kitų, veikalus. Ypač mėgo 
M. Biržiška Adomą Mickevičių, kurio as
menį ir kūrybą nupiešdavo moksleiviams 
ir studentams su gilia meile. Ir busimo
sios mūsų kartos galės naudotis tais gau
siais mokslo lobiais, kuriuos paliko M. 
Biržiška. „Lietuvių Tautos kelias“ liks sa
votišku kelrodžiu, kuris rodys jaunimui 
kelius, vedančius į lietuvių tautos visiško 
savarankumo ir iškilimo ateitį.

Su dideliu širdies skausmu ir dėkingu
mu tariu Tau, mylimas Mokytojau ir Pro
fesoriau, paskutinį sudiev vietoje gėlių 
vainiko.

mesti Lietuvai vokiečių hegemoniją, jis 
buvo net pasitraukęs iš Tarybos ir grįžo 
tik tada, kai visų Tarybos narių buvo ap
sispręsta už visišką Lietuvos nepriklauso
mybę. Jis yra Vasario 16 d. akto signata
ras, kuris visą savo amžių saugojo Lietu
vos nepriklausomybės idėją kaip savo 
vaiką.

Pirmaisiais Nepriklausomybės metais
M. Biržiška neskubėjo į Kauną karjeros 
daryti, bet pasiliko kartu su Basanavičių 
mi Vilniuje sostinės sargyboje. Trumpą 
laiką Sleževičiaus kabinete M. Biržiška 
buvo švietimo ministeris, vėliau vyriau
sybės generalinis įgaliotinis Vilniuje. Jis 
čia buvo išrinktas Lietuvių Komiteto pir
mininku, vadovavo lietuvių gimnazijai, 
ruošė ir leido lietuviškus vadovėlius mo
kykloms, rašė lietuvių ir lenkų laikraš
čiuose, gindamas Lietuvos teises į Vilnių.

1921 m. Želigovskio įsakymu Vilniaus 
lietuvių gimnaziją uždarius ir išmetus į 
gatvę, M. Biržiška organizavo pamokas 
miške. 1922 m. jis suruošė Vilniuje boiko
tą prieš lenkiškus rinkimus ir už tai buvo 
lenkų suimtas ir kaltinamas krašto išda
vimu. Jam grėsė pavojus būti sušaudy
tam. Tačiau įsikišus Tautų Sąjungai, jis 
buvo paleistas iš kalėjimo ir ištremtas į
N. Lietuvą. Čia jis buvo paskirtas Kauno 
„Aušros“ gimnazijos direktoriumi, Lietu
vos universiteto humanitarinių mokslų 
fakulteto profesoriumi. Nors viešai M. 
Biržiška politikoje nedalyvavo, tačiau vi
si žinojo, kad jis yra nepartinis liberalas, 
kuriem Lietuva, jos gerovė, jos ateitis 
labiau rūpi negu šauksniams politikams.

Sunkią politinę atmosferą M. Biržiška 
išgyveno bolševikų ir nacių okupacijos 
metais. Nors šiuo metu jis išsilaikė Vil
niaus universiteto rektoriaus pareigose, 
tačiau buvo ir bolševikų ir nacių sekamas, 
grasomas, persekiojamas, žinodamas bol 
ševikų priespaudą, 1944 m. jis kartu su 
kitais lietuviais mokslininkais pasitraukė 
iš Lietuvos į Vakarus. Čia ir išgyveno 
daug skaudžių valandų tremtyje. Karo 
nepritekliai, skurdus pokarinis gyveni
mas, šeimos tragedija — visa tai neigia
mai atsiliepė ir taip į jo silpną sveikatą, nesimoko 4,2 proc. kurčiųjų-nebylių vai- 
Tačiau jis niekad nepaleido savo kovo- kų, nors pilnai, esą, pakanka vietos jiems 
tojiškos plunksnos iš rankų. Jis dirbo ir skiriamose spec, mokyklose.

Rūta KilmOnytė Vilniuje
(E) Rugpiūčio 27 d. trijuose Vilniaus 

kino teatruose pradėtas rodyti senesnės 
gamybos JAV filmas su Rūta Kilmonyte 
„Septynios nuotakos septyniems bro
liams“. Kasdien rodoma net 18 seansų, 
kai kurie jų, pvz.. Pergalės kine, pradeda
mi 9, 40 vai. ryto, ir paskutinis rodomas 
11 vai. naktį. Iš Vilniaus gautomis žinio
mis, JAV filmu vilniečiai reiškią nepa
prastą susidomėjimą ir esą 
bilietus. Vilniaus „Tiesa“

sunku gauti 
(200 nr.) iš 

anksto bandė šį lengvo, žaismingo turinio 
filmą nuvertinti. Girdi, anot partijos or
gano, reikia tikėtis, kad šią amerikinę 
produkciją „su standartiniu siužetu, šablo 
niškomis situacijomis, kur dominuoja pra 
našumo ir grubios jėgos kultas, na, ir idi
liškas „happy-end“, tarybinis žiūrovas su 
gebės teisingai ir kritiškai įvertinti“. Aiš
ku. šis „Tiesos“ įspėjimas dar labiau pa
skatins vilniečių mases skubėti žiūrėti fil 
mo, kur nerasi jokios per daug jau įkyrė
jusios „tarybiniams žiūrovams“ tarybinės 
propagandos ar agitacijos.

Nesimoko 4,2 proc. kurčiųjų-nebylių
(E) „Tar. Mokykloje“ (8 nr. ) Švietimo 

m-jos Mokyklų valdybos viršininkas V. 
Liutikas nusiskundė, kad Lietuvoje visai

MAIRONIS

Žmogus auga bežiūrint... dar greitesniai pasęsta; 
O mirtis netikėta savo jėga slapčia, 
Ką nuo krašto užgriebia, tas į užmarštį skęsta; 
Toks likimas ant žemės čia keleivio — žmogaus! 
Pernai šlajomis braukė ant rarotų Rainys, — 
Šiandien žemė šaltoji jo krūtinę prispaus, 
Gentys smilčių saujelę ant duobės užbarstys!.. 
Kai į drebančią ranką vaško paėmė žvakę, 
Mirdams pašaukė Juozą ir jam tiek tik pasakė: 
„Man nebuvo, vaikeli, to žadėta sulaukti 
Nors senatvės gale, ko taip troškau karštai!.. 
Neužmiršk mano žodžio: iki galo ištrauki 
Gimnazijos mokslą, o paskui... pats žinai!..“ 
Ar jam užėmė žadą? — Ar širdis gal apsalo?.. 
Tiek tik sūnui prieš mirtį pasakyti tespėjo;
Bet suprasti jo norą lengva buvo lig galo: 
Jį ne vienas tik Juozas numanyti galėjo.

Rudeny ir per žiemą nuo medžioklių skambėjo. 
Pas save seną Rainį kvietė tankiai Juška: 
Tai bites kapinėti, tai pasėti javus;
Gimus Juozui prie krikšto nešė pats su teta, 
O paaugusiam vaikui siuntinėjo žaislus.
Kad, jam einant į mokslą, gabumus jo regėjo, 
Juškai vaiko pagailo: kam tur kunigu žūti? 
Ir į mokslą aukštesnį tėvui leist įkalbėjo, 
Nes tada tas galėsiąs net ir vyskupu būti. 
Bet per vasarą Juozą pas save į jaunimą 
Pavadinęs, kaip gyrės, jį mylėti mokino; 
Pasilinksminęs vynu, ne tai per užmiršimą, 
Ne tai jį malonuodams, sayo žentu vadino.

XI.

IX.

KRIKŠČIONIŠKOJI KASDIENYBĖ

Viena gražioji Onytė, atvira visados, 
Kaip pavasaris linksma, brolį šnekint mokėjo; 
Jai tai Juozas nekartą lig gaidžių valandos, 
Ką iš knygų išskaitė, pasakoti turėjo.
Jis jos lavino protą, ją rašyti mokino, 
Jai ant žemlapio rodė viešpatijų ribas; 
Kai istoriją šventą ji maždaugel pažino... 
Net Graikų ir Romėnų pasakojo dejas.
Bet Onytei daugiausia tie patiko karionių 
Pasakojimai gražūs iš senovės laikų. 
Kuomet, papoms paliepus, plaukė minios krikščionių 
Šventą žemę vaduoti iš nelaisvės Turkų.
Apie Šventąją žemę ir Rainienė tankiausiai 
Dievobaimingai klausės, net jai ašaros krito;
O paskui jai sapnavos, būk pamokslą gražiausią 
Sakąs Juozas nekartą iškalbingas tikrai;
Tada švietė jam veidas, kaip žydrasis dangus;
Ir bažnyčią mylėjo, bet vargu ir patsai 
Bežinojo ik šiolei, ar jis kunigu bus.

Juk Bažnyčios tarnybos Juozas pats nesibaidė: 
Kaip malonūs jam buvo subatos vakarais 
Tie nešparai prie žvakių! Kur jo mintys neskraidė, 
Kai vargonai dudeno dievmaldingais balsais! 
Tos apytamsoj žvakės! Tie griaudingi vargonai! 
Tas ramumas, kurs dvasiai tiek be žodžių pasako! 
Tas nematomas Viešpats, prieš kurį milijonai 
Amžiais krinta ant kelių, kaip ta dulkė ant tako!.. 
Vis tai Juozui iš mažo jautrią širdį griaudino 
Ir Bažnyčios tarnybai atsiduoti masino. 
Pašaukimas tai buvo? Dievas geras žinojo! 
Bet jau penktąją klasę baigęs, Juozas galvojo 
Užsivilkti suknelę. Jo svajones šviesias 
Trukdo mirdamas tėvas: liepia baigti klases.

Vienais metais už Juozą Juškos Vanda jaunesnė, 
Kad penkioliktus baigė, jau kaip rožė žydėjo; 
Panaši į matušę, tiktai ūgiu aukštesnė;
Norint būdo gan lengvo, gerą širdį turėjo.
Rods, matušė gan tankiai jai primint neužmiršo 
Bilazarų gentystę, kurie — lenktis nepratę!
Ir širdy rūpestingoj jai Mankauskį jau piršo, 
Kurs du šimtu valakų Vilniaus banke užstatė. 
Bet jos Vandzia dar maža iki šiol tegalvojo 
Apie aukštą matušės pranokėjų kilimą;
Jai tik jupos rūpėjo ir vien tą težinojo.
Kaip prikalbinti tėvą, kad sukviestų jaunimą. 
Rods, Mankauskio jai tiko eržilai kaip ereliai: 
Rausvos, ilgos jiems kartys, žemę kapsto rūstingai! 
Bet vėl Juozui užtraukus skardžią, šaunią dainelę, 
Jo baritonas mielas širdį gundė jausmingai.

XII.

Daug kas mėgsta sutapatinti sąvoką 
„Vakarų pasaulis“ su sąvoka „krikščio
niškasis pasaulis“. Tokiam sutapatinimui 
esama to pagrindo, kad vadinamajame 
„Vakarų pasaulyje“ didžiuma žmonių yra 
krikštyti ir įtraukti į vienos ar kitos krlkš 
čioniškos konfesijos narių sąrašus. Taip 
pat vadinamoji vakarietiškoji kultūra yra 
išaugusi iš krikščioniškųjų pagrindų. Ta
čiau ar vakarietiškasis žmogus iš tikro 
yra krikščionis savo kasdieniniame gyve
nime? Į tą klausimą anaiptol nėra įmano 
ma duoti vientisą, tvirtą ir teigiamą atsa
kymą. Tikrasis krikščioniškumo mastas 
nėra teorinis priklausymas kuriai nors 
krikščioniškajai konfesijai ir taip pat nė
ra laikymasis tos organizuotos konfesinės 
bendruomenės uždedamųjų išorinių parei 
gų. Žmonių tikrojo krikščioniškumo veid
rodis yra jų kasdienybė. Kiek kasdieni
niame gyvenime yra vertinami krikščio
niškieji dėsniai, tiek visuomenė yra krikš 
čioniška.

XV-jam sekmadieniui po Sekminių skir 
toje šv. Povilo laiško Galatams ištraukoje 
atkreipiamas dėmesys į eilę tokių kasdie
ninių dalykų. 1. „Negeiskime tuščios gar
bės, vieni kitus pykdydami, vieni kitiems 
pavydėdami“. Kaip yra mūsų kasdieninis 
me gyvenime? Iš kur išplaukia tos nuola 
tinės intrigos, nesiliaujanti savitarpio ko
va, vienas kitam kojų kaišiojimas? Ar tai 
nėra priešingo pobūdžio reiškiniai, paro
dą gilų nukrikščionėjimą? 2. „Broliai, jei 
žmogus ir įpultų netikėtai į kokią nuodė
mę, jūs, kurie esate dvasiniai, pataisykite 
tokį, laikydamiesi romumo dvasios“. Į 
nuodėmę įpuola daugelis. Tačiau ar sten
giamasi padėti iš nuodėmės pasikelti? Ar 
nedaroma priešingai? Ar nesistengiama 
pradėjusį pulti dar giliau nugramzdinti? 
Kokį tikslą turi mada virtę įtarinėjimai, 
apkalbos, šmeižtai? Jei anas dar ir nenu
sikalto, tai vis tiek tuoj nusikals... Jis ki
taip negali... Jis tikrai nusikalsta, tik ne
pavyksta dar vis sugauti... Jis blogas iš 
prigimimo... Jis prieš 10 metų jau buvo 
nusikaltęs... 3. „Nešiokite vienas kito 
naštas ir taip jūs {vykdysite Kristaus įs
tatymą... Taigi darykime gera ir nesiliau
kime, nes savo laiku pjausime, jei nebū
sime pailsę. Todėl, kolei turime laiko, da
rykime gera visiems, o labiausiai tiems, 
kurie yra iš tikėjimo šeimynos“. Pagelbėti 
vienas kitam! Savo laiku Tiubingeno uni
versitete studijavo vienas lietuvis, kuris 
tą pamokymą vykdė raidiškai. Jis nieka
da nesugebėjo išvykti atostogų tik todėl, 
kad niekada nesuspėdavo į traukinį. O 
J traukinį nesuspėdavo tik todėl, kad ei
damas stotin vis sutikdavo žmonių su 
sunkiais čemodanais, pasisiūlydavo jiems 
pagelbėti, panėšėjęs svetimą noštą, vėl 
skubėdavo į stotį, vėl sutikdavo žmonių 
su sunkiomis naštomis, vėl imdavosi pa
gelbėti, vėl grįždavo atgal, vėl sutikdavo 
sunkiomis naštomis apsikrovusius pake
leivinguosius, ir taip be galo. Bet ar daug 
tokio nusiteikimo žmonių yra tame vadi
namajame „krikščioniškame Vakarų pa
saulyje“? Ar daugumoje nevyrauja prie
šingas nusistatymas? Kito pagalbą pri
imti — kodėl ne! Tai savaime supranta
ma! Tačiau susiprasti kitam pagelbėti? 
O kas man rūpi?! Kiekvienas tegul rūpi
nasi savo bėdomis, ir bus viskas tvarko
je... Naujai iš Lietuvos atvykusieji kaip 
tik labai nusiskundžia vakariečių nesoci
alumu, jų užsidarymu savajame kiaute, 
nesugebėjimu atsiverti kito vargui, su
prasti svetimos kančios.

„Dievas neleidžia tyčiotis iš savęs“! Tai 
labai aiškus šv. Povilo pasakymas. Jį reik 
tų paimti giliai į širdį visiems tiems, ku
rie save vadina krikščionimis. Ar pasilai- 
kymas vardo, išmetus turinį, nėra pasity
čiojimas? Ar didžiavimasis savo krikščio
niškąja kultūra ir kartu paneigimas krikš 
čionybės kasdieniniame gyvenime nėra 
pasityčiojimas? Taigi rimtai reikia įsi
klausyti į šv. Povilo paraginimą: „Broliai, 
jei gyvename dvasia, tai dvasia ir elki
mės“!

X.

VIII.

Dienos slenka palengva; metai bėga risčia,

Kas gi tai atsitiko?.. Su Atkaičiais per kelią, 
Vedęs pačią vienturtę, valdė dvarą Juška; 
Už ausų raitė ūsus, smailią kirpo barzdelę, 
Ūgio buvo nemažo, o pakaušė plika.
Buvo geras tai ponas. Nesiskundė kaimynai, 
Kad ką būtų nuskriaudęs; tik maž ūkio žiūrėjo: 
Svečią vaišinti mėgo; jo aplinkui beržynai

Baigdams šeštąją klasę, Juozas Glinskį pažino. 
Glinskis Jonas už Juozą vienais metais tiktai 
Buvo moksle aukštesnis ir nekartą mėgino 
Prisiartint prie Rainio, bet šis laikės šaltai. 
Na, ir būdai jų buvo jau tikrai nevienodi: 
Vienas atviras, gyvas, pilnas siekių aukštų, 
Antras šaltas iš tolo, kurs net atskirą žodį 
Tarsi sverdamas svėrė, lyg bijodams klaidų. 
Kas tikėti galėjo, kad tą kliūtį nemenką 
Tuodu priešu pašalins ir sau ranką paduos, 
Bet ateina tie metai, kad žmogus neužtenka 
Jau pats sau ir nuliūdęs ieško draugo drauguos! 
O, laimingi tie metai ir jų gražios draugystės. 
Kad nesuteptas širdis ir jų pirmas svajones 
Mezga siūlais auksiniais, idealais jaunystės, 
Aukštus gražina siekius, kaip artistą teplionės!

Kun. Bronius Liubinas

PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugsėjo 16 d., 12.15 v.
ROCHDALE — rugsėjo 23 d., 11.30 vai.
BRADFORD — rugsėjo 30 d., 12.30 vai.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
NAUJOJI VALDYBA

1962 m. rugpiūčio 19 d. Los Angeles 
mieste, Kalifornijoj, įvyko pirmasis nau
jai išrinktosios Valdybos posėdis, kuria
me pasiskirstyta pareigomis šitaip: Ber
nardas Brazdžionis — pirmininkas, Bro
nys Raila — vicepirmininkas, Prof. My
kolas Biržiška — Valdybos Garbės Na
rys, Juozas Tininis — iždininkas, Alė Rū
ta — sekretorė. Oficialus LRD Valdybos 
adresas yra: 4364 Sunset Blvd., Los Ange
les 29, California.
P.S. Pranešimas rašytas, kol dar gyvas 
buvo prof. M. Biržiška.
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I

Kai mano draugai ir bičiuliai, apsikro
vę darbais, šluostosi prakaitą ir darbuo
jasi, nutariu vienas išvažiuoti į Romos 
miestą ir gerai apsidairyti. Tačiau kur ke 
liauti? Tiesa, dar 1817 m. anglų rašytojas 
Byronas rašė: „Apie Romą nieko nesaky
siu: galite pasiskaityti kelionės vadove; jis 
yra labai tikslus“.

Tačiau savo kelionės vadovą palikau 
toli, Anglijoje. Naujo pirkti nenoriu. Bet
gi Roma tokia turtinga įvairiais senovės 
paminklais, kad. atsiminęs W. Goethe's 
pastabą — „Roma yra rimta mokykla, 
kur kiekviena diena pasakoja tiek daug 
dalykų, kad žmogus vos drįsta apie tai kai 
bėti“, — šoku į tramvajų ir prapuolu be
sigrūdančių žmonių spūstyje.

Tramvajus veža pro Šv. Jono Laterano 
baziliką, pro koliziejų, didingą paminklą 
Viktorui Emanueliui II ir Vengrijos aikš
tėje išlaipina. Čia reikia persėsti į kitą. 
Laikas nuo laiko pasitikrinu, ar piniginė 
tebėra kišenėje: čia tiek daug žmonių ir 
visi taip grūdasi, kad neseniai vienas pa
žįstamas bičiulis iš Anglijos nepajuto, 
kaip iš kišenės kažkas ištraukė visus pi
nigus...

Sant' Angelo pilis
Atsidūręs prie Tiberio upės, prieinu 

prie seno Sant' Angelo tilto, kurį pasta
tydino imperatorius Andrijonas, kad su
jungtų jo kapą su miestu.

Pačioje upės pakrantėje stovi didinga 
Sant' Angelo pilis. Jos pradžia siekia Ad- 
rijono laikus, kada, šio imperatoriaus įsa
kymu, buvo pastatytas didžiulis mauzolie 
jus, kur turėjo ilsėtis jo ir jo įpėdinių pa
laikai. Imperatoriai čia buvo laidojami 
iki Caracallos laikų. Vėliau šis masyvus 
pastatas buvo naudojamas kaip tvirtovė, 
kovojant su barbarų invazija, o viduri
niais amžiais — su įvairiais kitais prie
šais.

Pasakojama, kad 590 m. Romą ištiko 
baisus maras. Pop. šv. Grigalius Didysis, 
trokšdamas sustabdyti negandą, suorga
nizavo didžiulę žmonių eiseną. Visi meldė 
Švč. Mariją pagalbos. Žmonių eisenai be
plaukiant pro Šv. Angelo pilį, danguje pa 
sirodęs Arkangelas Mykolas su žvilgan
čiu kardu rankoje ir nusileidęs ant pilies 
viršaus. Ženklan, kad maras bus sustab
dytas, Arkangelas įkišęs savo kardą į 
makštį.

Arkangelo pasirodymo atminimui ant 
tvirtovės buvo pastatyta jo vardo koply
čia, o XVIII amžiuje apvainikuota bron
zine šv. Mykolo statula, kuri ir šiandien 
tebestovi viršuje.

Dešinėje pusėje Casa Madre dei Muti- 
lati (pagrindiniai invalidų namai), pasta
tyti 1928 m. Jame yra muziejus, paskirtas 
pirmojo Didžiojo Karo aukų atminimui.

EM
M
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Į Šv. Petro baziliką
Kaitri sekmadienio popietė.
Einu per senąjį tiltą ir noriu nors tru

putį atvėsti. Tik staiga atsimenu, kad 
šiandien po pietų didžiulėje šv. Petro ba
zilikoje lietuvis, geras mano pažįstamas 
kun. Dr. Jonas Bičiūnas pradės eiti bazi
likos kapitulos kanauninko pareigas. Rei
kia tad moti ranka į kitus planus ir sukti 
į šv. Petro aikštę.

Nė nepajuntu, kaip atsiduriu gražioje 
Via della Cociliazione, kurios abiejose 
pusėse — puikūs moderniški pastatai: 
kairėje pusėje yra įsikūrusios katalikiš
kos organizacijos, dešinėje — viešbučiai 
keleiviams.

Prieš mano akis atsiveria puikus šv. 
Petro aikštės vaizdas. Priekyje susimąs
čiusi dūmoja didžiulė šv. Petro bazilika, 
kuri, rodos, tiesia abi rankas, kviesdama 
į savo vėsų prieglobstį. Bazilikos rankos 
— didingos kolonados, puslankiais išsitie 
susios abiejose pusėse. Jas sudaro 284 
kolumnos ir 88 pilioriai, susirikiavę po ke 
turis. Viršus išpuoštas didžiulėmis įvairių 
šventųjų statulomis, kurių čia yra net 
140.

Aikštės centre stiebiasi į viršų Kaligu
los obeliskas — aukštas, lieknas, dvelkiąs 
žila senove. Tais laikais, kai šioje vietoje 
buvo imperatorių circus — žaidynių aikš 
tė, imperatorius Kaligula įsakė šį obelis
ką atgabenti iš tolimo Heliopolio, kad juo 
papuoštų aikštę. Tačiau tiktai pop. Six
tus V pavedė Duomenico Fontana galuti
nai įrengti obeliską aikštės viduryje, ir 
darbas buvo užbaigtas 1586 m.

Abiejose obelisko pusėse šaudo į viršų 
vandens purslus du fontanai, kurie visai 
aikštei teikia atgaivos, gyvybės vaizdą. 
Tuodu fontanus įrengė Maderno — deši
nėj ir Fontana — kairėj.

Pagaliau kopiu. akmeniniais laiptais į 
šv. Petro baziliką ir nustembu: į kun. Dr. 
J. Bičiūno iškilmes renkasi ir daugiau 
lietuvių.

Kan. Dr. Jonas Bičiūnas
Kan. Dr. J. Bičiūną atsimenu gerai: be

rods, mudu kartu įstojome į Kauno Kun. 
Seminariją, tik aš kaip abiturientas bu
vau priimtas į III filosofijos kursą, o jis,

K kaip nebaigęs gimnazijos, į I. Jau studijų 
K metais pasižymėjo darbštumu, literatūros 
fe pamėgimu. Dar nebaigęs seminarijos, pa- 

fc ruošė knygą angelaičių vadams, įnešda-

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

RAŠO J. KUZMICKIS

naujos dvasios ir Įrodydamas Vaikų

Dr.
Dr.

mas 
psichologijos pažinimą.

Romoje kan. Dr. J. Bičiūnas gyvena se 
nokai. Pradžioje visa energija metėsi į te 
ologijos studijas ir padarė bene tris dok
toratus; šiuo metu gyvena senoje kleboni 
joje prie taipgi nejaunos italų bažnyčios.

Šv. Petro bazilikoje susiduriu su kun.
T. Narbutu iš J.A.V., Dr. V. Balčiūnu, 
Z. Ivinskiu, kun. Dr. P. Jatuliu, buvu

siu Australijos lietuvių kapelionu, ir jau
na Amerikos lietuvaite, muzikos studen
te, kuri su nauju kanauninku susipažino 
JAV, kai šis ten lankėsi, nuvykęs į savo 
brolio laidotuves. Abu gale suminėti dak
tarai — geri istorijos specialistai. Jiems 
gerai pažįstamos visos didžiulės bazilikos 
detalės, tad susidomėjęs klausausi apie 
popiežiško altoriaus bronzinio baldaki
mo istoriją, apie įvairias statulas ir barei 
jefus, kol nenueiname pažiūrėti prie var
gonų, kur neperseniai kažin kas buvo pa
likęs bombelę, kuri nustatytu laiku ir 
sprogusi. Laimei, bombelė nepadarė di
delės žalos, ir mes nematėme jokių jos 
sprogimo pėdsakų.

Tuo pačiu metu prie dešinio altoriaus 
kapitulos galva kardinolas su kitais aukš 
tais dvasininkais gieda mišparus, prita
riant vargonams ir berniukų chorui. Ta
čiau kur mūsų lietuvis kanauninkas, bene 
pirmasis iš mūsų tautos patekės į tokią 
garbingą vietą?

O, taip, jis čia pat: su būreliu palydovų 
eina nuo altoriaus prie altoriaus ir bu
čiuoja juose esančias relikvijas. Tik atli
kęs savo kryžiaus kelius įsijungia į gie
dančiųjų tarpą ir, išsiėmęs brevijorių, 
pradeda derinti balsą prie kitų.

Bazilikoje jo pagerbti yra ir daugiau lie 
tuvių: P. Lozoraitienė, p.p. Gailiai ir p. 
Bėrgaitė.

Visi susitinkame bazilikos zokristijoje, 
kuri didelė, erdvi. Kan. Dr. J. Bičiūnas 
rūpestingai vieloja į popierių Popiežiaus 
bulę, kurioje atžymėtas jo pakėlimas į 
kanauninkus. Sveikiname, linkime ištver
mės ir gero balso.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,

Oi nelaimi, ką ai matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtai mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ARITMETINĖ PROGRESIJA

Mes nesiimsime spręsti, kas pirma atsi
rado — višta ar kiaušinis. Svarbu, kad ir 
vištieną, ir kiaušinienę valgyti yra skanu, 
šis teiginys, tur būt, niekam nekelia abe
jonių.

Atsižvelgdami dar į tai, kad žalius kiau 
šinius ir su alumi gerti sveika, kai kurie 
Šalčininkų rajono kolūkių ir tarybinių 
ūkių vadovai jau užpernai suskato vystyti 
paukštininkystę.

— Laikykitės, prekybininkai! Mes jus 
kiaušiniais užmėtysimi

— Netrukus stalai lūš vištiena!
Ne vienas vadovas ruošėsi mūšiui už 

paukštininkystės-pakėlimą į labai aukštą 
lygį. Bet vištų aukštai kelti nereikia, nes, 
pavyzdžiui, „Kovotojo“ kolūkyje jos pa
čios, be pirmininko E. Vinogrodzkio pa
galbos, kudakuodamos užskrisdavo net 
ant stogų. Klausydamasis tokio vištų ke
liamo triukšmo, pirmininkas samprotavo:

— Bet koks triukšmas neigiamai veikia 
nervų sistemą. Reikia imtis neatidėlioti
nų priemonių jam sumažinti.

Ir sumažino... vištų fermą. Vardan ner
vų sistemos. O šių metų balandžio pabai
goje, eidamas pro vištų fermą, pirminin
kas pamatė ant akmenėlio pavasariškos 
saulutės atokaitoje sėdintį berniūkštį, ku
ris laikė įbedęs nosį į algebros vadovėlį.

— Dėdė pirmininkas! — nudžiugo mo
kinukas. — sako, jūs viską žinote. Pasa
kykite man mažėjančios aritmetinės prog 
resijos pavyzdį.

— Nėra lengvesnio dalyko, kaip arit
metinė progresija, — postringavo E. Vino 
grodzkis, vesdamasis berniuką į fermą. 
— Žiūrėk: užpernai mūsų fermoje buvo 
284 vištos. Pernai po „revizijos“ jų liko 
124. O šiemet tuo pačiu laiku mes turime 
tik 87. Štai tau ir mažėjanti progresija!

Matydami tokį matematikos žinojimą, 
rajono vadovai apgailestauja, kad Vino- 
grodzkis neturi dienoraščio. — parašytų 
jam penketą. Bet čia jiems mandagiai 
tenka priminti, jog ne vien Vinogrodzkis 
nusipelnė tokio pažymio. Panašiai aritme 
tine progresija mažėjančiomis vištų fer
momis šiandien didžiuojasi ir „Už tėvy
nę“ kolūkio pirmininkas P. Rusakevičius, 
ir „Raudonosios aušros“ žemės ūkio arte-

vidaus

Lietuviškoje klebonijoje
Kai visi išeiname iš bazilikos ir susto

jame nusifotografuoti, pas mus dideliais 
žingsniais atkaukši mons. K. Razminas, 
ką tik baigęs kalbėti per Vatikano radiją 
į Lietuvą. Tačiau naujasis kanauninkas 
nenori mūsų paleisti: girdi, lietuvišku pa
pročiu reikia apsilankyti pas jį ir išgerti 
kavutės.

Mes, Kolegijos gyventojai, pirma nu
skubame į savo pastogę, ir tik po vakarie 
nės su kun. Dr. V. Balčiūnu, kolegijos 
dvasios tėvu, nuvažiuoju į kan. Dr. Jono 
kleboniją. Ji sena, gerokai palinkusi po 
amžaius našta, ir iš lauko, ir iš 
kukliai, baltai dažyta. Pakylame laiptais 
aukštyn, žengiame per slenkstį į dešinę 
ir atsiduriame palyginti erdviame kamba 
ryje, kur gyvai kalbasi anksčiau atvyku
sieji.

Tai, atrodo, šeimininko darbo kamba
rys, nes jame stovi rašomasis stalas, kny
gų lentynos, o ant sienų kabo kelios nuo
traukos. Vienoje jų atpažįstu doktorato 
gynimo akimirksnį. Tačiau dabar ir ra
šomasis, ir kitas, paprastas, stalas apkrau 
ti kukliais užkandžiais ir gaivinančiais 
vandenimis.

Šeimininkas vaišingas, linksmas. Links 
mas gal dėl to, kad po tiek metų įkopta į 
Bažnyčios širdies — šv. Petro bazilikos 
— kanauninko kėdę, o gal ir dėl to, kad jo 
namuose tiek lietuvių, su kuriais, be abe
jo, nedažnai pasimato.

Laikas tirpsta, kaip ledai šaldomuose 
gėrimuose. Tiek naujų, seniai arba nie
kad nematytų tautiečių! Klausausi visų 
kalbos ir galvoju: kur šiandien nėra lietu 
vių! Jų yra ir čia, amžinajame mieste, 
kur tiek grožio, tiek senovės paminklų su
telkta. Vieni jų atstovauja Lietuvai kaip 
jos pareigūnai; kiti valandų valaridas pra 
leidžia senienų bibliotekose, ieškodami ži 
nių apie Lietuvą; dar kiti tęsia studijas, 
apsivainikuoja doktoratais ir atstovauja 
Lietuvai net didžiosios popiežiškosios ba
zilikos kapituloje...

Ilgai nesėdime tvankiame kambaryje. 
Kylame nuo kėdžių ir skirstomės.

Romos gaivinąs vakaras pagauna mus 
į savo gaivinanti glėbį ir įsupa į verdantį 
verpetą.

kurios aiškios ir be aiškinimų)

lės vadovas V. Gerasimovičius, ir, paga
liau, visi rajono kolūkiai kartu paėmus, 
palyginti su pernykščiais metais vištų 
skaičių sumažinę beveik aštuoniais šim
tais!

Analogiškai mažėja ir kiaušinių parda
vimas valstybei. Nemažėja tik kolūkių 
pirmininkų apetitas vištienai bei kiauši
nienei. šveičia patenkinti, kai suvažiuoja 
į pasitarimą, Šalčininkų valgykloje — 
net ausys linksta! Ir nerausta nei „Už tai
ką“, „Jaunosios gvardijos“, „Darbo didvy 
rio“ kolūkio vadovai, nei visų trijų tary
binių ūkių direktoriai, nors jų fermose ir 
dėl pagiedojimo laikomo gaidžio nerasi.

Todėl ir kabo tušti rėmeliai ant sienų. 
Rėmeliai yra, o garbės raštų nėra. Mažė
janti progresija visą reikalą sugadino. 
Negi ir nepakils apie Šalčininkus paukšti
ninkystė į atitinkamas aukštumas? Juk 
inkubatoriai viščiukų priperi tiek, kad 
tik imk ir plėsk paukščių ūkį. Išauginti 
plunksnuočiams specialių rūmų nereikia. 
Išleidus gyvulius į ganyklas, pertvarkei 
tas pačias patalpas, kaip daroma Staniū- 
nų paukštininkystės tarybiniame' ūkyje, 
apšildymui pakabinai elektros arba infra- 
raudonąsias lempas — ir bėgioja tonos 
busimosios paukštienos.

Deja, ne visiems taip atrodo. Todėl ir 
pasekmės nevisur būna vienodos.

Kai šį pavasarį iš inkubatoriaus pa
skambino į Vorošilovo vardo kolūkį, kad 
atsiimtų vienadienius viščiukus, pirminin 
kas G. Kusenkovas susiėmė už galvos.

— Velniai rautų! Neimsi viščiukų — 
iš inkubatoriaus paskambins rajonan, o 
rajonas man duos per kulnus. O jeigu im
si, tai kur tuos cyplius dėti? Užantyje gi 
nelaikysi...

O kad viščiukams galima pritaikyti 
tvartus, kur žiemą stovėjo gyvuliai, ir 
kad tas patalpas reikėjo paruošti iš anks
to, pirmininkui nė į galvą netoptelėjo.

— Padarykime, pirmininkėli, kaip per
nai, — pasiūlė vienas brigadininkas. — 
Viščiukus į sterbles ir nešame kolūkie
čiams. Už tris, būk malonus rudenį kol
ūkiui pristatyk vieną suaugusį...

Pritariantis „valio!“ sudrebino kolūkio 
kontorą. Vištininkystės vystymo proble
ma buvo išspręsta...

Netolimame Kalinino vardo kolūkyje 
suaugusios vištos irgi bergždžiai beieško
tume. Naujojo pirmininko V. Kondruse- 
vičiaus pirmtakai paukščių nemėgo. Už
tat šis naujasis nutarė vištų fermą užveis 
ti. Džiaugiasi jis, žiūrėdamas, kaip bėgi
nėja po aslą 270 geltonsnapių ir neatsj-

yra patekęs

ir nejaunas, 
medžių veis-

kad Kalniškės miškelis, 
būti žinoma, visai neker-

būta pasiryžusio, ir jis

Likimas jau taip lėmė, kad Pirmojo di
džiojo karo metu, prievarta rusų iš namų 
išvarytam, teko gyventi Rusijoj ir, ten 
betarnaujant, truputį apsipažinti su kai 
kuriais miškininkystės reikalais, o sugrį
žęs Lietuvon, netrukus gavau girininko 
vietą. Tarnybą pradėjau Prienuose, o 
maždaug po metų tapau perkeltas į Alytų.

Naujai man pavestpn girininkijon tuo
met buvo priskirtas Kalniškės miškelis, 
gražus ąžuolynas, esantis arti Krokialau
kio, kuris, dėl mūsų tėvynės gynėjų kovų 
su žiauriu okupantu, bene 
istorijon.

Kalbamasis miškelis, nors 
bet dėl ten augusios kietųjų 
lės nebuvo kertamas. Tais laikais Miškų 
Departamento buvo išleistas aplinkraštis, 
kad ir kertamuosiuose miškuose kietųjų 
veislių medžiai, ąžuolai, uosiai ir kitokie, 
turėjo būti paliekami augimo vietose ir 
neeksploatuoj ami.

Ir štai vieną dieną įeina buvusion ma
no raštinėn Kalniškės miškelio apylinkės 
pilietis, lietuvis katalikas, kuris pareiš
kia, kad norįs nusipirkti iš Kalniškės miš
kelio tiesų ąžuoliuką. Atsiminęs jau mi
nėtąjį Miškų Departamento aplinkraštį, 
atsakiau jam, 
kaip jam turi 
tarnas.

Bet žmogelio 
vėl ima man aiškinti:

— Iš kitur, pone, jeigu man ir pasiūly
tume!, aš nepirkčiau, nes tai būtų man 
per toli ir kažin ar pirktas medis atitiktų 
mano numatytam reikalui.

— O koks gi tamstai taip būtinas rei
kalas? — paklausiau.

— Matai, pone, noriu padaryti kryžių, 
ir visai galėčiau net nepirkti — pasivog
čiau, kaip kiti padaro, bet, supranti, iš 
vogto medžio daryti kryžių lyg ir nepato
gu... Turiu jau ir medį nužiūrėjęs...

Žinojau iš pasakojimų, kad Kristui nu
kryžiuoti buvo parūpintos keturios vinys, 
po porą rankoms ir kojoms skyrium pri
kalti. Bet, prieš jo nukryžiavimą, žudikų 
kompanijoj pasimaišęs čigonas ir pavo
gęs vieną vinį. Žudikai, netekę vinies, tu
rėjo apsieiti tik su likusiomis trim, prikal 
darni abi nukryžiuojamojo kojas tik vie
na vinimi. Užtat dabar visiems čigonams 
leista be nuodėmės vogti viską, ką jie už
tą nuopelną mielai ir vykdo.

Apsvarstęs kataliko pirkėjo reikalą ir 
čigonų „teises“, aš iš karto atsidūriau 
prieš keletą problemų: parduoti — nusi
dėti tarnybiškai; neparduoti — pilietį į 
nuodėmę paskatinti, juk jis žino, kad kiti 
pasivagia ir jo paties medis jau nužiūrė-

VINYS — MĮSLĖ

Pirmojo amžiaus pabaigoje romėnų le
gionai, apleisdami vieną Britanijos rajo
ną ir nenorėdami priešui palikti didelių 
virfių atsargų, užkasė jas dėžėse į 3 metrų 
gylį. Visiškai neseniai toje vietoje buvo 
statomas didžiulis įrenginys ir tokiu bū
du pavyko surasti minėtą sandėlį. Radi
nys sukėlė ypač didžiulį metalurgų susido 
mėjimą. Vinys, išgulėję žemėse beveik du 
tūkstantmečius, išliko sveikutėlės, šva
rios, ant jų nėra nė vienos rūdžių dėme
lės.

Kodėl vinių nepalietė korozija? Specia
li komisija, sudaryta iš įžymių anglų 
metalurgų bei kitų specialistų, tyrė meta
lo sudėtį ir uolienas, kuriose vinys gulėjo. 
Nieko ypatingo arba naujo nebuvo nusta
tyta.

Yra žinomi dar keli pavyzdžiai, liudijan 
tieji apie nepaprastą metalų atsparumą 
korozijai. Štai Deli mieste (Indija) jau 
1600 metų stovi 7 m aukščio obeliskas, bet 
ant jo nėra jokių rūdžių žymių. Toje pa
čioje Indijoje šauna į viršų dar vienas me 
falinis stulpas, pastatytas 321 m. Nors jis 
yra drėgno klimato zonoje, bet korozijai 
metalas visiškai nepasiduoda.

Šios mįslės mokslui kol kas dar nepasi
sekė įminti.

džiaugia. Bet paklauskite Kondrusevičių, 
kur dar septyni šimtai parsivežtų iš inku
batoriaus, ir jis nenoriai atsakys:

— Tai... išdalinome kolūkiečiams. Už 
tris vienadienius rudenį gausime vieną, 
bet didelį gaidį!

Tai bent nauda kolūkiui!.. Vištos aša
ros, o ne nauda... Nors didelis gaidys, ži
noma, ne viščiukas. Gaidys — geras patie 
kalas, kas supranta. Višta ir kiaušinis — 
taip pat. Gal todėl Šalčininkų rajono kol
ūkiai vietoje dabar turimų 819 (jei mums 
beruošiant medžiagą vanagas nė vienos 
dar nenunešė) žiemą numato laikyti 3170 
suaugusių vištų.

Žiūrime į šį skaičių ir, prisipažinsime, 
neramu darosi: ar nebus kaip ankstesniais 
metais? Ar nepakiš kojos paukštininkys
tei ta nelemta mažėjanti progresija?

V. Zenkus
Tarprajoninio laikraščio „Draugystė“ 

korespondentas
A. Lukša

(Mūsų koresp.) .
„Šluota“, 1962 m. Nr. 13 

tas. Sakys: minėjau, kad galiu pasivogti, 
ir girininkas nieko nesakė.

Parduosiu — peržengsiu savo teises, ir 
dėl to galiu netekti tarnybos, ir už savo 
galios peržengimą net teismas baudžia. 
Neparduosiu — pasėkos tos pačios: pilie
tis pasiskųs savo klebonui, klebonas pa
rašys skundą žemės ūkio ministeriui (ta
da buvo įsigalėjęs toks paprotys), o mi
nistras vėl kunigas...

Neparduosiu — jis medį pavogs. Pasi
sakys kunigui per išpažintį, na, ir 
tai, kad iš vogto medžio padarė kryžių. 
Klebono, gal dar su didele iškilme, ir ati
tinkamu nugėrimu, tas kryžius bus pa
šventintas, taigi klebonas gal ir nuodėme 
nepalaikys, juo labiau, kad ir pats Miškų 
Departamentas vogto medžio nelaikė vo
gimu, o tik sauvališku kirtimu.

Užduos, sakysim, kunigas piliečiui kele 
tą „sveikamarijų“ sukalbėti, tai ką tas 
reiškia? Piliečiui tik į naudą. Medį turės, 
ir pinigai liksis kišenėje. O valstybei — 
nei medžio, nei pinigų. Aiškus nuostolis. 
O pirkėjas juk ne čigonas...

Apsisprendžiau parduoti ir pardaviau. 
Savaime suprantama, tai nebuvo „ąžuoliu 
kas“, kurio pilietis prašė, o visas ir dar 
gražus ąžuolas, nes iš ąžuoliuko kryžiaus 
nepadarysi.

Pardavimo dokumento, kuriame mini
ma miškas, medžio veislė, kartais aukš
tumas, storumas ir kaina, buhalterija, 
matyti, neapsižiūrėjo, o gal ir to aplink
raščio nebuvo gavusi ar skaičiusi, taigi 
jokio papeikimo už tai iš niekur negavau 
ir ilgainiui tą įvykį net sau nuodėme nu
stojau laikyti. Mat, elgiausi pagal savo 
sąžinę, gelbėdamas žmogų nuo nuodėmės, 
o valstybę nuo nuostolių.

Medį, kurio ir nemačiau, apytikriai ap- 
kainavau, pardaviau pagal tuometinę 
taksą (ostmarkėmis) ir su buhalterija ko 
sąžiningiausiai atsiskaičiau.

Taip ir pasibaigė kebli mano padėtis, 
kurią tik dabar viešai prisipažįstu.

K. J.

Numeris skirtas „kruvinam doleriui“ ir 
burž. nacionalistams 

(E) Rugpjūčio 31 d. „Kauno tiesa“ pa
skyrė visą numeri demaskuoti, jos žo
džiais, tuos, „kas už kruvinus dolerius 
plėšė ir pardavinėjo lietuvių tautą...“ Tu-
rinį liudija kai kurių skyrių ir straipsnių 
antraštės: Doleris atėmė laisvę, doleris 
skurde skandino, doleris kruvinas ir pur
vinas... Visa dienraščio medžiaga gau
siai iliustruota nuotraukomis iš archyvų, 
dokumentų foto kopijomis. Laikraštis 
amerikinį kapitalą pavadino tarptautiniu 
žandaru, laisvės smaugiku, o Vilniaus ra
dijas pastebėjo, kad šis „Kauno tiesos“ 
n-ris teikiąs daug faktų agitatoriams bei 
partiniams darbuotojams.

Pripažinta: ūkio darbai vyko 
nepatenkinamai

(E) Rugpiūčio 28 d. įvykusiame LKP 
ck ir ministrų tarybos posėdyje buvo ap
svarstyta, kaip Lietuvos kolchozuose, sov 
chozuose vyko pjūtis, kūlimas, pašarų pa
ruošimas. Nutarime pažymėta, kad žemės 
ūkio darbai atliekami nepatenkinamai. 
Dėl blogų oro sąlygų atkreipta dėmesys 
į tai, kad darbai nebuvo atliekami laiku. 
Posėdyje pripažinta, kad daugelis kolcho
zų ir sovchozų vadovų nepakankamai ver 
tina derliaus nuėmimą kombainais. Šios 
mašinos Lietuvoje naudojamos nepakan
kamai (tačiau partija visai nemini, kad 
tų kombainų Lietuvoje trūksta. Jei pgl. 
statistikos duomenis, 1961 m. Lietuvoje 
buvo 958.000 ha grūdinių kultūrų plotų, 
o kombainų 1.800, tai vienam kombainui 
tenka 530 ha, kurių nieku būdu negali ap 
doroti vienas kombainas — E. ). Be to, 
ūkiai blogai organizuoja grūdinių kultū
rų kūlimą. Blogai organizuotas grūdų 
džiovinimas, jų apdorojimas. Nors atėjo 
metas sėti žiemkenčius, ūkiai dar nebuvo 
paruošę dirvų sėjai. Visi ūkiai teturi 25 
proc. reikiamos sėklos kiekio. O sėklos ko 
kybė blogai tikrinama kontrolės laborato 
rijose.

Pagaliau partija su vyriausybe pareiš
kė savo didelį nepasitenkinimą, kad ligi 
rugpiūčio mėn. pabaigos daugelis Lietu
vos kolchozų ir sovchozų nebuvo pradėję 
kūlimo darbų. Esą, nebuvo išnaudoti ir 
visi pašarų kaupimo rezervai. Buvę nušie 
nauta tik 83 proc. natūralių pievų ir 89 
proc. sėtinių žolių. Šieno paruošų planas 
buvęs įvykdytas 54 proc. , o siloso raugi- 
mo — tik 8 proc.

Kosmonautai ateizmo tarnyboje
(E) Pagal Vilniaus radiją, sovietinių 

kosmonautų skridimas įrodęs, kad, girdi, 
netiesa, jog religija tegalinti išauklėti do
rą ir sąžiningą žmogų. Patiekiamas toks 
argumentas — esą, „kosmoso sakalų“ bio 
grafijos rodančios, kad juos išauklėjo pio 
nierių, komjaunimo organizacijos ir parti 
ja. Čia kyla klausimas: jei Glenn su Car- 
penteriu nepriklausė minėtoms organiza
cijoms, kuriuo būdu jiems pavykę apskris 
ti žemės rutulį?
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8-toslos minėjimą surengė 
Londono Lietuvių Choras Sporto ir Soči 
alinio klubo patalpose.

Minėjimą atidarė Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės p-kas Jaras Al
kis, kviesdamas tarti žodį Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėją V. Balicką. Po 
trumpo, gražaus ir daug vilčių duodan
čio pasisakymo kviečiamas tarti žodį Lon 
dono lietuvių parapijos klebonas kun. 
Dr. S. Matulis, MIC, kuris susirinkusiems 
pristato minėjime dalyvaujančius sve
čius: kun. Dr. Stanislovą škutans, MIC, 
Marijonų vienuolijos generolą, kuris, susi 
pažinęs su Londono lietuvių parapijos 
reikalais, žadąs greitai duoti pagelbinin- 
ką kunigą; svečią iš Pietų Amerikos, 
Kolumbijos, kun. Vaclovą Dubinską. sa
lezietį; iš jaunimo suvažiavimo Lietuvių 
Sodyboj į minėjimą atsilankiusius stud. 
Julę Vyšniauskaitę ir stud. Zigmą Kungį 
iš Vokietijos, o taip pat Didžiosios Brita
nijos lietuvių jaunimo atstovus iš Glasgo 
vo, Manchesterio, Nottinghamo, Herefor
do ir kitų vietovių.

Meninėje dalyje, kurią išpildė choras, 
pasirodė jau gana seniai matytas ir gir
dėtas solistas Jonas Vrubliauskas, padai
nuodamas Kačanausko Tykiai tykiai Ne 
mųnėlis teka ir Ant marių krantelio. Cho 
ras išpildo visą eilę dainų, kurios jau 
buvo senokai girdėtos ir su malonumu 
susirinkusiųjų sutiktos. V. Šalčiūnas 
deklamuoja Analionio Mano Tėvynė. 
Chorui dainuojant Susitikti tave norė
čiau, solo partiją išpildo Jaras Alkis. 
Justinas černis padainuoja Mėlynasis 
karvelėli.

Programai baigiantis J. Alkis susirin
kusiems praneša, kad šis konceertas yra 
paskutinis, kuriam vadovavo muz. V. Ma 
maitis. Padėkoja jam visų vardu už ne
nuilstamą darbą ir rūpestį vedant Lonio 
no Lietuvių Chorą, palinkėdamas sėk
mės naujajame kontinente,

Muz. V, Mamaitis atsisveikindamas pa 
dėkojo visiems, kurie rėmė jo vadovauja 
mąjį chorą ir atsilankydavo į rengiamuo 
sius koncertus.

Prasidėjus šokiams, jaunimo būrys už
ima stalus salės kampe, ir iš ten pasigirs
ta lietuviškos dainos ir akordiono garsai. 
Daugelis buvo nustebinti, kad turime 
gražaus jaunimo Didžiojoje Britanijoje.

Sodybos Apuokas

RUGSĖJO 8-TOSIOS PAMALDOS
Rugsėjo 9 dieną (sekmadienį) Tautos 

šventės proga šv. mišias atnašavo kun. 
Dr. S. Škutans, MIC, Marijonų vienuoli
jos generolas. Pamokslą pasakė kun. Dr. 
S. Matulis, MIC.

ATSISVEIKINANT SU MAMAICIAIS

Atsisveikinimo pobūvį, kuris įvyko rug 
sėjo 1 d., atidarė S. Kasparas, kviesdamas 
kun. Dr. S. Matulį palaiminti pobūvio sta 
lą, o J. Alkį, Didžiosios Britanijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininką, pravesti 
tą pobūvį.

Atsisveikinimo kalbą pasakė Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas V. Balickas. Sa-

PADĖKA
Paliekant šį kraštą, Londono lietuvių 

organizacijoms, suruošusioms taip gražų 
mums išleistuvių pobūvį, jo metu pa
reikštus linkėjimus ir įteiktas prisimini
mui dovanėles, o taip pat ir gausiai į po
būvį atsilankiusiems svečiams nuošir
džiai dėkojame.

Mūsų geriausi linkėjimai Londono ir 
visos Anglijos lietuvių bendruomenei.

O. A. ir V. Mamaičiai

KAIP PASIEKTI TAURĄ?

Naujasis TAURO adresas yra 
šitoks:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN’S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

Kas būna Londone ir nori asme 
niškai atsilankyti, patogiausia va 
žiuoti požeminiu traukiniu (Cent
ral ar Metropolitan linijomis) iki 
Shepherd Bush stoties. O iš čia 
sėsti į autobusą 12, kuris važiuoja 
Willesden, Harlesden ar Park Ro
yal kryptimi. Išlipti prie St. Dun
stan's Avenue ir truputį paėjėti ja.

©©©©©©©©©©©©©©$ 

vo kalboje jis pasakė: „Gausiai susirinko 
me pagerbti ilgamečio Londono Lietuvių 
Choro vedėjo V. Mamaičio, kuris netru
kus palieka šį kraštą ir išvyksta į J.A.V. 
Gaila mums visiems, kad netenkame to
kios populiarios ir mielos asmenybės, 
kaip Vincas Mamaitis. Be abejo, mes jo 
labai ir labai pasigesime...

..Šiandien, kai tenka mums su gerbiamu 
Mamaičių atsisveikinti, ryškiau negu ka
da nors pajuntame, kokie mes laimingi 
buvome, kai jį turėjome savo tarpe. Ponas 
Mamaitis, būdamas gabus muzikas ir 
chorvedys, savo įdėtuoju darbu ir ištver
me išugdė Londono Lietuvių Chorą ligi 
tokio lygmens, kad jo puikūs koncertai 
užburdavo mus savo magiška jėga ir žavė 
davo mus, tiek jaunus, tiek senus. Nekar
tą beklausydami jo vadovaujamo choro 
gražių dainų mes nubraukdavome ašarą 
ir pro ją matydavome Lietuvą... Tuomet, 
tarytum sapne, išnykdavo svetimoji aplin 
ka, ir mes pasijusdavome esą savo tėviš
kėj — kur nors prie Nemuno ar Šešupės...

„Lietuviai myli dainą, ir jie jau nuo ži
los senovės savo, dainose išlieja savo 
džiaugsmus ir sielvartą. Mūsų atgimimo 
dainius garsusis poetas Maironis sako: 
„Tegul skamba mūsų dainos po šalis pla
čiausias“... Šie mūsų didžio poeto žodžiai 
buvo pranašingi, nes šiandien lietuvių 
daina tikrai skamba po visą pasaulį. Ir 
tol, kol ji skambės, lietuvybė tikrai bus 
gyva.

„Tokią svarbią rolę lietuvių dainai pri
skiriame todėl, kad lietuviams daina yra 
tas pat, kas Izraelio vaikams buvo Dovy
do psalmės. Senovės tremtiniai izraelitai, 
gyvendami Babilonijos tremtyje, sukūrė 
nuostabiai gražių, poetingų ir kupinų tė
vynės meilės psalmių, kurios jiems nelei
do pamiršti savo gimtosios žemės. Mums, 
lietuviams, šitą prisiminimą gyvą išlaiky
ti padeda mūsų dainos.

„Štai dėl ko Londono Lietuvių Choras 
su gerb. Vincu Mamaičių priešakyje savo 
laisvalaikį aukodavo lietuviškai dainai 
kultivuoti ir giesmei lietuvių bažnyčioje. 
Šitas kilnus jų darbas yra tyriausio idea
lizmo įkvėptas, ir todėl netiesa, kad idea
lizmas lietuvių tarpe yra miręs. Šviesaus 
idealizmo spindulių mes matome visur. 
Jie prasiveržia visokiais aspektais: lietu
viai politikai ir visuomenininkai jį išreiš
kia savo nenuilstama organizuota akcija 
už Lietuvą ir jos laisvę; lietuviai rašyto
jai Lietuvos garbę gina plunksna. O jūs, 
dainininkai, Lietuvą su meile savo daino
se išdainuojate ir ją garsinate. Už tai Lon 
dono Lietuvių Chorui, o ypač jo vadovui 
muzikui Mamaičiui, priklauso visų mūsų 
pagarba ir padėka.

„Lietuvos Pasiuntinybė su d.ideliu dė
mesiu sekė Jūsų choro dainą bei jo pasi
rodymus. Mes visuomet aukštai vertina
me Jūsų pastangas ir pasišventimą ir už 
tą Jūsų gražų bei kilnų darbą šia proga 
Lietuvos Pasiuntinybės vardu tariu Jums 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

„Baigdamas noriu palinkėti mielam 
Vincui Mamaičiui ir mielai Poniai Ma- 
maitienei tiek savo su žmona, tiek Minis- 
terio B. K. Balučio vardu geros kelionės, 
sveikatos ir asmeninės laimės naujame 
krašte. Dieve Jums padėk!“

Londono Lietuvių Parapijos klebonas 
kun. Dr. S. Matulis, apgailestaudamas, 
kad netenkąs gero vargonininko, supažin
dina trumpai su V. Mamaičio gyvenimu. 
Gimė jis 1907 m. liepos 21 d. Žemojoje 
Panemunėje, šakių apskr. Mokslą ėjo gar 
siojoje Aušros gimnazijoje Kaune. 1932- 
34 metais lankė Kauno konservatoriją.

PAIEŠKOJIMAI

SAKALAUSKAS Raimundas, gimęs 
1926 m. Onuškyje, Trakų apskr., pats ar 
žinantieji apie jį prašom parašyti: Mr. A. 
Taraila, 50 Edinborough Crt., Toronto 9, 
Ont., Canada.

Dviems berniukams prižiūrėti reikalin
ga lietuvė moteris. Patogi proga pasinau
doti geromis sąlygomis vaikus mėgstan
čiai vyresnio amžiaus moteriai ar net ir 
pensininkei. Skubiai rašyti: P. Trečiokas, 
33 Sutherland Rd., London, W.13.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS

Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 
jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

1929-1934 m. vadovauja Karo Policijos 
mokyklos chorui. 1939-1940 m. Vilniaus 
Filharmonijos liaudies Ansamblio vado
vo pavaduotojas. 1944-46 m. Merbecko 
lietuvių stovyklos choro vadovas. 1947 m. 
atvyksta į Angliją ir pereinamojoj stovyk 
loj Byfleet vadovauja dideliam vyrų cho
rui ir suruošia 12 koncertų anglams. 1951 
m. su V. Untuliu suruošia dainų šventę 
Nottinghame.

Trumpos pertraukėlės metu Londono 
Lietuvių Choro choristės susirenka į sce
ną ir padainuoja muz. V. Mamaičio nau
jausiąjį kūrinį „Ramunėlę“.

DBLS S-gos vardu atsisveikina Z. Ju
ras. Didžiosios Britanijos lietuvių bend
ruomenės, skautų ir visų choristų vardu 
atsisveikina J. Alkis, įteikdamas dovaną 
nuo visų Londono lietuvių (medžio droži
nys. vaizduojąs kankles ir lietuvišką kry
žių, V. Jokūbaičio specialiai padarytas). 
P. Mašalaitis atsisveikina Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio vardu. J. Kerienė atsisvei 
kiną Moterų Sambūrio „Dainavos“ vardu 
ir įteikia dovaną. Sporto ir Socialinio Klu 
bo vardu atsisveikina J. Šemeta, Meno 
Sambūrio „Vaidilos“ V. Šalčiūnas, šešta
dieninės mokyklos ir ateitininkų Draugo
vės — S. Kasparas, O. Bakaitienė Kette- 
ringo lietuvių vardu, įteikdama dovaną,, 
ir inž. R. Baublys.

V. Mamaitis atsakydamas kalba dau
giau choristams, prašydamas būti draus
mingiems ir neišsiskirstyti. Jis tikįs, kad 
vis tiek susiras kitas chorvedys ir darbas 
vyks toliau. Jeigu Amerika jam nepatik
sianti, turėsiąs drąsos grįžti atgal į Lon
doną.

Pobūvyje dalyvavo daugiau kaip šimti
nė asmenų.

Sodybos Apuokas

BRADFORDAS
MAIRONIO MINĖJIMAS

Lietuvių Vyties Klubas rugsėjo 29 d. 
rengia

Maironio minėjimą
gražioje ir erdvioje salėje — Textile 
Hall, Westgate, Bradforde.

Programoje: kun.-rašyt. J. Kuzmickio 
paskaita ir meninė dalis.

Šokiams gros gera kapela.
Pradžia 5 vai. vak. Lietuviškas baras 

iki 11 vai. Šokiai iki 11.30 vai.
Maloniai kviečia visus atsilankyti.

Vyties Klubo Valdyba

BRANGIAUSIA DOVANA — 
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0.

Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas* (vaikų maldakn. spalv. 

iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0 
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne. 0.15.0
x Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 

Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6 
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 
Motina ir Mokytoja — Popiežiaus Jono 

XXIII enciklika — 11 šil.
J. Švaistas — žiobriai plaukia — roma

nas — 18.6 šil.
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 

49, Thornton Ave, London, W. 4.

TAZAB & CO. LTD.
U::l ; —.

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški".
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.

0 H Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

::::
į: iį Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

VOKIETIJA
KRAŠTO VALDYBOS POSĖDŽIAI

Rugsėjo 8 d. rytą įvyko baigiamasis se 
nosios Kr. Valdybos posėdis, o rugsėjo 9 
d. vakare pirmasis naujai išrinktosios 
Kr. Valdybos posėdis. Jame buvo pasi
skirstyta pareigomis šitaip: pirmininkas
— Izidorius Rugienius, vicepirmininkas
— kun. Bronius Liubinas, iždininkas — 
Aleksandras Mariūnas. sekretorius — 
Fricas Skėrys, narys — Jonas Valiūnas.

Rugsėjo 10 d. įvyko antrasis posėdis, 
kuriame naujoji Valdyba susipažino su 
savo darbų apimtimi. Referentais į posė
dį buvo pakviesti baigusios savo kadenci 
ją Valdybos iždininkas Jonas Stankaitis 
ir vicepirmininkas bei Kr. Valdybos raš 
tinės vedėjas Erdmonas Simonaitis. Kraš 
to Valdybos reikalų vedėju pakviestas jos 
iždininkas A. Mariūnas, kurio uždavinių 
tarpe didžiausią vietą užims Gimnazijos 
patalpų statybos vykdymas.

PLB Vokietijos Krašto Apylinkių Pirmi
ninkų ir Seniūnų ir Mokyklų Vedėjų 
Suvažiavimas 1962 m.

Jis įvyko Huettenfelde rugsėjo 7 d. 
Apylinkėms atstovavo: Augsburgui — 
Dr. E. Seika. Bad Zwischenhahn — Ka- 
zirskis, Bocholt — K. Šimkevičius, Burg-

WO L VE R HAMPTON AS
A. A. ALFONSAS ADOMAITIS

Tautos šventės dieną — rugsėjo 8 d., 
16 vai., Royal Hospital Malet palatoje 
Wolverhamptone po sunkios ir netikėtai 
greitos ligos mirė Alfonsas Adomaitis.

Velionis gimė 1925 m. gegužės 5 d. Su
valkijoje.

Alfonsas buvo taurus ir veiklus lietu
vis.

DBLS-gos Wolverhamptono skyriaus 
valdybos ilgametis narys, „Vilties“ spor
to klubo vienas krikšto tėvų ir narių.

Jis Anglijoje pasižymėjo nepaprastu 
savo dosnumu.

Nors jo tėvai Lietuvoje jau seniai mi
rę, bet jis nepamiršo savo brolių ir sese
rų, kuriuos remdavo siuntiniais.

Wolverhamptone ypač mylėjo vaiku
čius, net yra nupirkęs dviratukus.

Kalėdų metu buvo nepakeičiamas ir 
dosnusis Kalėdų senelis.

Rėmė skautus, Tautos fondą, sportinin 
kus, lietuvišką mokyklą ir spaudą.

Nepamiršdavo ir religinių pareigų. Vi
suomet dalyvaudavo šv. mišiose ir gra
žiai giedodavo su visais lietuviais lietuviš 
koše pamaldose.

Wlolverhamptono lietuviška kolonija, 
smarkiai praretėjusi dėl emigracijos į 
Ameriką, liūdi netekusi vieno geriausių 
Lietuvos sūnų. D. N.

SPORTO KLUBO VAKARAS

Rugsėjo 29 d. Wolverhamptone įvyksta 
Sporto Klubo ruošiamas „Laisvės Taurės“

Krepšinio turnyras.

PROGRAMOJE:
2 v. pp. Springfield aikštėje. Spring

field Rd. School, Krepšinis:
I. Technikos Mokykla prieš C&B.
Smith,
II. Visos Anglijos Lietuvių Komandų 
turnyras dėl „Laisvės Taurės“,
III. Lietuvių Komandų Rinktinė prieš 

W-tono Anglų Rinktinę.
IV. 7 v. vakare „Golden Lion“ antrame 
aukšte, Sporto Klubo Kambaryje, įvyks 
susibūrimas svečių ir vietinių.

Lietuviška ir angliška muzika, sumuš
tiniai ir alutis.

„Golden Lion“ restoranas yra pasiekia 
mas iš centro Cannock ir Pear tree auto 
busais. Didelis Car Park nemokamai ma
šinoms ir autobusams pastatyti.

Kviečiame ko gausiau dalyvauti ir pa
remti mūsų sportininkus.

Sporto Klubo Valdyba 

steinfurt — J. Žiemelis, Emstetten/Muen 
ster — Umbrazevičius, Osnabrueck — 
Vaitiekūnas, Huettenfeld — S. Antanai
tis, Krefeld — J. Sprainaitis, Memmin
gen — kun. Dr. J. Petraitis, Nordhessen
— I. šmigelskis, Hamburg — čerkus, 
Rastatt — J. Rugulis, Salzgitter-Leben- 
stedt — Masiliūnas, Vechta — S. Motu
zas ir Weinheim — E. Simonaitis. Mokyk 
lų mokytojai dalyvavo iš Bad Zwischen 
hahn — A. žaltys. Klein Buelten — No- 
meika, Memmingen — M. Budriūnas, 
Muenchen — J. Laukaitis ir Osnabrueck
— Martinaitis. O. Boehm-Krutulytė ir I. 
Apyrubis dalyvavo kaip Kr. Valdybos 
įgaliotiniai prie Vokietijos kraštų vyriau 
sybių. Suvažiavimą atidarė Kr. Valdybos 
pirmininkas kun. Br. Liubinas. Prezidiu- 
man buvo išrinkti S. Antanaitis pirmi
ninku, Dr. E. Seika sekretorium ir V. 
Martinaitis nariu. Kr. Valdybos vicepir
mininkas E. Simonaitis skaitė referatą 
Bendruomenės organizacijos klausimais, 
o iždininkas ir Švietimo Komisijos na
rys J. Stankaitis švietimo reikalais. Abu 
referatai sukėlė gyvas ir konstruktyvias 
diskusijas, nutariant įteikti Kr. Valdybai 
eilę sugestijų. Apie apylinkių ir mokyklų 
veiklą ir jų problemas pranešė dalyvau
jantieji atstovai. Suvažiavimas nutarė 
pasveikinti PLB valdybą Toronte, Balfo 
valdybą JAV-bėse ir išreikšti padėką sa
vo kadenciją baigiančiai PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai už jos paskutiniųjų me 
tų veiklą. Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu.

Kr. Valdybos Pirmininkas Bonnoje

Kun. Br. Liubinas, baigdamas savo ka
denciją kaip Kr. Valdybos pirmininkas, 
buvo priimtas Pabėgėlių ministerijoje 
Bonnoje rugsėjo 3 d., kur turėjo ilgesnį 
pokalbį su Vyr. Vyriausybės Patarėju M. 
Lueder. Buvo aptarti finansiniai Kr. Val
dybos ir Vasario 16 gimnazijos reikalai.

Vokietijos Katalikų Užsienio Sekretariato

Sidabrinis Jubiliejus

Rugsėjo 2 d. Bonnoje buvo paminėtas 
Vokietijos Katalikų Užsienio Sekretaria
to 25 metų veiklos sukaktis. Sekretariato 
užduotis rūpintis vokiečių katalikų reli
giniu aptarnavimu svetimuose kraštuose 
ir užsieniečių pastoracija Vokietijoje. 
Sekretariato vedėju jau 25 metai yra prel. 
Albertas Buettner. Iškilmėse dalyvavo 
Koelno kardinolas J. Frings, Vatikano 
Nuntijus Vokietijai Arkv. Bafile, 2 vys
kupai iš P. Amerikos, daug vokiečių mi
si jonierių iš įvairių kraštų, ypač iš P. 
Amerikos ir užsieniečių katalikų misijų 
atstovai Vokietijoje. Tėv. A. Bernatoniui 
dėl ligos negalint dalyvauti, jam ir lietu
viams atstovavo kun. Br. Liubinas.

Palanges Tiškevičiaus rūmus pavers 

muziejumi

(E) Vilniaus radijas savo reportaže rug 
piūčio 20 d. pastebėjo, kad Palangoje va
saroja dailininkai iš įvairiausių Sovieti- 
jos vietų, net ir iš Erivanio (Armėnijos), 
Gruzijos ar Tadžikistano. Tačiau daugiau 
šia pasirodo maskviškių dailininkų, to
liau seka Leningradas, ukrainiečiai, balta 
rūsiai ir kiti. Rusams dailininkams Lietu 
vos pajūris patinkąs, nes jis skiriasi nuo 
jiems geriau pažįstamo juodosios jūros 
pajūrio. Ligšiol dailininkai vasarodavo 
buv. Tiškevičiaus parko rūmuose ir vasa
ros metu juose tilpdavo iki 80 žmonių. 
Tačiau dabar pripažįstama, kad tie rū
mai tai daugiau architektūrinis pastatas, 
ir juos numatoma paversti muziejumi. 
Dailininkams vasaroti, kurti Palangoje 
jau išskirtas sklypas ir numatoma pasta
tyti nauji, sanatorinio tipo, kūrybos 
namai.

HUDDERSFIELDAS

PADĖKA
Rengėjai dėkoja visiems atsilankiu

siems ir dalyvavusiems Tautos šventės 
minėjime.

Taip pat dėkojame ekskursijų organi- 
zuotojams iš Manchesterio p. Gugui, Brad 
fordo p. J. Šergeliui. Taip pat didelis dė
kui p. R. Spaliui už skaitytą paskaitą ir 
p. O. Paleckienei ir jos vedamai vaikų 
grupei.

Rengėjai
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