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PASALA YJJH
— Norvicke (Britanija) kažkoks pilietis 

atvežė ir pametė prie kalėjimo vartų su
muštą ir surištą pabėgusį kalinį.

— Prie Bond St. (Londonas) išmušto 
parduotuvės lango buvo iškabintas prane
šimas: „Yra žmonių, kurie negali išlaukti, 
kol galės įeiti į mūsų parduotuvę“.

— Libija pasisiūlė parsigabenti ir palai
doti Muenchene žuvusius palestiniečius te
roristus (jai ir atiduota).

— Du JAV negrai sportininkai, už bėgi
mus laimėjusieji vienas aukso, kitas sidab
ro medalius, už kalbėjimąsi giedant him
ną, kai jiems buvo įteikiami tie žymenys, 
pašalinti iš olimpiados be teisės ateityje 
dalyvauti.

— Kai kuriose Afrikos dalyse tiek prisi
veisė hipopotamų, kad jie pasidarė žmo
nėms jau tokia pat rykštė, kaip Australi
joje triušiai, dėl to netrukus jie bus pra
dėta piauti mėsai.

— Garsioji Angela Davis, karingoji Ame
rikos juodųjų atstovė, neseniai išteisinta ir 
paleista iš kalėjimo, kuriame ji sėdėjo kaip 
įtariama padėjusi žudikams, dabar važinė
ja po Sov. Sąjungą, o Amerikos Juodosios 
panteros negrų organizacija pakaltino ją: 
„Atrodo, kad Angela, diktuojama rasisti
nės ir reakcingosios komunistų partijos 
Amerikoje, pabėgo nuo juodųjų“.

— Norintieji iš Sov. Sąjungos emigruoti, 
kurie gauna iš užsienio pinigų susimokėti 
už išeitąjį mokslą reikalaujamiems mokes
čiams, nuo atsiųstųjų sumų turės sumokė
ti 35 procentus muito.

— Už plaukimą olimpiadoje 7 aukso me
dalius gavęs JAV sportininkas Mark Spit- 
zas bandys eiti į sceną — spalio 5 d. jis 
pasirodys Bob Hopo televizijos programo
je.

— Maskvoje 10 m. kalėti nuteistas žmo
gus, kuris pasigėręs netoli sostinės penkio
se vietose padegė mišką.

— Maskvoje žydai negalėjo nueiti į si
nagogą savo naujųjų metų atšvęsti, nes 
niekas nebuvo įleidžiamas į tą gatvę, kur 
sinagoga yra.

— Reuterio žinioje iš Maskvos sakoma, 
kad Islandijoje šachmatų pasaulinį čem
pionatą amerikiečiui pralaimėjusį Borisą 
Spasskį aerodrome sutiko tik 8 žmonės — 
giminės ir keli šachmatininkų organizaci
jos nariai, kurie jį, žinoma, rusišku papro
čiu pabučiavo į abu žandus.

— Nuo 1961 m. ligi šiol buvo pagrobti 
157 JAV lėktuvai ir vienas užsienietiškas, 
pasamdytas dirbti amerikiečiams.

— Vakarų Vokietijoje politinio prie
globsčio pasiprašė du olimpiadoje dalyva
vę rumunų sportininkai.

— Britanijoje bus pradėta pardavinėti 
dirbtinė mėsa, pagaminta iš pupų su gy
vulinių ar augalinių riebalų priemaiša ir 
skoniu primenanti jautieną, vištieną ar 
dar kitokias natūraliosios mėsos rūšis.

— Ugandos prez. Aminas įsakė išsi
kraustyti britams, kurie ligi šiol vykdė jo 
krašto kariuomenės apmokymą.

— Dėl blogo vasaros oro Prancūzijos vy
nuogių derlius prastas, ir vynas žada būti 
nekoks, ir jo būsią tik 64,8 mil. hektolitrų 
(47 mil. eilinio vyno stalui ir 17 mil. ge
ros rūšies).

— Švedija nutarė paimti tarp 200 ir 300 
iš Ugandos išvaromųjų azijatų — pirmas 
toks Britų Bendruomenei nepriklausąs 
kraštas, kuris pasisakė teigiamai, o kreip
tasi buvo į apie 50 kraštų.

— Protestuodami prieš mokesčių didini
mą, tūkstančiai Belgijos motoristų buvo 5 
minutėms sustabdę judėjimą rytą, kai žmo
nės skuba į darbą.

KUNIGŲ PRAŠYMAS KOSYGINUI DĖL 
VYSK. STEPONAVIČIAUS

Rugsėjo 8 d. „The Universe“ rašo, kad 
124 Lietuvos kunigai pasiuntė laišką Sov. 
Sąjungos min. pirm. Kosyginui, prašydami 
paleisti iš namų arešto vysk. Steponavi
čių.

61 m. amžiaus vysk. Steponavičius yra 
Panevėžio diecezijos apaštališkasis admi
nistratorius.

SOV. SĄJUNGOS PAVYZDŽIU
Sov. Sąjungos pavyzdžiu Čekoslovakija 

pradėjo tremti į Vakarus kai kuriuos ne
pageidaujamuosius.

Keletas ištremta, o apie 50 laukia eilės.

LIETUVIŲ - RUSŲ SANTYKIAI 
„POSSIEVE“

Frankfurte, Vakarų Vokietijoje, leidžia
masis rusų žurnalas „Possiev“ liepos mėn. 
numeryje išsispausdino vedamąjį, akintą 
lietuvių-rusų santykiams nušviesti.

Mielam klubo nariui JONUI BUGENIUI, 
jo žmonai Mildai mirus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.
Vyties Klubo Valdyba ir nariai

Neseniai esame supažindinę skaitytojus 
su amerikiečio žurnalisto R. Kaiser „Laiš
ku iš Estijos“ (žiūrėk „Senojo Talino gat
vėse“, Europos Lietuvio Nr. 32), nes, šiaip 
ar taip, visi Baltijos kraštai turi tam tik
ro panašumo savo nuotaikomis ir gyvento
jų laikysena, tik Estijoje, kaip atrodo, 
lengviau būna pasidaryti ir tokiam užsie
niečiui, kuris į viską žiūri atviromis aki
mis.

Britų „The Times“ rugsėjo 4 d. irgi išsi
spausdino straipsni iš Estijos, parašytą es
tiškos kilmės žurnalisto Hillar Kallar. Šį
kart kai kurie dalykai lyginami su padė
timi Lietuvoje. H. Kallar rašo:

„Mūsų langas į Vakarus, — taip rusai 
apibūdino Estiją, kai Petras Didysis pa
laužė švediškosios imperijos galią Baltijo
je prieš 250 metų ir išvedė rusiškąją im
periją į pasaulio areną. Mūsų parodinis 
langas į Vakarus, — taip jo palikuonys 
Kremliuje nori pristatyti sovietinę Estiją, 
kuri tik maždaug per vieną kartą praeity
je yra buvusi vakarietiško stiliaus demo
kratija besinaudojanti nepriklausoma vals
tybė.

„Šiuo metu tasai Maskvos pro mikrosko
pą prižiūrimasis parodinis langas ribojasi 
Talinu, sostine, su Leningradu, vienintele 
vieta Sovietų Sąjungoje, kur vakarietis tu
ristas gali lankytis be vizos; tokia nuolai
da daroma porai dienų vasaros mėnesiais, 
kai miegančius juos laivai per keturias va
landas praplukdo Suomijos įlanka. Maža 
kam teleidžiama grupėmis su palydovais 
apsilankyti viename kitame provincijinia- 
me mieste ir pajūrio kurortuose. Gal dėl 
to, kad aš esu estų kilmės ir kalbu estiškai, 
aš buvau vienas tų kelių vakariečių žurna
listų, kuriems buvo leista išbūti dvi savai
tes ir daugiau pamatyti krašto. Mano gi
das ir šešėlis išbūdavo su manim nuo pus
ryčių iki to laiko, kai reikia eiti gulti, nuo 
pat atvykimo iki kol turėjau išvažiuoti.

„Atvykus į Estiją pro priekį iš Suomijos, 
vargu ar galima būtų imtis teisingai ly
ginti. Talinas atrodo susmukęs ir nuobo
dus, kol tave pagaliau ima žavėti viduram
žiškasis senamiestis, ilgoji miesto siena su 
savo dvidešimt šešiais bokšteliais, senovi-
nės bažnyčios, bruko grindiniu gatvės ir 
erdvūs seni parkai. Daug kas su atsidėji
mu ir meistriškai perstatyta, bet daug te
bėra ir amžiais išsilaikiusios nešvaros. uždarų suomių, artimai giminingų su jais.

„Ne, sovietinė valdžia turėtų patvarkyti, Jų dainos ir šokiai ramūs, šiaurietiška ir 
kad į Estiją įvažiuoti būtų leidžiama kaip , tradiciška: komunistinių bruožų beveik ne-

ISTORIJOS SRITIES DARRAI
Iš „Tiesoje“ išspausdinto pasikalbėjimo 

su Lietuvos mokslų akademijos istorijos 
instituto direktoriaus pavaduotoju dr. M. 
Juču matyti, kad jau šiais metais numato
ma 'atiduoti spausdinti istorikų kolektyvo 
paruoštą „Lietuvos TSR istorijos“ ketvir
tąjį tomą, kuriame istoriniai įvykiai apta
riami iki 1970 m.

Ruošiamas kolėktyvinis dokumentų rin
kinys apie kolektyvizaciją Lietuvoje. Ati
duotas spausdinti pranešimų ir straipsnių 
rinkinys „F. Engelso teorinis palikimas ir 
Lietuva“.

Ruošiami leidiniai „Kapitalizmo vysty
masis kaime ir visuomeninio politinio ju
dėjimo augimas Lietuvoje XIX a. pabaigo
je —- XX a. pradžioje“ ir „Klasės ir poli
tinės partijos Lietuvoje 1919-1926 metais“.

Instituto feodalizmo istorijos sektorius 
ruošia „Lietuvos valstiečių istoriją“ ir 
„Lietuvos kultūros istoriją“. Menotyros 
sektorius ruošia spaudai „Lietuvių teatro 
istorijos“ tarybinę dalį, „Lietuvių vaizduo
jamojo meno istorijos“ I tomą, skirtą 1918-

IŠVAŽIUOJANČIŲJŲ MOKESČIAI
Norinčių ir leidžiamų išvažiuoti Sov. Są

jungos piliečių mokesčių dydžiai už išeitą
jį mokslą paskirstyti į 11 rūšių.

Baigusieji Maskvos universitetą turi mo
kėti 12.200 rublių (6.100 svarų). Baigusieji 
kitus universitetus moka 6.000 rb. (3.000 
sv.). Baigusieji konservatorijas, teatrines 
ar filmų srities aukštąsias mokyklas moka 
9.600 rublių (4.800 sv.). Gydytojų ir far
macininkų mokestis — 8.300 rb. (4.150 sv.). 
Turintieji aukštųjų technologijos institutų 
diplomus moka 7.700 rb. (3.850 sv.), užsie
nio kalbų institutus baigusieji — 6.800 rb. 
(3.400 sv.), žemės ūkio ir miškininkystės 
specialistai — 5.600 rb. (2.800 sv.), baigu
sieji pedagoginius institutus — 4.500 rb. 
(2.250 sv.).

Baigusieji studijas, bet neturintieji 
laipsnio moka 1.700 rb. (850 sv.). Kas turi 
mokslų kandidato laipsnį, moka už jį 5.400 
rb. (2.700 sv.). Mokslų daktarų kaina yra 
7.200 rb. (3.600 sv.).

Prie tų sumų dar reikia pridėti 500 rb. 
(250 sv.) už atsisakymą pilietybės ir 400 
rb. (200 sv.) už vizą išvažiuoti.

Mokslų daktaras, baigęs Maskvos uni
versitetą, turi mokėti su visais priedais 
20.300 rb. (10.150 sv.).

PARODINIS LANGAS
matyti, išskyrus kelias oficialias kalbas irtaisyklė nuo Leningrado pusės, ir tada va

karietis lankytojas pasijustų lyg Skandi
navijos prieangyje su aukštesniu pragyve
nimo lygiu negu kitur SSSR, tarp šviesių 
šiauriečių, pasitikinčių savim ir draugiškų, 
kurie nemaža savo laisvalaikio praleidžia 
šnekučiuodamiesi kavinėse, vienintelėse 
tokiose Sovietų Sąjungoje. Estijoje dažnai 
po atšiauria komunistine kauke žmoguje 
plevena kitoks žiburėlis. „Tu pavojingas“, 
mano šešėlis pasakė man, „su tavim būda
mas, aš vis užsimirštu, kad esu komunis
tas“. Ir kai aš dabar iš naujo skaitinėju 
dienoraštį, tai pradedu suprasti, kad maža 
gi tų vadovaujančių asmenų,- su kuriais 
man teko kalbėtis, tesinaudojo marksisti- 
ne-leninine terminologija.

„Estų šiandien yra arti milijono. Senes
nių žmonių gatvėse veidai išduoda praei
ties sudarytuosius randus. l?aip kitaip ir 
būti galėtų, jeigu ketvirtis milijono mirė ar 
be pėdsakų dingo Antrojo pasaulinio karo 
metu ir Stalino laikais po kovų su rusais 
ir vokiečiais, kai jų nepriklausomas kraš
tas išgyveno vieną po kitos sekusias tris 
okupacijas, Hitlerio koncentracijos stovyk
lose ar Stalino ištremti j tolimus didžiu
lius Sibiro plotus ir ten verčiami dirbti iki 
minties. Nėra ko stebėtis, kad šimtas tūks
tančių pabėgo į Vakarus, šiandien, kai 
praėjo jau daugiau kaip trisdešimt metų, 
rusų jau žymiai daugiau matyti miestuose, 
ypač vasarą, kai sovietiniai turistai masiš
kai užplūsta pajūrio vasarvietes, bet kai
mai, mokyklos, universitetai ir visas gyve
nimo būdas tebeturi šiaurietišką ir estiš
ką antspaudą.

„Mano pirmasis susidūrimas su įvairiais 
tautos sluoksniais įvyko tada, kai 25.000 
vaikų ir 20.000 tėvų ir mokytojų iš įvairių 
Estijos kampų suplaukė į Taliną vaikų dai
nų ir šokių festivalin. Jie pilkas gatves 
nušvietė spalvingais įvairiarūšiais savo tau
tiniais drabužiais, rausvais ir mėlynais, 
geltonais, juodais ir baltais. Specialiomis 
progomis tokius drabužius estai jau am
žius dėvi, ir kai kurie ištaigingiau išsiuvi
nėtieji, ir šiomis dienomis kai kurie jų ga
li kainuoti pagaminti iki šimto svarų ar 
daugiau. Tad vis buvo provincijos estai, 
kokius aš juos atsimenu, linksmi, persi
ėmę pramogos nuotaika ir atviri — prie
šingybė už įlankos gyvenančių nešnekių ir

1940 m., ir II t. — apie pokarinį laikotarpį.
Jau paruoštas „Lietuvos TSR archeolo

ginio atlaso“ pirmasis tomas (bus keturi 
tomai). Etnografijos sektorius parengęs 
171 žemėlapį Pabaltijo istoriniam etnogra
finiam atlasui. To atlaso dalis bus pava
dinta „Lietuviai“. Žemėlapiuose esančios 
sprendžiamos trys temos: žemdirbystės 
įrankiai, gyvenvietės ir sodybos ir drabu
žiai XIX a. antrojoje pusėje — XX a. pra
džioje.

„Iš lietuvių kultūros istorijos“ leidinio 
trečiąjį tomą sudaro J. Butkevičiaus studi
ja „Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir so
dybos“. Dar šiemet ruošiamajame septinta
jame bus gvildenama tokia tema: „Lietu
vos spauda ir spaustuvės“. Jau spaustuvėje 
surinktas „Vilniaus miesto istorijos“ ant
rasis tomas — nuo Spalio revoliucijos iki 
šių dienų.

Institutas kartu su komjaunimo centro 
komitetu leidžia mokslinės konferencijos 
„Šiuolaikinė ideologijų kova ir jaunimas“ 
medžiagą. Numatyti stambūs tritomiai to
kiomis temomis: „Lietuvos visuomeninės 
filosofijos mintis“, „Teisės istorija Lietuvo
je“.

Filosofijos sektorius bendradarbiauja 
Sov. Sąjungos mokslų akademijos leidžia
majame „Filosofijos istorija Tarybų Są
jungoje“ penktatomyje, kurios 4 tomai jau 
išėjo. Kartu su kitų Baltijos kraštų istori
jų institutais lietuviai ruošia didelę studi
ją, pavadintą „Tarybų valdžios pergalė 
Pabaltijo respublikose 1940 metais“. Į tą 
pastarąjį darbą yra įsitraukę lietuviai A. 
Gaigalaitė, H. šadžius ir R. Žiugžda.

„Lietuvos istorijos metraščio“ antrasis 
tomas jau esąs atiduotas spaustuvei. Jame 
esą rašoma apie Lietuvos istorijos moksli
nių tyrimų rezultatus, Lietuvos ir užsienio 
mokslininkų darbus iš Lietuvos istorijos ir 
kt.

Monografijos išeisiančios tokios: A. Jef- 
remenkos rusų kalba „Agrariniai pasikeiti
mai ir socialinė statyba Lietuvos kaime 
1940-1941 metais“, R. Rimantienės „Paleo
litas ir mazolitas Lietuvoje“, esanti paruoš
ta O. Ruželytės knyga „Sąžinės laisvės slo
pinimas buržuazinės Lietuvos mokyklose“, 
ruošiamas J. Andčo leidinys „Klerikalinis 
antikomunizmas lietuvių emigracijoje“, pa
ruošta V. Niunkos knyga „Naujos tenden
cijos Vatikano politikoje ir ideologijoje po 
antrojo visuotinio susirinkimo“.

šūkius apie stadioną.
„Tautiniai dainų festivaliai Estijoje ruo

šiami jau daugiau kaip šimtas metų pri
statyti individualumu besireiškiančiai tau
tos kultūrai ir estų pasiryžimui išlikti es
tais. Didelį mask-vines valdžios pasitikėji
mą savim ir politinę inteligenciją rodo tai, 
kad tokie festivaliai leidžiami ruošti kraš
te, kuris dar tebeatsimenamais laikais yra 
paragavęs stipriai veikiančio nepriklauso
mybės narkotiko. Sovietų politika leisti 
tautinę kultūrą ir išreikšti save iki tiek, 
kol nebandoma išsiveržti iš komunistų už
dėtųjų varžtų, šiuo metu Estijoje yra li
beralesnė negu daugelyje kitų respublikų. 
Pavyzdžui, Lietuvoje sovietinė valdžia kak- 
tomūšiais susidūrė su dominuojančia ka
talikų Bažnyčia, kuri ten sutapatinama su 
nacionalistiniu judėjimu. Lietuviai taip pat 
gauna stiprybės iš viduramžiais turėtosios 
savo lietuviškos imperijos ir garsiųjų di
džiųjų kunigaikščių. Estijoje dominuojanti 
liuteronų Bažnyčia nereikalauja iš katali
kų Bažnyčios ir nesulaukia lojalumo ir te
bėra silpna po kiaro ir pokario metų išban
dymų.

„Sunku susirinkti faktų apie pastarųjų 
metų konfliktus tarp estų ir rusų. Aišku 
tik, kad nėra buvę didesnio masto pasi
priešinimo, aktyvaus ar pasyvaus; jeigu 
būtų buvę, tai žinios būtų pasiekusios Va
karus, kaip atsitiko su žydų, ukrainiečių 
ir lietuvių bylomis. Mažesnės reikšmės 
prasiveržimai neišvengiami tokioje san
tvarkoje, kuri leidžia pasireikšti savo 
atskira tapatybe ir paskui steigiasi beato-

SEPTYNIOS dienos
Klausyk, o Izraeli...

Grįždami iš olimpiados, 17 Izraelio spor
tininkų tame pačiame lėktuve parsigabeno 
ir 10 karstų su žuvusiųjų palaikais (vie
nas buvo išgabentas į JAV, kur gyvena jo 
tėvai), ir kol armijos kapelionas skaitė 
vardus ir pavardes tų, kurių palaikai su 
karstais 'buvo išnešami iš lėktuvo, žuvu
siųjų tėvai, žmonos, broliai, seserys ir vai
kai stovėjo būriu, o kai jie balsiai turėjo 
sugiedoti maldą minusiems „Klausyk, o 
Izraeli“, tiek žodžių ir užteko — maldos 
žodžių vietą užėmė raudojimas.

Sutikti susirinkusiems pasakytoje kalbo
je min. pirm, pavaduotojas gen. Allonas 
pakaltino už tuos žudymus arabų kraštus, 
remiančius teroristų organizacijas: jų vy
riausybių ideologija esanti žudymas.

Sutikimas vyko Lyddos aerodrome, kur 
prieš 3 mėnesius arabų apmokyti japonų 
teroristai suruošė skerdynes.

Sustiprinta apsauga
Olimpiadoje po žudynių buvo sustiprin

ta apsauga prie tų namų, kur gyvena Li- 
bEjio, Maroko, Tulniiso ir Libijos sporti
ninkai (tie kraštai rodo palankumą arabų 
teroristams).

Rytų Vokietijos sportininkai gavo gra
sinimų. Jų atstovai sakėsi patys turį ap
saugą. bet vistiek ir prie jų gyvenviečių 
pastatyta sargyba.

Sov. Sąjungos apie 100 sportininkų, at
likę savo uždavinius, tuoj išvažiavo na
mo, bet likusieji stipriau saugomi.

Izraelis baudžia
'Bausdamas' palestiniečius už terorą 

Muenchene, Izraelis rugsėjo 8 d. buvo pa
siuntęs savo aviaciją subombarduoti 7 pa
lestiniečių partizanų telkinius Sirijoje ir 
3 Libane.

Palestiniečių žinių agentūra Skelbia, kad 
žuvo 300 ir daugiausia buvusios bombar
duotos pabėgėlių stovyklos — moterys ir 
vaikai.

Paieškomi teroristai
Arabų teroristinė juodojo rugsėjo orga

nizacija pagrasino suduoti smūgį Vokieti
jai, jei nebus paleisti tie trys jos nariai, 
kurie dalyvavo Muencheno užpuolime ir 
buvo gyvi suimti.

Policija iš tiesų gavusi žinių, kad Dani
jos sostinėje Kopenhagoje buvo susirinku
si grupė teroristų, pasiryžusių pulti olim
piados plaukiojmo varžybų centrą Kiely- 
je, dėl to sustiprintos saugumo priemonės 
krašte, ypač pasienio vietose.

Šveicarija naudosis Hunteriais
Šveicarijos vyriausybė atmetė amerikie

čių . ir prancūzų pasiūlymus tiekti kovos 
lėktuvus.

Šveicarija nutarė užsakyti 24 britų lėk
tuvus Hunter.

Kviečiai Kinijai
JAV parduos Kinijai 20 milijonų buše

lių kviečių. 

dairiškai įsprausti į ideologinius rėmus. 
Reikšminga, kad daugumas tų prasiverži
mų, kaip pranešimai rodo, kyla tokiose vie
tose, kur valdžia nori sumaišyti dvi rases. 
Pavyzdžiui, Taline aš aplankiau Technikos 
institutą, kuriame septyniasdešimt procen
tų studentų yra estai; balandžio mėn. dau
gumas jų dalyvavo demonstracijose, skir
tose atšvęsti -rusų pralaimėjimui prieš če- 
koslovakus varžybose dėl ledo rutulio pa
saulinio čempionato. Pagal suomių laikraš
čius, dalis jų buvo išmesta iš instituto — 
žymiai švelnesnis reagavimas negu Lietu
voje, kur po gegužės ir birželio mėn. na
cionalistinių demonstracijų didelis skaičius 
studentų buvo įkalinta. Dar reikėtų pridė
ti. kad Technikos institutas, turįs 9.000 stu
dentų, turi laibai gerą vardą komunisti
niuose kraštuose, ypač chemijos ir konst
rukcinės inžinerijos studijomis; rektorius 
pasididžiuodamas man sakė, kad trisdešim
ties procentų mažumą sudaro dvidešimt ke
turių tautybių studentai, atvažiavusieji net 
iš ne Sovietų Sąjungos kraštų.

„Priešingai, senasis Tartu universitetas 
yra 'beveik perdėm estiškas. Tik trijuose 
fakultetuose — medicinos, ekonomikos ir 
fizikos — yra paskaitų ir rusų kalba, ir 
jos skiriamos rusų mažumai Estijoje, ne 
užsieniečiams. Tartu susitikau keletą drau
gų iš prieškarinių laikų, kaip štai profeso
rių Paul Ariste, tarptautiškai žinomą savo 
fino-ugrų kalbų studijomis. Dr. Ariste, da
bar jau šešiasdešimtmetis, turėjo bėdų su 
rusais Stalino dienomis, bet dabar jis yra 
akademikas ir gyvena patogiai ir erdviame 
pailgame rusiško „kolonijinio“ stiliaus me
diniame name, pastatytame dideliame so
de“.

Be Rumunijos ir be Bulgarijos
Čekoslovakijos žinių agentūra skelbia, 

kad didžiuliuose Varšuvos pakto kraštų 
manevruose dalyvauja Vengrija, Rytų Vo
kietija, Lenkija ir Čekoslovakija.

Nedalyvauja Rumunija ir Bulgarija.
Manevrai ruošiami Čekoslovakijoje.

Riaušės New Delyje
Indijos sostinėje New Delyje 4 dienas 

vyko riaušės, ir bijomasi, kad jos neišsi- 
vystytų į religines kovas tarp hindusų ir 
muzulmonų.

Vienos riaušės prasidėjo dėl moksleivės, 
kuri nusiskandino, nes mokyklas vedėja 
neteisingai su ja elgusis. Kitas riaušes su
kėlė studentai dėl netvarkingo autobusų ju
dėjimo.

Viskas buvo Vokietijos valioje
Nors Izraelis į Vokietiją buvo atsiuntęs 

aukšto rango pareigūną, kol teroristų pa
grobtieji sportininkai tebebuvo olimpia
dos rajone, bet iš min. pirm. Meir prane
šimo parlamentui aišku, kad viskas buvo 
palikta spręsti vokiečių vyriausybei.

Jeigu būtų buvę kas nors pažadėta te
roristams, kas būtų galėję išgelbėti spor
tininkų gyvybę, Izraelio vyriausybė būtų 
sutikusi vykdyti tokį pažadą.

Griežtai griebti teroristus
Vakarų Vokietijoje esą apie 50 grupių 

tokių užsieniečių, kurie jėga nori pasiekti 
savo politinių tikslų.

Opozicija reikalauja, kad tokių grupių 
nariai būtų išsiųsti iš krašto.

Aminas grasina
Ugandos prez. Aminas jau apžiūrėjęs tas 

vietas, 'kur bus ruošiamos stovyklos tiems 
azijatams, kurių iki lapkričio 8 d. neatsi- 
ims Britanija.

Be to, jis padidina išvaromųjų skaičių: 
privalo išvažiuoti ne tik turintieji britų 
pasus, bet ir kada nors turėjusieji.

Afrikos gėda
Zambijos vyriausybė dabar azijatus iš 

savo krašto išvarančią gen. Amino vado
vaujamą Ugandos vyriausybę išvadino Af
rikos gėda ir pabaisa.
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A. SALYS APIE RUSU KALBA
Liūdna žinia pavėluotai mane pasiekė 

apie prof. Antano Salio mirtį. Jis mirė ką 
tik peržengęs 70 m. amžiaus slenkstį. Lie
tuva vėl neteko vieno iš žymiausių kalbi
ninkų. Jo vardas bus įamžintas mūsų kal
bos istorijoje. Kalbos specialistai ji įri- 
kiuos i lunutamą vietą: jis bus sugretintas 
su Jauniumi Būga ar Jablonskiu. Visiems 
lietuviams jis ūks kaip žymi mūsų kalbos 
moKsio asmenybė.

Prof. Antanas Salys buvo žemaitis, ir 
atkaišius Kaip žemaitis. Jis ir daKtaro 
laipsni įsigijo už žemaičių tarmes: „Die 
zemaiuscnen iviundanten: uescnicnte dės 
zemauusonen aprajcngeoietes" (Tauta i 
Žodis vi 1930;. Kaip moKslininkas jis ,š-

M. SARGENIS

kilo savo darbais Lietuvos universitetuo
se: Kaune ir Vilniuje. Profesoriavo jis ir 
vokiečių, ir JAV universitetuose. Visur jis 
dėstė lietuvių Kalbos specialias sritis. Tai
gi jis buvo pirmoj eilėj lituanistas.

Tačiau A. Salys buvo ir filologinis eaci- 
klopedistas. jis parašė daugybę studijų 
i_,E. Sį kartą nesigilindami į A. Salio enci
klopedines lituanistikos studijas, tepalie- 
sime tik jo straipsnį apie rusų kalbą. Ir tai 
tik to straipsnio dalį, kuri būdingai nu
šviečia rusų propogandą apie jų kalbą. LE 
XXVI tome, 189 psl., A. Salys taip rašo: 
„Rusai iš seno yra žinomi perdėtu savo 
kalbos garbinimu ir tikėjimu jos ypatinga 
kultūrine misija. Iki II pas. karo sovietų 
dar bent oficialiai buvo vengiama primyg
tinai pabrėžinėti rusų kalbos pranašumą. 
Bet karo metu ypačiai išaugęs rusų nacio
nalizmas ir čia nusikratė bet kurių forma
linių varžtų. Vėl visoje pilnumoje atgijo 
patetiškas rusų kalbos aukštinimas ir įky
rus piršimasis“.

Rusų akademikas V. V. Vinogradovas 
yra parašęs išpūstą rusų kalbos panegy- 
riką.šis akademikas propagandistas kar
toja Lomonosovo nuvalkiotą gramatikos 
ištrauką: „Romos imperatorius Karolis V 
sakydavęs, kad su Dievu tepritinka kalbė

kit! ispaniškai, su draugais prancūziškai, 
šū priešu vokiškai, o su moterimis itališ
kai. Bet jeigu jis būtų mokėjęs rusų kalbą, 
tai būtų sutikęs, kad ja pritinka su visais 
kalbėti. Joje būtų radęs ispaniškosios di- 

. dingumą, prancūziškosios gyvumą, vokiš
kosios tvirtumą, itališkosios švelnumą ir, 
be .to, graikų ir lotynų kalbų turtingą ir 
galingą išsireiškimo trumpumą“. Tur būt, 
bolševikinis propagandistas V. V. Vino
gradovas užmiršo, kad bolševikai jokio 
Dievo nepripažįsta ir rusų kalbos palygi
nimas su ispanų kalba netenka vertės, nes 
bolševikams nereikia su Dievu kalbėti nei 
didingai, nei paprastai. Kadangi dabar 
Rytų Vokietija pasidarė nebe priešas, bet 

Kremliaus draugas, tai su vokiečiais, ma
tyt, rusai kalbės prancūziškai, o kadangi 
prancūzų komunistai nebeklauso Brežnevo, 
tai su jais kalbės vokiškai, o su italų ko
munistais, kaip su išglebusiomis moterė
lėmis, bandys susikalbėti rusiškai, nes ru
sų kalba tokia švelni, kad tinka tik mote
rims ir italų komunistams...

Savu laiku Stalinas buvo „didžiausias 
pasaulio kalbininkas“. Ar šį vaidmenį da
bar perėmė Brežnevas, mes to nežinome. 
Tačiau Stalinas 1930 m. XVI komunistų 
partijos suvažiavime yra pranašavęs, kad 
„kada socializmas (suprask: komunizmas) 
sustiprės ir įeis į gyvenimą, nacionalinės 
kalbos neišvengiamai turės susilieti į vie
ną bendrą 'kalbą“. Taigi pagal Stalino pra
našystę ateityje ne tik nebus lietuvių, lat
vių, estų, gruzinų, ukrainiečių, bet ir 
anglų, prancūzų, italų, vokiečių ir kt. kal- 
bų.Visam pasauly viešpataus tik komu
nizmas ir rusų kalba... Apsaugok mus, 
Dieve, nuo tokių pranašų...

Toliau prof. A. Salys rašo: „Sovietų Są
jungos nerusų mokyklose rusų kalba pri
valomai dėstoma pradedant jau antrai
siais mokyklos metais. Tas taip pat taiko
ma ir Lietuvoje. Kaip matyti iš Lietuvos 
sovietinės švietimo ministerijos 1958 m. 
išleisto oficialaus leidinio „Liaudies švie
timas“, rusų kalbos dėstymas ypačiai su
stiprintas po 1954 m. Tais metais Lietuvos 
mokyklas inspektavo specialus Maskvos 
atsiųstas mokyklų vaidybos inspektorius. 
Po to Lietuvos švietimo ministro 1954. 
XII. 30 buvo išleistas griežtas įsakymas, 
kuriuo naujai pertvarkyta rusų kalbos 
dėstymas ir iki smulkmenų nustatyta jos 
reikalavimai. Įsakyme pabrėžta, kad „ru
sų kalba yra antroji gimtoji Tarybų Są
jungos tautybių kalba“. Argi lietuviai, lat
viai, estai yra gimę rusais?

Studijos pabaigoj prof. A. Salys teigia: 
„Paskutiniais metais nerusų mokyklbse 
rusinimas dar labiau yra sustiprėjęs. Nors 
1961 m. komunistų partijos XXII suva
žiavimo naujai priimtoje programoje senu 
įpročiu pabrėžta visų kalbų lygybė ir lais
vė „auklėti“ ir mokyti savo vaikus bet ko
kia įkalba, bet įkandin teigiama: „Gyveni
me vykstąs savanoriškas rusų kalbos, ša
lia gimtosios, mokymasis, turi teigiamą 
reikšmę, nes tai padeda tarpusavyje keis
tis patyrimu ir kiekvienai nacijai bei tau
tybei įsijungti į kultūrinius visų kitų SSSR 
tautų pasiekimus ir pasaulinę kultūrą“ 
(Ibid. 190 psl.).

Suprantama, kad po tokio rusų komu
nistų partijos nutarimo Lietuvos kvislin- 
gėlis A. Sniečkus ne tik akiplėšiškai piršo 
lietuviams rusų kalbą, bet vertė ir lietu
vius kalbininkus girti rusų kalbą ir pro
paguoti ją lietuvių visuomenėje. Laimė 
dar, kad Sniečkaus įsakymų lietuviai ne
klauso.

Lietuviams rusų kalba tėra tik priemo
nė susikalbėti su nemokančiais kitų kalbų

PASAULYJE SU LIETUVIAIS
P. KLIMAS Į GRAIKIJĄ

Į Graikiją susitikti su iš sovietinio žve
jybos laivo pabėgusiais lietuviais važiuo
ja paryžietis Petras Klimas.

DETROITIEČIAI MINĖS VYTAUTĄ 
ALANTĄ

Jau esame rašę, kad pagrindinis Vytauto 
Alanto, rašytojo, žurnalisto, visuomeninin
ko, 70 m. amžiaus sukakties minėjimas 
ruošiamas Chicagoje.

Kitą sukaktininko minėjimą ruošia Det
roito Lietuvių žurnalistų sąjungos skyrius 
spalio 22 d. su akademija, menine dalimi ir 
kavute. Meninę dalį su jaunais aktoriais 
paruoš akt. K. Balys: K. Girčius skaitys iš
traukas iš „Amžinojo lietuvio“, apie su
kaktininko kūrybą kalbės dr. K. Karvelis.

Tarp kita ko, sukaktinimkas V. Alantas 
yra Detroito gyventojas.

SU STIPENDIJA PAS INDĖNUS
Lojolos universitete Chicagoje dėstanti 

antropologė dr. Danguolė Variakojytė gavo 
stipendiją specialiam uždaviniui atlikti: 
Kanadoje indėnų rezervatuose rinkti me
džiagą apie jų papročius, užrašinėti jų dai
nas ir muziką.

PROF. DR. A. AVIŽIENIO PASIEKIMAI
Ne tik JAV, bet pasauliniu mastu pasižy

mėjęs lietuvis mokslininkas prof. dr. Algir
das Avižienis, kompiuterių mokslo departa
mento vicepirmininkas Kalifornijos univer
sitete Los Angeles mieste, jau eilė metų 
dalyvauja, aktyviai pasireikšdamas, įvai
riose tarptautinėse konferencijose, š. m. ge
gužės 16-18 d. prof. Avižienis dalyvavo At
lantic City kompiuterių konferencijoje.

Š. m. rugsėjo 12-14 d. Avižienis daly
vaus „Compcon 72“ — šeštoje metinėje 
kompiuterių sąjungos tarptautinėje konfe
rencijoje — San Francisco mieste. Joje jam 
teks svarbios technikinės programos vedėjo 
pareigos.

Žurnalas „Computer“ š. m. liepos-rugp. 
mėn. laidoje išspausdino biografines žinias 
apie dr. Avižienį ir apie jo pasiekimus. 
Mokslo karjerą jis pradėjo Illinois, Urba
nos universitete, vėliau persikėlęs į Kali
forniją. Šalia kitų atžymėjimų dr. Avižienis 
1969 m. buvo'apdovanotas NASA Apollo pa
sižymėjimo ženklu. 1971 m. jis pirmininka
vo tarptautiniam simpoziumui kompiuterių 
srity.

Avižienis ligi 1973 m. pabaigos tebėra 
vienas vadovaujančių asmenų IEEE — 

rusais, draugais ar priešais, nežiūrint, kas 
jie bebūtų, bet ne tikslas ir ne pareiga jos 
mokytis. Taip, atrodo, ir prof A Salys žiū
rėjo į rusų kalbą, kaip praktikinio gyveni
mo ir mokslo objektą, bet ne kaip politi
kos įrankį ir Kremliaus siekimą suliedinti 
visas kalbas į vieną bendrą rusų kalbą.

Kompiuterių Sąjungos taryboje (Board of 
Governors). Biografinėse žiniose apie dr. 
Avižienį nurodyta, kad jis lietuvių kilmės 
(native Lithuanian). (ELTA)

LIETUVIŠKAS RADIJAS
VANCOUVERYJE

Veikdami kartu su latviais, Kanados 
Vancouverio lietuviai naujai įsteigtoje ra
dijo stotyje gavo teisę per metus transliuo
ti 17 programų po pusę valandos.

Pirmoji lietuvių programa bus rugsėjo 
29 d. — kariuomenės šventės minėjimas.

MIRĖ J. BUGE
Paryžiuje mirė J. Buge, prancūzų poetas 

ir literatūros kritikas, ypač gerbęs ir pro
pagavęs poetą O. Milašių.

A. KAIRIO „KARŪNA“
Anatolijus Kairys baigia ruošti spaudai 

istorinę Mindaugo laikų dramą „Karūna“
Be to, jis yra dar parašęs dramas „Žmo

gus ir tiltas“, „Rūtelė“ ir dramą apie S. 
Kudirką.

PATS PIRMASIS ŽODIS

Apaštalas Jonas savo Evangeliją prade
da: „Pradžioje buvo žodis“.

Pradžioje buvo ne mokslai, ne turtai, ne 
garbė, ne puikybė, ne Skurdas, ne kančios, 
ne meilė. Pradžioje nieko nėbuvo.

Ir toje tuštumoje pasigirdo žodis. Žodis 
iš lūpų to, kuris yra amžinas. Žodis iš bur
nos to, kuriam visa yra galima. Tas žodis 
buvo:

— Teesie!
Teesie visa, ką mes šiandien turime, ir 

ko dar siekiame. Teesie visa, ką mylime ir 
ko nekenčiame. Teesie visa, kas mus trau
kia ir stumia. Teesie visa, ką mes savo 
supratimu vadiname dangumi ir pragaru.

Tas žodis „Teesie!“ apima ir mus, nors 
jau, gal būt, milijonų milijonai metų pra
ėjo, kai tas žodis buvo ištartas. Mes žino
me, kad pirmiau mūsų čia žemėje nebuvo. 
Dabar esame. Praeis kiek laiko, ir vėl ne
būsime. Taip pat žinome, kad mums gyvy
bės negalėjo duoti mūsų tėvai. Jie tik buvo 
proga, kad gyvybė atsirastų. Žmogus, kad 
ir keliolika mokslų doktoratų vainikuotas, 
gyvybės negali duoti nei, jai užgesus, ją 
pastoviai sugrąžinti. Yra tik vienas, kuris 
visais atvejais taria „Teesie!“

Mes dieną ir naktį galime kartoti „Te
esie! Teesie!“, niekas neatsiras, ko ligi šiol 
nebuvo, ir niekas neišnyks, kas ligi šiol yra.

MIRĖ MUZIKAS V. RYMAVIČIUS

Buenos Aires, Argentinoje, rugpjūčio 12 
d. mirė muzikas Vaclovas Rymavičius (gi
męs 1899 m. rugpjūčio 26 d.).

Jau 1929 m. jis Avellanedoje suorganiza
vo lietuvišką chorą.

GEN. S. RAŠTIKIO TOMAS

„Draugas“ spausdina gen. S. Raštikio at
siminimų III tomą, stambų — 608 psl. — ir 
iliustruotą.

Iš tiesų tai esąs ne tiek atsiminimų tęsi
nys, o daugiau minčių, pastabų, papildymų 
rinkinys.

DR. L. SABALIŪNO KNYGA SUSILAUKĖ 
GRAŽIŲ VERTINIMŲ

Politinių mokslų prof. Leono Sabaliūno 
knyga „Lithuania in Crisis: Nationalism to 
Communism, 1939-1940“ išleista Blooming- 
tono Indiana University Press 1972 m., bu
vo labai gerai įvertinta Amerikos politikos 
žurnalo „Foreign Affairs“.

Mes galime vartoti kitą žodį. „Tepasida
ro!“ Darbas — mūsų pasaulis! Bet, oi, oi, 
kaip ilgai ir sunkiai reikia dirbti, vargti, 
kentėti ir laukti, kol sulaukiame savo dar
bo vaisių.

Kodėl taip lengvai sekasi žodžiui „Te
esie!“, ir taip sunkiai „Tepasidaro!“?

Apaštalas Jonas paaiškina, kad tas Žo
dis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. 
Štai, kur paslaptis pirmojo, dabartinio ir 
paskutinio „Teesie!“ Buvo pas Dievą! Prieš 
pasigirstant žodžiui „Teesie!“, jau buvo, 
kas tokį žodį gali ištarti. Buvo, kas galėjo 
vėliau žodį siųsti žemėn priimti žmogaus 
prigimtį ir mums ligi tol nežinomą žodžio 
„Teesie!“ tarėją pažinti iš kito žodžio, jau 
kalbančio žmogaus žodžiais. Ir sužinome, 
kad visa per jį padaryta ir be jo nepadary
ta nieko.

Tad žodžio „Teesie!“ tarėjas yra mūsų 
gyvenimo pradžia ir pabaiga, o tarp pra
džios ir pabaigos — mūsų centras.

Laiko tėkmėje, dabartinio gyvenimo sū
kuryje mes esame, visi sykiu ir kiekvienas 
atskirai, to žodžio atgarsiai. Mes turime ga
lios taip pat tarti žodžius, kurie, nors ir ri
botai, per mūsų „Tepasidaro!“ kuria nau
jus pasaulius. Nuo mūsų priklauso, ar te
pasidaro gera ir pikta, laimė ir nelaimė, 
turtas ar skurdas, meilė ar neapykanta. Ir 
negalime pamiršti, kad mūsų žodis „Tepa
sidaro!“ visuomet atsimuš į Tą, kuris išta
rė pirmąjį „Teesie!“, nes mes jo rankų dar
bas, jam priklausantis daiktas. Mūsų „Te
pasidaro!“ turi būti kreipiamas tik į gera, 
bet ne į pikta.

***
Aš jums duodu naują įsakymą, — sako 

Viešpats. — kad jūs mylėtumėte vieni ki
tus.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.

APYLINKĖS
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS ISTORINĖ APŽVALGA
Paskaita XIX Lietuviškųjų Studijų 

savaitėje 1972 m. liepos 18 d. Stuttgart- 
Hohenheim

14. Apie Hohenfelde veikusią LB apylin
kę liudija VLB bylose esančios statistinės 
1954-1957 metų žinios. Narių skaičius sie
kė tarp 8-13 asmenų. Apylinkei vadovavo 
M. Šneideraitienė.

15. Ingoistadto LB apylinkei 1955 m. pri
klausė 43 solidarumo mokestį moką nariai, 
o su šeimomis lietuvių ten buvo apie 70. 
LB apylinkės seniūnu buvo Antanas Me
tais. Tarp kitų veiklos sričių ypač gra
žaus dėmesio buvo skiriama lietuvių kapų 
priežiūrai ne tik pačiame Ingolstadte, bet 
ir kaimyninėse vietovėse, 'kur anksčiau bu
vo gyvenę lietuvių. 1956 m. sausio 15 d. 
apylinkės vadovybėn išrinkti J. Mažeiva ir 
L. Vaitiekaitis. J. Mažeivai tuoj pat išvy
kus tarnauti į LS kuopą, seniūnu likosi L. 
Vaitiekaitis. Tačiau tų pačių metų rudenį 
ir L. Vaitiekaitis persikėlė į Kaiserslauter- 
no lietuvių kuopą. Po keletos mėnesių ne
sutarimų LB apylinkės seniūne 1957 m. ko
vo 2 d. buvo patvirtinta Charlotte Mačio- 
nienė, bet jau už mėnesio ji atsisakė, ir 
seniūno pareigas perėmė VI. Vaitiekūnas, 
o rugsėjo mėnesį vėl seniūnauja Ch. Ma- 
čionienė, kuri savo pareigoms visuotinio 
narių susirinkimo patvirtinama 1958 m. 
kovo 29 d. 1960 m. gale A. Mečionis mėgi
na šaukti narių susirinkimą, bet nesėkmin
gai, ir nuo to laiko Ingolstadte LB apylin
kė nebeveikia, nors ten lietuvių ir šian
dien tebegyvena keletas dešimtinių. Vienas 
kitas jų vaikų yra lankę Vasario 16 gimna
ziją, o 1966 m. pavasarį viena ingolstadtie- 
tė Vasario 16 gimnazijoj gavo net brandos 
atestatą.

16. Muelheim/Ruhr apylinkė įsteigta 
1960 m. spalio 23 d. Steigiamojo susirinki
mo protokole rašoma: „Kadangi Muelheimo 
ir artimai esančių lietuvių šeimų skaičius 
žymiai padaugėjo, prieita išvados steigti 
naują apylinkę Muelheime. Ligi šiol šie 
lietuviai daugumoj priklausė Duesseldor- 
fui, kuris yra 30 kilometrų nuo Muelheimo. 
Iš surinktų žinių Muelheime ir apylinkėje 
turėtų būti apie 50 šeimų lietuvių. Tas di

delis atstumas nuo Duesseldorfo sudaro 
daug sunkumų lietuviškajame veikime“. 
Steigiamajame susirinkime dalyvavo 17 as
menų. Valdybos pirmininku išrinktas Vin
cas Grincevičius, o nariais Stasys Saka
lauskas ir Antanas Samukėnas. VLB val
dybai įteiktajame sąraše yra 105 pavardės, 
įskaitant ir vaikus. Vos pradėjus apylinkei 
veikti, iškilo nesklandumo su Duesseldor
fo apylinke, pirmoj eilėj dėl B alfo gėrybių. 
1962 m. kovo 11d. valdybos pirmininku iš
rinktas Justinas Paškevičius, o nariais V. 
Grincevičius ir St. Sakalauskas. Už trejų 
metų buvo išrinkta nauja valdyba, bet oe 
senosios valdybos pirmininko žinios su
šauktame susirinkime, pačiam pirmininkui 
jame nedalyvaujant ar net apie tą susirin
kimą nieko nežinant, šiuo klausimu vėles
niame susirašinėjime pasisakoma nevieno
dai. Iškilo nemalonus ginčas, kuris baigėsi 
naujosios valdybe pripažinimu', nes anks
tesnioji valdyba per trejus metus nebuvo 
sušaukusi nė vieno susirinkimo. Tada į val
dybą įėjo pirmininkas Antanas Šiugždinis, 
o nariai A. Samukėnienė ir A. Miciulis. Už 
metų, 1966. pirmininku išrenkamas R. Lan
ge. 1967 m. vasario mėnesį pranešama, kad 
apylinkei priklauso 35 nariai (nepilname
čių neskaitant). Paskutinis apylinkės laiš
kas yra iš 1967 m. gegužės 4 d. Per 7-rius 
veiklos metus apylinkėje buvo surengta ei
lė lietuviškų švenčių, žmonės susitikdavo 
kas mėnesį lietuviškose pamaldose. Pamal
dose susitinkama ir dabar, žmonių skaičius 
nesumažėjo. Vasario 16 gimnazijoje vis mo
kosi keletas muelheimiškių vaikų, kai Ro
muvoje suruošiama kokia didesnė šventė, 
netrūksta svečių iš Muelheimo, bet LB 
apylinkės suklijuoti nepasiseka.

17. Muenster bei Dieburg apylinkė veikė 
nuo 1959 m. iki 1965 m„ t. y., kol ten buvo 
2040 LS lietuvių darbo kuopa. Prieš tai il
gus metus toji kuopa buvo buvusi Kaisers- 
lauterne, o dabar ji yra Darmstadte, ir LB 
apylinkė veikia Darmstadto vardu. 2040 LS 
kuopoje nuo seno vykdavo įvairūs lietuviš
ki parengimai, ypač tautinių švenčių pami
nėjimai. Joje yra taip pat koncertavę lietu
viai dainininkai iš užjūrio: Janina Liusti- 
kaitė, Prudencija Binkienė, Liudas Stukas 
ir kiti.

18. Muenster/Westfalen apylinkės pirmi
ninkas dr. med. A. Dulskas, prieš išvykda
mas į JAV-bes, 1956 m. kovo 12 d. laiške 
dėkoja VLB valdybai už gražų bendradar
biavimą per 4-rius paskutiniuosius metus. 
Tad būtų autentiškai paliudyta, kad ten LB 

apylinkė jau veikė 1952 metais ir kad jai 
jau tada Vadovavo dr. Dulskas. Dr. Dulsko 
vietoj LB apylinkės pirmininko pareigos 
atiteko Viktorui Kurgonui. 1957 metais vie
name iš daugelio V. Kurgono laiškų mini
ma, kad Muensterio apylinkei priklauso 
apie 300 narių, o vėliau kalbama net apie 
400. Apylinkėje rengiami dideli minėjimai, 
svarstomos galimybės steigti vargo mokyk
lą, skatinama vaikus leisti mokytis j Vasa
rio 16 'gimnaziją, renkami mokiniai sale-
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ziečių mokyklai Italijoje, o ypač uoliai rū
pinamasi socialiniais ir šalpos reikalais.

1958 m. balandžio 10 d. laiške VLB val
dybos pirmininkas E. Simonaitis siūlo apy
linkę padalyti bent į tris dalis, steigiant 
šalia Muensterio dar Bocholto ir Hageno 
apylinkes. 1959 m. liepos mėnesį iš didžiu
lės Muensterio apylinkės sukuriamos net 6: 
Hagen, Bocholt, Burgsteinfurt, Wetter, 
Dortmund-Eving ir Rheine-Greven-Emsdet- 
ten-Schuetorf. Pačiam Muensteryje teliko 
tik keliolika lietuvių. Apylinkės ten dau
giau nėra, o kai kurios iš jos kilusios kitos 
apylinkės gražiai veikia ilki šios dienos 
(Hagen, Bocholt ir Burgsteinfurt). 1960 m. 
apylinkę Muensteryje mėgino sudaryti J. 
Petrauskas, tačiau be pasekmių.

19. NĮeumucnster LB seniūnija veikė iki 
1962 m. Visą laiką jai pirmininkavo Balys 
Oria. Narių skaičius svyravo tarp 10-15. 
Problemų iškildavo dėl savitarpio nesan
taikos. Ypač lietuviškumas susilpnėjo, kai 
buvo nutraukta reguliari E alfo šalpa.

20. Norhessen seniūnija teveikė apie po
rą metų. Ji buvo įsteigta Igno Šmigelskio 
ir dr. Povilo Rėklaičio pastangomis 1961 m. 
spalio mėnesį. Ignas Šmigelskis išbuvo visą 
laiką jos seniūnu. Buvo 10 narių, gyvenan
čių įvairiose vietovėse netoli Giesseno. 1962 
metais I. Šmigelskis kandidatavo į VLB 
tarybą, bet, anot dr. Rėklaičio laiško, rin
kimų metu jo kandidatūrai darė kliūčių 
vienas Rinkimų komisijos narys. „Mūsų 
Oberhesseno apylinkė — dar silpnutis nau
jagimis, jau turi priešų. Ponas B. iš Rinki
mų komisijos daro obstrukcijas, kad p. 
Šmigelskis nebūtų kandidatu į Krašto ta
rybą. Pridedu mano rašto p. B-ui nuorašą, 
kad matytumėte, kaip Rinkimų komisija 
žaloja lietuvybės išlaikymą Vokietijoje. 

Oberhesseno apylinkė laikosi ant p. Šmi
gelskio pečių, tik dėka jo pasiaukojimo ji 
susikūrė. Nuleis p. Šmigelskis rankas, tai 
Oberhesseno PLB apylinkės nebus“, — dr. 
Rėklaitis rašo VLB valdybos vicepirminin
kui E. Simonaičiui 1962. IV. 9. Pranašystė 
išsipildė. Seniūnijos nėra nuo 1963 metų, 
bet VLB valdyba iš p. šmigelskio laiškus 
gauna karts nuo karto ilki šios dienos.

21. Ober Eselsberg-Ulm apylinkės doku
mentuota veikla apima 1956-1957 metus.
1956 m. sausio 29 d. išrinkti valdybon Pet
ras Bagdanavičius (pirm.), Viktoras Eidu- 
kaitis ir Stasė Strazdienė. Iš susirašinėjimo 
matyti, kad apylinkė jau buvusi ir prieš 
tai, jos pirmininkas buvęs K. Bulovas. Įdo
mi gyventojų sudėtis: iš 120 buvo 70 jau
nesnių nei 18 metų. Veikė vargo mokykla.
1957 m. vėl pirmininku išrinktas P. Bagda
navičius, bet metų gale jis išsikelia iš Ober 
Eseksbergo, ir tuo apylinkės veikla baigia
si. Visos vėlesnės pastangos apylinkę atgai
vinti liko nesėkmingos.

22. Rumbeck LB seniūnija veikė iki 1961 
m. kovo mėnesio. Jai 15 metų vadovavo 
Erichas Damašė, su kurio mirtimi užsibai
gė ir seniūnija. Atsieit, ir čia skaičiuojama 
ne nuo LB įsikūrimo, bet nuo II pasaulinio 
karo pabaigos. 1956 m. Rumbecke LB-nei 
priklausė 15 žmonių, iš jų 10 vyresnio am
žiaus ir 5 jaunuoliai. Viena mergaitė lankė 
ir 1963 m. baigė Vasario 16 gimnaziją.

23. Schnelldorf LB seniūnijos gyvybės 
ženklai VLB valdybos archyvuose užtinka
mi tik 1955-1958 metais. Susirašinėjimą ve
da Magdalena Pijus (greičiausiai Pijuvie- 
nė). Iš dokumentų matyti, kad ten gyvena 
10 lietuvių, daugiausia invalidų. 1956 m. 
dar yra 4 jaunuoliai, bet 1958 m. laiške pa
rašyta nedviprasmiškai, kad seniūnijoje 
nėra nei vaikų, nei jaunimo. Tai ir pasku
tinis Schnelldorf o LB seniūnijos gyvybės 
ženklas. Iš kitų šaltinių žinau, kad ji tol 
gyvavo, kol Feuchte kapelionavo kun. S. 
Kaunas, kuris žmones uoliai lankydavo ir 
palaikydavo jų lietuviškumą.

24. Schweinfurto LB apylinkės veikla 
VLB valdybos knygose uždOkumentuota tik 
vienu konfliktu prieš rinkimus į VLB tary
bą 1956 metais. Tada apylinkės pirminin
kas A. Steponaitis taip rašė VLB tarybos 
rinkimų komisijai: „Schweinfurte PLB vei
kia nuo 1950 metų iki šios dienos, t. y„ bė
gyje šešerių metų iš „Mūsų krašto valdy
bos“ nepasirodė ir nesupažindino mūsų tau
tiečius su visa mūsų tremties veikla, su 
mūsų bendrais siekimais. T. y„ niekas iš 

šios keletos išrinktųjų neturėjo progos ap
lankyti apylinkes, kur Vakarų Vokietijoje 
besirastų. Buvau ir kvietęs, atsakymas 
mandagus, darbiais apsivertę, negalime iš
vykti. Aš manau, kad Adenaueris, Bulga
ninas dr kiti daugiau darbais apsivertę, ap
važiuoja tolimus kraštus, tai ką jau bekal
bėti apie mūsų vyriausybę...“

25. Schwenningen LB seniūnija 1957 m. 
tebuvo iš 5 asmenų. Jų atstovas Ksaveras 
Petrauskas tada taip rašė VLB valdybos 
reikalų vedėjui E. Milkauskui: „Jokio se
niūno mes nerenkame, nes nėra reikalo. 
Bendruomenė labai maža, vos 5 asmenys. 
Kontaktą su centro valdyba norime palai
kyti“. Paskutinė raštiška to kontakto ap
raiška yra datuota 1957 m. lapkričio 21d.

26. Sievershuetten LB apylinkėje gyveno 
apie 30 lietuvių. Jų buvimo ženklų likę iš 
1955-1957 metų. Apylinkės pirmininku buvo 
Johann Kokst.

27. Springe senelių prieglaudoje 1962 m. 
lapkričio 28 d. buvo 9 LB nariai. Susiraši
nėjo su VLB valdyba J. Karpavičius.

28. Vechta. Šio miesto senelių prieglau
doje ir šiandien tebegyvena būrelis lietu
vių, tačiau LB seniūnijos ten sudaryti ne
pasiseka. Šiaip jau seneliai labai domisi 
lietuviškais reikalais ir net, užuot laukę 
šalpos iš kitų, patys šelpia, geriau sakant, 
remia finansiškai įvairius lietuviškus reika
lus. Pvz„ 1968 m., minint Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukaktį, Vechtos lie
tuviai seneliai suaukojo Tautos fondui DM 
659. Vasario 16 gimnazijai DM 300 ir Vo
kietijos lietuviškam jaunimo laikraščiui 
(Jaunimo žodžiui) DM 100. Bene pagrin
diniai lietuviški parengimai Vechtoje yra 
lietuviškos pamaldos. Praeityje būdavo su
rengiama ir gan įspūdingų minėjimų, kurie 
buvo plačiai aprašyti vokiečių spaudoje. 
Kai savo laiku (1962) VLB suorganizavo 
menininkų keliones po lietuvių kolonijas, 
Vechta buvo palikta nuošalyje. Pagrindi
niu lietuvybės judintoju ten buvo ir tebė
ra žinomasis dievdirbys Stasys Motuzas. 
Jis palaiko ryšius su vokiečių atstovais, jis 
neleidžia nutrūkti kontaktams ir su VLB 
valdyba.

29. VVallhausene prie Konstancos 1967 m. 
mėginta įsteigti LB apylinkę, bet, atrodo, 
nesėkmingai. Dokumentuose tėra likęs tuo 
reikalu vienas VLB valdybos laiškas, pa
sirašytas tuometinės valdybos sekretorės 
A. Grinienės.

(Bus daugiau)
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Poetai
Mes apgiedam mėnesienas, 
liūdesį ir viltį.
O širdy slaptai kiekvienas 
trokštame iškilti.

Posmų kaip skiedrų pritašom, 
kad laurų vainiką 
mums uždėtų, atsiprašant, 
aplink visą plikę.

Rezgiam painų eilių tinklą, 
kad, padėjus šaukštą, 
pastatytų mums paminklą 
tartum bokštą aukštą.

Ir ant jo kad užrašytų:
„Ilsis čia poetas 
daug pastatęs Saulėn tiltų 
ir visiems girdėtas“.

O į laikraštį įdėtų 
ilgą reportažą, 
kad taikių šaunių poetų 
žemėj baisiai maža.

Per amželį savo visą 
daug grožybių rašė. 
Tik leidyklos jas sukišo 
po stalu į kašę.

Ką suspėjo, tą ištraukė 
ir patsai išleido.
Nosies neslėpė po kauke, 
rodė pilną veidą.

Ir nebuvo grafomanas, 
kaip jų visas šimtas.
Rašė jaunas, rašė senas, 
verkdamas ir rimtas.

Jam žirgai už kluonų juokės, 
o smilgelės verkė.
Tik spaudoj kažkoks apuokas 
jo kūrybą smerkė.

Mums poetas vargo klony 
sklaidė rūką tirštą.
Būt nunešęs net Brazdžionį, 
bet pradildė pirštą...

KIEK PALANGA SUVALGO IR IŠGERIA 
IR KIEK JOJE YRA VISOKIŲ 

PATARNAUTOJŲ?
„Švyturio“ žiniomis, Palanga per dieną 

sezono metu suvalgo 25 tonas duonos, 25 to
nas pieno ir pieno produktų, 3 tonas ledų, 
13 tonų mėsos ir mėsos gaminių, 6 tonas žu
vies gaminių, 4 tonas cukraus, 2,5 tonas 
daržovių, 0,8 tonas druskos, išgeria 6,220 
pusli trinius butelių mineralinio vandens ir 
limonado ir 8.720 butelių vyno.

Sezono metu 300 tūkst. poilsiautojų ap
tarnauja 2.764 prekybininkai, 2,018 medi
cinos personalo. 170 ryšininkų, 80 gelbėto
jų, 320 buitininkų, 300 gatvių, parkų ir ke
lių prižiūrėtojų, 40 ekskursijų vadovų, 22 
dujofikatoriai.

RENGINIAI
Nė vienas viešas renginys neapsieina be 

informacijos. Norint sukviesti platesnį bū
rį dalyvių, reikia kreiptis į savosios infor
macijos kanalus — spaudą ir radiją. Ka
dangi plačiausiai pasiekia spauda, rengė
jams tenka naudotis daugiausia jos patar
navimais. Patirtis rodo, kad tai sėkmin
giausia priemonė savo renginiams pagar
sinti. Dėl to į ją daug dėmesio kreipia ne 
tik vietinio pobūdžio, bet ir platesnio mas
to renginiai. Jei į didžiąsias šventes pa
vyksta sukviesti mases dalyvių, tai dau
giausia spaudos dėka. Rengėjai tai puikiai 
žino ir dėl to laukia iš spaudos atitinkamos 
talkos. Spaudos žmonės tai gerai supranta 
ir stengiasi savo skaitytojus informuoti tu
rimų galimybių ribose. Juk tai vienas lie
tuviškosios spaudos uždavinių — infor
muoti apie savos visuomenės veiklą, ypač 
didesnio masto. Rengėjai betgi įprastine, 
kronikine spaudos informacija nesitenkina 
— jie laukia ir reklamos. Kai kurie rengė
jai net reikalauja, kad spauda reklamuotų 
jų renginį ir lyg būtų kokiu garsiakalbiu. 
Girdėti kartais nusiskundimų, esą, tas ar 
kitas laikraštis per mažai rašė apie rengi
nį, t. y. per mažai reklamavo. Tokie prie
kaištai būna dažniausiai nepagrįsti. Rekla
ma yra pačių rengėjų reikalas, o ne redak
cijų. Kai nėra rengėjų tarpe asmenų, suge
bančių pasirūpinti reklama, susidaro įspū
dis, kad laikraščiai vengia rašyti apie tą 
ar kitą renginį.

Daugiau patyrimo turį rengėjai tuos da
lykus žino ir paprastai į rengėjų komite
tus pakviečia informacijos pareigūnus. Pa
gal įsigalėjusį šabloną, toks pareigūnas pa
rengia tekstus, multiplikuoja ir išsiuntinė
ja laikraščių redakcijoms. Tai vadinamasis 
„press release“ metodas, kuriuo naudojasi 
ir daugybė kanadiečių bei amerikiečių or
ganizacijų ir įvairių rengėjų. Didžiųjų 
laikraščių redakcijos, turinčios pakanka
mai personalo, gavusios tokius pranešimus, 
daro atranką, pasiteirauja papildomų duo
menų ir sudaro savo informaciją. Lietuvių 
laikraščių redakcijos to padaryti nepajė
gia, nes tam neturi pakankamai žmonių. 
Jos, gavusios rengėjų pranešimus, dažniau
siai spausdina, savo rankos nepridėjusios.

STUDIJINĖS DIENOS
tyti dr. Ant. Rukša iš Augsburgo.'Modera-XIX EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ

Antrasis antradienio popiečio pranešėjas 
buvo prof. dr. R. Vaišnys iš JAV-bių. Pri
statydamas jį auditorijai, moderatorius nu
rodė, jog prelegentas yra gimęs 1937 m. 
Kaune (tokio pat amžiaus, kaip ir prof. 
Mickūnas), gimnaziją lankyti pradėjo Stut- 
tgarte, ją baigė ir kitus mokslus ėjo JAV- 
bėse. Fizikas, chemikas, matematikas. Va
dovauja dviems fakultetams Yale univer
sitete. Aktyvus „Santaros“ veikėjas, š. m. 
balandžio-birželio mėn. mokslo tikslais lan
kėsi Vilniuje su žmona dr. Elona ir dviem 
vaikučiais. Gyveno studentų namuose. Jo 
pranešimo tema — Lietuvos mokslo lygis.

Prof. dr. Vaišnys pirmiausia pastebėjo, 
kad Lietuvoje jam teko bendrauti su Vil
niaus universiteto ir Lietuvos mokslų aka
demijos darbuotojais. Susidarė įspūdį, kad 
jei JAV-bių aukštosios mokyklos deda ak
centą ant paruošimo studentų tyrimo dar
bui, tai tokios pat Lietuvos institucijos 
daugiau atsideda mokymui. Rezultatas: 
JAV-bėse paruošiami savarankūs, Lietuvo
je — siauri specialistai. Vilniuje aukšto 
lygio yra pasiekę tikimybių teoriją vystą ir 
puslaidininkių fizikos katedros mokslinin
kai. Atsilikę geologiniai tyrimai. Sunkias 
darbo sąlygas turi jauni, gabūs ir išsilavinę 
gamtos fakulteto darbuotojai. Studentai 
dirba rimtai. Disertaciniai darbai aukšto 
lygio. Jų gynimas vyksta daugiausia rusų 
kalba.

Lietuviai studentai yra mažiau savaran
kūs, negu amerikiečiai. Vilniaus studentui, 
turinčiam per savaitę išklausyti 36 valan
das, nebelieka laiko savarankiam darbui. 
JAV-bių universitetai ruošia studentus 
problemoms spręsti, o Lietuvos — pateikia 
problemų sprendimus.

Sovietų Sąjunga seka JAV-bių techno
logijos pažangą, bet yra atsilikusi 10-15 
metų. Lietuva turėtų ugdyti savarankes
nius bei išradingesnius studentus. Lietu
viai turi galimybę pasimokyti iš amerikie
čiui klaidų, bet neturi pakankamos infor
macijos dėl stokos gerų ryšių su užsieniu. 
Nurodė pavyzdį, kaip prieš 12 metų, spren
džiant Kalifornijos vandens švarinamo pro
blemą, padaryta klaidų. Lietuvoje dabar 
einama tuo pačiu klaidingu keliu.

Per diskusijas po prof. Mickūno ir prof. 
Vaišnio pranešimų patikslinta, kad į 36 va
landas, privalomas per savaitę išklausyti 
Lietuvos studentams, įeina ir politinis švie
timas, svetim ųkalbų mokymasis, fizinis la
vinimas ir kt. Gamtos mokslų ir kiti dėsty- 
toj ai įpareigoti remtis materialistine pasau
lėžiūra. Fakultetai užsienio literatūros turi. 
Ja gali naudotis tie, kurie moka svetimas 
kalbas.

Atkreiptas dėmesys į iškabintą Lietuvos 
gyvūnijos žemėlapį, išspausdintą Maskvo
je rusiškomis raidėmis su daugeliu klaidų 
vietovių pavadinimuose.

Tą pačią dieną 20 vai. paskaitą, pareika
lavusią net pertraukos, dar spėjo perskai-

IR SPAUDA
Kadangi tokių šabloniškų pranešimų atei
na labai daug, mūsų spauda jais mirgėte 
mirga. Paimi vieną laikraštį, kitą, trečią — 
visur tas pats. Kartojasi ištisi tekstai, nuo
traukos. Mūsų spaudą tai daro neįdomią, 
monotonišką. Išskyrus vieną kitą origina
lesnį straipsnį, visur randi tą pačią me
džiagą, ateinančią iš įvairių rengėjų. Aiš
kiai matyti, kad laikraščiai nepajėgia ar 
nesistengia savitai informuoti skaitytojų, 
darosi nuobodūs ir užkerta kelią savo eg
zistencijai. Skaitytojas padaro išvadą: kam 
gi prenumeruoti tokią spaudą! Bent kol 
kas šviesesnieji tautiečiai nesitenkina vie
nu laikraščiu, nes nori matyti lietuviškąjį 
gyvenimą iš platesnės perspektyvos.

***
Kaip tad išvengti lietuviškosios spaudos 

susinimo ir patenkinti rengėjų norus? Toks 
metodas yra ir tai visai įmanomas. Tai in
dividualios informacijos metodas. Rengė
jai, užuot visą naštą užkrovę vienam as
meniui, gali sudaryti atitinkamą štabą, Ku
rio nariai pasirenka laikraščius ir juos ap
rūpina ne šabloniška, o individualia infor
macija. Joje pagrindiniai dalykai yra tie 
patys, bet niuansai ir perteikimo būdas 
skirtingas. Tai metodas, kuriuo naudojasi 
gerieji periodiniai leidiniai. Jis nėra ne
įmanomas ir lietuviams. Praeityje jis vie
ną kitą kartą buvo panaudotas, bet dėl 
menko tautiečių paslankumo užmestas. 
Lengviau, žinoma, naudotis šablonu, bet 
tuomet susilaukiama ir šabloniškų rezulta
tų — menkesnio redakcijų ir skaitytojų su
sidomėjimo. Tokios išvados, pvz., buvo pri
eita ir baltistikos konferenciją rengiant 
Toronte. Kai rengėjai, susirinkę po konfe
rencijos, svarstė geras ir blogas renginio 
puses, rado, kad spaudos informacija šlu
bavo dėl pasirinkto šabloninio metodo. O 
jį dabar daug kas renkasi dėl jo lengvumo. 
Net kai kurios Bendruomenės apylinkių 
valdybos paruošia šabloninius biuletenius 
ir išsiuntinėja laikraščiams, nors apylinkė
je korespondentų netrūksta. Ir aplamai vi
soje mūsų veikloje linkstama eiti lengvu 
šabloniniu keliu, bet nepriimtinu spaudai 
ir skaitytojams, laukiantiems kiek galint 
originalesnio veido spaudos.

(iš Tėviškės Žiburių)

torius pristatė prelegentą auditorijai kaip 
savanorį-kūrėją, 1936 m. įsigijusį filosofi
jos doktoratą Vienoje, profesoriavusį Vy
tauto Didž. universitete Kaune ir Pabaltijo 
universitete Vokietijoje, mokytojavusį bei 
direktoriavusį Vasario 16 gimnazijoj, ro
mėnų klasikų į lietuvių kalbą vertėjas. Jo 
paskaitos tema: Kai kurios šių dienų Lie
tuvos švietimo problemos.

Ieškodamas atsakymo į klausimą, ar lie
tuvių tauta silpsta, ar stiprėja, prelegentas 
gvildeno Lietuvos gyventojų išsimokslini
mo ir rusifikacinės indoktrinacijos proble
mą. Anot jo, tiek pagal 1959 m„ tiek ir pa
gal 1970 m. Sovietų Sąjungos statistiką Lie
tuvos gyventojų su aukštuoju ir viduriniu 
mokslu procentas žemiausias iš visų 15 So
vietų Sąjungos respublikų. Dėl ypatingos 
geofizinės padėties nuo 1939 m. Lietuva iš
gyveno du karus, tris okupacijas, masinius 
trėmimus, genocidą, partizanines kovas, 
gyventojų pasitraukimą svetur, tuo netek
dama labiau išsilavinusios gyventojų da
lies. Išgyvenusios irgi panašius antrojo pa
saulinio karo ir pokario įvykius, Latvija ir 
Estija gyventojų išsilavinimo atžvilgiu vis 
dėlto yra pirmaujančiose vietose.

Lietuva išsimokslinimu atsilikusi nuo 
Latvijos ir Estijos dėl skirtingo paveldėji
mo iš carinės Rusijos valdymo laikų, dėl 
Lietuvos žydų genocido ir dėl gyventojų 
sudėties pasikeitimo ryšium su teritoriniais 
1939-2945 m. pasikeitimais. Aukštesnysis 
Latvijos ir Estijos gyventojų sluoksnis bu
vo vokiečiai, Lietuvos — žemos kultūros 
rusai ir sulenkėję bajorai. Lietuvoj bau
džiava buvo panaikinta keletu dešimtme
čiu vėliau, negu šiaurės kaimynuose. Tik 
Lietuvoje nuo 1842 m. nebebuvo jokios 
aukštosios mokyklos. Tik Lietuvoje 1864- 
1904 m. buvo uždrausta sava spauda. Lie
tuvoje ir miestai bei pramonė teaugo daug 
lėčiau, ir Lietuvos miestuose lietuvių gy
ventojų procentas buvo keletą kartų, o 
sostinės net keliasdešimt kartų mažesnis, 
negu Latvijos gyventojų latvių ir Estijos 
estų. 1923 m. Lietuvoje beraščiai tebesuda
rė dar arti trečdalio visų gyventojų, kai 
Estijoje 1918 m. jau beveik nebebuvo anal
fabetų.

Dėl žydų genocido Lietuva neteko 25% 
inteligentijos, Latvija žymiai mažiau, Esti
jos žydų gyventojų nuošimtis nepasikeitė. 
1945 m. Estija ir Latvija neteko prie Rusi
jos priskirtos teritorijos su žemo išsilavini
mo gyventojais. Lietuva gavo pusę mili
jono žemo išsimokslinimo vilniečių. Arti 
7% Lietuvos gyventojų repatrijavo į Len
kiją, likusiųjų Lietuvoje lenkų išsimoksli
nimo lygis buvo 4 kartus žemesnis už ben
drą Lietuvos gyventojų išsilavinimo vidur
kį. Be to, apie 150.000 kiek aukštesnio iš
silavinimo gyventojų buvo evakuota iš 
Klaipėdos krašto. Lietuva yra netekusi 
apie vieną milijoną daugiausia labiau išsi
lavinusių gyventojų ir yra gavusi apie pusę 
milijono žemo išsimokslinimo gyventojų.

Dabar studentų procentu pagal gyvento
jų skaičių Lietuva užima 6-tą vietą tarp 
sovietinių respublikų, o specialinių mokyk
lų mokinių skaičium — pirmą vietą. Gy
ventojų išsimokslinimo atsilikimas ilgai
niui galės būti išlygintas.

Dr. A. Rukša suminėjo daugybę šių die
nų Lietuvos lietuviškumo nenaudai kalban
čių rusinimo reiškinių, kylančių iš vieno 
šaltinio — iš Lietuvos priklausymo Mas
kvai. Kiek Lietuva buvo ir yra lietuviška 
ir koks jos lietuvybės pajėgumas, apspren
džia 4 kriterijai: 1) lietuvių tautybės % 
Lietuvoje, 2) tautinis lietuvių susipratimas 
ir atsparumas, 3) lietuvių išsimokslinimas 
ir 4) tautinės kultūros lygis. Šių dienų Lie
tuvos teritorijoje lietuvių tautybės gyven
tojų prieš karą buvo 67,9%, o 1970 m. —- 
80,1%. Nepaliaujamai maskvinei indoktri- 
na’cijai iki šiol nepasisekė įtikinti lietuvių, 
kad rusas iš tikrųjų esąs „vyresnis brolis“, 
kad „šalį“ reikią labiau mylėti už Lietuvą, 
kad rusų kalbai reikią teikti pirmumą prieš 
kitas kalbas. Ir statistikos patvirtina, kad 
Lietuvoje gyvenančių lietuvių tautinis 
atsparumas stiprėja, kai kitose sovietinėse 
respublikose gyvenančių lietuvių lietuviš
kumas silpsta. Lietuvių studentų bei vidu
rinių mokyklų mokinių % šiandien Lietu
vos ribose aukštesnis už tą %, kuris buvo 
prieš karą nepriklausomos Lietuvos terito
rijoje. Ir lietuvių mokslo darbuotojų % da
bar nemažesnis, negu prieškarinis. Lietu
vių tauta dabar pajėgesnė ir savo sukur
tais kultūros turtais. Išvada: nepaisant lie
tuvybės slopinimo, lietuvių tautos atsparu
mas sustiprėjo. Laikas tuo tarpu tebevei
kia daugiau lietuvių tautos naudai, negu 
nenaudai. Antroje XIX -a. pusėje prasidė
jęs mūsų tautos atgimimas, stiprėjimas ir 
konsolidavimasis tebevyksta ir dabar.

(Bus daugiau)

DUONA

„The Observer“ laikraščio užsienio ži
nių biuletenyje N. Ascherson rašo, kad 
šiuo metu rasų laikraščiuose pilna straips
nių tokiomis antraštėmis, kuriose minima 
duona.

Nė gabaliukas duonos neturi nueiti nie
kais, nė trupiniukas neturi būti numestas 
karveliams.

Tai vis įspėjimai dėl busimųjų duonos 
nepriteklių.

LIETUVOJE
SUSISIEKIMO MINISTERIS LIETUVOJE

Lietuvoje lankėsi Sov. Sąjungos susisie
kimo ministeris B. Beščevas.

Be kita ko, jis lankėsi Klaipėdoje, Ni
doje. Palangoje ir tarėsi su partijos ir vy
riausybės viršūnėmis.

Buvę aptarti švenčionėlių-Utenos-Pane- 
vėžio siaurojo geležinkelio ruožų rekon- 
trukcijos, Vilniaus geležinkelio mazgo 
traukinių skirstymo statybos klausimai ir 
kai kurių geležinkelio ruožų elektrifika
vimo ir kitos problemos.

GREIČIAU UŽBAIKIME JAVAPICTĘ
Taip pavadintą Lietuvos žemės ūkio 

ministerijos pasisakymą rugsėjo 6 d. iš
sispausdino „Tiesa“.

Pasisakyme, be kita ko, rašoma:
„Praėjusią savaitę respublikos ūkiuose 

nuimta 95 tūkstančiai hektarų javų, kas 
sudaro 13 procentų viso jų ploto. Dauge
lyje respublikos ūkių javapiūtė jau baig
ta. Sulaukus gausaus talkininkų būrio ir 
orui kiek pagerėjus, reikia šią savaitę vi
suose ūkiuose baigti valyti javus“.

„Daugelyje Vilniaus, Kauno, Lazdijų, 
Klaipėdos rajonų ūkių jau kasamos ir vė
lyvesnių veislių bulvės“, taip pat rašoma 
tame straipsnyje. „Laikas pradėti bulvia
kasį ir kitur, ypač ten, kur sunkesnės dir
vos, nes daug kur bulvės po liūčių jau 
pradėjo gesti.“

KAUNO DAILININKAI LENKIJON
Į Bialystoką Lenkijon išvyko grupė dai

lininkų, kurie ten mėnesį išbus kūrybinėje 
Belovežo stovykloje.

Tam metui Bialystoke atidaryta lietuvių 
grafikos paroda.

GASTROLĖS KLAIPĖDOJE
Klaipėdoje gastroliuoja Akademinis ope

ros ir baleto teatras, kuris ten rodo bale
tus „Žydrasis Dunojus“ ir „Donkichotas,, 
ir operas „Rigoletas“ ir „Liucija di La- 
mermur“.

„KLASTA IR MEILĖ“ PLUNGĖJE
Vilniaus valstybinis dramos teatras pa

rodė Plungėje F. Šilerio tragediją „Klas
ta ir meilė“, režisuotą H. Vancevičiaus.

MAŽOJO FORMATO MAIRONIS
Vilniuje išleistas dailininko A. Žvitraus 

iliustruotas mažo formato Maironio po- 
nos“.

S. KRASAUSKO GRAFIKOS 
ANTRA LAIDA

S. Krasausko grafikos darbų aplankas 
„Grafiną“ išleistas antrą kartą.

Aplanke yra iliustracijos Saliamono 
„Giesmių giesmei“, E. Mieželaičio „Erai“, 
Just. Marcinkevičiaus „Sienai“, estampų 
ciklas „Vasara“ ir keletas naujų darbų.

KERNAVĖ
Išėjo kraštotyrininkų paruoštas stambus 

leidinys „Kernavė“.
Jame nušviečiama Širvintų rajono Ker

navės apylinkės istorija, gamta, gyvento
jų kultūra, buitis nuo seniausių laikų, 
kalbos ir tautosakos turtai.

KUBILINSKAS IR ŠIRVYS
„Vaga“ išleido K. Kubilinsko poezijos 

dvitomį ir P. širvio poezijos rinktinę „Il
gesys — tai giesmė“.

Sliattyt&ju laufiai
SENELIAI IR JŲ NAMAI

„Europos Lietuvyje“, palyginti, jau ne
maža buvo išspausdinta pasisakymų dėl se
nelių namų. Vieni sakėsi pradėdami maž
daug nuo Adomo ir Ievos, užkabindami net 
lietuviškų bekonų klausimą, kiti skaičiuo
dami svetimoje kišenėje esančius pinigus, 
rūpindamiesi perimti bendram reikalui se
nelių privačius namus, kad susidarytų fon
das lietuviškai prieglaudai nupirkti. Kai 
kas jau pasirūpino ir namų valdytojais, ir 
virėjais, ir šlavikais tvarkyti namams, ku
rie dar tebekaba kažkur už debesų. Retas 
iš tų pasisakiusiųjų tebuvo konkretesnis, ir 
man rodos, kad tie namai taip ir liks nema
tomi už debesų dėl mūsų kalbų. Norint tu
rėti namus, reikia veikti planingai ir orga
nizuotai, ir visa ko priekyje turėtų stovėti, 
tur būt, jau esama stipri organizacija, ku
ri turi patyrimo ir įpratusi į atsakomybę. 
Kitu atveju, taip sakant, pakalbėsime, pa- 
kalbėsme ir užmiršime.

Kitos tautybės turi panašių namų. Jeigu 
būtų įdomu, siunčiu čia rugsėjo 8 d. „Mid
dlesex County Times and West Middlesex 
Gazette“ Ealingo laidos iškarpą apie lenkų 
namus seneliams. red.

O laikraštyje senelių namų gyvenimo 
vaizdais iliustruotame puslapyje rašoma, 
kad Ealinge gyvenantieji lenkų seneliai, bū
dami toli nuo savo krašto, Hanger Lane 
esančiuose Kolbe vardo namuose turi sau 
bent kambarį.

Juose įgyvena 28 moterys, kurios kiekvie
na turi po kambarį ir juose tvarkosi maž
daug taip, kaip patinka. Vyrai yra tik trys, 
ir jie visi įgyvena viename kambaryje. Vy
rai paprastai būna išėję iš nervų ligų ligo-

KRAŠTOTYRININKAI RAMYGALOJE.

E. Urbono vadovaujami Panevėžio kraš
totyrininkai rinko Ramygalos apylinkėse 
medžiagą apie „istorinę ir revoliucinę pra
eitį, apie kaimo gyventojų buitį, papro
čius“.

Buvę užrašyta daugiau kaip tūkstantis 
įvairių tautosakos kūrinių — pasakų, dai
nų, priežodžių, patarlių. Beveik du šimtus 
dainų padainavo rinkėjams Kunigiškių kai
mo gyventoja Apolonija Rasiulienė.

Anksčiau tokia ekspedicija kraštotyrinės 
medžiagos rinkti buvo suruošta Upytės 
apylinkėse.

SINTAUTŲ KAZEINAS

Sintautų centrinė sviesto gamykla gavo 
užsakymą pagaminti 11 tonų aukščiausios 
rūšies kazeino eksportuoti į Prancūziją. 
Buvę pažadėta laiku pagaminti, ir pažadas 
buvęs ištesėtas.

Rudenį kazeinas būsiąs gaminamas Ku
bai.

Šiemet Sintautuose jau buvę pagaminta 
daugiau kaip pusšimtis tonų kazeino.

MELIORATORIAI SMOLENSKO 
LAUKUOSE

Iš Smolensko srities grįžo Lietuvos van
dens ūkio projektavimo instituto specialis
tai kauniečiai. Jie ten dviejuose rajonuose 
sudarinėjo ūkių laukų topografinius žemė
lapius, dabar ruošia darbo brėžinius dre
nuoti 3.800 ha drėgnų žemių.

Laukus sausins Lietuvos melioratoriai.

MEDŽIAGA APIE V. MYKOLAITI — 
PUTINĄ

Mokslų akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto bibliotekos rankraštyno 
vedėja Marija Grigaitytė lankėsi Pilotiškė
se, V. Mykolaičio-Putino tėviškėje, ir rinko 
apie šį poetą medžiagą.

Medžiagos — senų fotografijų, poeto laiš
kų artimiesiems — jai pavyko gauti iš try
likos asmenų.

NAUJAS ŠAKIŲ RAJONAS
Šiaurinėje Šakių miesto dalyje (Janonio, 

Taikos, Vaičaičio, Černiachovskio gatvių 
srityje) pradėti statyti nauji namai.

Jų būsią apie 40, ir juose apsigyvensią 
3.000 gyventojų.

LIAUDIES DAILININKAS K. ŠIMONIS
85 m. amžiaus sulaukusiam dailininkui 

K. Šimoniui suteiktas Lietuvos liaudies 
dailininko garbės vardas.

Minint dailininką sukaktį, be kita ko, 
aiškėja, kad jis yra sukūręs apie 2.000 pa
veikslų ir iliustravęs nemaža mokyklinių 
vadovėlių ir pasakų knygų.

KOKOLOS SAVIVEIKLININKAI 
LIETUVOJE

Rugpjūčio 18 d. Kapsuke (Marijampolė
je) koncertavo Suomijos Kokolos -miesto 
saviveiklininkai.

V. KUZMOS SUKAKTIS
Šiemet sukanka 30 m., kai mirė garsusis 

Lietuvos chirurgas Vladas Kuzma.
V. Kuzma mokėsi Tartu ir Vienos uni

versitetuose. Taip pat jis buvo Rockefele- 
rio stipendininkas.

Kauno universitete jis dėstė chirurginę 
mediciną ir daug rašė Lietuvos ir užsienio 
mokslo žurnalams.

ninių ir tuose namuose ilsisi. Ten apsigy
venantieji vyrai turi būti ne jaunesni kaip 
60 metų amžiaus.

Namai oficialiai buvo atidaryti 1961 m. 
birželio mėn. Juos įtaisė dvi organizacijos 
— Lenkų moterų sąjunga ir Lenkų ligonių 
draugų organizacija. Pradžioje padėjo Bri
tų taryba pabėgėliams šelpti. O anos dvi 
organizacijos paprastai pasiūlo žmones, ku
rie tuose namuose galėtų apsigyventi, šiuo 
metu leidžiamas apsigyventi Skaičius yra 
31. Yra nemaža laukiančių. Viskas namuo
se tvarkoma ko lanksčiausiai, tik pavalgyti 
reikia nustatytu laiku. Net nereikalaujama, 
kad senelės išeitų iš kambarių, kai jie va
lomi.

Namai turi 29 miegamuosius, 2 salonė
lius, biblioteką su 1.000 knygų, televizijos 
aparatą, 7 prausyklas, valgomąjį kambarį, 
virtuvę ir užpakalyje didelį sodą. Vedėja 
su dviem slaugėmis nuolat gyvena tuose 
namuose.

Virtuvės personalas ir valytojos dirba tik 
dalį dienos. Gydytojas atsilanko patikrinti 
kas dvi savaitės.

Namai atsakingi prieš Ealingo savivaldy
bę. Savivaldybė nusprendžia, kiek pinigų 
paskirti metams. Su savivaldybe reikia su
sitarti ir dėl priimamųjų, norimų perkelti 
iš kitur.

Namų savininkai yra lenkai, o savivaldy
bė gali tik patarti, kaip tvarkytis.

Namų gyventojams leidžiama lošti bin- 
gą, rodomi filmai, kas sekmadienį ruošiami 
susitikimai su Ealinge gyvenančiais len
kais. Kartais pasirodo lenkų artistai, pa
skaitininkai, dainininkai.

Namams prižiūrėti yra komitetas, kuris 
nustato, ką daryti ir kaip tvarkytis.
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 1,00 sv. 
S. Misiukevičius ir Lazauskas, 0,95 sv. Alt. 
Jaloveckas, po 0,90 sv. S. Šuiauskas, J. Če
pas, I. Kiaunė, F. Ramonis ir J. Kemazic- 
kas, po 0,80 sv. S. Lenkevičius ir V. Lisius, 
po 0,15 sv. T. Augūnas ir P. Iškauskas.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Stoke-on-Trent lietuviai per DELS pir

mininką P. Dudėną aukojo: P. Dudėnas, K. 
Kamarauskas, P. Vencaitis, A. Petronis, J. 
Mositeika — po 5 svarus, B. Puodžiūnas — 
4 sv., J. Paviiavičius — 3 sv., V. Ragowski 
— 2 sv., J. Aukštikalnis, K. Da'bkus, A. 
Sunblys, B. Kokai, W. Kozak, J. Kamins
kas — po 1 sv., A. Kalusevičius — 80 p., 
V. Andruškevičius, S. Čekanauskas, Z. Kal- 
sevičius, S. Kokai — po 50 p., F. Koženko 
ir A. Levis — po 30 p.

Atskirai atsiuntė aukų K. Jankus — 2 
sv„ J. Gustaitis — 1 sv.

Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
VIEŠNIOS

Važiuodama į Paryžių dukters aplanky
ti, nuolat Floridoje, JAV, gyvenanti S. Nar
butienė kurį laiką viešėjo Londone ir lan
kėsi Lietuvių Namuose ir, be kita ko, užsi
sakė „Europos Lietuvį“.

Žymioji Australijos lietuvių veikėja Jū
ratė Reisgytė, grįždama iš Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso, taip pat kiek ilgiau 
prabuvo Londone, bendravo su Lietuvių 
Namais ir užsakė „Europos Lietuvį“ Vo
kietijoje įgyvenančiam savo dėdei. Prieš 
grįždama į Australiją, ji dar kartą išvažia
vo į Vokietiją atsisveikinti.

ANTRASIS DAINAVIECIŲ TURGELIS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ ruošia antrą 'turgelį — Jumble 
Sale — spalio 21 d., šeštadienį, nuo 11 vai. 
iki 5 vai. popiet, Portobello Club Court 
Room, Portobello Road, London, W.ll.

Pirmasis praėjo su pasisekimu, nes bu
vo gausiai sudovanota daiktų ir aukų. Mes 
būtumėm labai dėkingos, jeigu visi lietu
viai, ne tik londoniečiai, bet ir visoj Angli
joj gyvenantieji tautiečiai, pradėtų rinkti 
savo nebenaudojamus rūbus, įvairius daik
tus, papuošalus, vaikučių žaislus, paveiks
lus, indaują ir 1.1.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

VYR. SKAUTININKAS PETRAS MOLIS 
PAS ANGLUOS SKAUTUS

Šių metų rugsėjis L. S. S. Anglijos Ra
jono skautams liks kaip istorinis mėnuo, 
nes rugsėjo 3 d. Anglijos Rajonas susitaiko 
su savo vyriausiuoju Skautininku Petru 
Moliu ir visa jo 'Skautiška šeima: ponia 
Molienė yra skautininke, o jų atžalynas — 
dvi dukros, Rima ir Danutė — skautės.

Ankstyvą rytą Rajono vadas s. J. Mas- 
lauskais, lydimas s. B. Zinkaus su sūnumi 
Vyteniu, A. Pranskūno, K. Makūno ir Lon
dono skautų vieneto atstovo G. Girėno, 
nuvyko pasitikti jų į Londono aerodromą.

Vyr. skautininkas su šeima, kaip buvo 
numatyta, turėjo dalyvauti pamaldose Lie
tuvių Bažnyčioje. Jose dalyvavo Londono, 
Manchesterio, Huddersfieldo, Derbio ir ki
tų vietovių skautai. Pamaldas laikė kun. 
dr. J. Sakevačius, MIC. Bet lėktuvas vė
lavo net dvi valandas, dėl to svečiai į pa
maldas nebesuspėjo.

Po pamaldų skautai su savo rėmėjais 
rinkosi į Sporto ir Socialinio klubo salę 
susitikti su savo vyriausiuoju skautinin
ku P. Moliu. Skautai čia išsirikiavo suei
gai, kuriai iš pradžių vadovavo ps. A. Ja
kimavičius. Prie salės durų svečią pasitin
ka su 'duona druska Gajutė O'Brien- 
Valterytė ir S. Kasparas. Tada vadovavi
mą sueigai perima s. J. Maslauskas. Jis 
paprašo Lietuvių Bažnyčios Londone rek
torių J. Sakevičių atkalbėti maldą prieš 
sueigą. Tada visi Anglijos skautininkai su 
vyr. skautininku pakartoja skautininkų 
įžodį, pasveikinę vyr. sk. P. Molį, atsilan
kiusį pas Anglijos skautus.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntinį savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, 
E.2.

TEL. 01 739 8734.

WOLVERHAMPTONAS
ANGLIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDYJE
Kas pageidautų nakvynės Anglijos lietu

vių sąskrydžio metu rugsėjo 23 d„ malonės 
iš anksto pranešti J. Narbutienei, 177 Re
gis Rd„ Tettenhall, Wolverhampton WV6 
8XF.

Sąskrydžio metu šalia kitos gaivios pro
gramos dar bus Vlado Narbuto dailės dar
bų paroda.

Viskas prasidės punktualiai 6 vai., 35 Me- 
ridale Street West, netoli miesto centro, 
tarp Salop St. ir Worcester St.

Pamaldose už Lietuvą rugs. 24 d. giedos 
sąskrydžio solistė Birutė Valterienė ir bus 
kitų svečių. Jos įvyks 12.30 vai. St. Thomas 
of Canterbury, Haywood Rd., Tettenhall.

Visi visur maloniai laukiami!
ALKB Taryba

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į BRADFORDĄ

Rugsėjo 23 d. DBLS Gloucesterio ir 
Stroudo Skyrius rengia ekskursiją į Brad- 
fordą — į lietuvių veiklos 25 metų sukaktį. 
Aplankysime lietuvių Vyties klubą, kuria
me daug kas dar nėra buvęs.

Išvykstame iš Stroudo 9 vai. rytą iš 
miesto centro, iš Gloucester!© 9.30 vai. nuo 
ukrainiečių klubo, 37 Midland Rd.

Prašom nesivėlinti.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
VISUS KVIEČIAME!

25 metai — ilgas laikotarpis mūsų išei
vių gyvenime, todėl Vyties klubas, DBLS 
Bradford© skyrius ir apylinkės lietuviai 
rengia rugsėjo 23 d„ šeštadienį, didžiulį 
VAKARĄ šiai sukakčiai paminėti.

Programos oficialioje dalyje rašytojo 
kun. J. Kuzmickio žodis ir sveikinimai, o 
meninę dalį atliks Glasgovo choras, vado
vaujamas J. Sarafinaitės.

Šokiams gros tikra vengrų kapela. 
Veiks savas baras, ir bus užkandžių. 
Maloniai kviečiame ekskursijomis ir pa

vieniui visus prietelius, pažįstamus ir sve
čius atvykti ir šiame vakare lietuviškai 
smagiai pabendrauti.

Adresas: Church House, North Parade, 
Bradford© centre.

Pradžia: 5.30 vai. v.
Rengėjai

LIET. SODYBA
RUDENS BALIUS

Rugsėjo 30 d„ šeštadienį, Lietuvių Sody
boje rengiamas Rudens balius. Jau. pasam
dytas geras orkestras, veiks bufetas, šokiai 
■iki 1 vai. ryto. įėjimas, įskaitant bufetą, 
£1,00. Londono ir Sodybos apylinkių lie
tuviai maloniai prašomi dalyvauti. Norin
tieji nakvoti Sodyboje, prašomi parašyti ar 
paskambinti Sodybos administracijai.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Rugsėjo 24 d„ sekmadienį, Sodyboje 

vyksta pistoletų šaiudymo varžybos tarp 
Anglijos ir JAV.

Anglijos pistoletų šaudymo komandą su
daro Headley Park Club pistoletų sekcijos 
nariai.

Teko patirti, kad olimpiadoje Britų pis
toletų šaudymo komandoje yra net 5 So
dybos Klubo nariai.

NOTTINQHAMAS
KLUBO ATIDARYMAS

L. A. S. Nottinghamo Skyrius rugsėjo 30 
d. ruošia atidarymą

Naujo Klubo.
Klubas yra Arkwright St., „Sir Ritchard 

Arkwright“ baro viršuje. Privažiuojama 
autobusais. Tik pravažiavus Midland gelžk. 
stotį, išlipti ir, paėjus keliolika žingsnių, 
pėstiesiems pereiti skirtąja vieta pereiti į 
kitą gatvės pusę, ir jau čia pat klubas. 
Įėjimais į klubą atskiras.

Organizacijų pirmininkus ir pirmininkes 
kviečiame atsilankyti kaip garbės svečius.

Užsirašyti prašome iš anksto pas sekr. 
Gintilą, nes vietų skaičius yra ribotas.

Vyrai už dalyvavimą moka 1 svarą, mo
terims nemokama. Pradžia 7 vai.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
RUOŠIAMAS JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 

ESSLINGENE
Rugsėjo 30 ir spalio 1 d. d. Esslingene 

prie Stuttgarto suplanuota sukviesti jauni
mą iš Baden-Wuerttembergo. Šitą informa
cinio pobūdžio suvažiavimą apsiėmė globo
ti bei remti Stuttgarto Apylinkės Vaidyba 
ir kiti. Esslingenas — vieta patogi ir kai 
kam jau pažįstama.

Keletas mūsų krašto jaunuolių apsiėmė 
šitą suvažiavimą konkrečiai organizuoti ir 
pravesti; jų priekyje: studentai Alfr. Rep
šys, Stuttgart, ir Alfr. Lucas-Lutz, Nuer
tingen. Jaunimas iš anksto kviečiamas 
ruoštis ir Esslingene dalyvauti.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA 
įvyko nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 13 d. 
Romuvoj. Vadovavo Hamburgo vargo mo
kyklos mokytojas Leonas Narkus, padeda
mas T. Lipšienės, savo žmonos Rūtos, Ir. 
šiušelytės, Chr. ir Br. Johanssonų, R. Zim- 
mermannienės ir J. Barasaitės. Dvasinį pa
tarnavimą teikė kun. J. Dėdinas. Suvažia
vo per 50 vaikų. Stovyklautojai virėjų O. 
Bartusevičienės, P. Juirgauskienės ir Leis-

Perskaitomi vyriausiojo skautininko įsa
kymai, iš kurių paaiškėja, kad Lietuvos 
Atstovas Vincas Balickas apdovanojamas 
LSS ordinu už nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu, o s. v. v. si. Stasys Kasparas už nuo
širdų skautišką darbą apdovanojamas Tė
vynės sūnaus žymeniu. Londono Ramintos 
draugovės įsakymais, kuriuos skaitė si. Vi
da Barauskaitė, draugovės kandidatėms 
Onai širvid’aitei ir Jakelinai Luišytei lei
džiama duoti skaučių įžodį. Vytauto Di
džiojo draugovės įsakymais leidžiama duoti 
skautų įžodį jaunesniesiems skautams 
Kristupui Jurui, Steponui Pakalniškiui ir 
Pauliui Markevičiui. įžodžio ceremonijas 
pradedant, sesės pirmosios eina prie Lie
tuvos vėliavos, o paskui jas broliai. Po įžo
džio apeigų Rajono Vadas pakviečia vyr. 
Skautininką užrišti skautiškus kaklaraiš
čius, o s. Molienę — gerojo darbelio maz
gą-

Po to vyr. skautininkas įteikė Vincui Ba- 
lickui ordiną, dėkodamas už skautiško ju
dėjimo rėmimą Anglijoje, ir S. Kasparui 
Tėvynės sūnaus žymenį, linkėdamas, kad 
ateityje neužmirštų skautiško darbo.

Lietuvos Atstovas V. Balickas pasidžiau
gė, kad JAV neužmiršta Anglijos.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu vyr. skautininką 
sveikina S. Kasparas, pareikšdamas mintį, 
kad tokie atsilankymai ir malonios asmeni
nės (pažintys daug ką reiškia tolimesnei lie
tuviškai gyvybei svetur.

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos vicepir
mininkas Z. Juras, sveikindamas svečią, 
reiškė pageidavimą, kad jis dažniau aplan
kytų mus.

Po tų sveikinamųjų kalbų vyr. s. P. Mo
lis plačiai papasakojo, kaip jis aplankė 
Amerikos, Kanados, Australijos, N. Zelan
dijos ir dabar Anglijos rajonus, pasi
džiaugdamas, kad skautiškas lietuviškas 
judėjimas pulsuoja visame laisvame pa
saulyje. Jis padėkojo skautų rėmėjams ir 
tėvų komitetams už darbą, remiant pras
mingą jaunimo organizaciją. Pasisveikinęs 
su kiekvienu skautu ir skaute, apdovanojo 
rėmėjo ženklais P. Senkuvienę ir V. Jurie
nę. Sukalbėjus maldą, kuriai vadovauja 
kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, sueiga bai
giama Tautos himnu.

Po sueigos svečiai ir skautai su rėmė
jais susėdo prie užkandžių stalų, kuriuos 
paruošė V. Jurienė, P. Senkuvienė. Užkan
džiaujant dar ilgai buvo dalytasi įspūdžiais.

Vyriausias Skautininkas su šeima aplan
kė Lietuvių Sodybą, Lietuvos Atstovybę 
Londone, buvo vienai dieniai išvažiavęs į 
West Bromwich, atliekamu laiku lankė 
Londono įžymesnes vietas, o -rugsėjo 6 d. 
išvyko į Stuttgartą, iš ten turėjo važiuoti į 
Vasario 16 Gimnaziją, Paryžių ir Portuga
liją.

A. A. BRONIŲ KURTINAITĮ PALYDĖJUS 
AMŽINYBĖN

Jau skaitytojams žinoma, kad rugsėjo 3 
d. rytą, ištiktas širdies smūgio ir nuvežtas 
į Wexhau Park ligoninę, neatgavęs sąmo
nės mirė B. Kurtinantis. Velionis visą lai
ką buvo sveikas ir jokių negalavimų ne
jautė.

Velionis buvo gimęs 1909 m. spalio 5 d. 
Būdvyčių k., Pajiavonių vis., Vilkaviškio 
aps., stambaus ūkininko šeimoje. Paaugęs 
mokėsi Marijampolės Marijonų gimnazijo
je. Po to buvo pašauktas atlikti karinės 
prievolės. Tarnavo auto rinktinėje. Atlikęs 
būtiną kario tarnybą, įsigijęs vyr. puska
rininkio laipsnį, tarnavo toje pačioje rink
tinėje liktiniu ir ištarnavo 10 metų instruk
torium iki rusams užeinant.

Anglijoj atsidūrė kartu su žmona Sofija, 
kaip ir visi kiti išvietintieji.

Bronius buvo rimtas, tvarkingas žmo
gus. Didelio darbštumo dėka gyveno pasi
turinčiai. Buvo malonus, draugiškas ir pa
sižymėjo tikru lietuvišku vaišingumu. Pa
gal išgalę aukomis rėmė lietuvišką veiklą 
ir spaudą.

A. a. Broniaus Kurtinaičio gausūs drau
gai (giliai apgailestauja per ankstyvą jo pa
sitraukimą iš šio pasaulio.

Paliko žmoną Sofiją dideliame liūdesyje. 
Tebūnie Tau, mielas Broniau, lengva Ang
lijos svetinga žemelė.

P. Ramaitis

LONDONO MIRUSIEJI

Marijona Dailydienė, 67 metų amžiaus, 
mirė rugsėjo 5 d. Palaidota iš Lietuvių 
Bažnyčios rugsėjo 11 d. Šv. Patriko kapi
nėse.

Valerija Paulauskienė, 79 metų amžiaus, 
mirė Silvertowne, E. 16, palaidota iš vieti
nės bažnyčios Šv. Patriko kapinėse.

BOLTONAS

PARODA BOLTONE

Boltono Meno galerijoje spalio 7 d. — 
lapkričio 4 d. ruošiama lietuvių, estų, lat
vių ir ukrainiečių rankdarbių ir meno kū
rinių paroda.

Eksponatus parodai parūpins apie Bolto- 
ną gyvenantieji šių tautybių atstovai.

Parodą organizuoja Pavergtųjų tautų ko
mitetas Boltone.

Parodoje numatoma išstatyti ir patrauk
lių gintaro darbų.

Lietuvių skyrių parodoje ruošia K. Ste
ponavičius. Patalpas yra parūpinęs Paverg
tųjų tautų komiteto sekretorius H. Vainis.

VIS TOS LAIMINGOS AR NELAIMINGOS 
CHARAKTERISTIKOS

Mindaugas Barysas „Tiesoje“ rašo:
„Charakteristika — apibūdinimas 'kieno 

nors arba kurio nors daikto savybių, priva
lumų ar trūkumų aprašymas, apibrėžimas. 
Taip aškina mūsų naujausias „Tarptauti
nių žodžių žodynas“.

„Baigusiems vidurines mokyklas irgi 
parašomos charakteristikos. Su jomis abi
turientai dabar ateina laikyti stojamųjų 
egzaminų į universitetus ir institutus. Vie
noje šių mokyklų buvo proga pasklaidyti 
jų pareiškimus ir paskaitinėti tas charak
teristikas.

„Labai jos savotiškos. Dauguma vaiz
duoja lyg ne šios žemės gyventojus, o an
geliukus, kurie turėtų skrajoti dausose. 
Skaitai ir nenoromis stebiesi, kaip jiems 
dar sparniukai neišdygo...

„Mūsų jaunimas iš tikro neblogas. Net
gi geras jaunimas. Stengiasi mokytis, ne- 
sišalina visuomeninio darbo, dažnai rodo 
iniciatyvą, būna išradingas, fcaršai myli sa
vo socialistinę Tėvynę, noriai dalyvauja 
meno saviveikloje ir sporto varžybose... 
Tačiau ir patiems geniausiems, ypač bren
dimo 'amžiuje, visko pasitaiko. Kodėl gi 
tik labai retoje charakteristikoje tai atsi
spindi? Kodėl gerosios savybės sutirština
mos, o blogosios ištrinamos?

„Portretą ir vien šviesiomis spalvomis 
galima nutapyti taip, kad žmogų atpažin
tum. Bet toks nusaldintas paveikslas nebus 
gyvenimiškas, realistiškas. Charakteristi
ką irgi galima parašyti, panaudojus vien 
teigiamus epitetus. Tačiau ji, kaip ir kiek
vienas netikroviškas dalykas, paprastai 
nesukelia didelio pasitikėjimo. Priėmimo 
komisijos — ir ne tik jos — į tokias cha
rakteristikas žiūri su nemažu rezervu“.

NĖRA KUR KARALIUI PĖSČIAM EITI...

„Literatūra ir menas“ rašo:
„Viena kolegė susilaukė svečio iš Ber

lyno. Pasivaikštinėjęs p© senąjį Vilnių, va
kare svečias grįžęs ir sako: „Negirdėtas jū
siškių drovumas. Pasiklausk visiems žino
mos žemiškos (buveinės, nurausta, lyg blo
gą darbą padaręs“. Nuraudo ir kolegė.

„Kadangi šių eilučių autorius gimęs ne 
Vilniuje, o nuošaliame Aukštaitijos kaime 
ir nepasižymi vilniečiams būdingu ypatin
gu subtilumu, tai ryžosi viešai prasitarti, 
kur čia šuo pakastas.

„Reikalas opus ne vien svečiams — jeigu 
neapsiskaičiavai ir užgaišai toliau nuo ma
mų, sakysim, Architektų gatvėje, nors imk 
ir belskis į svetimas duris, Mat, toji vieta, 
kur net karaliai pėsti vaikšto, už keleto ki
lometrų. Pagaliau kad ir čia pat: ne vieti
nis — savarankiškai nesurasi. Aplink jo
kio ženklo, jokios rodyklės.

„Svečias gyrėsi, kad jo gimtinėje specia
lūs ženklai yra kone ant kiekvienos gat
vės kampo. Jie nieko nešokiruoja. Gal su- 
rizikuokim ir mes pasekti netolimų kaimy
nų pavyzdžiu? Bendrajai miestų ir gyven
viečių kultūrai tai išeis tik į naudą. Įveik- 
sim ir drovumo kompleksą..

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO
„Labai didelę įtaką derliui turi gromu

liuotas zuperis“.
(Iš brigadininko „išstojimo“)

chner 'buvo gerai maitinami; palankiam 
orui esant maudėsi, ruošė iškylas į mišką, 
žaidė ir sportavo. Keletą vakarų praleido 
prie laužo. Kiekvieną savaitę turėjo pro
gos pašokti bei pažiūrėti lietuviškų filmų. 
Rugpjūčio 10 d. suruošta sporto olimpia
da. Laimėtojai apdovanoti premijomis.

Rugpiūčio 12 d. įvyko stovyklos uždary
mas. 11 vai. kun. J. Dėdinas atlaikė pa
maldas ir pasakė gražų pamokslą. 18,30 
vai. įvyko vaikų pasirodymas su trumpais 
vaidinimėliais, eilėraščiais, tautiniais šo
kiais ir dainomis. Kalbėjo Vasario 16 gim
nazijos direktorius V. Natkevičius, kvies
damas vaikus atvykti mokytis į šią mo
kyklą. 19,30 vai. nuleista paskutinį kartą 
trispalvė, giedant tautos himną. Vedėjas 
L. Narkus nuoširdžiai atsisveikino su ma
žaisiais draugais. Tėv. A. Bernatonis dė
kojo vaikučiams, kad jieibuvo geri ir klau
sė vadovų, o vadovams — už pavyzdingą 
vadovavimą. 20 vai. įvyko atsisveikinimo 
laužas.

Pažymėtinas stovyklos vadovo L. Nar- 
kaus sugebėjimas „prisijaukinti“ jaunuo
sius išdykėlius ir juos apvaldyti.

DR. P. KARVELIUI 75 METAI
Šiais metais per savo vardadienį dr. Pet

ras Karvelis peržengė 75 metų slenkstį. Ju
biliato gimtinė — Jiestrakio k„ Šilavoto 
vis. Nuo 1910 m. priklauso ateitininkams. 
Rusijoj veikė Liet, krikščionių demokratų 
partijoj; dalyvavo Liet, seime Petrapily. 
1918 m. grįžo į Lietuvą. Buvo Liet, krikš
čionių demokratų partijos general, sekreto
rius, 1923 m. — tos partijos pirmininkas, 
1924 m. — Seimo narys, 1925-27 m. — fi
nansų ministeris. Nuo 1926 m. buvo prie 
žemės ūkio rūmų veikusių įvairių žemės 
ūkio draugijų valdybose. 1940 m. pasi
traukė į Vokietiją. Po karo čia buvo VLIKo 
narys, nuo 1952 m. jo Vykdom. Tarybos 
užsienio reikalų valdytojas, nuo 1950 m. 
iki šiol — Pabaltijo tarybos gener. sekre
torius. Dalyvaudamas Vokietijos LB veik- j 
loję, dr. P. Karvelis 3 metus buvo Tarybos j 
nariu ir 7 metus — Garbės teismo pirmi-'
ninku.

„Jis psichologiškai nesveikas, todėl ir ra
šo skundus“.

(Raštinės sekretorės paaiškinimas)
♦ ♦♦

„...Draugas pavaduotojau, jeigu ką nors 
naujo sužinosite, prašau apie tai unifor
muoti mane...“

(Vedėjo pageidavimas)
***

„Draugai! Po šio pasitarimo mes turime 
veidu atsisukti į organines trąšas, jų 
laikymą ir išvežimą“.

(Iš ūkio vadovo nurodymų)

„Jei karvės nesimeižią — jas reikia iš
vežti mėsai“.

(Iš specialisto patarimui
♦ ♦♦

„Atliktų darbų paskyroje įtrauktas sto
go remontas. Tačiau natūroje remonto pėd
sakų nerasta“.

(Iš pranešimo!
♦♦♦

„Trikotažas iš diacetato laidus elektrai, 
gaminiai iš jo limpa prie kūno. Tai paša
linti gali tam tikras procesas, technine kal
ba vadinamas apmuilinimu“.

(Iš neparuoštų rankraščių)
♦♦♦

„Vaikus į lopšelį-darželį talpiname per 
darželio vedėją“.

(Iš skelbimo Panevėžyje)
***

Motociklas susidūrė su priešiniu trans
portu ir iš įvykio vietos paspruko, nes buvo 
neblaivus.

(Iš raporto)
**♦

Abonementinis maitinimas pravedamas 
be eilės per langą.

(Skelbimas valgykloje)
***

Rungtynių rezultatas augo neskubėda
mas.

(Iš laikraščio)
♦ ♦♦

Prašau pusę kilogramo dešros suvynioti 
su savim ir šimtą gramų irisų, irgi su sa
vim.

(Kliento prašymas bufete)

Mokinys labai mandagus, pavyzdingo el
gesio, tik kartais įžūliai elgiasi su mokyto
jais.

(Iš charakteristikos)

Kultūrinėse kolūkio ganyklose rasta tik 
metalinė grandinė, o pats kolūkietis Bro
nius M. su nutrūkusiu jaučiu — avių tvar
te.

(Iš apylinkės tarybos akto)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 24 d., 12.30 v. Pa
maldų metu giedos Škotijos lietuvaičių 
choras, vadovaujamas J. Sarafinaitės.

MANCHESTER — rugsėjo 24 d., 11 vai.
NOTTINGHAME — rugsėjo 24 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Pamaldas laiko 
svečias kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

LEICESTERYJE — rugsėjo 24 d., 12 vai., 
Švč. Širdies bažn., Mere Rd.

WOLVERHAMPTONE — rugsėjo 24 d„ 
šiuokart St. Thomas of Cantenbury, 
Tettenhall. Pamaldos už Lietuvą. Da
lyvauja solistė Birutė Valterienė ir 
kt. svečiai. Pradžia 12.30 vai.

STOKE-ON-TRENTE — spalio 1 d., 12.15 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAME — spalio 1 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

...Kaip lapai krinta visos mano dienos, 
O jų takais tik nuodėmes nešuos. 
Pašauksi Tu mane — ir stosiu vienas 
Atsiskaityt už žingsnius žemės šios.

Posmelis iš MARIJOS LITANIJA leidinė
lio, šiomis dienomis išleisto Australijoje. 
Ši Marijos Litanija Lietuvoje žinoma V. 
Mykolaičio-Putino vardu. Iš viso per 65 
litanijas.

Leidinėlio kaina 0.70.
Mykolas Krupavičius — ATSIMINIMAI. 
Ši knyga vaizduoja, kaip susidarė kovingo 
lietuviškumo ir kovingos krikščionybės 
junginys M. Krupavičiaus asmenyje. Lei
dinys kietais apdarais, didelio formato, 360 
■psl. Leidinio kaina, įskaitant persiuntimą, 
£4.50.

Abu leidiniai gaunami: Dainora, 14, 
Priory Rd., Kew, Surrey.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, VV11 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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