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Bendravimas? ir 
atsargumas

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to (Vliko) pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 
jaunimo seminare Chicagoje birželio 7 d. 
skaitė paskaitą apie „Lietuvos laisvinimą 
ir santykius su pavergta Lietuva“. „Drau
ge“ birželio 17 d. jos santrauką paskelbė J. 
Damauskas. Jis dr. J. K. Valiūno mintis 
apie bendravimą su pavergta Lietuva ši
taip atpasakojo:

„Bendravimas su Lietuva, ypač jauni
mui, yra būtinas. Tačiau su kraštu reikia 
bendrauti ne tik širdimi, bet ir protu, vi
suomet turint galvoje, kad nepakenktų 
Lietuvos laisvinimo idėjai. Vilkas visai ne
mano organizuoti kokią rezistencinę veik
lą Lietuvoje. Ir iš viso apie kokią nors pa
našią veiklą negali būti kalbos, neišprovo
kuojant represijų prieš lietuvius Lietuvoje. 
O kokios nors kalbos apie rezistencinę 
„veiklą“ Lietuvoje, ypač susirinkimuose,

BELAISVIAI
Kai Dubčekas buvo atšauktas iš Turki

jos ir turėjo praeiti tardymus, aiškinimu- 
sis ir atlaikyti reikalavimus prisipažinti 
kaltu, jo žmona Ana kuri laiką dar buvo 
palikta Ankaroje. Dabar ir ji jau grąžinta 
j Čekoslovakiją.

O kai ji grįžo, tai kiti diplomatai prade
da kalbėti, kaip Dubčekams sekėsi amba
sadoriauti.

Dubčekai turi tris vaikus, bet į Turkiją 
jiems nebuvo leista jų pasiimti.

Ankaroje šalia Dubčeko vis stengėsi bū
ti Sov. Sąjungos ambasadorius, šalia Dub
čeko žmonos bute nuolat sėdėdavo Sov. Są
jungos ambasadoriaus žmona ir klausyda
vosi, ką kalba atėję svečiai.

Dubčeko žmonai nebūdavo leidžiama 
niekur išeiti. Tuomet ištekėjo Čilės amba
sadoriaus duktė, Dubčekai buvo pakviesti 
į vestuves, bet... Tai Dubčeko žmona vis 
tiek pasiuntė dovanas, prie jų gražiai už
slėpusi savo ir vyro vardu linkėjimus. Bi
čiulis vėliau paskambino, kad dovanos pa
siekė jaunavedžius, bet prie jų buvusi pri
dėta tik su tokiu užrašu kortelė: „Nuo Če
koslovakijos Ambasados“...

SEPTYNIOS Pigios
Bomba parlamente

Britanijos parlamente vaikinas (airis) 
numetė ašarinių dujų bombą, kuri arčiau 
sėdėjusiems vyresnio amžiaus parlamen
tarams pakenkė sveikatai.

Pritaria, bet abejingai
Egipto prez. Nasseras pasisakė, kad jis 

pritariąs JAV pasiūlymui dėl taikos, bet 
netikįs, kad jame būtų kas nors nauja.

Amerikiečiai siūlo paliaubas, o po to 
vykdyti, ką nutarė J. Tautų Saugumo Ta
ryba jau 1967 m.

Sveikiname jus!
šeši arabai, kurie Graikijoje terorizavo 

keleivinio lėktuvo vadovybę ir turėjo būti 
nugabenti į Egiptą, Kaire buvo pasveikinti 
kaip herojai.

Blogiausi metai
Britanija turi 569.627 bedarbius, ir tai 

yra pats didžiausias skaičius nuo 1940 m.
Jei vasarą bedarbių skaičius paprastai 

sumažėdavo, tai šįmet jis nuo birželio mėn. 
padidėjo 23.050.

Kita legenda
Anądien, kaip jau buvo rašyta, Čekoslo

vakijos „Rude Pravo“ laikraštis didžiuliu 
vedamuoju pasistengė sunaikinti stipriai 
gyventojuose įsišaknijusią Dubčeko legen
dą.

Dabar ateina žinios, kad pradedama nai
kinti legenda Palacho. kuris susidegino 
protestuodamas prieš okupaciją. Esąs slap
tai pašalintas jo antkapis. Taip pat spėja
ma, kad ir jo palaikai buvo iškasti.

Pasikeitimai Omane ir Muskate
Arabų sultanato Omano ir Muskato sul

tonas Taimuras buvo priverstas atsistaty
dinti. Jį pašalino ir jo vietą užėmė sūnus 
Qe’ms. ”«•« senP'is sultonas n"ncrė!o už 
nai’a raunamųjų mi’.jc i ■ panaudoti kraš
to reikalams.

Mirė dr. Salazaras
Mirė dr. Salazaras. diktatoriškai valdęs 

Portugaliją nuo 1932 iki 1968 metų.
Mirė 81 m. amžiaus. 

tėra vien tušti plepalai, su kuriais Lietu
vos laisvinimo idėja nieko bendro neturi. 
Svarbu Lietuvoje išsaugoti lietuvius. Čia 
gi nustokime vieni kitus kaltinti ir šmeižti. 
Net ir lietuvio komunisto, veikiančio Lie
tuvoje, nevadinkime išdaviku. Niekas ne
žino, kuris iš jų gali pasekti Konrado Va
lenrodo pėdomis. Tačiau greta to būkime 
budrūs, nes rusai čia turi nemaža savo 
agentų, kurie stropiai seka visus lietuvius. 
Branginkime kiekvieną lietuvį, pasitikėki
me jo patriotizmu, bet būkime budrūs“.

Apie Vilką dr. J. K. Valiūnas šitaip kal
bėjo:

„Keitėsi Lietuves okupacijos, keitėsi ir 
Vliko veiklos taktika, bet galutinis tikslas 
— Lietuvos laisvė — liko tas pats. Neabe
jotina. kad Vliko struktūra nėra tobula, 
bet jos patobulinimas ne visuomet priklau
so vien nuo Vliko vadovybės. Svarbu, kad, 
keičiant Vliko struktūrą, jo veikla sustip
rėtų, o ne susilpnėtų.

„Dabartinis Lietuvos okupantas siekia 
bet kuriuo būdu panaikinti Vliką. Buvo 
net atvykę iš Okupuotos Lietuvos specia
lūs agentai, kurie atvirai pasakė: „Likvi
duokite Vliką, o su visomis kitomis organi
zacijomis mes jau susitarsime“. Vlikas 
daugelyje kraštų žinomas. Kovojant dėl 
Lietuvos laisvinimo, Vlikas ne tik turi iš
likti, bet ir jo organizacija ir jo veikla tu
ri būti sustiprinta“.

Nepatenkintųjų balsas
JAV televizijos bendradarbiui pasisekė 

nufilmuoti tris Sov. Sąjungos režimo kriti
kus — Amalriką, Jakirą ir Bukovskį — ir 
išgabenti įkalbėtus jų pasisakymus.

Pinigai už kalinius
Kuba ligi šiol buvo toksai kraštas, kuris 

plačiai praktikavo sistemą leisti išpirkti 
politinius kalinius.

Vokiečių „Bild am Sonntag“ rašo, kad 
Vakaru Vokietija dabar išpirkusi iš Rytų 
Vokietijos pagal slaptą sandėrį 200 kalinių, 
tarp jų ir keletą ilgiems metams nuteistų.

Už juos esą sumokėta net 1.117.000 sva
rų.

Nasseras — bailys!
Jordano sostinės Amano gatvėmis vaikš

čiojo demonstrantai - palestiniečiai, šūkau
dami: „Nasseras yra bailys“ ir nešiodami 
Jordano karalių kritikuojančius plakatus.

Bailiu jis vadinamas, kad priėmė ameri
kiečių pasiūlymą tartis dėl taikos su Izra
eliu. Pasiūlymą taip pat priėmė Jordanas. 
Libanas. Sudanas ir Kuvaitas. o atmetė Si
rija. Irakas ir palestiniečiai partizanai.

Streikas baigtas
Po dviejų savaičių Britanijos uostų dar

bininkų streikas baigtas.
Profesinei sąjungai per tą laiką pašalpos 

darbininkams kaštavo pusę milijono sva
rų. Darbdaviams nuostolių padaryta už 
apie 5 mil. svarų.

Priemonės streikui baigti
Ispanijos vyriausybė pagrasino mobili, 

zuoti kariuomenėn sustreikavusius Madri
do požeminio geležinkelio darbininkus.

Po vienos parps darbininkai nutraukė 
streiką ir pradėjo dirbti.

Žemės drebėjimas
šiaurės Iraną (Persiją) palietė žemės 

drebėjimas. Žuvo apie 100 žmonių.
Sovietų Turkmėnijoje irgi drebėjo žemė.

Bus vyriausybė
Visą mėnesį Italija negalėjo sudaryti 

naujos vyriausybės.
Dabar prie krikščionių demokratų, so

cialistų ir respublikonų koalicijos nutarė 
prisidėti socialdemokratai, ir krikščionių 
demokratų atstovas Colombo jau sudaro 
vyriausybę.

Karalienės motinos sukaktis
Britanijos karalienei motinai Elizabetai 

sukako 70 m. amžiaus.

Dvidešimt penkeri metai
Rugpjūčio 6 d. sukako 25 metai, kai ties 

Hirosima Japonijoje buvo numesta atomi
nė bomba. Japonų apskaičiavimu, tame 
420.000 gyventojų turėjusiame mieste žuvo 
apie 200.000.

Dabar Hirosima turi 550.000 gyventojų.
Rugpjūčio 9 d. bomba buvo mesta ant 

Nagasakio, bet pataikė už mylios nuo mies
to. Žuvo apie 35.000.

Niekas nenori dujų
JAV krašto apsaugos ministerija nori 

paskandinti Atlanto vandenyne, 16.000 pė
dų gylyje, 67 tonas nervinių dujų (raketos 
su tokiomis dujomis jau pasidariusios pa
vojingos laikyti). Dujos būtų skandinamos 
cementiniuose įtaisuose, kuriuos laikas su
naikins, bet dujos irgi sunyksiančios, į pa
viršių neiškilsiančios.

Bet pietinės krašto valstijos kelia di
džiausią triukšmą — nenori per savo teri
toriją praleisti traukinių su tokiomis pa
vojingomis dujomis.

Blogesnis už Hitlerį
Sov. Sąjungoje dideliu tiražu atspaus

dinta brošiūra, kurioje įrodinėjama, kad 
Mao Cetungas yra didesnis išdavikas ir už 
Hitlerį.

Biaurus buvęs Hitleris, kuris užpuolė 
Sov. Sąjungą, biaurūs imperialistai japo
nai, kurie kadaise puolė Kiniją, biaurūs 
amerikiečiai, bet pats biauriausias Mao 
Cetungas, kuris išdavinėja Sov. Sąjungą, 
kitus komunistinius kraštus ir visą komu
nistinį judėjimą.

Moterims atlyginimas kaip ir vyrams
Pagal naują susitarimą tarp darbdavių 

ir profesinių sąjungų Britanijoje apie 
80.00(1 moterų gaus tokius pat atlyginimus 
kaip ir vyrai. Tai moterys, kurios dirba 
parduotuvėse.

Tik toks buvo jų noras
Leningrade suimtas žydų tautybės Bogu- 

slavskis. kuris pareiškė protestą dėl anks
čiau suimtų žydų, tariamai norėjusių pasi
grobti lėktuvą. Nė vienas jų nebuvęs arti 
aerodromo, ir visa jų įkaitė esanti ta, kad 
jie yra prašęsi leisti išvažiuoti.

Kratos metu policija ir ieškojusi tik įro
dymų jų ryšio su Izraeliu.

PASAIL YJE
— Prancūzija liepė išvažiuoti Lenkijos 

diplomatui Rodakui, kuris, išbuvęs vos 8 
dienas, jau buvo pagautas šnipinėjant.

— Britanijos vyriausybė nori pakelti vi
daus pašto tarifą laiškams pirmos rūšies iš 
5 į 7 penus, antros rūšies iš 4 į 6 penus, o 
taip pat ir kitų patarnavimų kainas, ir iš 
to tikimasi paimti 114 mil. svarų per pen
kerius metus.

— Britai su rūpesčiu skaičiuoja, kad jų 
pakrantėse pernai bus žuvę apie 70.000 jū
rų paukščių, o šįmet per pusmetį — 
100.000, ir visa ko žymiausias kaltininkas 
— alyvą gabenančių tanklaivių paliejama- 
sis gaminys.

— Mokslininkai svarsto, ką daryti su 
atominių jėgainių atliekomis, nes ilgainiui 
jų radioaktyvumas pasieks tokio lygio, 
koks būtų žemėje po visuotinio atominio 
karo, dėl to galvojama siųsti jas į saulę, 
nors pasiuntimas dar būtų per brangus 
(britai kol kas tokias atliekas slepia pože
miuose, sudėję į cementinius tankus).

— Kalifornijos (JAV) gubernatorius 
Reaganas pasakė: „Kai pirmieji naujaku
riai atkeliavo į Kaliforniją, jie rado nuo
gus laukinius, berūkančius vietinių medžių 
lapus. Tą patį jūs galite ir dabar pamatyti 
Sunset Boulevarde kiekvieną šeštadienio 
vakarą“.

— Švedų Gotlando salos sostinėje Visby- 
je kilo gaisras, ir į tuos namus išskubėjo 
gaisrininkai, paleidę rėkti savo signalines 
sirenas, ir pakeliui jie susidūrė su tokia 
pat sirenas valion paleidusia greitosios pa
galbos mašina, o kol abiejų mašinų šofe
riai šūkavo ant vienas kito, kaltindami si
renų garsumu, sudegė negesinami namai.

— Malajazijos, Singapūro, Formozos, Ma
cao, Tailando ir Indonezijos vyriausybės 
neseniai išleido potvarkius, kad nepagei
daujami iš svetur atvažiuojantieji ilga
plaukiai svečiai, ir imigracijos valdininkai 
tokius atsidėję iškrės, jie gali būti areštuo
jami ir grąžinami, iš kur atvažiavę, nes tie 
ilgi plaukai esą arba nusikaltėlio ženklas, 
arba Vakarų nuosmukio.

— Nuo praeitų metų rugpjūčio 1 d. ligi 
šių metų liepos 24 d. prancūzų policija su
ėmė narkotikų platintojus su 585 kilogra
mais opiumo, 130 kg morfino ir 65 kg he
roino (1968 m. 59 kg opiumo. 20 kg morfi
no ir 12 kg heroino), pakaltinti 1.762 tame 
biznyje dalyvavusieji asmenys (1968 m. 
361). o konfiskuotųjų narkotikų vertė 500 
mil. frankų (1968 m. 70 mil.).

— Nigerijoje sodininkas nužudė brito 
žmoną ir sužalojo vaikus, nes buvęs pava
dintas „juoda beždžione“.

— Kai kurias Britanijos pajūrio vietas 
Kente buvo užpuolusios žalios piktos mu
selės, o paskui juodos, kurios paskui buvo 
persimetusios ir į Londoną.

— Naujasis Omano ir Muskato sultonas, 
be kita ko, atšaukė draudimą viešai rūkyti, 
ir tuo tuojau pradėjo naudotis nę tik gy
ventojai, bet ir policininkai.

suezo kanalas
Suezo kanalas nuo 1967 m. Izraelio-ara- 

bų karo tebėra užgrūstas laivų laužu. Iš
valyti jį daug kainuotų, bet pinigų susiras
tų, jei Nasseras norėtų. Pinigus juk būtų 
galima atsiimti, nes už praplaukimą ima
mas mokestis.

Tačiau tas kanalas labai reikalingas Sov. 
Sąjungai, ir jos vadai dabar Maskvoje, sa
ko, įkalbinėja Nasserą sutvarkyti kanalą.

Jei kanalas būtų išvalytas, tai Sov. Są
junga galėtų juo siųsti savo karinius ir tie
kimo laivus į laivyno bazę Indijos vande
nyne ir kitur. Dabar ji naudojasi Cape ke
liu. Ilgas kelias reikia sukarti jos laivams 
susisiekti iš Juodosios ir Baltijos jūros su 
Tolimaisiais Rytais.

Kanalas jai labai padėtų ir karo laivams 
manevruoti ir nuplukdyti į numatomas 
strategines vietas. Jos karinis laivynas 
smarkiai didinamas, ir jeigu ji turėtų stip
rią bazę Indijos vandenyne, tai būtų gera 
jos politikai Indijos ir Pakistano santy
kiuose ir mažinti Kinijos įtakai Azijoje.

PIGU, BET...
Atsitvėrusi nuo viso pasaulio, Albanija 

sunkiai verčiasi. Vieną draugą ji turi — 
Kiniją, bet vieno neužtenka. Jai rūpėtų tu
rėti svetimos valiutos ir už ją šio to nusi
pirkti užsieniuose.

Dėl to iš paskutiniųjų ji statosi praban
gius viešbučius, spausdina reklamines bro
šiūras ir platina jas užsieniuose, kviesda
ma turistus: važiuokite pasinaudoti dabar 
tik pradėjusiais veikti paplūdimiais ir pa
sigėrėti kalnais!

Iš tikro viena tokia kvietimo pusė pa
traukli ir viliojanti — kelionė lėktuvu, 
maistas ir viešbutis trims savaitėms kaš
tuoja tik apie 64 svarus. Bet kita pusė ga
na neaiški. Tie, kurie bus taip pigiai vežio
jami ir maitinami, Albanijoje turės po ke
turias valandas kasdien padirbėti Albani
jos žemės ūkyje.

Pirmiausia buvo pradėta tokių turistų 
ieškoti V. Vokietijoje. Kad viską galima 
būtų patogiau tvarkyti, kviečiamos grupės 
jaunų turistų, bent po 30 asmenų.

Pasirodo, vokiečiai tokiu kvietimu ne
labai žavisi.

JAPONIŠKAS KOMPIUTERIS
Anglų „The Financial Times“ liepos 31 

d', rašo, kad japonų firma Nippon Electric 
kažkur šiaurės vakarų Lietuvoje įtaisė šal
dytuvų fabrike vidutinio dydžio kompiute
rį.

PO 30 METŲ TEBEVERGAUJA
„The Yorkshire Post“ rugpjūčio 1 d. iš

spausdintame laiške Peter Richardson, ra
šydamas apie Britanijos vyriausybės nusi
statymą tiekti ginklus Pietų Afrikai ir apie 
Sov. Sąjungos grėsmės pavojų, be kita ko. 
nurodo:

„Mes matome, kad latviai, estai ir lietu
viai ir po 30 metų tebėra laikomi vergijo
je; kai vengrai 1956 m. įsigeidė šiek tiek 
daugiau laisvės, tai jie žiauriai buvo su
trempti, kaip atsitiko ir su čekų laisvės vil
timis“.

ŽYDAI PRAŠO PAGALBOS
Liepos 14 d. anglų „The Daily Tele

graph“ dienraštyje David Floyd rašo, kad 
Rygoje gyvenantieji žydai inteligentai įtei
kė visų jų pasirašytą raštą ten birželio 
mėn. vykusiam tarptautiniam chemikų su
važiavimui, prašydami padėti jiems išva
žiuoti. Tarp tų pasirašiusiųjų yra 7 gydy
tojai, 16 inžinierių, 1 architektas, keli mo
kytojai.

Rašte, be kita ko, nurodoma, kad jie me
tų metais prašinėja vyriausybę išleisti, bet 
prašymai yra be pasėkų. Tūkstančiai esą 
tokių šeimų.

Remdamasis kitais šaltiniais, Floydas 
dar nurodo, kad daugeliu atveju leisti išva
žiuoti prašantieji žydai imami persekioti 
— šalinami iš tarnybų ir aukštųjų mokyk
lų.

Be to. jo žiniomis, prieš tris savaites bu
vo pašalintas iš darbo kažkuriame Vilniaus 
laikraštyje dirbęs žydas žurnalistas Zal- 
manas Goldsbergas, nes atsisakęs rašyti 
antisemitinį straipsnį. Jis esąs praeito ka
ro partizanas-didvyris, bet dabar negalįs 
gauti darbo.

A. a, Antanui Barančiukui mirus, 
jo žmonai Stefanijai Barančiukienei, 

dukrai Aldutei ir sūnums 
Ritui ir Algimantukui liūdesio valandoje 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Klumbių šeima

IMPERIALISTAS NR. I
Liepos 17 d. Londone leidžiamoji „Je

wish Chronicle“ rašo:
„Niekur Rusijos įžūlumas taip nepasi

reiškia, kaip jos reikalavime, kad Izraelis 
privalo visiškai pasitraukti iš užimtųjų že
mių, remiantis tuo dėsniu, kad nė vienai 
tautai neturi būti leidžiama pasilaikyti jo
kių kare užimtųjų žemių. Po Antrojo pa
saulinio karo daugumas didžiųjų imperia
listinių valstybių, su Britanija, Prancūzija 
ir Olandija prieky, pačios atsisakė milži
niškų plotų užjūriuose. Priešingai, Rusija 
nusistatė eiti prieš tą antiimperialistinį po
tvynį.

„Toli gražu nesiryždama atsisakyti nė 
inčės savo teritorijos, Rusija nuo 1939 m. 
užkariavo ar jėga grasindama prisijungė 
prie savo neaprėpiamų valdų dar apie 
265.000 kvadratinių mylių žemių su dau
giau kaip 20 milijonų nerusų gyventojų. 
Tarp tų nepasotinamo apetito aukų yra 
Estija, Latvija, Lietuva ir tam tikra „pras
me Čekoslovakija. Kaip beskaičiuotum, vi
sa tai daro Sov. Sąjungą pasaulio imperia
listu numeriu pirmuoju“.

Prancūzų kandidatas
Apie 100 prancūzų rašytojų, dailininkų 

ir kitų kultūros sričių žymių asmenų pa
siūlė švedų komitetui Nobelio premiją už 
literatūrą skirti rusų rašytojui Aleksand
rui Solženicinui, kurio raštai spausdinami 
tik užsieniuose.

Streikų kaina
Per pirmąjį šių metų pusmetį Britanijo

je dėl streikų buvo praleista 5 mil. 8 tūkst. 
darbo dienų. Tuo atžvilgiu tai yra blogiau
si metai nuo 1957 m.

1957 m. per pirmąjį pusmetį buvo pra
leista tik 2.668.000 darbo dienų, bet per vi
sus metus 8.412.000.

Padarykime šitaip!
Čekoslovakijoje skleidžiami rašomąja 

mašinėle spausdinti atsišaukimai, raginan
tieji tyliu protestu paminėti krašto okupa
cijos metines — rugpiūčio 21 d.

Siūloma tądien nieko nepirkti, neiti į ki- 
noteatrus ir kitokias viešąsias vietas, ne
pirkti laikraščių, 7 vai. vakare pasišalinti 
iš gatvių, namie patamsy laikytis.

Paskiriami ambasadoriai
Užšaldžiusios savo diplomatinius santy

kius 1966 m„ Sov. Sąjunga dabar į Pekiną 
ambasadorium paskyrė Tolstikovą, o Kini
ja į Maskvą Hsin-čuaną.

Kinijos skundas
Kinijos spauda pakaltino Sov. Sąjungą, 

kad ji nė vienai dienai nenutraukia savo 
pasiruošimų pulti Kinijai.

Tačiau jeigu Kinija būtų puolama, tai 
priešas vietoje būsiąs sunaikintas ir palai
dotas.

Du milijonai avių
Australijos vakariniame Queenslande 

dėl sausrų žuvo bent du milijonai avių. 
Kai kur jau nebuvo lietingesnio tarpo bent 
14 metų, kitur 8.

Kadangi vilnos kaina krinta, o sausra 
taip pat neša didžiulius nuostolius, tai da
lis ūkininku meta ūkius ir eina kitokio 
darbo ieškotis.

Alaus gėrikai
Britanijoje kasmet didėja alaus suvarto

jimas. Praeitais metais išėjo po 173,1 pain
ius gyventojui (6,5 painiais daugiau negu 
užpraeitais metais).

Kitokių gėrimų suvartojimo vidurkis 
mažai tesikeičia.

Grietinės suvartojimas per 10 metų pa
dvigubėjo. Jautienos ir veršienos suvarto
jimas šiek tiek pakilo (vienam žmogui išei
na 46,9 svarai per metus), avienos nukrito.
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400 metų
PAULIUS RABIKAUSKAS

JĖZUITŲ KOLEGIJOS VILNIUJE {STEIGIMĄ PRISIMENANT
Prieš keturis šimtus metų, šv. Alekso 

šventėje, tai yra liepos 17 dieną, buvo ofi
cialiai įsteigta Vilniuje jėzuitų kolegija, 
pirmoji tos rūšies įstaiga visoje Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštystėje.

Šis įvykis bus prisimintas ir Lietuvoje 
rugsėjo mėnesio pradžioje, nors ir kitokiu 
titulu: Vilniaus universiteto bibliotekos 
400 metų sukakties paminėjimu. Geras da
lykas minėti bibliotekos sukaktį, bet nega
lima nutylėti ir pačios kolegijos įsteigimo, 
nes be kolegijos nebūtų atsiradusi nė bib
lioteka.

Kai kas gal paklaus: „Kodėl kaip tik 
liepos septynioliktoji yra laikoma kolegijos

A. VARNO PAŠTO ŽENKLAI
JAV leidžiamasis filatelistų draugijos 

„Lietuva“ biuletenis Nr. 5/140 yra sužymė
jęs, kokius Lietuvos pašto ženklus yra pie
šęs dail. A. Varnas. O, pasirodo, jo piešti 
buvo šie ženklai:

1930 m. — Vytauto Didžiojo laida — 2 
piešiniai, 5 pašto ženklai.

1920 m. — Steigiamojo Seimo skirtingų 
spalvų laida — 5 pašto ženklai.

1921 m. — Sėjiko eilinė laida, 4 piešiniai 
— 17 pašto ženklų.

1922 m. — De Jure pripažinimo laida — 
12 piešinių ir pašto ženklų.

1922 m. — Eilinė laida, perspausdinta 
naujomis vertėmis — 18 pašto ž.

1927 m. — dr. J. Basanavičiaus mirties 
gedulo laida — 1 piešinys, 4 pašto ženklai.

1932 m. — Vytauto Didžiojo laida — 2 
piešiniai, 14 pašto ženklų.

1932 m. — II-ji Lietuvos Vaiko Draugi
jos laida — 2 piešiniai, 8 pašto ženklai.

1938 m. — 20 metų Nepriklausomybės 
laida — 2 piešiniai, 4 pašto ženklai.

1938 m. — 20 metų Nepriklausomybės 
atmintiniai blokai, perforuotas ir neperfo- 
ruotas.

193? m. — Vilniaus atgavimo laida — 20 
metų Nepriklausomybės laida, perspaus
dinta atitinkamu įrašu — 4 pašto ženklai.

Oro pašto ženklai:
1922 m. — eilinė oro pašto laida — 1 pie

šinys. 3 pašto ženklai.
1922 m. — eilinis oro pašto ženklas, per

spausdintas 1 lito verte.
1930 m. — Vytauto Didžiojo oro pašto 

laida — 3 piešiniai, 7 pašto ženklai.
1932 m. — Lietuvos Vaiko Draugijos oro 

pašto II-ji laida — 6 piešiniai, 8 pašto 
ženklai.

1933 m. — Lietuvos Vaiko Draugijos oro 
pašto II laidos pašto ženklai Dariaus ir Gi
rėno skridimo proga, Lietuvos vyriausybei 
sutikus, New Yorke buvo perspausdinti 
atitinkamu įrašu. Tie patys perspausdintie
ji pašto ženklai buvo suantspauduoti spe
cialiu apvaliu antspaudu. Tai yra patys 
brangiausi Lietuvos pašto ženklai.

įsteigimo diena?“ Juk keletas jėzuitų gy
veno jau nuo rugsėjo 28 dienos, tai yra be
veik dešimt mėnesių. Naujas būrys jėzui
tų, vadovaujamas Austrijos provinciolo 
Lorenzo Maggio, j Vilnių atvyko liepos 4 
dieną. Mokslo metų iškilmingas atidary
mas įvyko šv. Luko šventėje spalio 18 die
ną. pamokos pradėtos spalio 23 dieną. Tad 
kodėl nė viena tų datų, o liepos 17-toji ta
po oficialia kolegijos įsteigimo data?

Atsakymą duoda anų laikų kronikos. 
Vienoje, jau 1572 metais, taigi nepraėjus 
nė dvejiems metams nuo kolegijos įsteigi
mo, į Romą pasiųstoje kronikoje, pavadin
toje „Vilniaus kolegijos istorija“, skaito
me: „Liepos 17-tą dieną, tai yra šv. Alek
so išpažinėjo šventėje, rūmai buvo pa
šlakstyti švęstu vandeniu. Vyskupas nusta
tė tą dieną laikyti fundacijos perėmimo 
diena, kurią mūsų papročiu kasmet turi 
būti laikomos už fundatorių šv. Mišios ir 
jam pačiam arba jo giminėms įteikiama 
pašventinta žvakė, nes tą dieną vyskupas 
iš Lucko vyskupijos buvo perkeltas į Vil
niaus sostą“ (ARSI Pol. 65 fol. 82v).

Tą dieną kolegija ir vėliau šventė kaip 
fundatoriaus dieną. Jau sekančiais 1571 
metais toje pačioje kronikoje skaitome: 
„Liepos 20 dieną kolegijos koplyčioje buvo 
atgiedotos iškilmingos mišios už fundato
rių. Nes tam skirtą šv. Alekso dieną vysku
pas negalėjo pats dalyvauti. Dabar mišių 
metu jam buvo įteikta žvakė, kurią jis pri
ėmė su ašaromis ir liepė ją pasmilkytą pa
statyti priešais jo klaupką“ (ten pat, fol. 
89v).

Toji paties vyskupo Valerijono Protase- 
vičiaus pasirinkta data yra reikšminga die
na mūsų kultūros istorijoje. Ji reiškia pir
mosios tikra to žodžio prasme gimnazijos 
Lietuvoje įsteigimą. Kaip žinome, kolegija 
tuoj pat, tą patį rudenį, pradėjo veikti, iš 
karto atidarydama visas anais laikais 
įprastas penkias gimnazijos klases. Ji bu
vo, galima sakyti, visų kitų vėliau Lietu
voje įsteigtų gimnazijų motina: iš Vilniaus 
kolegijos, vėliau universiteto, tiesiogiai ar 
netiesiogiai yra kilusios visos kitos Lietu
vos jėzuitų kolegijos, o ir kitų įsteigtos pa
našios mokyklos ne daug kuo skyrėsi nuo 
pirmojoje mūsų krašto kolegijoje įvestos 
mokslo sistemos.

Steigiant Vilniaus kolegiją, buvo sykiu 
įsteigta ir busimoji Vilniaus universiteto 
biblioteka. Taigi liepos 17 d. reikia minėti 
ir svarbiausios mūsų krašto bibliotekos 
400 metų sukaktį. Tiesa, bibliotekai skirtą 
vietą ir šiek tiek knygų rado jau 1569 m. 
rugsėjo mėnesio gale atvykusieji jėzuitai. 
Bet tikra bibliotekos pradžia yra 1570 me
tų pavasarį ir vasarą. Kai tų metų gegužės 
10 d„ nesudaręs testamento, mirė Vilniaus 
sufraganas vysk. Jurgis Albinas, vysk. 
Protasevičius ir kapitula gegužės 12 d. visą 
jo biblioteką padovanojo būsimajai jėzuitų

kolegijai. Knygų padovanojo taip pat Vil
niaus kanauninkas Makovieckis ir ponas 
Petras Oborskis. Vyskupas dar nupirko 
kažkokios senos bibliotekos likučius. Už 
poros mėnesių buvo iš Poznanės atgabenta 
didelė dalis ten paliktos naujojo Vilniaus 
kolegijos rektoriaus S. Varševickio biblio
tekos. Taip nuo pat kolegijos įsteigimo su
sidarė nemažas rinkinys. Yra žinomas ir 
pirmasis bibliotekos vedėjas (prefektas) — 
tai Jonas Hajus, škotas, klierikas, atvykęs 
iš Romos, vėliau dėstęs Vilniuje filosofijos 
kursą.

400 metų sukaktį gali minėti ir Lietuvos 
mokyklinis teatras. Visi žinome, kad jis 
glaudžiai susijęs su jėzuitų kolegijomis. 
Kolegijos Vilniuje įsteigimo atveju teatrinė 
veikla pradėta net prieš pačią mokyklinę 
veiklą. Spalio 18 dieną, šv. Luko šventėje, 
prie kolegijos esančioje aikštėje buvo pa
statyta komedija „Herkulas“. Vaidinimo 
tekstą jėzuitai atsivežė iš Romos. Ligtol 
Vilniuje nematyto dalyko pasižiūrėti susi
rinko visi žymiausieji Vilniaus miesto at
stovai, su vaitu Augustinu Rotundu prieša
kyje. daug diduomenės ir miestiečių, kiek 
tik tilpo į aikštę. Visi stebėjosi geru moki
nių pasiruošimu, tobulu atlikimu, taisyk
lingu lotynų kalbos žodžių ištarimu, ko, 
humanisto Petro Roizijaus tvirtinimu, lig 
tol Lietuvoje nebuvo tekę girdėti.

Taip pat būti) galima minėti ir 400 metų 
nuo viešų disputų religiniais klausimais 
įvedimo pradžios. Pirmasis toks viešas dis
putas buvo tuojau pradėtas ruošti ir įvyko 
dar prieš mokslo metų atidarymą, spalio 
15-17 dienomis.

Būtų galima čia sustoti dar prie kitų, 
smulkesnių, su kolegijos įsteigimu ir jos 
veiklos pradžia susijusių dalykų ir įvykių. 
Daugelio jų dabar tektų minėti 400 metų 
sukaktį. Tačiau visų svarbiausia, kad 1570 
m. liepos 17 d. buvo „dies natalis Collegii 
et gymnasii“, kaip tą dieną pavadino isto
rikas Rostovskis. Vyskupui Valerijonui ji 
atrodė kaip po tamsios ir liūdnos nakties 
užtekanti saulė, o mūsų tautos istorija joje 
mato didžiulį, plačiai šviesą skleidžiantį ži
bintą.

J. KAROSO SUKAKTIS
Lietuvoje muzikas ir kompozitorius Juo

zas Karosas švenčia 80 metų jubiliejų.
J. Karosas gimė 1890 m. Anykščių vals

čiuje. Kiek pasimokęs muzikos, vargonin- 
kavo, vėliau mokėsi pas Juozą Gruodį, o 
po I pasaulinio karo įstojo į Rygos konser
vatoriją studijuoti vargonų ir kompozici
jos. 1930 m. jis dirbo Kauno Saulės semi
narijos muzikos dėstytoju ir choro vedėju, 
taip pat vadovavo Kauno Dainos chorui ir 
ėjo Valstybės radiofono dirigento pareigas. 
Vėliau buvo paskirtas Klaipėdos muz. mo
kyklos direktorium.

J. Karosas sukūrė visą eilę liaudies dai
nų chorams ir instrumentinės muzikos kū
rinių. Iš jo kūrinių plačiai dainuojama: 
„Stikliukėlis“, „Anoj pusėj marelių“, „Sau
lelė raudona“, „Likit sveikos, mergužė
lės“, „Linelius roviau“, „Vai, žydėk, žydėk, 
balta obelėle“.

Po karo. 1950 m., buvo vienas iš jubilie
jinės Vilniaus dainų šventės vyr. dirigen
tas. Nuo 1956 m. gyvena Vilniuje. Okupa
cijos metais yra sukūręs: „Odę didžiajam 
Spaliui“, „Baladės išvaduotojams“, o Leni
no jubiliejui „Vainiką Iljičiui“.

„Tiesos“ pranešimu, jubiliatas ir toliau 
tebedirbąs pedagoginį, kūrybinį ir muziki- 
nį-visuomeninį darbą.

MEILĖS STUDIJA
Žodis meilė dažnai linksniuojamas viso

kiausiomis progomis. Dievo, tėvynės, mer
ginos, turto-pinigo meilė... Kas čia gali taip 
lengvai išskaičiuoti tas visokias meiles, 
tiek jų nesuskaičiuojamai daug! Galima 
juk mylėti ir veršiuką, ir paršiuką, ir 
paukščiuką, ir gėlytę. O jeigu nėra meilės 
knygose, tai. žiūrėk, pasiilgsta ir pasigen
da jos ne tik jauni, bet ir seni, štai tau ir 
meilė!

O Petras Maldeikis parašė stamboką 
(273 psl.) knygą Meilė dvidešimtajame 
amžiuje (išleido čikagiškis Lietuviškos 
Knygos Klubas. 273 psl.. kaina 5 dol.), ku
rioje svarsto ir aptaria visokias meilės rū
šis.

Bet jeigu kas galvotų, kad šioje knygoje 
galima užtikti ką nors pigaus, tai klystų. 
Ši knyga yra rimtas filosofinis veikalas 
apie meilę. Po pirmųjų jos aptarimų auto
rius atskiruose knygos skyriuose ir posky
riuose nagrinėja meilę kaip visuotinį kū
rybinį procesą, meilės objekto įvairumą, 
reikalą mylėti ir būti mylimam, Vakarų vi
suomenės meilės išsivystymo tarpsnius, in
divido brendimą meilei, šių laikų kūno ir 
dvasios konfliktą, meilę ir draugiškumą, 
meilės galimumus ir kliūtis, kelią į erotinę 
meilę, baigdamas savo šešiolikos skyrių ir 
daugybės poskyrių studiją meilės ir mir
ties aptarimu.

GRAŽUOLĖS KARŪNA
Australijoje „Miss Galas“ karūną užsi

dėjo Geelongo gražuolė Marietta Savickai
tė.

Ji ketina kandidatuoti, kaip „Miss Li
thuania“, į „Miss Australijos“ gražuolės 
sostą.

J. DOVYDĖNO FOTOGRAFIJOS
Įžymus Chicagos žurnalas paskyrė ketu

ris puslapius fotografo-menininko Jono 
Dovydėno nuotraukomis, kurias jis pagami
no aukščiausio Chicagos dangoraižio vir
šūnėje. darbininkams dirbant antenos 
įmontavimo metu.

Jonas Dovydėnas yra rašytojo Liudo sū
nus.

KNYGA APIE KRYŽIUOČIŲ ŽYGIUS Į 
LIETUVĄ

Šveicarijos rašytojas dr. H. Kuehner- 
Wolfskehl rašo naują knygą apie kryžiuo
čių žygius į Lietuvą. Jam buvo suteikta is
torinės medžiagos.

BAUBLIO LANKYTOJAI
Šilalės apskrityje Dionizo Poškos Bau

blius kas dieną lankančios ekskursijos ne 
tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos ir 
Rusijos.

BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1910-1910 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis

Tik po to, kai iš Rusijos su grįžtančiais tremti
niais parvažiavo daugiau bolševikų, užsimezgė jų 
organizacijos ir kitose Lietuvos vietose. 1918 m. 
rugsėjo 15 d. buvo sušauktas Užbalių km., Mari
jampolės aps., dabartinėje bolševikų literatūroje 
plačiai garsinamoji dalinė Lietuvos bolševikų „kon
ferencija“. Apie ją rašoma labai įvairiai, šarmaitis 
(RjL 191 p.) mini 20 delegatų, atstovavusių Pane
vėžio ir Suvalkijos rajonams, bet bolševikų skaičius 
juose nenurodomas. Kapsuko pranešime (Brb 6 
dok.) sakoma, kad joje dalyvavo 6 Suvalkų guber
nijos ir 5 Kauno gub. grupių atstovai- Nei dalyvių 
skaičius, nei narių skaičius grupėse neminimas. O 
Kapsuko iš JAV į Rusiją atsivežtasis ir jau Panevė
žyje „sukilusiam proletariatui“ atstovaujantis D. 
Kloris rašo (Kps I, 93 p.), kad iš Panevėžio buvo 
pasiųsti 6-7 delegatai. Taigi, palyginę tuos 3 šalti
nius, galime pasidaryti išvadą, kad, atskaičius 6 pa
nevėžiečius ir gal 5 šiauliečius, nes jų ten buvo dau
giau susispietusių, matyti, kad iš kitų 9 rajonų teat
vyko vos po vieną atstovą. Nėra jokių duomenų pa
tvirtinti nuomonei, kad jie visi atstovavo per 300 
bolševikų. Jei darytume prielaidą, kad ten buvo at
stovaujami du trečdaliai Lietuvos, apie du milijo
nus gyventojų, tai pamatytume, kad tos „revoliuci
nės liaudies“ tebuvo vos 3 žmonės iš 20.000 gyven
tojų. Bet žiūrėkime toliau.

Pirmąja visos Lietuvos bolševikų konferencija 
yra laikomas jų atstovų suvažiavimas Vilniuje 1918 
m. spalio 1-3 d. d. O dokumentų rinkinio įžangoje 
(Brb 7 psl.) rašoma: „suvažiavimas pasiskelbė pir
muoju Lietuvos ir Baltgudijos komunistų partijos 
suvažiavimu“. Apie dalyvius kalbama taip pat tri

jose vietose. Kapsukas savo 1918 m. spalio 19-24 d. 
d- pranešime pasakoja (Brb 6 dok.), kad jame „bu
vo atstovaujami 800 bolševikų partijos narių: — iš 
Suvalkų gub. 10 grupių su 95 nariais, iš Kauno gub.
— 33 grupės su 470 narių, iš Vilniaus ir apylinkių
— 16 grupių su 200 narių“. Bet pastaboje 37 nr. 
(Kps 1, 236 p.) jis jau tuos duomenis atitaiso, rašy
damas: „Oficialūs daviniai, kurie tada buvo suteikti 
apie 1-me suvažiavime atstovaujamų narių skaičių 
(apie 800 narių), buvo aiškiai perdėti. Ypač tai rodo 
daviniai apie Kauno organizaciją — 150 narių...“

O R. šarmaitis (RjL 192 p.) paduoda smul
kesnių žinių. Jis rašo, kad dalyvavo 34 delegatai, 
atstovavusieji apie 800 partijos narių, susibūrusių į 
60 organizacijų. Nuo Vilniaus organizacijos daly
vavo 4 delegatai, po vieną nuo N. Vilnios, Kauno. 
Kaišiadorių, Ukmergės ir Telšių. Nuo Panevėžio da
lyvavo 3, iš Žemaitijos — 4, po 3 iš Šiaulių ir Joniš
kėlio aps., 13 iš Suvalkijos ir 2 nuo moksleivių.

Taigi, jei tų Lietuvos ir vakarų Baltgudijos bol
ševikų tada jau būtų buvę net 900, tai, atstovaudami 
mažiausiai 3 milijonams gyventojų, jie teturėjo vos 
3 bolševikus iš 10.000 gyventojų Bet man tos „kon
ferencijos aprašymai kituose dokumentuose sukėlė 
abejonių, kad ta oficialioji iškaba „Spalio 1-3 d. 
Vilniaus konferencija“ neatitinka tikrovės. Ir štai 
dėl ko. Svarbiausias tos „konferencijos“ asmuo, P. 
Eidukevičius, atvykęs su pranešimu į Maskvą, vos 
trims savaitėms praėjus, vadina ją tik „svarbiu rug
sėjo 30 d. suvažiavimu“ (prot. 21 nr.). 1918 m. gruo
džio 8 d., taigi dviems mėn. po suvažiavimo praėjus. 
L. ir BKP CK sekretorius Romualdas iš Vilniaus į 
Maskvą pasiųstoje partijos veikimo apyskaitoje

V. PALČINSKAITĖ JAV
„Tiesa“ praneša, kad šiuo metu New 

Yorke viešinti poetė Violeta Palčinskaitė 
davė kelis poezijos vakarus. Tuos vakarus 
surengė Almus Šalčius, ir į juos buvęs su
sirinkęs talentingų kino menininkų štabas, 
paskelbęs karą Hollywoodui. Tarp dalyva
vusiųjų minimi pabėgėliai lietuviai Jonas 
Mekas ir Leonas Lėtas.

Poetė skaitė savo kūrybą komunistų 
laikraščio „Laisvės“ ir „Vienybės“ redak
cijose.

Dar poetę žadanti kviestis grupė lietu
vių rašytojų, gyvenančių Čikagoje.

B. SRUOGOS RAŠTŲ BIBLIOGRAFIJA
Lietuvių kalbos ir-literatūros institutas 

Vilniuje išleido A. Samulionio sudarytą 
„Balio Sruogos ra'štų bibliografiją“. Re
daktorius — V. Galinis, spausdinta rota
printu.

DAILININKO LAIŠKAI
Neseniai mirusio Adomo Galdiko 40 laiš

kų bus išleisti atskiru leidiniu su dailinin
ko iliustracijomis. Šiuos laiškus spaudai 
parengė V. K. Jonynas.

(Brb 14 dok.) pakartoja tą pačią datą. Jis rašo: „Or
ganizacinė veikla mūsų partijoje įgavo planingą po
būdį tik po I suvažiavimo (suvažiavimas buvo š. m. 
rugsėjo 30 d.) “

Rusai turi patarlę: „Iš pirmo atsakymo spren
džiama“. Todėl aš esu linkęs tikėti Vilniaus tame 
suvažiavime dalyvavusiųjų asmenų ankstyvesniuose 
dokumentuose užfiksuotam suvažiavimo pavadini
mui, o ne vėlesniajam trafaretui...

Niekam ne paslaptis, kad bolševikai savo isto
riją perrašinėja, kaitalioja ir, kaip išmanydami, 
„blizgina“. Galima suprasti, kad jos ankstyvesnieji 
redaktoriai panūdo padaryti pirmąjį visos Lietuvos 
bolševikų suvažiavimą reikšmingesniu, negu jis iš 
tiesų buvo. Apie jų pamėgimą vartoti „pirmosios 
konferencijos“ pavadinimą jau esu minėjęs. Bet to
kių jau buvo keletas. Todėl sumanyta pakrikštyti tą 
suvažiavimą trijų dienų konferencija ir nukelti jį į 
spalio mėn. Reikia atminti, kad bolševikams spalio 
mėn. yra „šventas“ dėl 1917 m. Petrapilyje įvykdy
to įgulos sukilimo, kuriam jie taip pat prikergė me
lagingą revoliucijos vardą.

Taigi, atidžiau jų istoriją panagrinėjus, galima 
pastebėti, kad joje rožiniai lopai baltais siūlais pri- 
siuvinėti...

Įsidėmėtinas to suvažiavimo dalyvių fantazijos 
didumas. Jie, neatsižvelgdami į faktiškąjį savo jėgų 
niekingumą, pasidarė (Brb 6 dok.) šią „praktišką 
išvadą- Jei mes stovime prieš pasaulinę revoliuciją, 
tai neišvengiamas ginkluotas proletariato sukilimas. 
Todėl proletariatas kviečiamas mokytis ir ginkluo
tis“.

Neidealino šio suvažiavimo ir pats Kapsukas. 
Savikritikos įkvėpimo apimtas, jis net per šešis pus
lapius iškritikavo jį idėjiniu požiūriu. Vienoje vieto
je (95 p.) jis, pvz., rašo: „To suvažiavimo rezoliuci
jos kone visos Eidukevičiaus parašytos yra labai 
bendros ir, kas svarbiausia, jose nėra aiškaus nusi
statymo į proletarinę revoliuciją konkrečiose Lietu
vos ir Vak. Baltarusijos sąlygose“.

(Bus daugiau)

D. KEZIENĖS VEIKLA
„Laisvoji Lietuva“ rašo, kad New Yorko 

lietuvių visuomenės veikėja Daiva Kezie- 
nė, talkininkaujant kaimynei amerikietei 
Lee Pearce, „rado laiko ir reikalo padaryti 
prieškomunistinį žygį — suorganizavusi 
200 automašinų motorkadą su atitinkamais 
plakatais, demaskuojančiais komunistų 
kėslus ir pritariančiais prezidento Niksono 
vedamai politikai“.

Daiva Kezienė yra Vliko nario Romo Ke- 
zio žmona.

AUGIAUS PASAKA
„Naujienos“ praneša, kad Danutė Au

gienė ruošia spaudai prieš 10 m. mirusio 
dail. Pauliaus Augiaus iliustruotą „Pupos 
pasaką“.

RENKAMOS VAISTAŽOLĖS
„Tiesa“ Dienos aiduose rašo, kad atėjo 

laikas rinkti vaistažoles: kmynus, liepos 
žiedus.

Kai kuriose vietose žoleles renka suor
ganizuoti mokyklos vaikai, be to. skatina
mi prie to darbo prisidėti ir pensininkai.

Surinktąsias vaistažoles superka valsty
bė.

DAINŲ ŠVENČIŲ PARODA
Vilniuje atidaryta „Dainų šventės Lietu

voje“ paroda. Joje supažindinama su lietu
viškos dainos nueituoju keliu nuo šio am
žiaus pradžios iki šių dienų.

IŠ „TIESOS“ TIESA
„Didelį darbą, mano manymu, kovojant 

prieš alkoholizmą, gali ir turi nuveikti mo
terys. Joms, gerosioms namų dvasioms, 
kaip sako liaudies išmintis, tenka trys na
mo kertės. Ir ten, kur moteris šeimininkė 
principinga, kur kelia balsą prieš girtavi
mą, ten degtinė upeliais neplaukia.

D. Kuliavienė (Ukmergės raj.)

JEKMAUlENIO 
iMfci^ty^

Liūdime brolių
Suėjo 30 metų nuo okupantų suklastoto 

■liaudies seimo' nutarimo įkurti sovietinę 
Lietuvos respubliką ir ją prišlieti prie Ru
sijos komunistinės valstybės — Sovietų 
Sąjungos. Tai buvo 1940. VII. 21.

Masinių trėmimų metais, ypač tarp 1944 
ir 1959 m„ Lietuva neteko 850.000 gyvento
jų. o paskui. Stalinui mirus 1953.III.5, pra
sidėjo „savanorių“ siuntos į Sibiro vergų 
stovyklas naujų miestų, fabrikų kurti, ir 
tai kas metai iki 10.000 jaunimo. Jų ašaro
mis, skausmu, vargu yra pašvęstos Sibiro 
taigos ir kalėjimai. Į kalėjimus okupantai 
pasiuntė ir mūsų Lietuvos vyskupus: ar- 
kiv. Mečislovą Reinį. Telšių vyskupą Vin
centą Borisevičių. jo pagalbininką Praną 
Ramanauską. Kaišiadorių vyskupą Teofilį 
Matulionį.

Jie visi buvo geri ganytojai. Jie paauko
jo savo gyvybę už savo žmones, pasilikda
mi ištikimi V. Jėzui ir Jo Bažnyčiai.

Turėkime vilties. Persekiotojai miršta, 
ir persekiojimai nutyla, o tiems, kurie bu
vo persekiojami, skriaudžiami, niekinami 
dėl Jėzaus vardo, yra pažadėtas gausus at
lyginimas. moko šv. Povilas ap. „Dabarti
nio meto kentėjimai nėra verti lyginti su 
busimąja garbe“ (Rom. 8.18).

K. A. M.
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MOKSLININKAI RENKASI
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS

Bene geriausiai organizuota ir darbš
čiausia mokslinė organizacija tremtyje yra 
Liet. Kat. Mokslo Akademija, turinti savo 
skyrius-židinius įvairiose didesnėse lietu
vių kolonijose. Iki šiol ji yra sušaukusi 7 
mokslinius suvažiavimus ir išleidusi tų su
važiavimų darbus atskiromis knygomis. 
Šių metų rugsėjo 1-6 dienomis Toronte 
šaukiamas aštuntasis suvažiavimas. Juo 
rūpinasi Akademijos C valdyba ir Toronto 
židinys, kurio pirmininku yra dr. J. Son
gaila.

Suvažiavime įžanginę paskaitą „Tauta 
kaip žmogiškoji tikrovė“ atidarymo metu 
skaitys dr. Juozas Girnius.

1. Teologijos sekcija, vadovaujama kun. 
Pr. Gaidos, turės paskaitas: „Parapija kaip 
tautinės individualybės puoselėtoja“ — 
kun. dr. Andrius Baltinis, „Tauta krikščio
niškojoj vizijoj“ — kun. dr. Feliksas Juce
vičius: simpoziumas: „Krikščionis tarp ko
lektyvizmo ir individualizmo“ — kun. dr. 
Voldemaras Cukuras, prof. dr. Antanas 
Ramūnas, kun. dr. Pranas Gaida.

2. Filosofijos sekcijoj, vadovaujamo} 
prof. dr. Juozo Navicko, bus paskaitos: 
„Sąmonės brendimo vyksmas Hėgelio fe
nomenologijoje“ — prof. dr. Juozas Navic
kas, „Žmogaus ir idėjos problemos Putvio 
filosofijoje“ — prof. dr. Vaidevutis Mar
tautas, „Heideggerio etikos klausimu“ — 
dr. Vincas Vyčinas. „Pagrindinės Royce’o 
antropologijos sąvokos“ — prof. dr. Kęs
tutis Skrupskelis.

3. Pedagogikos sekcija, vadovaujama 
prof. dr. A. Ramūno — Paplausko, turės 
paskaitas: „Lietuvių pedagogika kryžkelė
se“ — prof. Ramūnas — Paplauskas, „Šei
mos ir mokyklos vaidmuo lietuvybės ugdy
me“ — kun. dr. Jonas Gutauskas, „Lietu
vių įnašas Europos pedagogikon“ — prof. 
Jonas Račkauskas. „Mokytojas sovietinėje 
Lietuvoje“ — prof. dr. Genius Procuta.

4. Psichologijos sekcija, vadovaujama 
prof. dr. A. Šidlauskaitės: „Neuropsicholo
gija ir asmenybės ugdymas“ — prof. dr. 
Agota Šidlauskaitė, koreferentas prof. kun. 
dr. Antanas Palėkus.

5. Sociologijos sekcija, vadovaujama 
prof. dr. A. Musteikio: „Akademinė amba- 
sadorystė“ — prof. dr. Antanas Musteikis. 
„Lietuvių charakteristika antropologiniu 
atžvilgiu“ — prof. dr. Romas Vaštokas. 
„Lietuvių jaunimo įsijungimas socialinėn 
veiklon“ — Irena Lukoševičienė.

6. Istorijos sekcija, vadovaujama dr. 
Juozo Jakšto: „Lietuvos ‘Aušros’ laikų is
toriografija“ — dr. J. Jakštas, „Svetimybių 
atplūdis XVIII amžiaus Lietuvoje“ — 
prof. Stasys Yla. „Algirdo tikėjimas“ — 
Romas Misiūnas.

7. Lietuvių kalbos bei literatūros sekcija, 
vadovaujama prof. dr. A. Klimo. Jos daly
viai: prof. dr. A. Klimas, prof. E. Ciplijaus- 
kaitė, Antanas Vaičiulaitis, prof. Rimvy
das P. Šilbajoris, prof. Schmalstieg, prof. 
Alfredas Sennas.

8. Teisės, politikos ir ekonomikos sekci
ja, vadovaujama prof. dr. Vytauto Vardžio. 
Dalyvaus prof. V. Vardys, paskaita „Lie
tuvos tarptautinė padėtis ir ateities per
spektyvos“ — prof. dr. Domo Krivicko. 
„Autonominiai ir heteronominiai dėsniai 
ekonominiame procese“ — dr. Jono Nor- 
kaičio. koreferentas dr. St. Bačkis.

9. Gamtos bei fizikos sekcija, vadovau
jama dr. Br. Povilaičio: „Mutacijos moder
niojoj biologijoj“ — dr. Bronius Povilaitis. 
„Atominės energijos vaidmuo pasaulio en
ergijos šaltinių tarpe“ — dr. Vilius Fidle-

ris, ..Žmonijos didėjimas ir nauji maisto 
ištekliai“ — dr. Petras Kaladė, „Psichofi
ziologiniai matomumo aspektai eisme“ — 
inž. Antanas Ketvirtis.

10. Medicinos sekcija, vadovaujama prof, 
dr. Vytauto Pavilanio: „Mėgintuvėlio (test
tube) gyvybės problemos“ — prof. dr. V. 
Pavilanis, „Biologinių mokslų pažanga 
paskutiniame penkmetyje" — dr. Z. Dani
levičius, „Gimdymo kontrolė ir abortai ka
taliko gydytojo akimis“ — dr. Domas Ja
saitis.

11. Architektūros ir meno sekcija, vado
vaujama archit. dr. Alfredo Kulpos-Kulpa- 
vičiaus: „Proporcija lietuvio šventovės sta
tyboje“ — dr. A. Kulpa, „Mūsų išeivijos 
architektūra“ — archit. Alfredas Kerelis, 
„Psichologinė apraiška moderniajame mū
sų mene“ — dail. Leonas Urbonas.

Suvažiavimo metu rengiamas literatūros 
vakaras-koncertas, kurio programą išpil
dys kun. dr. L. Andriekus. OFM, J. Aistis 
ir pianistas A. Kuprevičius. Taipgi įvyks 
rašyt. J. Tumo-Vaižganto paminėjimas, ku
rio metu pagrindinį žodį tars J. Aistis. Bus 
tradicinis Akademijos banketas.

KARIOZĖ IR MITYBA
Tarptautinės sveikatos organizacijos pa

vedimu. ženevietis prof. L. Baumė patikri
no kai kuriose Polinezijos salyno salose 
(Taiti, Morea ir kt.) 4-13 metų amžiaus 
vaikų ir vyresnių jaunuolių dantis. Paaiš
kėjo katastrofiška būklė: čia nepaprastai 
paplitusi kariozė. retos sveikos dantenos. 
Beveik pusė patikrintų jaunuolių jau ne
beturi dantų arba jiems reikalingi prote
zai. Ištraukti visus dantis — reiškia, išsi
vaduoti iš kankinančio nuolatinio dantų 
gėlimo.

„Bedantė šypsena“ tapo šios rasės požy
miu. O juk kitados garsusis keliautojas ir 
atradėjas Bugcnvilis (Baugainville) cha
rakterizavo Taiti salų žmones kaip gra
žiausius: „atkreipia dėmesį savo žibančiais 
baltais dantimis, kurie išlieka iki senatvės. 
Tai geros mitybos ir sveiko oro požymis“. 
Ir tikrai. Tyrinėtojai, paslapčiomis ištyrę 
apie 200 kaukolių žmonių, mirusių dar 
prieš krikščionybės paplitimą (1815 m.), 
nerado kariozės pažeistų dantų. Kapai bu
vo tiriami slapta, nes pagal vietinius pa
pročius mirusieji yra tabu — neliečiami ir 
jų- dvasios -sugrįžta , keršyti...už ramybės 
drumstimą.

Kolonializmo laikais vietos gyventojai 
buvo priversti atsisakyti įprastinio mais
to. kurį daugiausia sudarydavo jūros pro
duktai. kokoso riešutai, vietiniai vaisiai ir 
krakmolingi šakniagumbiai, turintys daug 
kalcio, baltymų ir pakankamai fluoro. To
dėl salų gyventojai ėmė sirgti karioze. 
įprastinis vaikų maistas mokykloje dabar 
beveik išimtinai susideda iš valytų (rafi
nuotų) pigių importinių produktų (cukrus, 
ryžiai, duona). Toks maistas yra nepakan
kamai kaloringas, stokoja kalcio, gyvuli
nės kilmės baltymių vitamino B2. Pieno, 
mėsos, kiaušinių vaikai beve k negauna.

Taitietės kūdikių krūtimi nebemaitina. 
Vietoj tradicinio polineziško fafaru (su 
citrina fermentuota žuvis ir kokoso riešutų 
pienas) šiandien geriamas cukrum pasal
dintas vanduo, dažniausiai 
į jį duonos. Tai dar labiau 
geninį veikimą.

Polinezijos kariozė. rašo 
Baumė. yra aliarmuojantis neteisingos mi
tybos simptomas.

dar. įsitrupinus 
padidina kario-

profesorius L.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
(iš Mokslo ir Gyvenimo )

S. K.
Dovanų siuntinys (1970) 1.

Naujos, specialios nailono nepermato
mos. gėlėtos medžiagos dviems suknelėms 
arba bliuskutėms. 3J jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai 
arba moteriškai eilutei. 3 jardai crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali 
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms. 1 nailono išeiginiai marškiniai. 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar 
moteriškų kojinių. 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas, siuntinys kainuoja £30. 0. 0.

Taip pat į šį siuntini arba kitus jūsų 
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų. 
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0. vilnones gėlėtas skareles — 
£1. 15. 0. gėlėtas nuikias nailono skareles
— £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 0. nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0, ir t. t.

Be to. persiunčiame ir pačių siuntėju su
darytus siuntinius arba sudarome tokius 
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)
Rd., London, E. 2. telef.421 Hackney 

01 739 8734.

Nuo mažų dienų aš buvau labai prisiri
šęs prie mūsų gimtojo ūkio ir savo busimą
jį gyvenimą vaizdavausi ne kitaip, kaip 
ūkyje, savo tėviškėje — I-ebiodkoje ar 
šiaip kitur, bet būtinai gražioje vietoje 
miške arba prie ežero. Mano svajones su
trukdė visų pirmiausia gimnazija, vėliau 
— aukštoji mokykla, dar vėliau — darbas, 
karas. Kai po pirmojo pasaulinio karo iš 
Peterburgo grįžau Lietuvon, mano žemės 
ilgesys buvo dar stipresnis, bet negalėjau 
atsisakyti visuomeninio darbo, kuris mane 
taip pat stipriai traukė.

Dažnai, medžiodamas artimose Kauno 
apylinkėse. lankydavausi netolimame 
Kamšos miške, pačiame Nemuno krante. 
Čia subėga gilios daubos su mišriais medy
nais ir gausia labai marga augalija. Ypač 
patrauklus šis augalų margumas pavasarį. 
Dažnai aš ateidavau čionai vien pasigrožė
ti. Dvi daubos man labiausiai patiko. Vie
na jų vadinosi Varžupis. Ji labai gili, ir jos 
dugne sruvena mažas upelis. Pavasarį į jį 
subėga vandenys nuo tirpstančio sniego — 
tada jis įspūdingai atrodo. Antra dauba va
dinama Obelyne. Ji šiek tiek trumpesnė, 
pavasarį joje irgi slypi mažytis upelis. 
Tarp šių dviejų daubų susidaro tarytum 
pusiausalis, iš trijų pusių miško apsuptas. 
Kai buvo vykdoma žemės reforma, papra
šiau čia paskirti žemės sklypą. Mano pra
šymas buvo patenkintas — 1920 m. gavau 
8 hektarus išsimokėtinai — per 20 metų tu
rėjau mokėti nedidelę pinigų sumų.

Įgytas sklypas buvo man ne tik labai 
gražus, bet ir patogus, arti miesto.

Pradėjau statyti namą, iš pradžios mūri
nę dalį ir stogą, o toliau reikėjo palaukti, 
nes pritrūkau lėšų. Tuo tarpu dirbau tuos 
darbus, kurie mažiau kainuoja, sodinau 
medžius. Norėjau, kad sodą suptų eglių 
alėja, nes tokia alėja buvo Lebiodkoje ir 
su ja siejosi mano malonūs prisiminimai, 
o. be to. alėja sudaro sodui naudingą užuo
vėją. Netoli yra miškas, ir jaunų eglelių 
jame aibė, tad aš su savo šeimyna nešiau 
jas iš ten ir sodinau aplink mūsų sklypą.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON. 1V.I1

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
lietuviams, kai reikia 
pradžiuginti savuosius

šis skyrius laikosi to-

kuris pasitarnauia 
geromis dovanomis 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas I

OBELYNE
Ak*d. Tadas IVANAUSKAS

(Mokslas ir gyvenimas)

Kartu su eglelėmis iž miško pateko ži
buoklių. Jau kitais metais jos sužydėjo. 
Taip pat su eglelėmis j mūsų žemę pateko 
grybų, ypač rudmėsių gemalų, todėl dau
gelį metų galėjome čia grybauti. Aplink 
savo sklypą, už eglių alėjos iškasėm griovį 
su nuolydžiu i Nemuną.

Vandeniui sulaikyti šiame griovyje už
taisėm užtvanką ir padarėm nedidelį tven
kinėlį.

Supanti mus augalija buvo graži ir įvai
ri, bet mes norėjome, kad ji būtų dar gra
žesnė. Visų pirmiausia stengėmės papildy
ti medžių sudėtį. Pasodinome penkias rū
šis maumedžių: europinį, japoninį, sibirinį. 
amerikinį, kurilinį. Dabar, kai rašau šias 
eilutes, tie maumedžiai jau 45 cm storumo 
ir labai pagražina Obelynės vietovaizdį. 
Esu spygliuočių mėgėjas, tad pasodinau 
keletą pušų rūšių, tarp kitko ir sibirinių 
pušų. Jos auga nelabai greit ir dabar turi 
apie 25 cm storumo ir apie 8 m aukščio 
šios pušys vedė kankorėžius su gražiomis 
brandžiomis sėklomis, kuriomis susižavi 
voverės ir kasmet jas suėda, ši pušis, nors 
kilusi iš atšiauraus Sibiro klimato, auga 
daug lėčiau už mūsų paprastąją pušį, bet 
yra maloni savo ilgais švelniais spygliais. 
Buvo pasodinta keletą tujų. Porą vakari
nių tujų atnešiau vienoje saujoje, o dabar 
jos 8 m aukščio. Didžiulio ūgio, apie 10 m 
pasiekė anais laikais pasodinta milžiniško
ji tuja (Thuja plicata). Jau naujesniais 
laikais papildėme tujų rinkinį naujomis 
dekoratyvinėmis formomis; tarp jų savo 
ūgiu (apie 6 m) išsiskiria piramidinės tu
jos. Vienas iš mano mėgstamųjų spygliuo
čių yra cuga (Tsuga canadensis), iš Kana
dos kilęs medis, bet gerai pakeliantis mū
sų klimatą. Anais metais pasodintos eugos 
turi apie 30 cm skersmens ir veda kanko
rėžius. Turėjome pasisodinę du sibirinius 
kėnius — jie gerai tarpsta ir dabar turi 
apie 10 m aukščio. Gerai prigijo du mėly
nieji kanadiniai (Abies concolor). Dabar 
jie turi apie 25 cm Storumo. Prie pat na
rni) gražiai užaugo dvi dygiosios eglės (Pi- 
cea pungens). Beveik kasmet jose peri ma
lonus paukštelis — strazdas giesmininkas. 
Dar pasisodinome kalninių pušų ir balka- 
ninių pušų (Pinus pence). Labai esu pa
tenkintas pasodintais žirniais ir aliaski- 
niais puskipariais.

Lapuočių pasodinome jau pirmais me
tais. Pirmiausia turiu pasigirti didžialape 
liepa (Tilia platyphyllos). Šios rūšies ša
kutę atsivežiau iš mūsų parko !>ebiodkojc 
ir įskiepijau į mūsiškę paprastą miškinę 
liepą. Dabar tai yra jau didžiulis medis, 
kasmet žydintis stambiais, kabančiais žie
dais. kuriuos labai mėgsta bitės. Esame pa
sodinę ir keletą bukų, atvežtų nuo Prieku
lės. kur yra nedidelis šių medžių miškelis 
ir. kaip atrodo, jau aklimatizavęsis Lietu
voje. Be to, turime keletą raudonųjų bu
kų. Iš naujų lapuočių reikėtų paminėti rie
šutmedžius: mandžiūrinius. amerikinius ir 
japoninius. Pirmieji iš jų auga vešliausiai 
ir jau daugelį metų duoda riešutus, bet tie

riešutai valgiui netinka, net voverės jų ne
graužia. Jų mediena labai vertinga, o pats 
medis savo didžiuliais lapais labai puoš
nus.

Ąžuolų turime net kelias egzotines rū
šis. Iš jų daug malonumo teikia raudonas 
amerikinis ąžuolas (Quercus borealis). 
Medeliai, pasodinti 1921 m., užaugo tokie 
stori, kad dabar suaugęs vyras jų apkabin
ti nebegali. Rudenį, bet ne visuomet (tai 
priklauso nuo oro), jų lapai parausta ir at
rodo labai puošnūs. Šis ąžuolas duoda 
daug gilių, kuriomis mielai maitinasi vo
verės ir kėkštai, taip pat viena didelė pelių 
rūšis — geltonkaklė pelė. Be šio (raudono) 
ąžuolo, iš pat pradžių pasodinome kelis 
pelkinius ąžuolus (Quercus palustris). Jie 
labai puošnūs — rudenį ryškiai paraudo
nuoja. bet gilių neveda. Auga lėtai, tad 40 
metų medžiai yra vos 25 cm storumo. Mū
sų miškininkai aptiko Lietuvos miškuose 
ir liekotj ąžuolą (Quercus petrea). Taigi, 
ir šios rūšies turime apie šešetą medžių. 
Obelynėje turime ir kelis piramidinius 
ąžuolus. Jų pirmapradis buvo medis, pa
sodintas vienose kapinėse. Iš jo buvo pa
imtas įskiepis ir įskiepytas j paprastą lau
kinį ąžuolą. Nuo to laiko praėjo 49 metai, 
ir įskiepyti ąžuoliukai jau virto didžiuliais 
medžiais, bet jie žydi labai retai ir dar re
čiau duoda gilių. Gana dažnas mūsų kraš
te medis yra skroblas, bet tik Pietų Lietu
voje (maždaug iki Dotnuvos paralelės). 
Norėdami turėti pilnesnį rinkinį, esame jų 
pasodinę Obelynėje — jie negreit auga ir 
nepasiekia tokio ūgio, kaip jpietesniuose 
kraštuose, bet malonūs tuo. kad gali augti 
dideliu tankumynu.

Obelynėje auga trys rūšys klevų: pa
prastasis mūsiškis klevas, sidabrinis kle
vas (Acer saccharinum) ir gautas iš Ame
rikos sukrinis klevas (Acer saccharum). Iš 
Tolimųjų Rytų atvežtas, gana gerai auga 
kamštamedis (Phellodendron aniurense). 
kurio žiauberys tinka kamščiams pagamin
ti, o žiedus mielai lanko bitės. Taip pat čia 
auga iš Tolimųjų Rytų kilusi aktinidija 
(Actinidia kolomikta). Aktinidija yra dvi
namis augalas, duodantis saldži/i uogų, ir 
(Schizandra chinensis). Schizandros nepa
prastai rūgščios uogos turi gydomųjų sa
vybių. Turime ir vieną šiltų kraštų egzotą 
— paulovniją (Paulovnia iinperialis). Tai 
medis su didžiuliais lapais ir puikiais vio
letinės spalvos žiedais, prašysiančiais prieš 
pat pasirodant lapams. Mūsų medžiui jau 
apie 10 metų; kas rudenį mes jį paguldo
me ant žemės, kad sniegas jį pridengtų. 
Pas mus jis dar nežydi, bet auga labai veš
liai.

yra jau
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks-1 
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar : 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, j je siūlo tokį savaitės valgių sąrašą vasa- 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily-; ros metui:
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny-Į ■■ ■ ■ -■ ........
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors krapais, kava arba arbata su sumuštiniu; 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio pietums: 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
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VALGIAI SAVAITEI
„Tarybinė moteris“ liepos mėn. numery-

Pirmadieniais pusryčiams: ridikėliai su

NAUJI FILMAI ALGIRDAS GUSTAITIS

GOODBYE. MR. CHIPS
Gimnazijos vaikai uniformuoti, kietais 

bryliais baltomis skrybėlėmis su tamsiais 
kaspinais skrybėlės atlošoje. Mokytojui 
įėjus pagarbiai atsistoja, lenkdamiesi ar 
kur sutikdami mokytoją sveikinasi nusi- 
imdami skrybėlę, švariai apsikirpę, tvar
kingais plaukais, paklusnūs, už menkiau
sią nepaklusnumų smarkiai baudžiami.

Mokytojams nereikia kelti balso, nerei
kia ant vaikų šaukti, viskas vykdoma ty
laus balso pageidavimu.

Tokios buvo Europoje gimnazijos prieš 
H Pasaulinį karą. Tokia gimnazija vaiz
duojama šio vardo filme.

Ne todėl, kad vaizduojama ..tokia“ mo
kykla. šis filmas iki ašarų veria klasišku 
realizmu, tylaus pasiaukojimo idealizmu, 
tyrąja žmogaus širdies versmele, meile kil
niam tikslui, atsidavimu pamiltam moky
tojo darbui, mieliausiam už visas pagun
das, už spindėjimus, šmaikščias prožekto
rių liepsnas triukšmingose scenose, bran
gesnis už didelius pinigus, už milijonuose 
nuskardenantį vardą, 
garbės ieškojimo, bet 
nio.

Kai pagalvoji apie
zijas (gimnazija esmėje negali išprotėti, 
gali iš proto eiti tik jų mokytojai, moki-

Meilė be pompos, be 
meilė siekti aukštes-

išprotėjusias gimna-

niai), apie siutimą ir patį žmoniškiausią 
kvailėjimą (žmoniškumas šiuokart pačia 
blogiausia prasme, kur kas blogiau už gy
vulių siutimą), pagalvoji, kad tikrai tuos 
kiaurais puodais ant kaklų mokinius, mo
kytojus turi nubausti Aukščiausias ne 
keršto, bet teisybės vardan. Per daug vai
kų.

Kūrinio autorius anglas James Hilton 
(1900-1954) šiuo veikalu atsistojo kaip kla
sikas. Kūrinys Kazimiero Barėno išverstas 
į lietuviu kalbą ir išspausdintas 1952 m. 
Juo naudojantis (angliška versija) paga
mintas šisai filmas. J. Hilton yra parašęs 
eilę 'kitų svarių veikalų, kaip Lost Horizon. 
Knight without Armour. Morning Journey. 
Time and Time Again ir kt.

Be gero rankraščio neįmanoma paga
minti gero filmo. Šisai filmas tikrai geras. 
Pasigėrėjimams trūksta žodžių nusakyti 
nuostabiai Peter O’Toole vaidybai, kur ji
sai vaizduoja pagrindinį veikėją mokyto
ją, vadinamą Chips. Tvarkoje ir jo žmona 
Petula Clark. Visi artistai gerai parinkti, 
tinkantieji bendrai akvarelei spalvingumu, 
kontrastais, savaimingumu, gyvaus atski
rais pasauliukais, kokiais turėtų būti pil
nas žmogus gerąja, ne gyvuliškąja prasme.

rūgštynių sriuba su bulvėmis, 
varškėčiai, kava su sausainiais; vakarie
nei: troškinta žuvis su morkom ir svogū- 

| nais, kefyras.
Antradieniais pusryčiams: grikių košė su 

I pienu; pietums: krapų sriuba, mėsa iš va- 
; karykščios sriubos su bulvėmis ir svogūnų 
laiškai su grietine, braškės su cukrumi: va
karienei: šviežios bulvės su kefyru.

Trečiadieniais pusryčiams: apkeptos py
rago riekutės su uogiene, kava arba arba
ta; pietums: baršteliai su buroklapiais ir 
bulvėmis, apkepintos frikadelės su agurku 
salotomis, varškės kremas; vakarienei: 
skryliukai su aguonomis, pienas.

Ketvirtadieniais pusryčiams: virti kiau
šiniai su majonezu, kava arba arbata; pie
tums: pieniška vermišelių sriuba, kepta 
žuvis su bulvėmis ir lapų salotomis, rabar
barų kremas; vakarienei: varškė su bulvė
mis.

Penktadieniais pusryčiams: makaronai 
su sviestu, kava arba arbata; pietums: bal
tinta daržovių sriuba, jautienos guliašas su 
bulvėmis ir mažai raugintais agurkais, 
braškių kompotas; vakarienei: tarkuotu 
bulvių košė su spirgučiais, kefyras arba 
raugintas pienas.

Šeštadieniais pusryčiams: silkė su buro
kėliais ir majonezu, kava arba arbata su 
sumuštiniu; pietums: alaus sriuba, omletas 
su špinatais ir bulvėmis, pieno kisielius; 
vakarienei: dešrelės, apkeptos su lydytu 
sūreliu, kefyras.

Sekmadieniais pusryčiams: ridikėliai su 
svogūnais ir apkeptomis žaliomis bulvėmis, 
raugintas pienas; pietums: šalti barščiai su 
bulvėmis, apkepti viščiukai su morkomis 
ir bulvėmis, blyneliai su rabarbarais; va
karienei: mišrainė, pienas arba kefyras.

Jau 1921 m. Lietuvoje įsikūrė „Lietuva! 
pagražinti draugija". Jos tikslas pagražinti 
mūsų kraštą, o svarbiausia — atkurti iš
nykusią augaliją, miškus, parkus, išlaikyti 
istorines vietoves ir pan. Ši draugija Sten
gėsi patraukti jaunuomenę, ypač mokslei
vius. Svarbiausia šios draugijos priemonė 
buvo medžių sodinimas. Buvo sutarta su 
Švietimo ministerija vieną pavasario die
ną atleisti mokinius nuo pamokų ir paskir
ti ją medžių sodinimui. Mokiniams šis dar
bas labai patiko, atsirado net entuziastų. 
Arti Kauno buvo apsodintas smiltynas 
tarp Petrašiūnų ir Pažaislio, be to, tušti 
plotai Panemunės miškuose.

Gamtos apsauga buvo tais laikais mažai 
kam suprantama ir oficialiai nebuvo atsto
vaujama. bet vis dėlto Obelynė tapo ta vie
ta. kurioje mielai spietėsi zoologai, botani
kai ir gamtos mylėtojai. Dažnai susirink
davo studentai susipažinti su medžiais ir 
paukščiais. Obelynės vardas išpopuliarėjo. 
Gal kas mano, kad šis vardas yra kilęs dėl 
auginamų ten obuolių. Ne. ne dėl to. Obe
lynės dauboje augo sena, stora laukinė 
obelis. Piemenys, kurie seniau čia ganyda
vo savo gyvulius, tą vietą ir praminė Ol>e- 
lyne.

(Bus daugiau)

KATYNO SUKAKTIS
Čikagoje lenkai paminėjo 30 metų tragiš

ką sukaktį, kai Katyno miškuose buvo iš
žudyta 10.000 lenkų karių.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

GEN. ANDERSO KILMĖ
Iš Amerikos liet, spaudos kilusi ir „E. L.“ 

atspausdinta žinutė apie lenkų gen. Ander- 
so kilmę, atrodo, nebuvo pakankamai au
tentiška.

larnkų oficialūs šaltiniai sako, kad nese
niai miręs gen. Vladislovas Andersas buvo 
gimęs Lenkijoje, kur jo tėvai dirbo žemės 
ūkyje. Prieš pirmąjį pasaulinį karą jo tė
vas persikėlė gyventi j Tauragę, kur jis 
buvo ūkvedžiu rusų kunigaikščio Vasilči- 
kovo dvare. Tuo laiku V. Andersas buvo 
gimnazistu ir netrukus išvyko studijuoti į 
Rygos politechnikos institutą. Karo metu 
jis buvo rusų kariuomenės karininku, o po 
karo grįžo j Lenkiją ir įstojo į lenkų ka
riuomenę.

Gen. Anderso biografijoje niekur nemi
nima. kad jis kada nors yra buvęs Andrze- 
jewskiu. Atrodo, kad po pirmojo pasauli
nio karo, kada Tauragės dvaras buvo iš
parceliuotas. Anderso tėvai ten jau nebe
gyveno.

j. v.
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PAMINKLO FONDUI
Bradford© Lietuvių Klubas Vytis paau

kojo Fondui 10 svarų ir Klubo nariai 13 
svarų. Tuoibūdu iš viso per Klubo Sekreto
rių yra gauta 23 svarai. Bradfordo lietuvių 
Vyties Klubui ir jo nariams už jų dosnią 
auką tariu nuoširdų ačiū.

Lietuvos Atstovas Londone

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Rugsėjo 19 d.. 1 vai., Lietuvių klubo pa

talpose. 121 Middleton Rd., Manchestery- 
je, šaukiamas DBLS Tarybos posėdis.

Dienotvarkėje numatyta:
Lietuvių Fondo statutas. Referuoja S. 

Nenortas.
Lietuviškasis jaunimas Anglijoje. Refe

ruoja G. Valterytė.
Pirmininko ir narių pranešimai.
Sumanymai.
Organizacijos ir klubai, kurie dalyvau

ja DBLS Taryboje, atsiunčia po vieną at
stovą.

DBLS Tarybos Pirmininkas

LONDONAS
Vytenis Šliogeris Londone

Ilgesnės kelionės metu apsukęs keletą 
kraštų, pabuvęs truputį ir Lietuvoje. Aust
ralijos lietuvis Vytenis Šliogeris apsistojo 
trumpam Lietuvių Namuose Londone.

ROMAS RUNCA NIDOJE
Ligi šiol ilgus metus jūromis plaukiojęs 

Romas Runča nuo rugpiūčio 10 d. pradėjo 
dirbti mūsiškėje Nidos spaustuvėje.

Kol jis jūreiviavo, jo nuolatinė vieta ap
sistoti šiame krašte buvo Cardiffas. Tai jį 
iš ten ir atlydėjo jo bičiulis, taip pat jū
reivis, Pranas Gudiškis, kuris trumpam 
buvo apsistojęs paviešėti Lietuvių Namuo
se.

SKAUTIŠKI SVEIKINIMAI
„Europos Lietuvio“ Redakcija gavo svei

kinimą iš dabar jau pasibaigusios skautų 
21-sios stovyklos Lietuvių Sodyboje su da
lyvių parašais.

Stovyklavo 68 skautai, tarp jų 2 iš JAV. 
1 iš Prancūzijos ir 2 iš Vokietijos.

SU LONDONO LIETUVIAIS
Lietuvių Namai — mūsų visų širdis. 

Žmogus gyvena tol. kol jo širdis plaka, o 
kai ji plakusi sustoja, žmogus miršta. Tas 
pat yra ir su Lietuvių Namais, na, ir su vi
sa vadovybe. Kol vadovybė veikia, tai ir 
Lietuvių Namai gyvena ir paskiri skyriai 
egzistuoja.

Kai skaitai „E. Lietuvį“, jame užtinki ži
nelių. kad buvo apsistoję ar tik apsilankę 
Lietuvių Namuose lietuviai iš tolimų že
mynų. O jei iš tolimų žemynų apsilanko, 
tai apie mus. Anglijoje gyvenančius, nega
li būti ir kalbų, kad. užsukę į Londoną, ne- 
pasirodytume Lietuvių Namuose. Tur būt, 
tokio lietuvio ir nėra, kuris kitaip padary
tų. Tai ir aš. iš savo Ketteringo atvykęs į 
Londoną, aplankiau Lietuvių Namus. Nors 
ir nebuvo galimybių kokiai savaitei apsi
stoti Lietuvių Namuose, nes norėjome juo
se pabuvot — paatostogaut. bet ir šiaip, il
gesnį laiką čia nebuvus, yra itin įdomu. 
Malonu taip pat susitikti su seniai maty
tais pažįstamais iš Lietuvos laikų ir iš čia.

Nuoširdžiai mums padėjo A. Žukauskas. 
Kai paprašėm pažįstamų adresų, kad ga
lėtume gauti vietą keletai dienų apsistoti. 
A. Žukauskas susodino mus j mašiną ir 
nuvežė ten, kur norėjom — pas Remėzas. 
Ten ir buvom priimti. Turiu pasakyti, gal 
maža yra tokių mūsų tarpe, kaip A. Žu
kauskas. Taip pat esame didžiai dėkingi 
Remėzams. kad neatsisakė priimti, na. ir 
kitiems, kurie kitokiu būdu pasitarnavo. 
Nepraleidom neaplankę ir K. Grigaitienės, 
liūdinčios mirusio savo mylimo vyro.

Turėjau noro pamatyti spaustuvę, kuri 
spausdina mums lietuvišką gimtąjį žodį. 
Gaila, kad tas dienas atostogavo spaustuvė 
ir jos personalas. Jau keletas metelių pra
ėjo. kai ją buvau matęs.

Malonu buvo ir su daugiau lietuvių su- I 
sitikti ir pasikalbėti, o ypač ilgesnį laikų I 
nesimačius.

J. Llobė

MANCHESTERIS
POBŪVIAI

Manchesteriškiai. sulaukę savo vasaros 
atostogų, suruošė porų didesnių pobūvių.

Klubo vadovybė pagerbė savo buvusį 
pirmininkų ir garbės narį A. Kuzmickų, 
surengdama savo patalpose vaišes. Visas 
pusšimtis narių ir svečių prie išpuoštų sta
ll) išklausė eilės prakalbų bei sugiedojo il
giausių metų. Tai buvo gražus pagerbimas 
klubo buvusio vadovo, sulaukusio 70 metu. 
O. Ivanauskienės ir jos talkininkių paruoš
ti patiekalai ir klubo „velnio lašeliai“ labai 
prisidėjo prie gražaus pasisekimo.

Neatsiliko ir moterys. Naujoji vadovybė 
bene iš viso pirmą kartą suruošė savybinį 
pobūvėlį. Naujoji pirm. O. Dainauskienė 
kvietė visas moteris pasidaryti sesėmis ir

sekti Vaižgantą, t. y. nešti laimę kitiems ir 
tuo pačiu pasidaryti laimingomis pačioms. 
Kadangi ta diena buvo šv. Onos, tai visoms 
solenizantėms Onutėms kliuvo bučiniukų 
ir ilgiausių metų. Neilgai jos vienos raga
vo saldžius gėrimėlius. Staiga ištisas vyrų 
būrys, apsiginklavęs „ilgakakliais“, įsiver
žė ir taip sustojo prie durų. Moterys, pasi
rodo. žinojo vyrų užmačias. Stalas skendo
gėlėse ir užkandžių gausybėje, o įsiveržė
lius vadovybė tik sodino, tik kalbino, tik 
gyrė. Vyrų vardu klubo pirm. L. Pūras iš
gyrė, išgarbino moterų būrelį, o Onutėms 
visi vyrai dar kartą sugiedojo ilgiausių 
metų. Ir taip iki vėlumos šypsenos, dainos 
lydėjo pobūvį. Moterų būrelio pareigū
nėms O. Dainauskienei, E. Žebelienei ir I. 
Murauskienei linkime sėkmės jų darbe ir 
laukiame daugiau tokių subuvimų.

Tomis pačiomis dienomis Navickų ir 
Snabaičių šeimos suruošė vaišes-pietus sa
vo židinyje, kuriuose po lietuviškų pamal
dų dalyvavo kun. V. Kamaitis ir gausybė 
svetelių iš arčiau bei toliau.

Tai vaišingos šeimos, kurios sugeba sa
vo svečiams atnešti laisvės metų prisimini
mus.

D. Dainutis

J. DUBICKAS VIEŠI JAV
J. Dubickas iš Manchester!© birželio 

mėn. atsilankė pas savo sūnų, gyvenantį 
Burlingtone, JAV. Čia jis ketina paviešėti 
iki rudens.

ROCHDALE
AUKOS

Rochdalės šalpos rateliui yra prisiuntę 
aukų: Glasgovo Vyrų Blaivybės D-ja — 4 
sv., Justinas Šidlauskas iš Chicagos — 5 
sv., Birmingham© lietuviai per B. Valterie- 
nę — 10 sv., Derbio lietuviai per V. Šližie- 
nę — 12.1.3 sv. ir Skautų Rajono Vadas s. 
J. Maslauskas — 10 sv.

Už prisiųstąsias aukas visiems reiškia
me padėką.

Prie DBLS-gos Rochdalės skyriaus įsteig
tas šalpos ratelis. Ratelio tikslas padėti 
skautei Nijolei Kutkutei ir jos šeimai, ku
rios tėvelis prieš metus mirė po sunkaus 
sužeidimo gatvėje. Byla labai neaiški, ir 
maža vilčių ką nors laimėti. Penkių asme
nų šeima turi pragyventi iš gaunamosios 
vienuolikos svarų pašalpos ir iš tos sumos 
dar mokėti namo skolą. Šios šeimos mate
rialinė padėtis labai bloga.

Nijolė yra gabi mokinė, ir jai dar vieneri 
metai baigti gimnazijai. Be to. ji vadovau
ja Manchesterio apylinkės skautėms ir 
apskritai yra aktyvi lietuviškoje veikloje. 
Kad ji galėtų tęsti mokslą, jai būtinai rei
kalinga parama.

Malonus tautieti, parodyk gerą širdį, pri
sidėk prie mūsų ratelio, arba pasiųsk dalį 
savo sutaupų. kurias mes panaudosime 
šiam tikrai geram tikslui.

Šalpos ratelio adresas: D. Banaitis. 31 
Selby St., Rochdale. Lane's.

Šalpos Ratelis

PAIEŠKOJIMAI
Poškaitls Jonas, gyvenęs Vokietijoj, ang

lų zonoje. Kėlės stovykloje, pats arba ži
nantieji apie jį prašoma rašyti Sofijai Ce- 
chonovičius. 4153 S. Campbell. Chicago. 
Ill. 60632. USA.

Puzinas, gyvenąs ar gyvenęs apie Del- 
heim Vokietijoje, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — rugp. 15 d.. Žolinė

je. šeštadienį, 7 vai. vakare, židinyje.
NOTTINGHAMAS — rugp. 16 d„ 11.15 

vai.. Židinyje.
DERBYJE — rugp. 16 d„ 11 vai.. Bridge 

Gate.
NOTTINGHAMAS — rugp. 23 d.. 11.15 

vai.. Židinyje.
BRADFORD — rugpiūčio 16 d„ 12.30 v.

►*******************+********i
TIK KĄ GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ:

Gimtinės dangus — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelėje šios dainos: 
„Jūra gimtoji", „Gimtinės dangus“ ir ki
tos.

Dainuojame su Rūta: Gražių dainelių. 
Buvo gera gaspadinė.

Lietuvos atsiminimų plokštelė: „Oi. ber
neli vientury, „Lietuva“.

Aldutės dainuoja — „Už jūrų, už kalnų“. 
„Aguonėlė“. „Augin močiutė dukrelę". „Ži
buoklės“. „O ramunėle, pasakyk". „Plau
kia sau laivelis".

Vaclovas Daunoras — „Dėdės Jono pol
ka“, „Jau saulutė leidos“.

Lietuviškos giesmės — „Tėve mūsų“ 
„Sveika Marija“. „Kad širdį tau skaus
mas“.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.

įvairios knygos, gintaras, tautiniais raš
tais staltiesės, lovatiesės, tautiniai rūbai, 
medžio drožiniai. Rašyti: „Dainora“. 14 
Priory Rd., Kew-Surrey.

NOTTINQHAMAS
ATOSTOGINĖ STOVYKLA JAUNIEMS 
Nuo rugpjūčio 23 d. popietės iki rugpiū-

VOKIETIJA
ATSISVEIKINO SU GIMNAZIJA

Vasario 16 Gimnazija atsisveikino su 
mokyt. Stepu Povilavičium-Vykintu. Jis 13 
metų dirbo gimnazijoj, dėstydamas litua
nistinius dalykus. Direktorius konstatavo, 
jog jis dirbo daug ir nuoširdžiai. Ypač sie
lojosi mokinių elgesiu. Padėkojo už pasi
aukojantį darbą, palinkėjo sėkmės ateities 
gyvenime ir prašė neužmiršti gimnazijos.

St. Povilavičius-Vykintas padėkojo kole
goms mokytojams ir mokiniams už bendra
darbiavimą. Atsisveikino su skaudančia 
širdimi, nes mėgo darbą ir mylėjo moki
nius. Tuos mokinius, kurie buvo jam nege
ri, prašė būti geresniais kitiems auklėto
jams. Visi turi įsisąmoninti, jog privalo 
dirbti ne mokytojams, bet sau. Tik tuomet 
lietuvių gimnazija taps pavyzdinga mokyk
la.

JONINĖS BIELEFELDE
Vis dažniau įvyksta Nordrheinwestfali- 

joje. gyventojų skaičiumi didžiausiame Va
karų Vokietijos krašte (lietuvių čia irgi 
nemaža esama), centriniai to krašto paren
gimai. kuriuos remia vyriausybė Duessel- 
dorfe. Tokia veikla pasidarė įmanomesnė 
nuo to laiko, kai prie Nordrheinwestfalijos 
(trumpai NRW) vyriausybės Duesseldorfe 
Vdkietijos Lietuvių Bendruomenės įgalio
tinio pareigas perėmė visų NRW lietuviš
kų apylinkių pasitikėjimą turintis G. Šim- 
kevičius iš Bocholto.

Joninės Bielefelde (birželio 20 d.) buvo 
NRW centrinis parengimas, kurį suorgani
zuoti apsiėmė Bielefeldo apylinkė. I šventę 
subruzdėjo gerokai per šimtą tautiečių iš 
įvairių miestų, — Bonn-Koeln apylinkės, 
kuri apima visą eilę didelių miestų. Huet- 
tenfeldo. Bremeno, Hamburgo ir kitur. Ne
maža buvo ir vietoje gyvenančių tautiečių. 
Iš svetur atvykusi didžiausia grupė buvo, 
be abejo, huettenfeldiškiai: be gimnazijos 
dainų ir šokių ansamblio, buvo matyti dar 
visa eilė asmenų. Paminėtini Vasario 16 
Gimnazijos direktorius V. Natkevičius ir 
keli mokytojai.

Šventę atidarė Bielefeldo apylinkės pir
mininkas Algis Pacevičius. Tai jaunas ir 
aktyvus visuomenės veikėjas, atkūręs jau 
savo laiku mirusią Bielefeldo apylinkę ir 
pritraukęs nemaža narių į Lietuvių Ben
druomenę. Paminėtina, kad A. Pacevičius 
yra buvęs Vasario 16 Gimnazijos mokinys. 
Reikia manyti, kad apie jį teks dar nema
ža girdėti visuomeninės veiklos srityje.

Po atidaromosios kalbos Vasario 16 
Gimnazijos direktorius V. Natkevičius su
teikė informacijų apie gimnaziją ir jos 
problemas. „Gimnazijos egzistenciją reikia 
laikyt stebuklu“, pasakė direktorius. Kvie
tė tautiečius parodyti daugiau pastangų di
dinant mokinių skaičių, kuris turi tenden
ciją mažėti („Kiekvieno lietuvio pareiga 
yra leisti vaikus į gimnaziją“). Gimnazijos 
mokslo lygis yra deramam aukšty. Čia di
rektorius nurodė, kad Baden-Wuerttem- 
bergo švietimo ministerija stato savo kraš
to abiturientams aukščiausius reikalavi
mus visoje Vakarų Vokietijoje. Tuos reika
lavimus išpildo ir Vasario 16 Gimnazijos 
abiturientai. Buvo paminėta ir naujo ben
drabučio statyba — po 3-4 metų bus ben
drabutis pastatytas. „Vokietija yra vienin
telė valstybė laisvajame pasaulyje, kuri 
remia lietuvybės išlaikymą“, dėstė toliau 
direktorius. Baigdamas savo kalbą, prašė 
tėvus pasvarstyti, ar nenusikalstama lietu
vybei, dėl menkniekių neleidžiant vaikų j 
gimnaziją.

Šioje vietoje tegul bus leista padaryti 
kritišką pastabą dėl per mažo mokinių 
skaičiaus. į kurį direktorius atkreipė klau
sytojų dėmesį. Mūsų žmonės Vokietijoje 
per mažai informuojami apie gimnaziją. Jų 
žinios tuo reikalu yra gana paviršutiniškos 
ir daugeliu atvejų neteisingos, ne kartą pa
sisavintos iš tokių asmenų, kurie, neturė
dami objektyvaus pagrindo apie gimnazi
ją, neigiamus gandus skleidžia. Tėvai, ne
turėdami gerų informacijų, be to, gyvenda
mi vokiškos aplinkos įtakoje, dažnais atve
jais nesiryžta leisti savo vaikų į lietuvišką 
gimnaziją. Vasario 16 Gimnazijos vadovy
bė. norėdama mokinių skaičių išlaikyti ar 
jį padidinti, turėtų susirūpinti planinga 
informacija ir verbavimu. Nepakanka iš
leisti prospektą ir vienur kitur su moki
niais pasirodyti. Gyvas kontaktas būtinai 
reikalingas. Tuomet galima tikėtis moki
nių prieauglio, nes mokyklinio amžiaus 
vaikų netrūksta Vokietijos lietuviuose, ku
rių yra arti 10.000. Gal dar keletą žodžių 
apie konkretų gimnazijos ryšį su visuome
ne, jei taip galima pasakyti: reguliarus 
gimnazijos mokinių pasirodymas įvairiose 
Vokietijos vietovėse, dalijant ta proga pro
pagandinę medžiagą ir vokiečių spaudos 
atstovus pakviečiant: mokiniams negalint 
atvykti, turėtų apylinkės gauti bent gerai 
pagamintų ir ne per ilgų reklaminių filmų, 
kurie neturėtų būti per daug seni. Kas me
tai turėtų būti susukamas naujas filmas. 
Tai būtų ne tik informacinė ir reklaminė 
medžiaga, bet ir archyvinė dokumentacija: 
stengtis tuose miestuose, kur gyvena dau
giau lietuvių, suteikti vietos vokiečių laik
raščiams tinkamai paruoštos medžiagos: 
gimnazijos vadovybė ar tam reikalui suda
ryta komisija turėtų prašyti apylinkių val
dybas sudaryti gimnazijai pasirodyti gali
mybę. nes kai kurios apylinkės pačios ne
siima iniciatyvos: turėtų reguliariai būti 
leidžiamas gimnazijos informacinis-rekla-

čio 30 d. vidurdienio prie Židinio vyksta 
jaunučiams ir jauniams atostoginė stovyk
la. Visoms astuonioms dienoms viskas te
kainuoja 3 sv. 10 š.

Užsirašyti ne vėliau kaip iki rugpiūčio 
8 d. pas kun. S. Matulį, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AII. Te- 
lef. 85738.

BIRMINQHAMAS
MIRĖ P. ANDRIUKAITIS

Liepos 12 d. po sunkios ligos mirė Pra
nas Andriukaitis. Liepos 17 d. apie 50 pa
žįstamų ir draugų palydėjo Praną į amžino 
poilsio vietą, paskandindami kapą vainikų 
jūroje.

Pranas Andriukaitis buvo gimęs 1898 m. 
sausio 13 d. Slavikuose. Kidulių valsčiuje. 
Nors pašauktas stojo į kariuomenę, bet da
lyvavo neviename nepriklausomybės kovų 
mūšyje.

Kai rusų kariuomenė pastarojo karo me
tu priartėjo. Pranas su šeima pasitraukė į 
Vokietiją, o iš jos atsikėlė į Angliją. Velio
nis visą laiką dirbo miesto dujų gamyklo
je. Kai mirė. Dujų įstaigos valdyba atsiun
tė žmonai gilią užuojautą.

Velionis mirė dėl kraujo sutrikimo. Ku
rį laiką sirgo namuose. Kai liga susikomp

likavo, buvo bandyta operuoti, bet ir po 
operacijos sveikata nebegalėjo grįžti į nor
malią padėtį. O velionio visos svajonės bu
vo: „Su žmona abu rankas susiėmę grįšime 
į Lietuvą“. Bet iškeliavo Pranas vienas į 
Dausas be žmonos, ten jis bus susitikęs vi
sus lietuvius iš Slavikų ir iš tolimo Sibiro... 
Jo kūną palaidojom čia. Anglijoje. Bir
mingham© miesto Witton kapinėse. Pamal
das atlaikė ir kapą pašventino kun. A. Ge- 
ryba. prie kapo tarė žodį Jonas Zokas iš 
Derbio, primindamas, kad a. a. Pranas bu
vo geras lietuvis, rėmė visus lietuviškus 
reikalus, ir jo namai buvo atdari kiekvie
nam lietuviui. Tai buvo žmogus su visomis 
geromis savybėmis, ir mes šiandieną gaili
mės jo netekę. Vienintelis sūnus žuvo per 
karą. Liko nuliūdusi žmona Ona, vieninte
lė iš šeimos.

Velionis visą laiką priklausė DBLS Bir
mingham© skyriui.

Pranai, ilsėkis ramybėje. Nors ir sveti
ma čia šalelė, bet ji tau nebuvo bloga.

Šateikis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS ANGLIJOS RAJONO 21 VASAROS

SKAUTŲ STOVYKLOS APYSKAITA

1970 m. rugpiūčio 4 d.

PAJAMOS
Aukos ....................................  £211.19.2
Stovyklautojų mokestis .............. £161.10.0
Iš viso .............................................. £373.9.2

IŠLAIDOS
Maistas.......................................... £229.0.1
Kelionės........................................ £42.0.0
Parama šeimai ir atstovui ........ £25.0.0
Reprezentacijai .......................... £15.0.0
Smulkios išlaidos..............................£24.0.0
Iš viso ........................................ £335.0.1

PAJAMOS.................................. £373.9.2
IŠLAIDOS .............   £335.0.1
LIKUTIS.......................................... £38.9.1 

PASTABOS. Stovyklavo 74 asmenys. 
Pilną savaitę stovyklavo 54 asmenys. 10 
asmenų stovyklavo nepilną savaitę. 5 sve
čiai: 2 iš JAV. 1 iš Prancūzijos. 1 iš Vokie
tijos ir 1 iš Anglijos. 5 atleisti nuo stovyk
linio mokesčio. 2 susimokės vėliau.

£38.9.1 likutis pervedamas į bendrąją 
rajono kasą ir bus sunaudotas rajono rei
kalams ir sekančios vasaros skautų sto
vyklai?

Skautiškas ačiū rėmėjams.
s. J. Maslauskas

Stovyklos Viršininkas

minis leidinys, nors ir rotatorium spaus
dintas, kuris būtų siuntinėjamas visiems 
tėvams, turintiems mokyklinio amžiaus 
vaikų. Pagaliau kreiptinas didelis dėmesys 
į argumentaciją, kodėl vaikus reikia leisti 
į lietuvišką gimnaziją, o ne kitokią. Aišku, 
tokie dalykai kainuoja. Tačiau jei norima 
mokinių skaičių padidinti, reikalingos iš
laidos. Tam reikalui turėtų atsirasti pini- 
gų.

I Eielefeldą atvykusi gimnazijos moki
nių grupė gražiai pasirodė su šokiais (Len
ciūgėlis. Kepurinė, Lėlių šokis, Nemunėlis 
ir Mikitienė) ir dainomis (Grįšim, grįšim, 
Oi kas sodai, Linelį raunu ne viena, Batu
kai ir kt.) ir deklamacijomis. Publika buvo 
tikrai sužavėta. Užsimezgė ryšys tarp Bie
lefelde susirinkusių tautiečių ir gimnazi
jos. Jam nereikėtų leisti nutrūkti. Buvo 
dar parodytas ir filmas apie gimnaziją, tik, 
deja, kiek per ilgas ir dalinai jau pasenęs.

Programoje dar gerai pasirodė Bonn- 
Koeln apylinkės kvintetas „Baltija“ su ke
turiomis dainomis. Kvintetas, reikia pasa
kyti, paskutiniu laiku padarė gerą pažan
gą-

Susirinkusius tautiečius dar karštais žo
džiais sveikino iš Hamburgo atvykęs kun. 
V. šarka („Atvykau ne paparčio žiedo ieš
koti, bet lietuvių pamatyti“. Tik lietuvių 
dėka esu šiandien lietuvis“).

Iki vėlyvos nakties turėjo tautiečiai pro
gos lietuviškoje nuotaikoje pasilinksminti 
ir kai kurie gal paparčio žiedo paieškoti.

K. Dikšaitis

VOKIEČIAI IR PABALTIEČIAI 
PASMERKĖ TARPTAUTINU NETEISYBĘ

Birželio 20 d. Tholey/Saar įvyko 1953 
m. birželio 17 d. sukilimo Berlyne 17-ųjų 
metinių minėjimas, kurį organizavo Lais
vųjų piliečių sąjūdis, pirmininkaujamas 
„Stimme der Freiheit" redaktoriaus Fr. 
Fritsch. Jis iškilmes ir atidarė, pasveikin
damas svečius ir primindamas susirinkimo 
prasmę, ir pakvietė tarti žodį estų, latvių, 
lietuvių ir bulgarų atstovus. Lietuvių var
du kalbėjo Vokietijos LB valdybos vice
pirmininkas kun. Br. Liubinas, prisimin
damas. kad lietuvių tautai jau 30 metų yra 
atimta laisvo apsisprendimo teisė. Minėji
mo centre buvo Saaro krašto teisingumo 
ministerio A. Becker paskaita apie 1953 m. 
birželio 17 d. ir jos reikšmę prispaustųjų 
tautų laisvei, laisvam apsisprendimui ir 
žmonių teisėms. Viena įdomiausių paskai
tininko minčių buvo ta. kad komunizmas 
save tebelaiko vienintele išganymą nešan
čia religija. Komunistams tarptautinės su
tartys tai tik pereinamosios fazės, kol bus 
galima visur pasiekti tikslą — įgyvendinti 
komunizmą.

Iškilmės baigtos Vokietijos ir trijų Pa
baltijo tautų himnais.

(VKV Inform.)

MIRUSIEJI
Lidija Gružienė, VLB Bad Zwischenah- 

no apylinkės narė, mirė gegužės 10 d. Pa
laidota Bad Zwischenahno kapinėse gegu
žės 17 d.

Velionė buvo gimusi 1907 m. vasario 4 
d. Kaune.

Adomas Pūdimaitis (Adam Pudimait), 
VLB Mainzo apylinkės narys, mirė gegu
žės 19 d. Heidesheime/Rh. Palaidotas vie
tos kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1894 m. gruodžio 
24 d. Patašinės kaime, Marijampolės valse, 
ir apskr. 1941 m. repatriavo Vokietijon. 
Buvo apgyvendintas Pomeranijoje. 1945 
m. atėję sovietai išvežė darbams į Rusiją, 
bet tuoj susirgusį vidurių šiltine vėl pa
leido. Nusilpęs grįžo pas šeimą. 1947 m. Po
meranijai atitekus Lenkijai, Pūdimaitis su 
šeima buvo išvarytas į Vokietijos Rytų zo
ną, kur daug vargo patyrė. Vėliau per Ber
lyną atvyko į Bavariją, o iš ten į Uhlenbor- 
ną/Rh. ir galiausiai į Heidesheimą/Rh.

Gracijonas Stankevičius mirė 1970 m. 
birželio 14 d. Kaiserlauterne ir ten palai
dotas birželio 18 d. Laidojimo apeigas atli
ko kun. Br. Liubinas.

Velionis yra gimęs 1921 m. vasario 17 d. 
Radvilišky. Vokietijoje yra gyvenęs Man- 
mingene. dirbęs 8591 LS lietuvių kuopoje 
Schwetzingene ir galiausiai Kaiserslauter- 
ne.

VALGOMI ŽIOGAI
Žiogus žmonės valgo Pietų Afrikoje. 

Rodezijoje ir kai kuriose Europos vietose.
Pernai Rodezijoje ir ypač jos sostinėje 

Salisburyje smarkaus lietaus metu milijo
nai žiogų prikrito gatvėse. Afrikos šeimi
ninkės prisirinko jų maišais, o paruošiami 
jie šitaip: pirmiausia ištraukia sparnus ir 
kojas ir dar gyvus sumeta į karštą aliejų 
keptuvėje; o kai žiogai paruduoja ir pasi
daro traškūs, tada jau valgoma.

TOS MĖSOS NEVALGYTŲ
Vakarų pasaulyje žmonės ėmė rūpintis, 

kad chemikalų vartojimas yra taip plačiai 
paplitęs agrikultūroje ir maisto gamyboje.

JAV sveikatos ministerijos apskaičiavi
mu. vidutinis amerikietis suvartoja per 
metus maždaug 3 svarus chemikalų maiste 
ir gėrimuose.

Britanijos lordų rūmuose, kalbėdamas 
apie chemikalų žalą sveikatai, lordas Ša'k- 
letonas net taip vaizdingai pasakė: „Man 
rodos, kad Polinezijos kanibalas nevalgytų 
amerikiečių, nes jie pilni D. D. T. milte
lių“
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