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BENDRAVIMAS IR SAVIGARBA
Atsakydamas j „Akiračių" anketą (1970 

m. Nr. 4), „Varpo" redaktorius Antanas 
Kučys dėl bendravimo su Lietuva, be kita 
ko. rašo:

„Šio tariamo bendravimo su pavergta 
Lietuva krizėje aš matau per daug pagie
žos, per daug neapykantos saviesiems, per 
daug miesčioniško snobizmo, per daug ma
nierų ir veidmainiavimo.

„Pavienių asmenų ar net ir tam tikrų or
ganizacinių vienetų bendravime su Lietu
vos administracinėmis įstaigomis nieko 
pragaištingo neįžiūriu, jei nėra išduoda
mas laisvės ir nepriklausomybės siekimas. 
Pats pasikalbėjimas kaip toks, pavienis ar 
grupinis, su įvairiais dignitoriais iš paverg
tos Lietuvos, kad ir atsiųstais čia su tam 
tikra misija, jokios kaltės negali turėti. Ir 
reikia su jais kalbėtis. Kas čia bloga, jei 
net visas ekskursantų (kabutėse ar be jų) 
būrys buvo priimtas lietuviško dienraščio 
redakcijoje? Bet jau kitas dalykas, jei to
kiuose susitikimuose neduodama svečiams 
aiškiai suprasti, kas mes esame ir ko mes 
siekiame. Jau kitas dalykas, kai tokiuose 
pasikalbėjimuose, kartais net svečiams ste
bintis, imama šaipytis iš mūsų bendrinių 
organizacijų ir jų veikėjų. Jau kitas daly
kas. kai su pasityčiojimu vaduotojais pra
vardžiuojami Lietuvai laisvės siekiantieji 
žmonės. Ir niekas neužginčys, kad tokių 
reiškinių būna susitikimuose. Čia jau blo
gai".

Kitoje savo atsakymo vietoje A. Kučys 
rašo:

„Lietuvoje pasirodė kai kurių egzilų kū
riniai. Be mirusių Fausto Kiršos ir Algi
manto Mackaus, iš gyvųjų ten debiutavo

SEPTYNIOS dienos
Baletininkė nutarė pasilikti

Po 6 savaites Londone užtrukusių gas
trolių, kai reikėjo ruoštis važiuoti jau šok
ti į Olandiją, Leningrado garsiojo Kirovo 
baleto viena pagrindinių šokėjų, Natalija 
Makarova, paprašė leisti jai pasilikti Bri
tanijoje. Leidimas pasilikti buvo duotas.

To paties baleto šokėjas Nurejevas pasi
liko Britanijoje jau 1961 m.

Antrasis toks
Spalio mėn. pradžioje Prancūzijos prez. 

Pompidou važiuoja į Sov. Sąjungą, ir jam 
ten bus leista aplankyti sovietinį erdvės 
centrą Baikonūre ir mokslinį centrą vaka
riniame Sibire — Akademgorodą.

Baikonūrą iki šiol yra lankęs tik vienas 
užsienietis — 1966 m. prez. de Gaulle‘is.

Neturtingųjų priekaištai sovietams
Ženevoje vykstančiame J. Tautų preky

bos ir ūkinės pažangos komisijos posėdyje 
sovietinio bloko kraštai pakaltino Europos 
Ekonominę Bendruomenę, kad ji daranti 
visokias kliūtis augti tarptautinei preky
bai, kas ypač atsiliepia ūkiškai atsiliku- 
siems kraštams.

I tokį kaltinimą atsakė ne tik tiesiogiai 
paliestieji kraštai, bet ir ūkiškai atsiliku-

■ šiųjų atstovai. Jie nurodė, kad nesijaučią 
skriaudžiami, neprašę sovietinius kraštus 
užtarti juos ir galį pasakyti, jog sovietiniai 
kraštai po ilgų derybų pasiūlą tik kultūri
nės srities sutartis.

Marksistas prezidentu
Čilė prezidentu išsirinko marksistą, vadą 

koalicinės Socialistinės vienybės sąjungos, 
kuriai priklauso ir komunistų partija, Sal
vadorą Allendę. Išrinkimą dar turės tvir
tinti parlamentas spalio 24 d.

Kol kas netikima, kad kariuomenė sku
bėtų nuversti tokio žmogaus sudarytą vy
riausybę, nes kariuomenės vadas pareiš
kęs. kad reikia žiūrėti, idant būtų vykdo
ma konstitucija.

Rinkimai Švedijoje
Parlamento rinkimai Švedijoje numatyti 

rugsėjo 20 d.
Kraštą jau 38 m. valdo socialdemokratai.

Lėktuvų grobikai
Sekmadienį, rugsėjo 6 d., net keturi ke

leiviniai lėktuvai arabų partizanų buvo pa
grobti — jiems įsakyta, kur skristi ir nusi
leisti.

Vienas nusileido Londone, bet jame už
puolikas buvo nušautas, jo bendradarbė 
sužeista, ir patarnautojas ir pora keleivių 
sužeista.

Drausmė partijoje
' V. Vokietijos laisvųjų demokratų parti
ja nutarė išmesti iš narių savo parlamento 
narį Zoglmaną, kuris organizuoja dešinių
jų sąjūdį prieš dabartinę krašto vyriausy- 

Kostas Ostrauskas. Jonas Mekas, o Marius 
Katiliškis pristatytas su pilnai perspaus
dintu romanu Miškais ateina ruduo. Į kny
gų rinką jo išleista net 25.000 egzempliorių 
ir, reikia manyti, jau visi yra išparduoti. 
Rašytojas, žinoma, tuo didžiuojasi. Ir tai 
visai suprantama, nes tam yra ir kuriama. 
Kūrinys grįžta į tautą, kuriai jis buvo skir
tas. Dėl kūrinių grįžimo ir mes kartu su 
rašytojais džiaugiamės. Tik ramybės ne
duoda mintis, kad kartu kažko ir neteko
me. Patyrimas sako, kad tarimasis ir susi
tarimas su sovietinėmis, kad ir lietuviškai 
kalbančiomis. įstaigomis veda prie kurtu
mo ir nebylumo įsipareigojimo. Ir dėl to 
mes jaučiame, kad mūsų rezistencijos 
grandinė dar vienoj vietoj trūko. Mūsų 
baimė dar didesnė, nes gali būti nutildyti 
tie, kurių balsas galingesnis.

„Mane stebina keistas reiškinys. Kai 
anapus geležinės uždangos esantieji rašy
tojai stengiasi išsiveržti iš tos sąžinę kon
troliuojančios ir žmogiškumą niekinančios 
viešpatijos, kai jau ne vienas rusų rašyto
jų pasirenka kalėjimą arba katorgą... dau
giausia privilegijuoti žmonės didelės rizi
kos kaina ten stengiasi praplėšti tylą. — 
kai kurie mūsų rašytojai laisva valia dva
siškai, neskaitant jau Margerį ir Mikuckj, 
užsisklendžia. Sakau užsisklendžia, nes pa
sitarimai, jei tokie esti, neišvengiamai ve
da, kad ir nerašyto, įsipareigojimo kurtu
mui ir nebylumui Lietuvos laisvės reikale. 
Čia kai kas šūktelės, kad tai jau politika, 
tai jau emigrantiškas konservatumas bei 
atsilikimas. Juk ir tokių savo tarpe turime. 
Gerai, tat vietoj Lietuvos tebūnie papras
čiausia žmogiškoji laisvė, nuėmus nuo jos

bę. O joje dalyvauja ir laisvieji demokra
tai.

Nusiplovė rankas
V. Berlyne demonstracijas buvo suruošę 

vokiečiai, kilę iš Lenkijai priskirtųjų kraš
to dalių.

Bet šįkart jau nebedalyvavo Berlyno se
nato nariai, ir rengėjai negavo pašalpos.

Šantažas
Nusivarę du lėktuvus su keleiviais į Jor

daną, palestiniečiai grasino susprogdinti 
viską, jei nebus įvykdyti jų reikalavimai.

O jie reikalauja paleisti Londono aero
drome suimtąją sužeistą palestinietę, Švei
carijoje ir Vokietijoje kalėjimuose laiko
mus kelis palestiniečius už teroristinius 
veiksmus, senatoriaus Kennedžio žudiką ir 
Izraelio kalėjimuose laikomus arabus, ku
rių esą apie 3.000.

Beje, vienas arti 9 mil. svarų kainavęs 
lėktuvas Kaire teroristų buvo susprogdin
tas.

Kas dalyvaus sukaktį minint?
Spalio 24 d. sukaks 25 metai, kai įsteigta 

Jungtinių Tautų organizacija.
Apie tą metą į J. Tautas New Yorke ža

da atvažiuoti Izraelio Meir, Britanijos 
Heathas. Vokietijos Brandtas ir Sov. Są
jungos Kosyginas.

Dar vienas lėktuvas
Palestiniečiai arabai dar pagrobė vieną 

lėktuvą, šįkart britų, ir su visais keleiviais 
nusivarė į Jordaną, kur kiti du yra.

Tarptautinis Raudonasis Kryžius ėmėsi 
tarpininkauti, kad būtų išpildyti grobikų 
reikalavimai ir kad nebūtų įvykdytas gra
sinimas susprogdinti lėktuvis su visais ke
leiviais, kurių yra daugiau kaip 300.

Kovos Amane
Jordano sostinėje Amane nuolat vis pra

siveržia žiaurios kovos tarp krašto kariuo
menės ir stiprias pajėgas ten turinčių pa
lestiniečių partizanų.

Kariuomenės ir partizanų vadai yra 
griežtai įsakę sustabdyti kovas, bet yra ne
klusnių dalinių.

Profesoriai iš partijos
75 buvę Čekoslovakijos komunistų parti

jos instituto profesoriai buvo išmesti iš 
partijos, kaip buvę Dubčeko šalininkai ar 
nereiškę protesto prieš jo politiką.

Paleidžiamas Danielis
Tvirtinama, kad iš koncentracijos sto

vyklos būsiąs paleistas Julius Danielis. ku
ris buvo nuteistas 1966 m. penkeriems me
tams už savo knygų spausdinimą užsie
niuose.

Tik jam nebus leidžiama grįžti gyventi j 
Maskvą.

Jo žmona už protestus ištremta i Sibirą.

visus istorinius, etninius ar socialinius ke
valus. Laisvė būti žmogumi; laisvė ir lie
tuviui, gyvenančiam pavergtoje Lietuvoje, 
būti žmogumi.

„Nepriekaištauju ir nekaltinu, tačiau sa
vo meno kūrėjus esame linkę laikyti di
džiųjų bei žmogiškųjų siekimų avangardi- 
ninkais. Norime juos matyti tokioj pačioj 
dvasinėj aukštumoj, kaip ir didžiuosius ki
tų tautų menininkus. Prisiminkime žy
miuosius egzilus. Jų tarpe kad ir Pablo Ca
sals ir Pablo Picasso. Ispanija būtų laimin
ga, kad jie grįžtų į savo tėvynę. Bet didieji 
egzilai atsako Franco rėžimui: „Ne! Jūs 
egzekucijos šūviais nužudėt Garcia Lorca. 
Jūs ant savo sąžinių turite daug pralieto 
kraujo ir kentėjimų. Laisvė pas jus ir da
bar supančiota“.

Prisiminęs prieš keletą metų M. Katiliš
kio pasakytus žodžius apie didumą nepri
tekliuje, A. Kučys šitaip rašo, kaip mes. 
padoriai laikydamiesi, galėtume atsakyti:

„Egzilėje esame linkę ieškoti dvasinės 
atramos bei tvirtumo ne vien tik pas tuos, 
kurie mums sako prakalbas ir vadovauja 
organizacijoms. Mūsų žvilgsniai nemažiau 
krypsta ir į rašytojus, kurie visais laikais 
buvo vieni svarbiausių dvasinio gyvenimo 
formuotojų. Iš jų laukiame kažko didinges
nio. kažko laiko siūbavimuose patvaresnių. 
Niekas neturi teisės vadinti mus atsilikė
liais. jei iš savo egzilų rašytojų tikimės to
kio atsakymo sovietiniams pareigūnams iš 
pavergtos Lietuvos: „Jūs atstovaujate re
žimui, kuris bestiališkai nužudė poetą Ka
zį Jakubėną. Jūs kalbate vardu tų, kurie 
yra kalti dėl daugelio mūsų rašytojų per
gyventų fizinių bei dvasinių tortūrų. Visa 
lietuvių tauta per daug išliejo kraujo ir 
ašarų, kad mes. būdami laisvi egzilėje, ga
lėtume su jumis kalbėti su užčiauptomis 
burnomis. Jūs galite įsileisti pas save tik 
tai, kas nepakenkia jūs atstovaujamai sis
temai ir jūsų pavergėjams — bolševikams 
rusams. Jūs neįsileidžiate raštų, kuriuos 
pavergta tauta priimtų kaip balzamą. Jūs 
pasirenkate iš mūsų kūrybos ne tai, kas 
yra geriausia, bet kas yra priimtina jus pa
vergusiai komunistų partijai — klusniai 
Maskvos įsakymų vykdytojai. Ne, mes ne
galime su jumis tartis, kol tokia kalba 
reiškia lūpų užantspaudavimą žodžiui, dėl 
kurio mes pasirinkome egzilę. Grįžti su sa
vo kūryba į tautą yra mūsų svajonė, ta
čiau mes negalime išduoti savo egzilės 
prasmės. Rubrikoną mes jau seniai esame 
perėję. Egzilėje pasiliko didelė mūsų gyve
nimo dalis. Ateities vizijoje mes matome 
geresnį pasaulį ir jame laisvą Lietuvą, į 
kurią grįš mūsų kūriniai“.

„Tokių šviesių žodžių norėtume ūkano
toje dabarties kasdienybėje. Jie daugiau 
mums reikštų, negu nepriklausomybės mi
nėjimų kalbos ar veiksnių atsišaukimai. 
Mes sustiprintume tikėjimą, kad mūsų me
no kūrėjai yra didžiųjų tautos ir žmonijos 
idealų avangarde. Deja, tai gal būt, tėra 
tik viena iš daugelio egzilinės buities sva
jonių. Svajonė, kad mūsų rašytojai būtų 
dideli žmonės. Gyvenimas tačiau yra ki
toks. Realybė niekam nėra taip apgaulin
ga. kaip egzilui“.

Mūsų miškų broliai savo krauju aplaistė 

Tėvynės laukus. Prisidėkime bent pinigine 

auka prie tolimesnės laisvės kovos. Siųs
kim ją Tautos Fondui!

PAGROBTŲJŲ LIKIMAS
Nelaukdami, kol baigsis nustatytasis lai

kas reikalavimams įvykdyti, palestiniečiai 
teroristai iš savo pagrobtųjų trijų lėktuvų 
atsirinko 40 įkaitų, daugiausia Izraelio pi
liečių ir amerikiečių, ir nusigabeno juos 
kažkur dykumos gilumon, o kitus keleivius 
paleido ir visus lėktuvus susprogdino.

Palestiniečių partizanų organizacijų 
centro komitetas reikalavo, kad visi kelei
viai būtų paleisti ir lėktuvai grąžinti. Ka
dangi tą grobimą įvykdęs Populiarusis 
frontas nepaklausė, tai jis išmestas iš cent
ro komiteto, kaip kenkiąs kovos reikalui.

Grobikų reikalavimus grąžinti nusikal
tusius teroro veiksmais arabus sutinka 
vykdyti visi kraštai. Abejonių yra dėl Iz
raelio. kuriam esą statomi didžiausi reika
lavimai.

DBLS Coventrio Skyriaus nariui 
JUOZUI MERKEVIČIUI IR JO ŠEIMAI 

dėl jų mylimo sūnaus Vyto 
tragiškos mirties liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame 

giliausią užuojautą.

SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI

NEPATINKA IR JAUNIEJI
„Komj. Tiesa" (rugp. 4 d. plačiai citavo 

„Metmenų" žurnale JAV paskelbtąsias 
mintis ir K. Baublio. Anglijoje, teiginius. 
L. Stasiūnas nurodė, kad emigracijoje gi
musi „jaunoji karta vis labiau suvokia, kad 
skambūs kai kurių emigracijos atstovu žo
džiai apie patriotizmą slepia naivias ir be
viltiškas iliuzijas".

Vis dėlto Stasiūnas nepatenkintas ir ta 
jaunąja karta, nes. esą. „kai kurie jaunie
ji intelektualai, kritikuodami senąją bur
žuazinių nacionalistų politiką, puoselėja 
'vadavimo' koncepciją, kuri neslepia sieki
mo infiltruoti į Lietuvą buržuazinę ideolo
giją“.

Teigiama, kad toks metodas —• ne origi
nalus ir kad jis „neišvengiamai veda į to
kią pat kritikos ugnį, kokioje senieji ‘va
davimo1 politikieriai atsidūrė kai kurių 
jaunųjų intelektualų akivaizdoje“. (ELTA)

STUDENTŲ SKAIČIAI
Šį rudenį j aukštąsias mokyklas okup. 

Lietuvoje-stoja apie 11.770 pirmakursių — 
naujųjų studentų. Iki rugpjūčio 1 d. visoje 
Lietuvoje buvo įteikti pareiškimai, ir jau
nuoliai jau buvo pasirinkę specialybes.

„Tiesa“ (Nr. 171) informavo, kad dau
giausia jaunuolių domėjosi „gyvenimo pa
tikrintomis specialybėmis“, kaip prekyba, 
pramonės ūkiu, teise, medicina (ypač far
macija), lituanistika, istorija. Tačiau „kaž
kodėl jaunimo didelio dėmesio“ nesusilau
kia fizika ir matematika. Abiturientai ne
siryžta stoti į naujas specialybes, ir trūks
ta kandidatų tokiose specialybėse: valdy
mo sistemų automatizacijoje, taikomoje 
matematikoje ir televizijos režisūroje. Be 
to, Lietuvos jaunimas per mažai domisi 
elektronika, laivų statyba bei remontu, ri. 
šamųjų medžiagų technologija, melioraci
ja, durpių arba linininkystės mašinomis 
bei technologija ir kt. (ELTA)

— JAV didžiulį susirūpinimą kelia tai. 
kad jautienoje, šarvus turinčioje žuvyje ir 
viščiukuose vis dažniau pradedama užtikti 
sveikatai pavojingi kiekiai gyvsidabrio, 
švino ir aršeniko, o visa tai dėl to, kad už
teršiamos upės ir gyvuliai ir paukščiai pe
nimi, pavyzdžiui, gyvsidabriu nuo grybo 
valytais grūdais.

— Pagal Belgrado laikraščio pranešimą, 
vidutiniškai jugoslavų šeima per metus be
veik dvigubai tiek išleidžia alkoholiui kaip 
maistui.

— Trys alžyriečiai užgrobė Alžyro ben
drovės lėktuvą su visais keleiviais ir pa
reikalavo, kad nugabentų juos „į tikro so
cializmo kraštą“ — Albaniją, bet Albanija 
griežtai atsisakė duoti leidimą lėktuvui nu
sileisti bet kuriame savo aerodrome, ir vy
rukai tada pasitenkino Jugoslavija.

— Kovodama su vasarvietėse riaušes ke
liančiu jaunimu. Britanijos policija Rhyl 
mieste nuavė apie 250 vadinamųjų skin
heads, dėvinčių spardyti užpultiesiems ge
rai pakaustytus batus, ir išlaikė tą jų 
apavą visą šeštadienį iki vakaro, kol atėjo 
laikas jiems išvažinėti.

— Švedijoje nuo sekančių metų pradžios 
įvedama nauja darbo tvarka pašauktie
siems į kariuomenę: jų darbo savaitę su
darys 5 dienos, ir kas 8 savaitės jie gaus 3 
laisvas dienas.

— Neues Deutschland rašo, kad kas tre
čias Rytų Vokietijos gyventojas esąs per
dėtai nutukęs ir kad vidutiniškai sunau
dojama 50 procentų daugiau riebalų negu 
reikia, dėl to kyla ekonominiai nuostoliai, 
kurių susidarą krašte daugiau kain už 66 
mil. svarų per metus už maistą ir praleidi- 
nėjamas darbo dienas.

— Vienoje. Austrijoje, metams kalėti nu
teistas čekas uranijaus kasyklos pareigū
nas, kuris sužeidė lakūną, versdamas ji 
nurodytoje vietoje nusileisti, o bėgęs jis 
nuo griežtos komunistės savo žmonos, 
kuri auklėja jų mažametes dukteris ne 
taip, kaip jis norėtų.

— Vatikano spaustuvės 200 darbininku 
trims valandoms buvo sustabdę darba ir 
pradėjo vėl dirbti, kai buvo pažadėta 
svarstyti reikalavimą dėl neprimokėto at
lyginimo ir tvarkingos darbo sutarties.

— Samaritiečių organizacijos pirminin
kas nurodo, kad Anglijoje ir Valijoie ma
žėja savižudžiu skaičius (1963 m. — 5.714. 
1969 m. — 4.370), kai ta organizacija iš
plėtė savo veiklą.

— Tvirtinama, kad Graikijoje nuo 1967 
m„ kai valdžią perėmė karininkai, dar nėra 
buvę nė vieno streiko, nors teisė streikuoti 
nėra panaikinta, o visas reikalas esąs tas. 
kad vyriausybė sprendžia darbo srities ne
susipratimus ir visada palaikanti darbinin
kus. ne darbdavius.

— Išgėręs per tris valandas 72 puodukus 
arbatos, britas Peasley apalpo ir turėjo iš
kristi iš varžybų, kas daugiau išgers, o jam 
ir tetrūko iki pasaulinio rekordo tik 8 puo
dukų.

AGRESIJA
Rugpjūčio 28 d. „The Scotsman" išsi

spausdino Max Wilde straipsnį, kuriame 
nupasakojama agresijos aptarimo ironija.

Agresijos aptarimas buvo pradėtas 
svarstyti Tautų Sąjungos 1923 m. Dabar 
jau 18 metų jį svarsto atitinkamos J. Tau
tų komisijos, bet aptarimo vis tiek nėra.

Straipsnio autorius prisimena specialios 
komisijos posėdį Ženevoje 1968 m. Tada, 
sako. Izraelis buvo pakaltintas agresija 
prieš tris arabų valstybes 1967 m. Portuga
lija buvo pakaltinta agresija prieš Mozam- 
giką. Angolą ir kitas kolonijines teritori
jas. Rodezijos ir Pietų Afrikos vyriausy
bės buvo kritikuojamos, kad neleidžia tų 
kraštų gyventojams patiems apsispręsti. 
JAV buvo pakaltintos agresija Vietname, 
Pietų Amerikoje, Kuboje. Panamoje ir Do
minikos respublikoje, šiaurės Vietnamas 
buvo kaltinamas agresija prieš Pietų Viet
namą ir Laosą ir kad tai agresijai jis nau
dojosi Sov. Sąjungos parama. Sov. Sąjunga 
tiesiogiai buvo pakaltinta agresija prieš 
Suomiją, Estiją, Lietuvą, Vengriją ir Čeko
slovakiją.

Pagal M. Wilde, išvada iš tų kaltinimų: 
„Nėra nė reikalo sakyti, kad visi tie ap
kaltintieji neprisipažino kalti tuo, ko jie 
negali aptarti".

MIRĖ II. RADAUSKAS
Rugpjūčio 27 d. Vašingtone. JAV, mirė 

poetas Henrikas Radauskas, vos peržengęs 
60-ties metų slenkstį.

DVI DAKTARĖS
Birutė Paltarokaitė medicinos daktarės 

laipsnį įsigijo Mainzo universitete š. m. 
birželio mėn.

Gimusi 1941 m. lapkričio 10 d. Vokietijo
je gyveno ir mokslus ėjo motinos Sofijos 
rūpestingai globojama. Lankė ir baigė vo
kiečių gimnaziją. Studijavo Mainzo univer
sitete mediciną. Praktiką atlieka Muenste- 
ry/Westf.

Birutė Paltarokaitė ir jos mama Paltaro- 
kienė yra Vokietijos liet, bendruomenės 
Mainze narės.

Regina Sakalauskaitė, gimusi 1941 m. 
spalio 10 d. Kaune. Pradžios mokyklą lan
kė Neustadte ir Diepholze, Vak. Vokietijo
je. Mokėsi Vasario 16 gimnazijoj Diephol
ze ir Huettenfelde, kurią baigė 1961 m. 
Priklausė ateitininkams ir skautams. Buvo 
pakelta į paskiltininkes. Dalyvavo gimna
zijos chore ir tautinių šokių grupėje. Jai 
talkininkavo ir vėliau.

Gamtos mokslus studijavo Muencheno 
universitete. Buvo Lietuvių studentų są
jungos narė, renkama į valdybas — ėjo 
sekretorės ir iždininkės pareigas. 1968 m. 
įsigijo diplom. biologės, o 1970 m. — Dr. 
rer. nat. laipsnį. Pasiryžusi tęsti moksli
nius darbus. (VKV Inform.)

SUGADINO SPEKTAKLI
„Tiesa“ rašo, kad Čikagos teatre buvo 

sužlugdytas pirmasis Igorio Moisejevo va
dovaujamo Sov. Sąjungos akademinio liau
dies šokių ansamblio koncertas. Spektak. 
lio metu į orkestrą iš balkono buvo numes
tos dvi kanistros su ašarinėmis dujomis.

Sov. Sąjungos ansamblio koncertas turė
jo būti atšauktas.

KO RASČIAUSKAS VERKĖ?
„Naujienos“ rugpjūčio 5 d. išsispausdino 

Vlado Rasčiausko įspūdžius iš Japonijoje 
suruoštosios tarntautinės parodos. Jis ten 
buvo patekęs, kai dainavo V. Noreika. Pa
siklausęs dainavimo, ypač „Lietuva bran
gi. mano tėvyne“, jis apsiverkęs.

Japonai ypač ploję dainai „Bernužėli, 
nesvoliok“.

Apsiverkęs, pasveikinės dainininką ir 
pakvietęs jį ir kitus nrovramoie dalyvavu. 
sius lietuvius vakarienės...
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Didieji lietuviai
ŠVIESIOS IR TAURIOS ASMENYBĖS NETEKUS

VILNIUJ MIRĖ MARCELINAS ŠIKŠNYS

Iš Vilniaus atvasnojo liūdna žinia, kad 
ten š. m. rugpjūčio 15 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu visuomenininkas, kultūrininkas, 
pedagogas ir rašytojas Marcelinas šikšnys. 
Tai buvo stambi asmenybė mūsų tautos 
gyvenime. Jis buvo tarytum Vilniaus sau
gotojas. jo laisvės budėtojas ir simbolis. 
Su Vilniumi, šio krašto lietuviais jis buvo 
glaudžiausiai susirišęs. Iš Vilniaus ilgą lai
ką sklido M. šikšnio skelbiama šviesa ir 
tiesa jo broliams lietuviams.

M. šikšnys susilaukė gražaus amžiaus. 
Šįmet, birželio 2 d., jis atšventė 96 m. su
kaktuves (buvo gimęs 1874 m. Notiniškių 
km., Šiaulėnų vis., Šiaulių apskr.). Jo bi
čiuliai ir mokiniai troško, kad jis perkoptų 
per šimtinę ir būtų bent vienas dabartinis 
intelektas šimtuolis. Deja, likimas nebelei
do pasiekti mūsų visų, jo bičiulių, troški
mo. Nežiūrint gilios senatvės, M. šikšnys 
visą laiką buvęs judrus, socialus: lankęs 
savo mokinius, bendravęs su kultūrinin
kais, vertęs svetimus raštus. Jo visas bran
dos amžius buvo skirtas darbui, kūrybai, 
švietimui, mokslui ir literatūrai.

1893 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, jis stu
dijavo matematiką ir fiziką Maskvoje. Įsi
gijęs u-to diplomą, jis mokytojavo Rygos 
realinėje mokykloje, M. Yčo lietuvių gim
nazijoje Voroneže ir nuo 1918 m. Vilniaus 
liet, gimnazijoje, kur 7 m. išbuvo tos gim
nazijos direktoriumi. Kai kas iš bolševiki
nių propagandistų bando kaltinti „buržua
zinę vyriausybę“, kad M. šikšnį iš direkto
riaus pareigų atleido, tačiau velionis sako
si, kad jis pats pasitraukęs. Jeigu jį ir bu
vo atleidę, tai ne tautininkų žmonės, kurie 
velionį labai gerbė. Mano žiniomis, M. 
šikšnys dėl „atleidimo“ iš gimnazijos buvo 
labai susikrimtęs ir sunkiai susirgęs, bet 
tvirtos dvasios žmogus nugalėjo krizę ir 
susirado sau pakankamai dvasinės atgai
vos kitais darbais.

Kaip pedagogas M. šikšnys nepasitenki
no tik matematikos dėstymu. Jis paruošė 
ir išleisdino nemaža savo specialybės va
dovėlių, kuriuos naudojo visos lietuvių 
gimnazijos. Pažymėtini jo veikalai: 1919 
m. Aritmetikos ir algebros lietuviškai ru
siškas žodynėlis, 1923 m. Geometrija (3 da
lys), Elementarinė algebra (4 dalys). Arit
metika ir algebra (teorija ir uždavinynas). 
Iš viso jis paruošė 8 vadovėlius. Be mate
matikos, jis domėjosi ir lietuvių kalba, 
ypač vardų ir pavardžių rašyba.

M. šikšnys nuo pat jaunystės aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje. Kartu su 
kitais jis organizavo Rygoje Lietuvių mu-

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIUADIMAS LIETUVOJE
1918—1JI19 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr.

Benagrinėjant Kapsuko raštus, man lyg ir pa
aiškėjo tų lietuvių bolševikų nesėkmių nagrindinė 
priežastis- Ji glūdi lietuvių tautos būdo taikingume. 
Amžių bėgyje išgyvenusi daug skriaudų ir galinges
niųjų kaimynų priespaudą, smurtą ji laiko didžiau
siu piktu. Todėl ji nepritaria komunizmui, nes jis 
laikosi vien smurtu. Tai carų valdžios per amžius 
rusų tautoje išvystytas būdo bruožas. Tik rusišku 
raugu kiaurai persiėmusį saujelė lietuvių pajėgė be 
atodairos idealini! diktatūrą, kaip pageidautiną val
džios formą, ir smurtą, kaip tos valdžios išlaikymo 
priemonę. Tas tipiškas rusiškas aukštesniems bei ga
lingesniems vergišką nuolankumą rodyti būdo bruo
žas turi jų kalboje net tam tikrą posakį - „čelom 
bit“, lankstytis, kol kakta atsimuš į žemę. O valdan
tieji jodinėja ant už save žemesnių valdinių sprandų.

Tokias išvadas leistų darytis Kapsuko straips
nis „Gaivalinė “keršytojų“ kova“ (50 p.), kuriame 
jis stengiasi ant savo kurpalio užtempti faktus. Ten 
jis per devynis puslapius spausdina iš laikraščių su
rinktas žinias apie karo metu šiaurės Lietuvoje, 
Šiaulių, Panevėžio. Joniškio ir Kupiškio apskrityse 
siautėjusias plėšikų „plenčikų“ gaujas. Reikia pa
brėžti, kad, be korespondencijų iš vietų, jis cituoja 
daug Maskvoje leistos „Tiesos“ (jo paties redaguo
tos) tendencingų apibendrinimų. Su nuostabiu ciniz
mu jis idealina tų žmogžudžių veiksmus, kaip sąmo
ningą Lietuvos kaimo proletariato sukilimo užuo
mazgą. Be to, jis priekaištauja jaunai lietuvių komu 
nistų partijai, kad ji nesiėmė priemonių apjungti (tu 
išmėtytas banditų gaujas ir joms vadovauti. Turin' 
galvoje, kad tie plėšimai buvo įmanomi tik naktimis 
kaskart kitose vietose, nes patys gyventojai organ! 
zuotai priešinosi jiems, ir kad Lietuvoje dar buvo ir 
vokiečių žandarų ir jų kariuomenės, kuri kiekvieną 
organizuotą didesnį sukilimą būtų bematant už
gniaužusi. tai visi tie Maskvoje tuomet sėdėjusio 
Kapsuko filosofavimai ir pamokslai yra paprasčiau 
sias tuščiažodžiavimas ir jo fantazijos padaras.

Betgi iš tų jo pasiūlymų mes galime pasidaryt’ 
tik vieną išvadą: toks tokį pažino ir ąnt pietų pav?

Rašo Stepas Vykintas

zikos ir dramos „Kanklių“ draugiją, pri
klausė „Pašalpos" dr-jai, drauge su G. 
Žemkalniu ir P. Petliuku ruošė vaidybos 
sekcijos repertuarą, režisavo, vaidino, dės
tė lietuvių kalbą. Voroneže, Vilniuje jis 
taip pat buvo daugybės kultūros ir mokslo 
draugijų narys. Dvejus metus Vilniuje bu
vo Lietuvių mokslo dr-jos valdybos pirmi
ninkas.

Velionis nemaža reiškėsi ir žurnalistinė
je srityje. Jis rašė įvairius publicistinius 
straipsnius „Varpe“. „Ūkininke“, „Rygos 
Garse“, „Vilniaus Žiniose“, „Draugijoje“, 
„Lietuvių Tautoje“, „Vilniaus Rytojuje“ ir 
kt.

Retai atsitinka mokslo ir kūrybos baruo
se, kad matematikas pasireikštų ir kaip 
poetas ir kaip dramaturgas, šikšnys gi bu
vo ne tik mokslo, bet ir literatūrinės meni
nės kūrybos žmogus, šiaulėniškio slapy
vardžiu jis paskelbė apie 20 patriotinių ei
lėraščių, kurie anais laikais darė nemažą 
įspūdį skaitytojams. Daina pagal Nekraso- 
vą dar ir šiandien skamba kaip kiekvieno 
lietuvio laimės ir laisvės troškimas, pasi
priešinimas tarnauti svetimiesiems. Ta
čiau M. šikšnys labiausiai nusipelnė dra
mos srityje. Tuo metu, kada lietuvių mėgė
jų „klojimo“ teatrams stigo repertuaro, M. 
šikšnio „Pilėnų kunigaikštis“, „Sparnai“ ir 
kiti draminiai veikalai buvo kasdieninė 
duona ir druska. Iš „Pilėnų kunigaikščio“ 
gausybė žiūrovų sėmėsi tyrosios meilės sa
vo tautai, o iš „Sparnų“ didvyrio Goštauto 
užsikrėtė ryžtu siekti mokslo aukštybių ir 
„išvaduoti žmoniją iš jos bjauriausių pan
čių“... Tai amžinas žmogaus laisvės šauks
mas, kuris taip aktualus šiandien Lietuvo
je... Šie M. šikšnio veikalai buvo daugybę 
kartų vaidinami Rygoje, Voroneže. Vilniu
je ir įvairiose Lietuvos vietovėse. Šiandien 
jis nebegali konkuruoti su Krėvės, Sruogos, 
Alanto draminiais veikalais, bet vis tiek 
jie savu laiku suvaidino didelį vaidmenį 
mūsų tautos kultūrinio atgijimo istorijoje.

M. šikšnys buvo ne tik kūrėjas, bet ir 
įdomi asmenybė. Man teko su juo pirmą 
kartą susipažinti 1937 m. sausio mėn. Vil
niuje. Tada su žmona praleidome pavėluo
tą povestuvinę kelionę Vilniuje. Šia reta 
proga aplankiau Vilniaus lietuvių gimna
ziją. M. šikšnys mane sutiko labai nuošir
džiai: parodė gimnazijos patalpas, pave
džiojo po klases. Pirmieji mano įspūdžiai: 
tai paprastas, kuklus, šviesus ir taurus 
žmogus, reta intelektualinė ir moralinė as
menybė. Vėliau, penkeris metus gyvenda
mas Vilniuje, jaučiau didelę silpnybę: pa

Gudelis

dino. Banditai n’ėšika idavo tik naktimis, o kur ben’ 
trumpam įsigalėjo bo’ševikai, ten tie plėšimai būda
vo legalizuojami ir vykdomi atvirai dienomis ir nak
timis, tik naujais kontribucijų ir rekvizicijų vardais. 
Ir iš Žemaičių pulko Pandėlyje paliktosios dalies 
buvo sudarytas toks viešų p’ėšikų — „maitinimo“ 
būrys. Į jį pateko tie pirmiau dažnai minėti pulko ir 
Kuršėnų „skrajojančio būrio“ raitininkai.

Štai tos Kapsuko „filosofijos“ puošmenos:

„Žinoma, beturčiai nesulaukė, kad jais turtin
gieji imtų rūpintis, ir jie tikrai ėmė patys savim rū
pintis. Tokiu būdu atsirado Lietuvoje „keršytojai“, 
„svieto lygintojai“ ir tl. Bet „Darbo Balsas“, kaip ir 
visa buržuazinė spauda, juos paprastais plėšikais ir 
banditais ėmė šaukti. Tuo tarpu tuose „p'ėšimuose“ 
ir užmušinėjimuose buvo aiškių klesinės kovos ir 
net revoliucinės kovos elementų. Buvo užpuldinėja
mi išimtinai dvarininkai, buožės ir kunigai, užmuši- 
nėjami vokie'i'i žandarai ir jų agentai“. (55 p.).

57-nie psl. skaitome: „Spalio revoliucijos įtaka 
pradeda plėstis Lietuvoj tarp viso sodžiaus biednuo- 
menės, ir ji ima kėsintis prieš „šventąją“ buržuazijos 
nuosavybę, nors jokia organizacija jų nešaukė prie 
(o. Tik Maskvos „Tiesa“ 1918 m. liepos 27 d. (Nr. 
36) straipsnyje „Lietuvos keršytojai“ mėgino duoti 
klesinį apsireiškimo įvertinimą. Tie keršytojai, skai
tome ten, toli da nebuvo bolševikai, norint kartais 
jie taip save vadino, bet, teisingai priėjus prie jų, ne 
vieną jų galima buvo padaryti tikru kovotoju dėl 
Lietuvos darbininkų ir sodžiaus biednuomenės i.šsi- 
liuosavimo iš vokiečių okupantų ir savosios buržua
zijos jungo“. (Iš visų samprotavimų ir straipsnio 
antraštės panašumo sprendžiu, kad tai buvo paties 
Kapsuko straipsnis. Aut.).

Kartodamas pirmiau pareikštąsias mintis, jis 
jau (59 p ) sielojasi, kad neįvyko taip, kaip jam teo
retiškai bolševizmui pagrįsti būtų buvę naudinga, ir 
rašo: „Čia mes nematome dar plačių masinių sukili
mų prieš vokiečių okupantus, dvarus, klebonijas ir 
buožinus. Vienok jau matome gaivalinę partizanų

būti nors valandėlę M. šikšnio artybėje.
Šiandien Jo nebėra, bet Jo kilni lietuvio 

ir žmogaus dvasia amžinai švies stipria 
šviesa būsimoms lietuvių kartoms.

NEPASITIKĖJIMO SĖKLA
Australijoje išleistame „Lietuvos keliu“ 

A. Skrajūnas straipsnyje „Kelios gyveni
mo nuotrupos“ rašo:

„Daugiau nei prieš dešimtį metų viena
me žurnale man teko skaityti rusų komu
nisto ideologo pranašiškus žodžius. Jis sa
vo straipsnyje rašė ir įrodinėjo, kad ateis 
laikas, kuomet emigracinėse tautinėse gru
pėse, paveiktose komunistų propagandos ir 
pažadų, atsiras neišvengiamas skilimas. 
Tuomet iš jų viešo gyvenimo išnyks visos 
tradicinės ideologinės partijos ir jos bus 
užmirštos ant visados. Politinių emigrantų 
tautinėse grupėse susidarys po du, vienas 
kitam griežtai priešingus blokus, būtent — 
antikomunistai ir prokomunistai bei jų 
simpatikai. Tie du blokai, girdi, tarp sa
vęs labai kovos ir riesis. Anuo laiku pa
skaitęs nusišypsojau, kad mūsų tarpe tik
rai to negali būti ir nebus. Bet paskutiniu 
metu, reikia pripažinti, tas jau prasidėjo. 
Nepasitikėjimo sėkla vieni kitais jau yra 
pasėta ir auga sau toliau, pamažu skaldy
dama bendruomenę“.

MIRĖ PUPŲ DĖDĖ
Rugpjūčio 23 d., išgyvenęs 74 metus, Lie

tuvoje mirė Petras Biržys-Akiras, plačiai 
Lietuvoje žinomasis Pupų Dėdė.

Nepriklausomoje Lietuvoje turėjo savo 
populiarią radijo valandėlę „Pupų dėdės 
pastogėje“.

Tai buvo didelis satyrikas, linksmas ir 
pilnas entuziazmo žmogus. Jis yra išleidęs 
eilėraščių rinkinį „Sielos sparnai“, etno- 
g-afinę knygą „Kaimo vestuvininkai“ 
Taip pat išleido istorijos monografijas apie 
Alytų. Biržus, Kėdainius ir jų apskritis ir 
atskiras apie Vyžuonas, Taujėnus ir gim
tuosius Anykščius.

Sovietams okupavus Lietuvą, vėl ėmė 
dirbti radijuje.

Rašytojas Juozas Baltušis, baigdamas jo 
nekrologą „Literatūroje ir mene“, šitaip 
aptaria velionį: „Gimtoji žemė priglaudė 
dainorėlį. Tačiau jo darbai, tegu ir gana 
kuklūs, jo išleistos knygos, dešimtys jo 
įgrotų ir įdainuotų plokštelių, retu kruopš
tumu surinkta medžiaga apie gimtąją Lie
tuvą lieka žmonėms, jų laimei, gyvenimui, 
ateičiai“.

LIETUVIAI PARODOJE
Montrealio pasaulinės parodos Tautybių 

pavilione rugsėjo 3d. — 7d. dalyvavo ir 
lietuviai.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVOS KELIU

Šitaip pavadintas laikraštinio formato 
leidinys iš Australijos pasiekė Londoną. 
Ten jis išleistas birželio 15 d. Jo redakcinė 
kolegija: inž. J. Grudzinskas, J. Kapočius, 
J. P. Kedys, E. Lašaitis. A. Lukšytė, P. Sa
kalauskas. V. Saudargas, A. Skirka ir J. 
Vėteikis.

Daugumas šio 12 puslapių leidinio 
straipsnių skirti suvesti sąskaitoms su Ben
druomenės laikraščio „Mūsų Pastogės“ re
daktorium V. Kazoku, kuris kaltinamas 
prosovietiškumu ir kitokiomis nuodėmė
mis. Tai tęsinys to Australijos lietuvių er
zelio, kuris prasidėjo jau senokai ir nuėjo 
iki to. kad „Mūsų Pastogė“ buvo išmesta 
iš lietuviškos spaustuvės ir dabar renka 
aukas mašinoms įsigyti, o kita pusė išleido 
šį „Lietuvos Keliu“ leidinį savo pozicijoms 
nušviesti ir jų teisingumui įrodyti.

M. MIRONAITĖ AUSTRALIJOJE
„Mūsų Pastogė“ rašo, kad į Sydnejų 

Australijon iš Lietuvos atvyko paviešėti ži
nomoji dramos aktorė Monika Mironaitė.

VISOJE APYLINKĖJE — VIENAS 
DR. A. VILIŪNAS

Vak. Australijoje, plačioje Meekatharra 
apylinkėje, yra vienintelis gydytojas ir vie
tinės ligoninės vedėjas dr. A. Viliūnas.

Šalia darbo ligoninėj jis dar teikia medi
cininę pagalbą plačiai išsimėčiusiems gy
ventojams kaip „skraidantis gydytojas“.

PREMIJA UŽ POEZIJOS RINKINĮ
Lietuvių Rašytojų Draugijos premija 

paskirta Henrikui Nagiui už eilėraščių rin
kinį „Broliai balti aitvarai“.

PREMIJOS UŽ DRAMOS VEIKALUS
Los Angeles Lietuvių dramos sambūrio 

scenos veikalų konkursą ir 1000 dol. pre
miją laimėjo Algirdas Landsbergis už 3 
veiksmų tragikomediją „Paskutinis pikni
kas“. Antroji 500 dol. premija teko Anato
lijui Kairiui už 3 v. komediją „Ku-kū“.

Konkurso vertinimo komisiją sudarė C. 
Jasutytė, D. Mackalienė, Alė Rūta, J. Ti- 
ninis ir E. Tumienė.

NAUJAS REDAKTORIUS?
J. Kapočiaus leidžiamos lituanistinės en

ciklopedijos anglų kalba antrąjį tomą re
daguosiąs Vincas Rastenis.

Pirmąjį tomą redagavo S. Sužiedėlis.

MILAŠIAUS GIMTADIENIS
Prancūzijoje lietuvių poeto O. Milašiaus 

Bičiulių Draugija „Les Arnie De Milosz“ 
gegužės 24 d. prie jo kapo atžymėjo jo gim
tadienį. žodį tarė draugijos garbės pirmi
ninkas J. Cassou.

kovą. Dirva jau buvo pribrendusi ir masiniai kovai, 
tik nebuvo kam vadovauti tai kovai, nes da nebuvo 
susitvėrus komunistų partija. O jei jau ir buvo vie
noj, kitoj vietoj komunistų organizacijos, tai jos ne
sugebėjo dar paimti tos gaivalinės, suskidusios ko
vos į savo rankas ir nukreipi ją į tinkamas vėžes, 
įtraukus į ją kuoplačiausias mases“.

Dar kitoje vietoje (99 p.) matome jau jo fanta
zijoje susiformavusias galingas keršytojų „spėkas“, 
nors nei visoje tų žudynių devynių puslapių litanijo
je, nei pirmiau cituotuose jo samprotavimuose nieko 
panašaus nebuvo minima. Tačiau tai nekliudo jam 
savo naujiems teigimams pagrįsti remtis savo paties 
„Tiesos“ (36 nr.) straipsnyje išpūstais apibendrini
mais:

„Valstiečių sukilimai, jų kova prieš okupantus 
neišvengiamai turėjo išsilieti ir į atskirus maištus, ir 
į teroristinius veiksmus. Mūsų partija nešaukia prie 
atskirų, individualinių teroro aktų ir mažiukų suki- 
limų-maištų. Ji turėjo šaukti mases į aktingą masinę 
kovą prieš okupantus, prie pasipriešinimo jų smur
tui, plėšimams ir tt. Ji turėjo organizuoti tą pasiprie
šinimą. Deja, ji to nedarė ir visiškai neturėjo dargi 
nusistatymo tai daryt. Ji turėjo išnaudot kovai prieš 
vokiečių okupantus, dvarininkus ir tt. ir tuos keršy
tojus, apie kuriuos mes aukščiau kalbėjom. Maskvos 
lietuvių bolševikų „Tiesos“ Nr. 36 teisingai rašė: — 
Aišku, kad tie užmušinėjimai ir gaisrai turi klesinį 
pobūdį. Aišku taip pat, kad tos gerai apsiginklavu
sios ir gerai mokančios ginklą vai tot spėkos, užpuo- 
lančios net ant mažiukų vokiečių kareivių būrių, at
mušančios jų abazus (gurguoles), bus galima sunau
doti ir organizuotai revoliucinei kovai prieš vokie
čių imperialistus ir Lietuvos buržuaziją“... Ir toliau 
(100 p.) jis tęsia: „Žinoma, tai nereiškia, kad bolše
vikai galėtų imti ant savęs atsakomybę už jų (miško 
brolių) darbus. Vienok bolševikų pareiga suteikti 
klesinės sąmonės ir organizacinės drausmės tam gai
valiniam protestui ir kerštui; bolševikų pareiga pa
daryt iš nesugedusių jų būrių mūsų idėjinių revoliu
cijos kareivių būrius“.

Pakartotinai pabrėžiu, kad tokių gausių ir ga
lingų „plenčikų“ būrių visiškai nebuvo. Kapsuko 
korespondencijų rinkinyje niekur neužsimenama, 
kad „plenčikai“ būtų drįsę kovoti su vokiečių ka
riuomene. Tik pats Kapsukas, kaip „Tiesos“ redak
torius, spausdindamas joje tokias apžvalgas, savo 
fantazijas vertė tikrove.

(Bus daugiau)

KOPLYČIA KITAIP PAVADINTA
JAV ir kitų kraštų lietuviški laikraščiai 

rašo, kad šv. Petro bazilikoje Vatikane lie
tuvių pinigais įrengtoji ir šių metų liepos 
7 d. iškilmingai pašventintoji koplyčia ofi
cialiai nepavadinta taip, kaip kad buvo 
skelbiama spaudoje, ją planuojant ir jos 
pastatymui renkant lėšas.

Visuose skelbimuose ir atsišaukimuose 
renkant aukas šioji koplyčia buvo vadina
ma „Lietuvos Kankinių koplyčia“, o Ro
moje ji pavadinta „Gailestingosios Dievo 
Motinos Koplyčia“, ir neminima nei Lie
tuva, nei lietuviai.

PAVEIKSLAI IŠ MEDŽIO ŽIEVĖS
Australijoje, Adelaidėje, garsėja Eliją 

Lazauskienė su savo originaliais paveiks
lais. Ji juos dirba rinkdama įvairiaspalvių 
medžių žieves, kurias klijuodama sukuria 
lietuviškomis temomis paveikslus.

M. S. KAULĖNO DARBAI
Buvęs Londono gyventojas biologijos dr. 

Mindaugas S. Kaulėnas šiuo metu dirba 
Massachusetts universiteto tyrimo labora
torijoje ir zoologijos departamente.

Daugelis jo mokslinių darbų yra at
spausdinti universitetų žurnaluose ir iš
leisti atskirais leidiniais.

SOLISTO KASDIENINĖ DUONA
Žinomasis solistas Stasys Baras JAV dir

ba Standard Federal Savings ir Loan ben
drovės viceprezidentu nekilnojamo turto 
priežiūros ir įkainavimo reikalams.

SKAUDI KOVA
‘Jis perėjo, gera darydamas ir gydyda
mas visus velnio apsėstuosius, nes Die
vas buvo su juo' (Apd. 10,38)

Piktoji dvasia, velniu vadinama, norėtų 
būti nežinoma, o dažnai sudaro žmogui di
delių sunkumų, vaizdžiai siūlydama elgtis 
blogai. Staiga sukelia pagundų audrą. Įžū
liai puola skaistybės dorybę. Pagundų ne
išvengė nei tautų apaštalas šv. Povilas. Jis 
skundžiasi: „O kad aš dėl apreiškimų didu
mo nesikelčiau puikybėn, man duotas aks
tinas į mano kūną, šėtono angelas, kuris 
mane muštų veidan“ (2 Kor. 12,7).
Pagundų ugnis

Pagundų metu pasirodo tikroji žmogaus 
vertė. Šv. Petro apaštalo nuotykis Išgany
tojo kančios metu parodė jam, jog yra silp
nas; o susipratęs visą gyvenimą gailėjosi, 
kad buvo Kristaus išsigynęs.

Gerai yra, jei pagundų puolama siela 
šaukiasi Dievo pagalbos ir prašo šventųjų 
užtarimo, — ji tada auga kantrybėje, prisi
derina prie Dievo valios, nusižemina Vieš
paties akivaizdoje, nesikelia puikybėn. Sa
vo silpnybę pajutęs protingas žmogus sten
giasi silpnybės nusikratyti. Ir kiek kartų 
pasipriešina žmogus pagundai, tiek kartų 
daugėja jo nuopelnai. „Palaimintas žmo
gus. kurs kantriai kenčia mėginimą, nes 
kada bus ištirtas, gaus gyvenimo vainiką“ 
(Jok. 1,12).

Sukilusias pagundas prieš skaistybę ga
lima nugalėti nuoširdžia malda, mąstymu 
apie savo būsimą mirtį, Dievo teismą, pra
garą ir dangų. Daug padeda šv. Rašto dė
mesingas skaitymas, minties nukreipimas į 
gerus, mums tikrai rūpimus dalykus, nors 
tai būtų patys paprasčiausieji darbeliai.
Nenorėta pagunda

Pati pagunda dar nėra nusikaltimas. Kai 
pagundą atidengiame savo nuodėmklausiui 
išpažintyje, prašydami patarimo, jos jėga 
sumažėja. Nevisada reikia, kad pats šėto
nas mus gundytų. Jį pavaduoja dažnai mū
sų į blogą linkusi prigimtis, o ir neatsargūs 
žmonės gali nemaža jų mums sukelti.

Piktoji dvasia paprastai veikia į mūsų 
vaizduotę, sukelia jausmus, puola su dide
le jėga ir staiga, bet. neradusi pritarimo, 
staiga ir pasitraukia. Jei nebegali sugun
dyti prieš skaistybę, bando pulti tikėjimo 
tiesas, sukelti abejones, nepasitikėjimą 
Dievu. Tai vėl gąsdina, padidindama taria
mąjį mūsų pritarimą pagundai. Sieloje su
kelia neramumą, abejones, iškreipia teisin
gą sąžinės sprendimą. Jei pagundų vargi
namas žmogus neturi, kas jam padėtų nu
galėti pagundas, tikrai pasidaro sunkus jo 
gyvenimas.

Nors retai pasitaiko, kad velnias apval
dytų žmogaus kūną tiek, kad sutrukdytų jo 
sielos galias: savarankiai protauti ir būti 
viduje laisvam, bet ir tai ą'sitinka. Tokių 
nuotykių buvo daug Išganytojo viešojo vei
kimo metais Palestinoje. Tai liudija visos 
keturios Evangelijos. Kai apaštalai nepa
jėgė išvaryti velnio iš apsėstojo vaiko, jo 
tėvas atvedė nelaimingą sūnų pas Jėzų. ..Ir 
Jėzus sudraudė jį. Velnias iš jo išėjo, ir tą 
pačią valandą vaikas pasveiko“ (Žr. Mato 
17.17).

Prasmingas yra mūsų prašymas kasdie
ninėj maldoje: 'Ir neleisk mūs gundyti' 
Nuoširdžiai pasimelskime už kenčiančius 
pagundas.

K. A. M.
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Ten susitiko su lietuviais
Janina atnešė trumpos miesto istorijos 

knygutę (įsteigtas dvyliktame šimtmetyje 
ar apie tą laiką, gyventojų dabar šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių, ir taip toliau). 
Važiuojant per Sovietų aikštę, kažkas pa
prašė pasakyti, kas yra tie tuzinas ar kiek 
vyrų prie įvairių darbų, kurių fotografijos 
matyti plakate. Janina išvertė:

— Tai žymiausi savo sričių darbininkai. 
— Ji tęsė: — Šioj Sovietų aikštės pusėj tie 
jūsų, kurie vakar buvote šokiuose, atpa
žinsite Kultūros rūmus. Kiti rūmai, ku
riuos ten matote, yra tie. kur 1914-1918 m. 
karo metu buvo prieglobstį susiradęs Ru
sijos imperatorius, o iš to balkono virš mū
sų kartą yra kalbėjęs Leninas. Čia yra mū
sų upė — Dana. Kaip jūs patirsite, daug 
mūsų merginų turi tokį vardą. Taip, tiltas 
yra senas. Ten toliau pamatysite, kur nau
jas tiltas statytas, bet jis toks ir stovi jau 
treji metai. Nežinau, kodėl jie taip ilgai 
delsia. Tie namai — kaip jūs vadinate

juos? Namai-butai — jie yra laivų statyk
los darbininkams. Laivininkystė ir laivų 
statyba yra Klaipėdos pagrindinės pramo
nės šakos.

Daug tokių namų su butais. Pagal Jani
ną. jie yra valstybės nuosavybė, ir jų nuo
ma pigi. Ji sakė, kad daugumas šeimų ga
lėtų pasistatyti savus namus, bet joms ge
riau gyventi valstybiniuose butuose. Nebu
vau nė viename jų, bet tikiu, kad jie nėra 
tokie nepatogūs ir apšepę, kaip iš gatvės 
atrodo. Apžiūrėję tą miesto pusę, perkirto
me Daną ir važiavome per patrauklesnį ra
joną.

— Čia yra didžiausia ir geriausiai aprū
pinta mūsų ligoninė. Tas pastatas yra už
dara mokykla, o tas visas blokas yra karei
vinės. Čia yra muzikos mokykla, kurioje 
aš mokau, o priešingame kampe mokyto
jų ruošimo kolidžas.

Spręsti apie Klaipėdą kovo mėn. pabai
goje. kol dar sniegas nėra nuėjęs, gal ir

Sdaitųtoju laistai
SOVIETŲ RUSIJAI — VAKARŲ 

VOKIETIJAI PASIRAŠIUS NEPUOLIMO 
SUTARTĮ. LIETUVIŲ LAIKYSENA 
RRŪSIJOS ATGAVIMO REIKALU 

NETURĖTŲ PASIKEISTI
Beveik tradiciniai priešai Vokietija ir 

Rusija 1970 rugpiūčio 13 d. Maskvoje pasi
rašė nepuolimo sutartį. Ar dėl to turėtų 
pasikeisti lietuvių laikysena Prūsijos atga
vimo klausimu?

Dabar Vokietija teturi maždaug pusę sa
vo žemių ir vadinasi Vakarų Vokietija. Ru
sija dabar yra labai išpumpusi ir vadinasi 
Sovietų Rusija. Ir vieni ir kiti nesibijo pa
sirašytąsias sutartis laužyti. Jas laužydami 
kariavo visą II Pasaulinį karą.

Kai kurie lietuviai nuogąstauja, kad da
bar jau reikėsią ir lietuviams taikytis prie 
galiūnų „taikos“ ir mažiau veikti Prūsijos 
atgavimo klausimu. Esą, jei tokie galiūnai 
sutarė, tai ką tenai mes galėtume padary
ti, kaip įstengtume savo ieškinius įvykdy
ti?

Visų pirma, mums neprivalu kitų valsty
bių susitarimai. Antra, rusų ir vokiečių 
nepuolimo susitarimas niekuo neįpareigoja 
lietuvių tautos. Trečia, sunku įsivaizduoti, 
kaip lietuviai galėtų mažiau veikti Prūsi
jos atgavimo klausimu; jį tegalima pagy
vinti. Ketvirta, kaip visos lietuvių tautos, 
taip ir Prūsijos atgavimo reikalas yra ne
dalomas.

Tauta pasiekia to, ko ji yra verta. Ištisų 
šimtmečių eigoje praleista eilė geriausių 
pragų atgauti, prie likusios Lietuvos pri
jungti, visą Prūsiją. Apgailėtinas nesusi
pratimas, stoka vienybės ir energijos rei
kiama linkme, tautinis abuojumas, papras
čiausia baimė ir pataikavimas svetimie
siems tą mūsų sentėvių žemę nubloškė į 
dabartinę padėtį, kurią mes visi daugiau 
ar mažiau žinome.

Visų lietuvių bendra kova už Prūsijos

lendorius atsiklijuodavo žiemą, kai kamba
riai apšildomi dujomis, o toji šiluma iš
džiovindavo baldus iki braškėjimo. Taigi ir 
kalendorius perdžiūvęs atsiklijuodavo. Vis
kas pasitaisė įsigijus mažą drėkintuvą, ku
ris į parą išgarina 2 galionus vandens. Da
bar ir kalendorius puikiausiai išsilaikė iki 
paskutinio lapelio.

Taigi visi, kurie skundžiatės jo nepatva
rumu. pasinaudokite mano patarimu.

Dabar dėl kalendoriaus formos bei iš
vaizdos. Viskas gerai su juo. Nekeiskite. 
Nebent dauguma to norėtų. Su daugumos 
nuomone reikia skaitytis.

Vytis. Kam turėtų užkliūti tai? Juk tai 
turėtų būti šventa ir brangu kiekvienam. 
Kiekviena valstybė gerbia savąjį herbą, o 
čia susiranda keistuolis, kuris jį pravar
džiuoja „senu arkliu“. Manyčiau, kad tą 
pašaipą galėtų sau prisitaikyti.

Kitas prašo knygutės formos kalendo
riaus. Sako, užrašams gerai. Ką gi. miela
sis, rašysi į jį? Atsimenu, tėvynėje mano 
tėvelis užsirašydavo kalendoriuje, kiek pū
rų miežių ar rugių pasėjo, kiek iškūlė, ka
da žalmargę kažkur vedė ir kada veršiukas 
laukiamas. O čia? Nagi popieriaus ir viso
kių užrašų knygučių turime pakankamai.

Manau, kad tik vienas toks pageidavi
mas ir buvo.

Ag. Šuopienė, Čikaga

NAUDINGAS PATARIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 29 V. Andruškevičius 

pataria, kaip senesnio amžiaus žmonės tu
rėtų palaikyti sveikatą, prieš paskutinę ke
lionę, ir nurodo auginti daržoves. Tik ar 
bus tokių, kas norės pasinaudoti? Juk vie
ni, sulaukę senesnio amžiaus, pasidaro 
daugiau užsidarę ir linkę „snausti kazir- 
kan“, kaip Lietuvoj sakydavo. O kiti dau
giau mėgsta prie staliukų imti skystas 
„trąšas“ sau, o ne duoti daržovėms... O

neteisinga, nes medžiai, kurių yra beveik 
kiekvienoje gatvėje, atrodo niūrūs, pliki 
stiebai; aišku, vasaros metu jie teikia tam
tikro žalumo. Gatvėse, kurias galėtum pa
vadinti alėjomis, vielos eina iš namų j na
mus. ir tuo išvengiama tų biaurių lempų 
stulpų, kurie kitur yra. Palaipsniui sure- 
tėję pastatai išvirto į sniego laukus, ir to
lumoje jau stūksojo namai, apie kuriuos 
Janina sakė, kad jie yra kolektyvinių far- 
mų. Autobusas kurį laiką važiavo pro tuos 
pastatus, o vėliau, jau temstant, pro bela
pių medžių mišką ir toliau pro tamsą ir per 
sniegą. Nesigailėjau, kai prie vidury tuš
tumos stovinčios vaikų sanatorijos apsigrį- 
žome ir pasukome atgal į miestą.

Dar nesu pakankamai suminėjęs, kaip 
mes staiga praturtėjome. Kur tik mes eida
vome. visur mus sustabdydavo vyrai, mo
terys ir vaikai, norintieji nusipirkti užsie
ninių banknotų: tai išvirto į kažkokį socia
linį ritualą. Daugiausia, ką mes esame ga
vę už svarą, tai penkiolika rublių, nors pa
prastai gaudavome dešimt ar dvylika rub
lių. Man buvo pasakyta, kad juodosios rin
kos kaina buvo dvidešimt rublių. Kai mes 
išaiškindavome, kad išpardavėme visus sa
vo angliškus svarus, jie norėdavo pirkti 
mūsų marškinius, mūsų megztinius, mūši; 
paltus. Ar mes neturime pop muzikos 
plokštelių. Playboy magazinų („Aš bandau 
išmokti angliškai“), laikrodžių? Rinkon 
ėjo viskas, kas tik vakarietiška. Už paku
lines kelnes gaunamos beprotiškai aukš
tos kainos. Visą vakarą galime gerti šam
paną. jeigu parduodame porą marškinių 
rankogalių segtukų. Daug netikrų biznie
rių visą dieną sukiojosi apie uosto vartus 
maininkaudami ir keisdami pinigus ir dra
bužius.

Tą dieną, kai mus turėjo paimti eiti ap
sipirkti, aš ant kitų drabužių apsivilkau 
savo senos eilutės švarką, o po megztiniu 
pasikišau susivyniojęs kelnes ir išdrožiau j 
miestą. Euvo pusryčių metas, ir biznieriai 
dar nebuvo pradėję eiti savo pareigų. Pir
masis žmogus, kurį pamačiau artėdamas į 
pagrindinę gatvę, sustabdė mane ir. žino
ma. paklausė, ar neturiu angliški) svarų ar 
Deutschemarkių. Pasakiau, kad neturiu, 
bet galėčiau parduoti kostiumą.

— Kiek?
Aš surizikavau pasakyti aukštą kainą, ti

kėdamasis, kad prasidės derybos.
— Septyniasdešimt rublių.
— Okay, prašau eiti paskui mane.
Jis gyveno už keleto blokų dideliame, la

bai sename pastate, palipėjus trejetą aukš
tų, viename tokių apleistų ir be gyvybės 
kambarių, kurie tarytum būtų negyvena
mi. Praėjo keletas nepatogių akimirksnių, 
kol jis laukė, kada išeis po kambarį šliuri- 
nėjusl sena moteris. Tada aš padaviau jam 
kostiumą, kurį jis perleido pirštais taip, 
tarytum jis būtų austas aukso siūlais. Iš 
tikrųjų jis man prieš ketvertą metų Bir- 
minghame kaštavo trylika svarų. Jis apsi
vilko jį. Tiko jam gana gerai, ir jis pa
vaikščiojo prieš seną veidrodį, šviesdamas 
pasididžiavimu. Tada mes taksiu pavažia
vome šiek tiek už miesto. Jis paaiškino.

LIETUVOJE
ŽINIOS NE LAIKU

Rugpiūčio 3 ir 6 d. d., vos savaitę prieš 
sovietų — vak. vokiečių sutarties pasira
šymą Maskvoje. Vilniaus „Tiesa" skelbė 
Tass-Eltos žinią „Reakcija kelia galvų". 
Pranešta, kad Fed. Vokietijoje „vėl for
muojasi militaristinių, neonacistinių ir ul- 
trareakcinių jėgų blokas". Nurodyta, kad 
Vak. Vokietijos reakcija grupuojasi apie 
Bavarijos socialistinės krikščionių sąjun
gos „vadeivų" F. J. Straussų. Keliami įvai
rūs pavojai. Rugpiūčio 6 d. skelbta apie 
tai. kas finansuoja revanšistų organizaci
jas. Tai paskutinės tokio pobūdžio, visų 
pokario metų nuolat kartotos žinios. Da
bar. sutartį su Bonna pasirašius, aišku, ne
betenka laukti šauksmų apie vak. vokie
čių „militarizmą, revanšistines nuotaikas" 
ir pan. Tai jau 25-rių metų praeitis...

/Beje, visiškai įklimpo „Komį. Tiesa", 
apie Vak. Vokietijų — niūrius kaltinimus 
— dėjusi sovietų „Novosti“ straipsnį rugp. 
12 d., taigi, sutarties pasirašymo Maskvoje 
dienų... Lengva įsivaizduoti redaktorių pa
raudusius veidus/. (ELTA)

A. SNIEČKUS SUSIRŪPINO DEL PIENO
Rugpiūčio 4 d. Vilniuje įvyko okup. Lie

tuvos komunistų partijos Centro Komiteto 
plenumas — 18-sis iš eilės. Kalbėta apie 
sovietų KP plenumo liepos mėn. išdavas ir 
uždavinius. Pranešimą padarė A. Sniečkus, 
vėl skatinęs smarkiau dirbti, ypač žemės 
ūkio srityje. Jis savo kalboje (plg. „Tiesų", 
rugp. 6 d.) minėjo ir „nerimų keliančius 
faktus", pvz„ kad eilėje rajonų sumažėjęs 
vidutinis pieno primelžimas. Pasirodo, kad. 
liepos 1 d. duomenimis, „pieno primelži
mas iš karvės palyginti su praėjusiais me
tais sumažėjo 18-koje rajonų. Daugumoje 
rajonų mažiau pieno vidutiniškai per parą 
buvo primelžiama ir liepos mėnesį". (E)

ATSTOVYBĖ MASK VOJ E
Mažai kas. net ir okup. Lietuvoje, žino 

apie Maskvoje veikiančių „nuolatinę atsto
vybę prie TSRS Ministrų Tarybos“. Apie 
jos veiklų rašė „Komj. Tiesa" (rugp. 27 d.). 
Ji buvo įkurta 1940 metais, ir pirmuoju 
„atstovu" buvo P. Rotomskis. vėliau dirbo: 
M. Gregorauskas. J. Mikėnas. J. Vaišnoras. 
M. Junčas-Kučinskas, J. Laurinaitis, K. 
Gagdankas. ir dabartiniu „atstovu“ yra St. 
Jaruševičius, inžinierius, buvęs „Inkaro“ 
kombinato meistru ir vėliau direktorium

kad turi gauti pinigų iš motinos.
Kai jis įteikė man septynias dešimties 

rublių notas, aš užmačiau jo akyse klastos 
žiburėlį. Gal aš ir klystu, bet tikiu, kad jis 
galvojo, jog bus „apstatęs“ mane. Išmetė 
jis mane iš taksio Sovietų aikštėje. Jis sun
kiai tepajėgė sulaikyti savo pasitenkini
mą. Jis sakė kad turįs skubėti žaisti fut
bolo.

(Bus daugiau)

ir nuo 1958 m. valst. mokslinio tyrimo dar
bų koordinavimo komiteto pirmininko pa
vaduotoju. Dabar ten dirba pavaduotojas 
Mindaugas Stankevičius ir šeši vad. kon
sultantai — R. Virbickas, V. Umbrasevi- 
čius, M. Pilėnas, D. Balčiūnaitė. M. Koti- 
kienė ir N. Kormuškina.

Tie referentai rūpinasi tokiais reikalais: 
Lietuvos įmonių plėtimu, tarpininkauja dėl 
kai kurių planų mažinimo, tiria galimybes 
elektrifikuoti kai kuriuos Lietuvos geležin
kelių ruožus, „koordinuoja" su įvairiomis 
centrinėmis Maskvos įstaigomis. Pats gi at
stovas pasakoja: atvyksta Erfurto gyvento
jai — jiems parodysime Maskvą, artėjant 
Tadžikų dekadai Vilniuje, su jais reikia 
aptarti organizacinius reikalus ir t. t. (E)

NUŽUDYTAS L. MIKĖNAS
Chicagos „Naujienos" praneša, kad Vil

niuje plėšikai kirviu nužudė kinematogra
fijos specialistų Liutavarų Mikėnų.

Užmuštasis palaidotas Pravieniškiuose 
šalia tėvų.

GRYBŲ KARNAVALAS
Lietuvoje „Vagos" leidykla išleido Gedi

mino įšoko knygų „Grybų karnavalas".
Joje aprašomi daugelis įdomių gamtos 

smulkmenų ir keistenybių.

PADĖKA
„Tiesos" žiniomis. Klaipėdos jūreiviai 

gavo Did. Britanijos prof, sąjungos gene
ralinio sekretoriaus Jack Johnsono telegra
mų. kurioje dėkojama už solidarumų su 
streikavusiais dokų darbininkais.

TAURĖ KĖDAINIŠKIAMS
Lietuvoje „Tiesos" laikraščio futbolo 

taurė teko Kėdainių „Nevėžio" futbolo 
rinktinei, kuri finale nugalėjo Kretingos 
„Miniją“ 3:1 (3:1).

KADA ĮKURTI GARGŽDAI?
Ties įvažiavimu iš Kauno pusės Gargž

duose buvo pastatyta iš ąžuolo išdrožta 
skulptūra su įrašu „Gargždai įkurti 1253 
metais“.

šį liaudies ornamentų išdrožė Gargždų 
miesto mokytojas Z. Šatkus.

S. KRASAUSKO PARODA
„Tiesa“ rašo, kad Sofijoje, Bulgarijoje, 

suruošta grafiko Stasio Krasausko darbų 
paroda. Joje išstatyta 170 jo grafikos dar
bų.

ANILIONYTĖS PARŠELIAI
Pasvalio rajono „Naradavos“ tarybinio 

ūkio kiaulininkės A. Anilionytės 42 prižiū
rimos paršavedės atsivedė 664 paršelius.

PAVOJINGA GYVYBEI
„Tėvai! Neleiskite vaikų į gamybų. Pa

vojinga gyvybei!“
(Plakatas statybos aikštėje) „šluota, Nr. 15
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prijungimą prie Lietuvos turi būti varoma 
pagyvintai, visiškai neatsižvelgiant, ką ir 
kaip kokios valstybės sutaria. Mūsų tau
tos reikalai turi rūpėti mums pirmoje ei
lėje. Nuo to momento, kai savo tautos rei
kalus paliksime kitiems tvarkyti, būsime 
nustoję tautinės ambicijos, ir baisus isto
rinio sprendimo dalgis pradės leistis ant 
visų lietuviškai kalbančiųjų.

Algirdas Gustaitis

KALENDORIUS GERAS
Artėjant laikui, kai pradedamas spaus

dinti kalendorius, norėčiau pridėti ir savo 
trigrašį. Kalendorius geras visais atžvil
giais ir nekeistinas. Savo laiku buvau ra
šiusi „skundą“ dėl jo nepatvarumo — su
byrėdavo. Atitrūkdavo nuo lentelės. Siū
liau kitaip jį prikabinti. Dabar tą savo 
skundą atsiimu. Euvo tik nežinojimas. Ka-

kai paima tų „trąšų“, tuomet pamiršta ir 
apie bet kokias keliones, ne tik apie pasku
tines, o ir anie dabartines. Ee to. dabar 
kiekvienas save laiko daug žinančiu ir 
suprantančiu.

Aš iš savo pusės V. Andruškevičiaus pa
tarimą laikau naudingu. Pats vis dar judu 
ir mėgstu gamtą, orą. Tik nesu daržinin
kas. Tik man nesuprantama, kad Daržinin
kas — mėgėjas užsipuolė. Jei Darži- 
ninkas-mėgėjas yra žinovas, tai kur iki šiol 
buvo pasislėpęs, kad nepasirodė su savo 
patarimais? ■ Išeitų, jis kaip tas katinas: 
laukė, iki kas prasitars, o kai prasitarė, 
tuomet čiumpa.

Jei būtu jis pasirodęs prieš kiek metų su 
savo receptais, gal ne vienas būtų pailgi
nęs gyvenimą, naudodamasis Daržininko- 
mėgėjo receptais. Bet jis laukė kitų.

J. Liobė

ATOSTOGINIAI APDŪMOJIMAI

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba 

neribotam laikui.
Už £1000 sumą investuotojas kas metai gauna 

grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba sykį 

per metus, taip, kaip investuotojas pagei
dauja.

Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo— 
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO. 
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.

Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.
Sudarome testamentus, administruojame nuo- 

savvbes, sutvarkome visus palikimo reikalus.
Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu

daręs testamento.
Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

PRANAS MILAŠIUS

Dar visa valanda laiko iki kelionės pra
džios. Kur dingsi per tą valandą, kai lietus 
žliaukia, dangus nuo krašto iki krašto de
besimis apsitraukęs? Eis Auld Frank j Tra
vellers Tryst, prasėdės tą valandų alų be- 
girkšnodamas, į žmones bespoksodamas. 
Sueina čia žmonės kelionę pradėdami ar 
baigdami, kelionių įspūdžius ir nuotykius 
pasipasakoja. Daugybė visokių kalbų ir 
tarmių, kartais net ir angliškai pasigirsta. 
Šilta čia ir jauku, nesinori niekur iš čia ei
ti. o kai žmonės iš visų pasaulio kampų da
bar čia į Commonwealth Games suvažiuo
ja. ar ne kvailystė važiuoti kitur? Auld 
Frank klauso, ką žmonės kalba, girkšnoja 
alų, o laikrodžio rodyklės nepaliaujamai 
slenka, reikia pagaliau keltis ir pradėti ke
lionę.

O lietus toks pat ir Londone. Neišeisi 
niekur per tokį lietų, sėdėk ir girkšriok alų. 
ką būtum galėjęs daryti ir Travellers Trys- 
te, ir dar geresnis alus. Redaktorius per 
pietų pertrauką skundžiasi, kad daug dar
bo turįs, visokie nemokšos parašo, reikia 
jų rašymus ištaisyti, taškus, kablelius į rei
kiamas vietas sudėti. Gerai, jei kuris tų 
ženklų daug prideda, tai juos tik išskirstai, 
kur reikia. O kitas tų ženklų visai nepara
šo, tai redaktoriui reikia savo pridėti. Su
sitinku sekretorių, nuo visuomenės darbų 
valandėlei atitrukusį. Dabar tai pagyvens 
Auld Frank! Aukščiausias ponas, su ku
riuo jam iki šiol teko pabendrauti, buvo 
seniūnas. Kalba abudu, stengiasi Auld 
Frank pamokyti, jo tamsų protą apšviesti. 
Ne tik apie rašymą, bet ir apie pasaulio su
tvarkymą, apie valdžias ir valdytojus pasa
koja. Per daug jo kaimiškai galvai. Prisi
klausęs įvairiausių išvedžiojimų, jis dar 
klausia:

— Koks skirtumas bus man. ar rytuose 
viešpataus Hoo Flung Dung, ar Yoo Choo 
Kow?'

Pažiūrėjo redaktorius su sekretorium 
viens į kitą, pažiūrėjo į Auld Frank ir iš
kiūtino pro duris j darbą, vienas taškų ir 
kablelių skirstyti, kitas lietuviškos visuo
menės reikalų tvarkyti. Auld Frank dar

girdi, kaip vienas ju jau už durų sako:
— Žemaitijoje gimęs, Škotijoje pasenęs 

— jau tu jo nebeapšviesi.
Lyja ir Sodyboj. Tik duburkis, per 

sausras nusekęs, dar laukia daugiau lie
taus. c visi takai ir takeliai patilžę, purvas 
į avalynę semiasi. Tokiame ore klumpių 
vertybę gali suprasti. Jaunimas stovykloj 
krykštauja, jų skaidrūs balsai ir per lietų 
atbanguoja į Sodybos kiemą, bet kai tavo 
pečius slegia pusšimčio metų našta, tai sė
dėk viduj Ir bandyk alum savo mizeriją 
užpilti. Daug senų pažįstamų Auld Frank 
sutinka, daug naujų pažįstamų prie alaus. 
Kiek kalbų apie senus gerus laikus, kiek
vieno kaimas buvo už kitus geresnis, jo 
kaimo jaunimas už kitus šaunesnis. Pasa
koja Auld Frank, kaip jie kaime kiekvieną 
žiemą po du vaidinimus surengdavo, Ame
riką Pirtyje. Kuprotą Oželį vaidindavo, 
reikia gi ir jam kuo nors pasigirti, savo 
kaimo garbę apginti. O kitas pasakoja, kad 
pas juos tikras teatras atvažiuodavo, žmo
gus ilgą kardą iki pat rankenos prarydavo, 
paskui užsidėdavo ant krūtinės kalvio prie
kalą. ir vyrai jį kūjais daužydavo. Kur tu 
čia dabar su savo Kuprotu Oželiu pasigir- 
si. kai žmonės tikra teatrą savo gimtame 
kaime yra matę! Sėdėk prie alaus stiklo 
žiūrėk, kaip per langus lietus žliaukia, ir 
klausykis, ką kiti kalba.

Sekmadienio rytas lietingas, kaip ir visa 
savaitė. Šiandien šventa Ona, kalba žmo
nės. Ak. mūsų jaunystėje per šventų Ona 
niekada nelydavo. Saulė visada skaidriai 
šviesdavo, kai mes dviračiais važiuodavom 
į atlaidus į kitą parapiją. Pasimelsdavom 
šventoriuj senų liepų pavėsyje. — į bažny
čią visi netilpdavo. O po pamaldų susitiki
mas už šventoriaus, šokiai aptvertoje aikš
tėje. klarnetui įmantrias valso melodijas ■ 
vedžiojant, būgnui širdies plakimą regu
liuojant. Paskui pasivaikščiojimas paupio 
takeliais, krūmų žaluma uždengtais nuo 
pasaulio akių. Rodos, tik vakar visa tai bu
vo. o paskaityk, kiek metų jau praėjo, kiek 
žymių tavo veide metai praeidami paliko. 
Ak. užteks tau apie praeitį galvoti, vis tiek

tu dabar praeities nesugrąžinsi. Kunigas 
pamaldas jaunimui laiko, nueik ir tu. su
lenk savo senus kelius maldai, atgailauk už 
nečystas mįsles, už piktus pageidavimus.

Kaip paprastai ir kartu iškilmingai iš 
jaunų krūtinių skamba Pulkim ant kelių! 
Sena, bet niekada nesenstanti lietuviška 
giesmė skamba Anglijoj, ir Dievui garbė, 
ir Auld Frank pradžiugina. Jaunas ber
niukas švelniu angelišku balseliu iš šven
tos knygos šventus Evangelijos žodžius 
skaito ir taip gražiai, aiškiai lietuviškus 
žodžius ištaria, kad, rodos. Dievui dvigu
bai didesnė garbė, negu jei jis tuos pačius 
žodžius angliškai skaitytų. Gražios lietu
viškos giesmės, darniai lietuviško jaunimo 
giedamos, sujaudina Auld Frank, eitų jis 
kiekvieną sekmadienį į bažnyčių, jei tokį 
giedojimą girdėtų.

O kitą diena vėl tas nats lietus, tie patys 
debesys dangų aptraukę nuo krašto iki 
krašto. Renkasi žmonės prie alaus, kur ki
tur dingsi. O alų ir kitus gėrimus toks 
barzdočius su saiku dalija, o kartais net 
geležinę uždanga ant alaus nuleidžia, visai 
nieko neduoda. Vienas toks vargšas, gyve
nimo vėtytas ir mėtytas, visa valanda iš
stovėjo. lašelio stipresnio maldaudamas, o 
barzdočius „Ne!“ — ir baigta. Ateisi, sako, 
rytoj ir vėl gausi, o dabar užteks tau. Lie
tuviška visuomenė turėtu susiorganizuo’i. 
išversti geležinę uždanga ir paskelbti Liau
dies Demokratinę Sodybą. Kiekvienas atei
tu ir prisipiltu pats sau. ko ir kiek jam 
reikia. Sodybininkai viso pasaulio, vieny
kitės!

Tą dieną, kai Auld Frank turėjo išva
žiuoti. virš Sodybos pasirodė saulė. Nesi
nori apleisti Sodybos, bet reikia važiuoti, 
atostogos baigiasi, reikia pradėti pelnytis 
duoną kasdieninę, reikia kas savaite po 
svarelį atidėti, kad kitą metą per šventą 
Oną vėl galėtum į Angliją nuvažiuoti. So
dyboj senus pažįstamus sutikti, prie alaus 
senus gerus laikus apkalbėti. Taip, tur būt, 
ir tęsis metai po metų, kol pagaliau vienas 
metas bus paskutinis.
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Europos lioturiu kronika
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Spalio 10 — 11 dienomis Liet. Sodyboje 
įvyks Didžiosios Britanijos Liet. Jaunimo 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dienotvarkė:
šeštadienį, 3 vai. p. p. atidarymas. įstatų 

svarstymas, diskusijos. 7 vai. vakarienė, 8 
vai. šokiai.

Sekmadienį, 9 vai. pusryčiai, 10 vai. val
dybos ir kt. organų rinkimai, klausimai ir 
sumanymai, 12.30 vai. suvažiavimo uždary
mas, 1 vai. p. p. pietūs.

Kviečiamas visas D. Brit. L. Jaunimas 
kuo gausiau dalyvauti. Nakvynės ir išlai
kymo mokestis — 1 sv. asmeniui. Grupės 
ir pavieniai asmenys registruojasi pas J. 
Alkį Lietuvių Namų adresu iki spalio 4 d. 
Prašoma nesivėluoti.

Suvažiavimo tikslas yra apjungti D. Brit. 
Liet, jaunimą į vieną organizaciją, kuri 
veiktų DBLS rėmuose. Finansinę paramą 
teikia DBLS.

Lauksime atvykstant.
Organizacinis Komitetas

vedusiems ir parėmusiems. Tarp kitų kal
bėjo DBLS Tarybos sekretorius ir vietos 
skyriaus pirm. Kaz. Bivainis. Per žaliuo
sius ošiančius sodus nuaidėjus Lietuvos 
himnui, vieni išvyko namo, o kiti, iš toliau 
sulaukę tėvelių ir namiškių, dar žaidė ir 
svečiavosi. Buvo reiškiamas noras, kad sto
vykla būtų ilgesnė.

Stovyklautojams visą laiką savanoriškai 
uoliai virėjavo Teofilė Bakaitienė ir Mari
ja Griškauskienė. T. J. Bakaičiai gerašir
diškai parūpino ir patį maistą, priėmė ber
niukų nakvynei, o M. Griškauskienė dar 
rūpinosi skalbykla. Jie visi nusipelnė vado
vybės ir jaunuolių nuoširdžios padėkos.

Židinyje kiek anksčiau keletas jaunuo
lių svečių praleidd po savaitę atostogų.

KODĖL VĖLUOJASI?
Nottinghamiškio žurnalo „Šaltinio" 4 nu

meris išeis kiek vėliau. Vėluojasi dėl tech
ninių ir personalinių sunkumų „Nidos“ 
spaustuvėje.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 26 d„ 6 vai. vak.. Lenkų klubo salėje. 
Whitefriars Lane, Coventry, rengia

Tautos šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt. Šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno ka
pela, baras su įvairiais gėrimais ir užkan
dinė veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

LONDONAS
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 50 M. 
SUKAKTIES IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 

LONDONE
DBLS Valdyba šį minėjimą kartu su 

Tautos Švente ruošia rugsėjo 19 d. (šešta
dienį), 7 vai. vak.. Sporto ir Soc. Klube 
(345A, Victoria Park Rd., E.9).

Sekmadienį rugsėjo 20 d., 11 vai., bus šv. 
mišios už mirusius steigiamojo seimo at
stovus.

Minėjimo programoje: V. Zdanavičiaus 
paskaita, J. Čemio vad. orkestras ir jauni
mo įvairūs pasirodymai.

Į minėjimą, kuris yra vienintelis Angli
joje, kviečiama gausiai atsilankyti ir iš to
limesnių vietų.

DBLS Valdyba

RUDENS BALIUS
Londono Moterų šv. Onos Draugija ruo

šia rudens balių spalio 3 d., šeštadienį, 
Sporto ir Socialiniame Klube (345A Victo
ria Park Rd.).

Pradžia 7.30 vai. vakare. Įėjimas 5 šilin
gai.

Kviečiami dalyvauti Londono ir apylin
kių lietuviai.

Londono Lietuvių Šv. Onos Draugijos 
Valdyba ir narės O. Damidavičienei linki 
greit stiprėti po operacijos.

LIET. SODYBA
SEZONO UŽBAIGIMAS SODYBOJE

Sezono užbaigimo balius šiais metais So
dyboje įvyks spalio 10 d. šokiams gros ge
ra kapela, baras veiks iki 12 vai. nakties. 
Įėjimo mokestis 5 šil., įskaitant stiklą 
alaus ir užkandžius.

Taip pat tuo laiku — spalio 10 ir 11 die
nomis Sodyboje įvyks jaunimo kenferen- 
cija.

NOTTINQHAMAS
LAS Nottinghamo Skyrius rugsėjo 26 d. 

Ukrainiečių Klubo salėje, Bentick Rd., ren
gia

TAUTOS ŠVENTĖS 
minėjimą. Bus paskaita, programa, loteri
ja ir šokiai. Gros ukrainiečių orkestras.

Pradžia punktualiai 6.30 vai.
Įėjimo kaina 2/6.
Kviečiame visus apsilankyti.

Skyriaus Valdyba

SKAUTU SUEIGA
Rugsėjo 19 d.. 6 vai. vakaro, šaukiu skau

tų sueigą.
Sueiga įvyks „Židinyje“. Visi skautai da

lyvauja uniformuoti. Tuos, kurie nori pri
sidėti ir galvoja pradėti skautišką gyveni
mą, prašau ir kviečiu į mūsų eiles. Bandy
sime sudaryti gražų vienetą, o ko daugiau 
būsime, tuo daugiau galėsime nuveikti.

Iki pasimatymo rugsėjo 19 d.
s. B. Zinkus

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
JAUNIEMS ATGAIVA

Besiartinant naujiems mokslo metams, 
Lietuvių Židinys rugpjūčio 23-30 d. suren
gė jaunučiams ir jauniams atostoginę sto
vyklą. Ji iš eilės jau buvo penktoji. Šiemet 
stovyklavo daugiau negu kitais metais. Ša
lia poilsio, žaismo, maudymosi, sporto, 
įvairumų, tolimesnių ir artimesnių išvykų, 
dalyvauta ir dvasiniame susitelkime, pasi
mokyta lietuviškų dalykų. Orai pasitaikė 
karališki’.

Stovykla buvo užbaigta rugp. 30 d. lietu
viškomis pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
A. Geryba. Po jų Židinio aikštėje įvyko at
sisveikinimas. Berniukai išpildė dainų, de-j 
klamacijų, reiškė padėką visiems stovyklą |

DERBY
DALYVAUJA PARODOJE

P. Bugailiškis dalyvauja su dviem pa
veikslais Derby Sketching Club suruoštoje 
metinėje parodoje.

Paroda vyksta St. Helen's House, King 
St., Derby, rugsėjo 21-25 d. d.

GLAUCESTERIS
LIETUVIŠKI FILMAI

Gloucesterio. Stroudo ir artimesnių bei 
tolimesnių apylinkių lietuviams ir jų bi
čiuliams Lietuvių Židinys iš Nottinghamo 
rugsėjo 26 d„ 6 vai. vakare, lenkų klube, 
78 Weston Rd.. Gloucester GLI 5 AX, pa
rodys patrauklių lietuviškų spalvotų gar
sinių filmų, kuriais galės žavėtis visokio 
amžiaus žiūrovai. Mirgės spalvingi, grakš
tūs liet, tautiniai šokiai, liet, skambės dai
nos. Nepasikartojančia proga visi pasinau
dokime!

Po filmų bus linksmoji dalir.

BRADFORDAS
P. BUGAILIŠKIO DARBU PARODA

Rugpjūčio 29-30 d. d. Bradfordo ir apy
linkių lietuviai turėjo gražią staigmeną 
klube — didelę P. Bugailiškio darbų paro
dą. Buvo iškabinta net 50 paveikslu, kurie 
vos išsiteko dviejuose kambariuose. Visi 
įsitikinom, kad Bugailiškis tikrai produk
tyvus tapytojas.

Visuomenė tikrai domėjosi jo darbais. 
Daugumas išbūdavo po keletą valandų ir 
dar neatsidžiaugdavo paveikslais. Tikrai 
malonu, kad visuomenė parodė tokį domė
jimąsi menu ir pirko, kas kam patiko. Bu
vo parduota net 16 paveikslu, ir tai. be 
abejo, įrodo parodos pasisekimą. Klubo 
valdyba taip pat nutarė papuošti baro 
kambarį ir nusipirko vieną jo darbą.

Turėtume dėkoti Bugailiškiui ne tik už 
atsilankymą ir suruošimą parodos, bet ir 
už dovanotą klubui paveikslą. Jų dabar tu
rėsime 2. o ir 2 tuos, kuriuos paaukojo 
Tautos šventės minėjimo proga ruošiama’’ 
loterijai.

Paradai baigiantis, užklausiau P. Buszai- 
liškj. kaip jis vertina tą pasisekimą ir kam 
jam atrodo mūsų visuomenės reagavimas. 
Susidariau nuomonę, kad P. Bugailiškis 
tikrai džiaugiasi pasisekimu ir tas duos 
jam dar daugiau noro ir energijos kūrybai.

Gerai įsižiūrėjus, susidaro įspūdis, kad 
geriausiai yra pasisekę jo peisažai, bet to
kie paveikslai, kaip Skautų stovykla. Ru
giapjūtė. kur vaizduojamos grupės žmonių, 
tapytojui sudaro problemų. Atrodo, kad 
šias problemas jis vėlesniuose darbuose pa
jėgs išspręsti.

Noriu P. Bugailiškiui palinkėti ko dau
giausia meninio įkvėpimo, energijos ir vėl 
kada nors susilaukti Bradforde su kita to
kia įspūdinga paroda.

A. T. 

STOKE-ON-TRENT
MŪSIŠKIS JAUNIMAS

Vis daugiau ir daugiau šios apylinkės 
lietuviško jaunimo prasiskina sau kelią į 
patogesnį gyvenimą. Štai, pavyzdžiui. An-

druškevičių jaunimas. Iš dešimties vaikų 
septyni pasiekė pradžios mokyklos pirme
nybes (scholarships).

Algimantas, baigęs aukšt. mokyklą, bet 
nusivylęs Transporto ministerijos nuobo
džiu raštininko darbu, išvyko jūros keliais 
pasaulio pamatyti. Apiplaukęs Japoniją, 
Australiją ir Ameriką, nusprendė nutūpti 
žemėje. Dabar kaip „English Electric“ 
kompiuterių instruktorius (anksčiau lan
kęs atitinkamus kursus) yra firmos išsiųs
tas į Pietų Afriką — Pretoriją, kur, paty
ręs labai gero gyvenimo sąlygas, ruošiasi 
nuolat apsistoti.

Šarūnas dar trankosi po pasaulį vandens 
keliais. Vytautas, jaunesnysis, bando vers
tis pramone Londone. Danutė, baigusi St. 
Dominic college, rugsėjo 1 d. išvyko Liver- 
poolin į mokytojų seminariją. Mokytis ji 
gavo Švietimo ministerijos pašalpą. Irena, 
kuri baigs tą pačią mokyklą, kaip ir Da
nutė. kitais metais ir yra gabi matemati
kė. ruošiasi pasekti brolį Algimantą kom
piuterių evoliucijos srityje.

Povilas Kamarauskas, buvęs saleziečių 
auklėtinis, irgi įsigijęs „English Electric“ 
praktikanto-mokinio (aprentice) statusą, 
turi labai gerą progą tapti kompiuterių 
techniku.

žodžiu, mūsų kolonija, kuri buvo, yra ir, 
greičiausia, bus gausi prieaugliu, reiškiasi 
neblogiausiai.

Reiktu dar paminėti ir jauniausiąjį narį. 
Jono Zavecko ir jo jaunutės žmonos Biru
tės Vencaitytės-Zaveckienės sūnų, kuris iš
vydo lietuviškomis akimis Anglijos kraštą 
pirmą kartą rugpjūčio 18 d.

Stoketis

NORTHAMPTONAS
ŽUVO A. DARAŠKEVIČIUS

Northamptonshire Evening Telegraph 
rugsėjo 7 d. rašo, kad Wellingborough prie 
geležinkelių dirbęs Alfredas Daraškevi- 
čius buvo suvažinėtas iš tos stoties išėjusio 
traukinio.

Velionis buvo 48 m. amžiaus, paliko žmo
ną, dvi dukteris ir įsūnį.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AR BŪSI IŠTIKIMAS TĖVYNEI?
Skautybė, susiorganizavusi Lietuvoje ne

priklausomybės atstatymo metais, yra gi
liai įleidusi šaknis mūsų jaunimo ugdyme.

Nuo septintųjų gyvenimo metų ir vėliau 
jaunuolio ir jaunuolės brendimo amžiuje 
skautiškieji idealai ir užsiėmimai padėjo 
mūsų jaunimui gražiai ugdytis ir kreipti 
savo energiją į pozityvius tikslus. Šūkis 
Dievui, tėvynei ir artimui ir 10 labai kil
nių įstatų skyrių — skautas tiesus ir laiko
si savo žodžio, jis ištikimas Dievui ir tėvy
nei. jis naudingas, padeda artimui, drau
gas jam ir kitam skautui ir t. t. ir t. t„ — 
tapo ne vieno lietuvio gyvenimo dalimi. O 
jo širdyje įsigyveno noras kasdien padary
ti nors vieną gerą darbelį.

Jei skautiškasis asmenybės ugdymas ir 
praktiškas lavinimasis buvo svarbus Lie
tuvoje, tai dar svarbiau tai mūsų po pa
saulį išblaškytoje bendruomenėje.

Skautybė visuomet stengėsi savo ypatin
ga, labai gyvenimiška ir jaunimui artima 
sistema papildyti namus, mokyklą ir baž
nyčią. Šiuo metu prie to dar prisidėjo už
davinys sukurti lietuvišką dvasią ir, aiš
ku, nusistatymą visomis išgalėmis siekti 
pavergtųjų brolių ir sesių Lietuvoje išlais
vinimo ir krašto nepriklausomybės atsta
tymo.

Didelis skaičius mūsų šeimų gyvena did
miesčiuose ar miestuose, kur sumiesčionė- 
jimo pavojus labai didelis. Jaunimas daž
nai neturi pakankamai progų savo ran
koms ir kojoms pamiklinti, arčiau susipa
žinti su gamta ir gražiai papildyti save 
tuo. ko modernusis gyvenimas negali duo
ti.

Skautavimas papildo šią spragą savo 
programiniais užsiėmimais ir prasmingu 
iškylavimu bei stovyklavimu. Jaunas žmo
gus įgyja praktiškų žinių, išmoksta jas pri
taikyti savo ir kitų reikalui, susipažįsta su 
gamta ir. pamilęs ją. stengiasi ją globoti ir 
saugoti.

Jaunimui svarbu draugai: kiekvienas no
ri priklausyti bendraamžių būriui, leisti 
laiką kartu, būti draugų mėgiamu ir jų 
pripažintu.

Skautų organizacija ir čia idealiai atsi
liepia į šį troškimą: kiekvienas svarbus sa
vo būrelyje, skiltyje ar draugovėje. Drau
gų skautui netrūksta, ir skautauti su jais 
smagu, o gyvenimas įrodo, kad jaunystėje 
užmegzti skautiški draugiški ryšiai labai 
dažnai nenutrūksta visą gyvenimą. Esame 
baisios tragedijos išblaškyti po pasaulį, bet 
tai nereiškia, kad turime būti pasimetę. Do
mimės kitomis tautomis, jų kalbomis ir 
papročiais. Esame mus priglaudusio krašto 
dalis ir naudojamės jo gėrybėmis ir de
mokratiška laisve. Norėdami būti pilnai iš- 
siugdžiusiomis asmenybėmis, stengiamės ir 
tautiškai būti subrendę.

Budėti Lietuvos reikalų sargyboje yra 
skauto nuoširdus įsipareigojimas. Visa pra
sideda tą dieną, kada vilkiukas prie tri
spalvės pasižada mylėti Dievą ir tėvynę, 
skautas — tarnauti Dievui ir tėvynei, o 
skautas vytis ar vyr. skautė jau gyvenime 
įsipareigojimą vykdo tarnavimu tautai ir 
bendruomenei.

Tikri skautai ar skautės niekuomet ne

nustoja vilties ir neatsisako savo įsiparei
gojimų, kuriuos davė prie trispalvės.

s. J. Maslauskas

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Antanas Samukėnas liepos 8 d. darbovie
tėje Oberhauseno mieste buvo krano su
triuškintas. Palaidotas liepos 13 d. vietos 
katal. kapinėse, dalyvaujant per 200 žmo
nių. Laidojimo apeigas atliko tėv. K. Ka
niauskas ir tėv. dr. Konst. Gulbinas. Ant 
kapo sudėti 26 vainikai ir daug puokščių 
gėlių. Pasiliko liūdinti žmona Anneliese 
Oberhausene, dvi seserys Lietuvoje ir kiti 
giminės.

Buvo gimęs 1919 m. rugsėjo 1 d. Bičiūnų 
kaime. Švenčionių apskr. Tėviškėje turėjo 
16 ha ūkį. Tėvas buvo 1932 m. lenkų nu
šautas.

Buvo VL Bendruomenės veikėjas, Muel- 
heimo apylinkės narys.

Antanas Juodzevičius. Vasario 16 gimna
zijos pr. metų laidos abiturientas, mirė lie
pos 30 d. JAV-bėse. Palaidotas rugpjūčio 4 
d. Čikagoje. Buvo gimęs 1949 m. rugsėjo 1 
d. Bavarijoj. 1969 m. baigė Vasario 16 gim
naziją ir tuoj išvyko į Ameriką. Po metų 
žadėjo grįžti į Vokietiją studijuoti pedago
gikos.

XVII LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

(tęsinys iš praeito numerio)

Diskusijose plačiau paliestos kūrybos są
lygos Lietuvoje. Buvo pareikšta nuomonė, 
kad įvairūs varžymai gal daugiau trukdo 
talentams pasireikšti, negu augti. Pagal už
sakymą parašyti kūriniai nebūtinai turi 
būti silpni. Pvz„ opera „Aida“ išliko iki 
mūsų dienų. Materialinės kūrybos sąlygos 
okup. Lietuvoje geros. Visas blogumas glū
di partijos kontrolėje. Nėra kitos spaustu
vės, be valstybinės. Kūrėjai savo veikalų 
netgi užsienin negali išsiųsti.

Popiet buvo parodyti dail. Alf. Krivicko 
parūpinti 4 filmai iš Lietuvos. Demonstra
vimą teko nutraukti dėl techninių kliūčių.

Po vakarienės didžiojoje Akademijos 
koplyčioje buvo suruoštas 
religinės muzikos koncertas.
Vargonais grojo muz. Valt. Banaitis. Jam 
vargonais palydint, bendrai pagiedota ke
letas senovinių lietuviškų giesmių. Stud. B. 
Vaičjurgytė iš JAV-bių ir Arvydas Lingė iš 
Hamburgo padeklamavo po porą poeto 
Andriekaus eilėraščių.

Vakare kun. dr. P. Celiešius padarė pra
nešimą apie lietuvių koplyčios šv. Petro 
bazilikoje Romoje pašventinimo iškilmes. 
Kun. J. Margis parodė iškilmių skaidrių.

Trečiadienį šv. mišias su prof. J. Jurai
čių koncelebravo kunigai Ant. Bunga, dr. 
P. Celiešius. Br. Liubinas ir J. Margis. Šios 
dienos pamokslo tema — rankos ištiesimas 
nelaimingam žmogui Dievo akyse yra ver
tingesnis veiksmas, negu storiausi teologi
niai traktatai.

Rytinę paskaitą skaitė muz. Valteris Ba
naitis apie
Lietuvių muzikos istoriją.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Kun. Butkus — Tautų šventovėse. Kelio

nės įspūdžiai. Kaina £2. 3/6
B. Pūkelevičiūtė — Rugsėjo šeštadienis. 

Premijuotas romanas. £2. 3/6
A. Baronas — Išdžiūvusi lanka. Novelės.

---------- £2. 0. 0
Vilniaus lietuvių liaudies dainose £2. 3/6

Antroji banga ----------- £1. 11. 0
Lietuvių apysakos ----------- £1. 6. 0
A. Gerutis — LITHUANIA 700 YEARS

---------- £5. 5. 0
B. Raila Dialogas su lietuviais £3. 0. 6 
Gintaras, tautiniai dirbiniai, tautiniai

rūbai, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd.. 

KEW-SURREY.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugsėjo 20 d„ 12.30 v.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 27 d„ 1 v. 

P. p.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 20 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
DERBY — rugsėjo 20 d„ 11 vai.. Bridge 

Gate. Po pamaldų metinis parapijiečių 
susirinkimas. Visi j jį maloniai kviečia
mi.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

GLOUCESTERIS — rugsėjo 26 d., 13.15 
vai., šv. Petro bažnyčioje. London Rd.

STROUDAS — rugsėjo 27 d.. 12 vai.. Bee
ches Green.

NOTTINGHAMAS — rugsėjo 27 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

COVENTRYS — spalio 4 d„ 12.45 vai.. Šv. 
Elžbietos bažn.. St. Elizabeth's Rd.

NOTTINGHAMAS — spalio 4 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

CORBYS — spalio 11 d„ 12 vai., šv. Patri
ko bažn., Gainsborough Rd.

BIRMINGHAMAS — spalio 11 d„ 11 vai., 
šv. Jono vienuolyne. 21 Park Rd.. Mose
ley.

DERBYS — spalio 18 d„ 11 val„ Bridge 
Gate.

NOTTINGHAMAS — spalio 18 d„ 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

Jis, be kitko, iškėlė, kad jau XV amžiuje 
ima atsirasti lietuvių bažnytinė muzika. 
Tuo metu jau statomi vargonai, kad ir ne 
grojimui, o tonui paduoti. Tai sutampa su 
pasaulinės muzikos pradžia. Didž. kuni
gaikščio dvaras turi net 80 žmonių orkest
rą. XVI amž. Vilniuje jau veikia kantorių 
mokyklos. Šiame amžiuje, kuris yra pro
testantizmo pradžios šimtmetis, suklesti 
bažnytinis giedojimas, atsiranda kariški 
orkestrai.

1634 m. užrašoma pirmoji liaudies dai
nos melodija Ragainės apylinkėj.

1636 m. Vilniuje pastatoma pirmoji ope
ra. Nuo 1664 m. dvaruose atsiranda pasto
vių teatrų. XVII amž. ir muzikos teorijos 
pradžia.

XVIII amž. Lietuvoje — didysis suirimų 
laikotarpis, bet didikai puoselėja muziką 
toliau.

XIX amž., tarp kitko, minėtina, kad Vil
niaus universitetas įsteigia muzikos kated
rą, kurios Vakarų universitetuose įveda
mos tik 20-30 meti; vėliau. XIX amž. 
apskritai mūsų muzikos istorijoj liūdnas, 
nes nėra didesnių miestų, kur būtų stiprus 
miestelėnų luomas, puoselėjęs muziką, o 
Lietuvos dvarai po dvejų nepasisekusių su
kilimų merdėja. Lietuviškoji muzikinė 
veikla vystoma ūkininkų klojimuose, baž
nytiniuose choruose. Ji pribrandina talen
tus, pasiryžusius tarnauti tautai.

Per pastaruosius 50 metų buvo susikau
pimo laikotarpis. Po to turėtų sekti išsi
skleidimo laikmetis, apreiškiąs lietuviškąjį 
muzikos genijų.

Po paskaitos vyko atskirų muzikos daly
kėlių demonstracija iš plokštelių su paaiš
kinimais.

Liepos 22 d. vakare kun. Jonas Dėdinas 
kalbėjo apie
Katalikų Bažnyčios sudabartėjimą.

Pirmoje dalyje jis pateikė modernaus 
dabarties ir ateities pasaulio vaizdą, ne
vengdamas ir fantastinių įžvalgų. Šis pa
saulis būsiąs precizijos, kibernetikos, ap
skritai mokslo valdomas.

Antroje dalyje sociologiniu požiūriu na
grinėjo, kaip Bažnyčia turėtų reaguoti į 
naujojo pasaulio ir gyvenimo reikalavi
mus. Ji turėsianti gera prasme prisitaikyti: 
demokratėti, vis labiau paisyti mokslo, at- 
sisieti nuo kapitalistinės struktūros ir pan.

Trečioje dalyje paskaitininkas sustojo 
prie konkretaus ateities Bažnyčios vaizdo, 
kuris galimas atspėti iš avangardiškos 
olandų Katal. Bažnyčios reformų. Ten 
ypač į akis krinta demokratinis procesas 
Bažnyčios organizacijoj ir celibato proble
mos sprendimas, pasisakant prieš privers
tinį celibatą.

Diskusijose buvo pastebėta, kad besivys
tanti technika gali turėti teigiamos įtakos 
Bažnyčiai. Nukunigėjimas nėra religijos 
katastrofa: kunigus pakeis pasauliečiai. 
Katal. Bažnyčia praeity yra pergyvenusi 
dar didesnių krizių, bet visas nugalėjo.

Rytinę ketvirtadienio paskaitą skaitė 
kun. prof. dr. Jonas Jūraitis. Jo tema 
Dievo mirties teologija vitalinių jėgų 
sriaute

Dievo mirties teologija paskaitininkas 
vadino:

1. įprastinį ateizmą;
2. mirusius dievus kaip stabus;
3. simbolinę Dievo sampratą — Dievas 

pažįstamas tik simboliais per analogiją 
(Bažnyčios tėvų ir scholastikų pažiūra);

4. Dievą kaip coincidentia oppositorum 
— priešingybių sutapimą (ypač Cusano ir 
Eckerhardtb filosofijoj);

5. praeito amžiaus Dievo sampratą, ku
rią atmetė Jonas XXIII;

6. sampratą, kad Kristus yra ne teologi
jos moksle, o gyvenime.

Paskaitininkas teigė, kad vitalinių jėgų 
srautas, ypač seksas, užlieja žmogų, kai su
nyksta meilė, ypač Dievo kaip meilės 
samprata.

Prie Dievo kaip meilės galim prieiti:
1) prisiimdami daugiau orientalinės dva-' 

sios;
2) atmesdami Dievą tik reikalui, naudai;
3) suprasdami, kad Dievas yra ir galy

bių Dievas (tremendum);
4) kad Dievas yra tapsmas;
5) kad jis yra prieinamas per socialinį 

santykį tarp Aš ir Tu Buberio filosofijos 
prasme.

Diskusijose pastebėta, kad prof. Jūraičio 
metodas yra egzistencinis, o ne nacionali
nis. Jis proto neišjungia, bet kur protas su- 
pasuoja, veikia nuojauta.

(Bus daugiau)

ČIURLIONIO JŪRA
Rugsėjo 5 d. Čikagoje buvo pastatyta M. 

K. Čiurlionio muzikinė poema „Jūra“.
Programoje dalyvavo Čikagos simfoninis 

orkestras, kuriam dirigavo prof. V. Marijo- 
šius. pianistas A. Smetona, solistai D. Stan- 
kaitytė, S. Baras. A. Brazis. J. Vaznelis.

Vokietijoje gyvenąs buvęs karininkas, 
turįs apie 75 m. amžiaus, geros sveikatos, 
turįs nuosavą namą su sodu ir gėlynu, 
gyvenąs gražiai apstatytame bute, kurį su
daro 3 kambariai, virtuvė ir vonia, gau
nąs vokiškos rentes apie 750 DM mėnesiui, 
mirus 1968 m. žmonai, norėtų susipažinti 
su apie 60 ar daugiau metų turinčia išsila
vinusia lietuve, o vėliau vesti ją.

Rašyti: 678 Pirmasens. Post —Lagerung, 
Peknis.
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