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XXVII metai

Pagaliau artėja seniai lauktoji Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
ja. Konferencija, kuri normaliose sąlygose 
turėjo įvykti 1945, ar, vėliausiai, 1946 me
tais. Deja, Vienos ir Versalio laikai Euro
poje negrąžinamai yra praėję. O šitoji Hel
sinkio konferencija, skausmingai sulipdyta 
po 28 metų karui pasibaigus, nebedrįso net 
taikos konferencijos vardu pasivadinti. Gal 
taip ir geriau, nes kol dalis Europos tautų 
neturi laisvės, tol apie tikrą taiką būtų 
veidmainiška kalbėti. Svarbu, kad būtų 
saugu, ir kad pasaulio galingieji būtų pa
tenkinti...

Kas paskutinius mėnesius sekė lietuviš
ką spaudą, galėjo įsitikinti, kad niekas taip 
nesisielojo busimąja Helsinkio konferenci
ja, kaip Pabaltijo tautų žmonės išeivijoje. 
Perdaug užimtų vietos ir laiko vėl iš naujo 
kartoti visus padarytus žygius ir atliktus 
darbus, kad Pabaltijo kraštai nebūtų toje 
konerencijoje užmiršti, kad pasaulio didie
ji prisimintų, jog trys tautos buvo laisvos 
ir vėl nori laisvos būti, žodžiu, padaryta 
visa, kas esamosiose sąlygose padaryti bu
vo galima.

Bet iš kitos pusės, kas sekė pasisakymus 
ir spaudą tų kraštų, kurie lems Europos, o 
kartu ir Pabaltijo likimą, tas turės su gai
lesčiu pripažinti, kad mūsų balsas buvo 
balsas, šaukiantis tyruose.

Bergždžias dalykas būtų galvoti, kad 
mūsų likimu iš naujo susirūpins Sovietų 
Sąjunga. Ji jau savo metu buvo susirūpi
nusi ir sutvarkė. Pabaltijo klausimas Mas
kvos planuose nebeegzistuoja. Vargu lauk
tina, kad ji net paprašytų vakariečius jos 
seniai atliktus veiksmus oficialiai patvir
tinti. Esama rimtesnių dalykų, kad dėl ko
kio ten Baltijos pajūrio dar kas laiką gai
šintų ar draugišką nuotaiką gadintų.

0 kaip vakariečiai? Kaip JAV ir kiti di
dieji? Ieškok ne ieškojęs nors ir su žibu
riu niekur nerasi, kad kas nors mūsų rei
kalais būtų bandęs įsipareigoti. Tarptauti
nė prekyba, nusiginklavimas, politinės zo
nos — taip. Bet laisvės netekusių Europos 
kraštų likimas — niekam neįdomus daly
kas. Kas kita, jei tos tautos būtų kur nors 
Afrikoje, ar nors kaip Australijos aborige
nai kovotų dėl savo teisių Australijoje, ar 
pagaliau, jei Pabaltijo valstybės būtų šiau
rinės Airijos ar D. Britanijai priklausan
čios Valijos vietoje — tada jų teisių ap
ginti ateitų Sovietų Sąjunga. Ji bent pakel
tų daug triukšmo. O dabar, iki šiol tik vie
nas vienintelis labai tolimas balsas tepasi- 
girdo, išdrįsęs priminti apie laisvės netu
rinčias tautas. Tai tolimoji Kinija, kuri 
prakalbėjo, tur būt, ne todėl, kad toli esan
čius kraštus myli, bet kad rusų nekenčia.

Vienintelės vakariečių užuominos per vi
są šį Helsinkio konferencijai pasiruošimo 
laiką tebuvo tik kuklus prašymas, kad So
vietų Sąjunga laikytųsi įsipareigojimų ir 
nevartotų smurto satelitiniuose kraštuose. 
Ne kad laisvę grąžintų, ne kad raudonąją 
armiją iš tų kraštų atitrauktų, bet kad ne
vartotų smurto... Tad ko gali tikėtis jau 
praryti ir suvirškinti mažieji kraštai.

Saugumo konferencija ateis ir praeis. Pa
saulis nuo jos nepasikeis. Pirma turi pasi
keisti žmogus. O to pasikeitimo dar ilgokai 
teks palaukti. Lucanus

NELEIDŽIA ATSIMINIMŲ

Kard. Jozsef Mindszenty atsiminimų 
knyga, kurios šiais metais buvo laukta pa
sirodant, nebus išleista. Vatikano sutartis 
su Vengrijos komunistais neleidžia kardi
nolui išleisti jokių savo atsiminimų. Praei
tų metų spalio mėnesį kardinolas buvo pa
reiškęs, kad per 15 metų Amerikos amba
sadoje turėjęs laiko sukaupti savo atmintį 
ir viską parašyti. Jis sakė jaučiąs pareigą 
tiek savo sąžinei, tiek Katalikų Bendrijai 
paskelbti pasauliui tiesą, nes matąs tokį 
didelį komunizmo nesupratimą Vakaruose, 
kuris gali labai pakenkti Katalikų Bendri
jai Vengrijoje.

reikalui 
primena 

įgaliotinis 
Kazimieru

Kovą su brukamu 
pasauliečiai, ir jie 
pakankamai vadų, 
neoficialias žinias, 

Justas Rugienis esąs 
Tumėnu. Paprastai 
Sovietų Sąjungoje

M. ŠLOIMOVIČIUS PROTESTUOJA

Žinomas Oxfordo Anglų Kalbos Žodynas 
žydą apibūdina, be kita ko, kaip „godų ir 
suktą pinigų skolintoją“ (grasping or ex
tortionate moneylender). Stambus Man
chester tekstilės pirklys Markus Šloimo- 
vičius dėl to pareiškė protestą. Reikalas at
sidūrė teisme, bet, dėl nepakankamo pa
grindo, byla atidėta. Tačiau žodyno leidėjai 
yra pasižadėję dabar ruošiamame papildy
me išaiškinti, kad toks apibūdinimas yra 
daugiau kalbinės ir istorinės vertės ir nie
ko bendra neturi su šių dienų žydo sąvoka.

davo katalikų jausmus ir suteikdavo di
desnį svorį Bendrijai.“

Amerikietis Parks tuo nelabai tiki. 
Bažnyčios esančios pilnos žmonių, ir treč
dalį Mišių dalyvių sudarą žmonės, jau
nesni kaip 35 metų, 
ateizmu esą perėmę 
turį tam 
Laikraštis 
kad kulto 
pakeistas
asmenų pakeitimai 
reiškia ir linijos pakeitimą viena ar kita 
kryptimi.

Minėtas korespondentas mano, kad so
vietinei sistemai žymiai pavojingesnis už 
katalikybę yra lietuviškasis tautiškumas. 
Tai patvirtina ir sovietinės spaudos bei 
partijos vadų nuolatiniai pareiškimai 
prieš grėsmingąjį nacionalizmą.

Ar religiniai varžtai iš tikrųjų atlei
džiami — parodys ateitis.

SUTARTA — PASIRAŠYTA

NUKRITO SOVIETŲ LĖKTUVAS

Nors Sovietų spauda nerašo, bet užsienio 
diplomatiniai sluoksniai praneša, kad ne
seniai pietiniame Sibire nukrito lėktuvas 
TU-104. Visi keleiviai žuvo. Lėktuvas skri
do iš Maskvos į Čitą, kuri yra prie Baikalo 
ežero, 200 mylių nuo Kinijos sienos. Pasiro
do, kad buvo bandyta lėktuvą pagrobti. 
Įvyko susišaudymas ir lėktuvas nukrito.

Sovietų žiniomis dar vienas lėktuvas 
bandyta pagrobti balandžio gale. Užpuoli
kas norėjęs nuskraidinti lėktuvą į Stock- 
holmą. Po nepasisekusio bandymo grobikas 
nusižudęs.

ATLEIDŽIA VARŽTUS?

Kanados „Tėviškės Žiburiai“ atpasako
ja „Baltimore Sun“ dienraščio korespon
dento M. Parks įspūdžius iš apsilankymo 
Vilniuje. Jis mano, kad šiuo metu daro- 

imas spaudimas Katalikų Bendrijai yra 
sušvelnintas. Taip jam pareiškę ne tik 
lietuviai katalikai, bet ir „Komjaunimo 
Tiesos“ redaktorius V. Chadzevičius. 
„Kova su Katalikų Bendrija padėjo tik 
mūsų priešams. Krikščionybė išnyks sa
vaime... Mums dabar atrodo, kad toli
mesnė koncentruota akcija ateizmo var
du yra nereikalinga, nes ji dažnai uždeg

JAV inonmacijos tarnyba paskelbė teks
tus keturių susitarimų, pasirašytų JAV ir 
SSSR vyriausybės Vašingtone. Tie susitari
mai liečia žemės ūkį, transportą, vandeny
nų studijas ir pasikeitimus mokslo ir kul
tūros srityje. Visos tos sutartys yra labai 
plačios ir apima visus minėtųjų sričių as
pektus. Tačiau į akis krinta vienas punk
tas, kuriame sakoma, kad visi ž. ū. projek
tai ir pasikeitimai vykdomi pagal atitinka
mo krašto įstatymus ir taisykles (laws and 
regulations). Ar neatsitiks, kad sovietiškos 
taisyklės uždraus amerikiečiams lankyti ar 
tirti bet kurią sritį, kuri bus visiškai priei
nama rusų specialistams Amerikoje?

Labai plati kultūros ir mainų programa. 
Taip pvz., abu kraštai galės siųsti iš karto 
po 40 studentų, po 30 kalbų mokytojų, po 
10 profesorių ir t. t. Tokia pat plati meno- 
muzikos programa. JAV įsipareigoja ska
tinti rusų kalbos mokymą Amerikoje. Taip 
JAV vyriausybė įsipareigoja padėti išpla
tinti 62.000 egzempliorių žurnalo „Soviet 
Life“ Amerikoje, o Sovietai leis platinti to
kį pat Skaičių žurnalo „Amerika“ Sovietų 
Sąjungoje. Taip pat apsikeičiamą moksli
niais leidiniais ir mikrofilmomis. Bet nė 
žodžio neužsimenama apie laisvą amerikie
čių laikraščių ir žurnalų platinimą Sovietų 
Sąjungoje.

PROFESORIŲ LAIŠKAS
Daugiau kaip 20 JAV profesorių pasira

šė laišką, įteiktą Brežnevui jo vizito Va
šingtone metu. Laiškas daugiausiai liečia 
persekiojamus Ukrainos intelektualus, ku
rių daugiau kaip 100 buvo areštuota vien 
1972 metais. Laiškas gana išsamus ir ilgas. 
Čia paduodama keletas jo ištraukų.

Suminėję milijonų milijonus dolerių, ku
riuos JAV mokesčių mokėtojai turės sko
linti Sovietų Sąjungos ūkiui išlaikyti ir pa
kelti, profesoriai sako:

„Mes kreipiamės į Jus, p. Brežnevai, šim
tų tūkstančių ukrainiečių intelektualų var
du. Tų ukrainiečių, kurie yra nuolatos per
sekiojami už tai, kad jie gynė Sovietų 
konstituciją ir žmogaus Teisių Deklaraci
ją, kurią yra pasirašiusios Ukraina ir So
vietų Sąjunga.“

Toliau laiške išskaičiuojamos Stalino 
ir Chruščiovo ukrainiečiams padarytos 
skriaudos: 7 mil. mirusių badu 1932-33 me
tais, sunaikintos ortodoksų ir katalikų baž
nyčios ii’ išžudyti jų dvasiškiai, žiauriai lik
viduotas ukrainiečių pasipriešinimas 1945- 
49 m. ir masinės deportacijos į Sibirą ir 
Centrinę Aziją.

„Jūsų vadovaujama Sovietų vyriausybė 
negailestingai rusina ne tik Ukrainą, bet 
ir kitas „sąjungines respublikas“ — Balt- 
gudiją, Lietuvą, Latviją, Estiją, Armėniją, 
Gruziją, Azerbaidžaną ir Turkestaną.

Apie 3 mil. Sovietų žydų yra persekio
jami. Jūs sugalvojote jiems naują pogromų 
rūšį, uždėdami 2.000-25.000 dolerių mokes
čius už teisę emigruoti.“

Suminėję masinį ukrainiečių intelektua
lų persekiojimą, profesoriai pataria:

„Bažvelkite kada nors į laisvą vakarie
čių spaudą, pamatysit, kiek joje prieštara
vimų ir priešingų nuomonių. Ir vis dėlto 
nei vienas „sabotažininkas“, „kenkėjas“ ar 
sovietų „lekajus“ nėra buvęs ištremtas.“

Čia pavardėmis suminimi apie 15 ukrai
niečių intelektualų, persekiojamų ir nuteis
tų už reikalavimą respektuoti žmogaus tei
ses.

„Jūsų Sovietų konstitucija (paragr. 125) 
garantuoja kiekvienam piliečiui kalbos, 
spaudos, susirinkimų ir demonstracijų 
laisvę. Jeigu už pasinaudojimą tomis lais
vėmis jūs baudžiate kaip už kriminalinius 
prasikaltimus, tai jos yra tik popierinės 
laisvės. Jūs sakote, kad tie žmonės yra

PIRMASIS DEŠIMTMETIS
Birželio mėnesį suėjo 10 metų, kai kar

dinolas Montini -buvo išrinktas popiežium 
Pauliu VI. Turint galvoj popiežių amžių, 
tai yra gana ilgas laikas (pop. Jonas 
XXIII išbuvo tik 5 metus).

Sąryšy su šitomis sukaktuvėmis, P. Ni
chols „The Times“ dienrašty duoda da
bartinio popiežiaus darbų balansą. Jis 
skaito, kad Paulius VI ne tik sukūrė daug 
naujovių, bet taip pat išgyveno sunkius ir 
pavojingus laikus, kurie beveik visada at
eina po didžiųjų Vatikano susirinkimų.

Popiežius VI yra rekordų popiežius. Jis 
nukeliavo daugiau mylių, kaip iki šiol bu
vę popiežiai, sudėjus į krūvą. Jis buvo pir
mas popiežius, aplankęs Šv. žemę, pirmas 
skridęs per Atlantą.

Pačiame Vatikane jis panaikino kariuo
menę (išskyrus šveicarų sargybą), supras
tino administraciją, pakėlė į kardinolus 
daugiau ne italų vyskupų, uždraudė kar
dinolams, sulaukusiems 80 metų, dalyvau
ti popiežiaus rinkimuose, leido rinkimuose 
dalyvauti pasauliečiams ir pirmininkavo 
komisijai, kuri pakeitė ir suprastino litur
gines apeigas. Čia dar nepaminėtos Pau
liaus I pastangos suartinti visas krikščio
niškas bažnyčias.

Į popiežiaus pasyvą įrašomas jo griežtas 
sprendimas gimimų 
Esą reikėję palikti 
kiams išspręsti.

Popiežius Paulius 
kaip diplomatas tarptautiniuose sluoks
niuose. Jis daug prisidėjęs karui Vietname 
užbaigti, bandęs surasti formulę taikai 
įgyvendinti Airijos saloje, rūpinasi Afri
kos ir bendrai spalvotųjų rasių reikalais. 
Tik gaila, kad nieko neminima apie popie
žiaus pastangas megzti santykius su ko
munistiniais kraštais. Mums šis klausimas, 
iš tikrųjų, būtų buvęs pats įdomiausias.

kontrolės klausimu, 
šį reikalą laiko įvy-

VI turi nuopelnų ir

„buržujiniai Ukrainos nacionalistai“, norį 
atskirti Ukrainą nuo Sovietų Sąjungos. Jei
gu ir taip būtų, dar negalima vadinti jų 
prasikaltėliais, nes Sovietų konstitucijos 
paragr. 17 garantuoja teisę palikti Sovietų 
Sąjungos šeimyną.“

Laiško pabaigoje patariama Brežnevui 
siekti ne vien tik trumpalaikio santykių pa
gerinimo su JAV ir Vakarų valstybėmis, 
bet pabandyti sukurti tokią pasaulinę siste
mą, kuri tarnautų žmogui, o ne žmogus bū
tų verčiamas būti sistemos vergu.

Septynios DIENOS

CASA PACIFICA

VIZITAI BAIGTI
Dar viena dviejų didžiųjų konferencija 

pasibaigė Vašingtone. Dar vienas „sum
mit“ nuėjo į istoriją, gražiai skambančių 
rezoliucijų palydėtas. Iš tikrųjų tai jau 
septintas kartas, kai Sovietų Sąjungos ir 
JAV vadovai ištiesė savo galingas rankas 
per mažiau galingų tautų galvas. Ir gal 
niekada nebuvo taip išryškintas pasau
lio ir Europos „saugumo“ klausimas, ne- 
atsiklausiant pačios Europos, kaip šį kar
tą.

Pirmuoju smuiku šį kartą grojo Brež
nevas, vaidindamas didžiausią „liaudies 
draugą“ amerikiečių akyse ir priremda- 
mas Watergate skandalo apluošintą pre
zidentą Nixoną laikas nuo laiko prie sie
nos. Pasirašytos net devynios sutartys, iš 
kurių dvi liečia atominių ginklų uždrau
dimą ir jų vartojimą taikiems reikalams. 
Du didieji turės vienas kitam pranešti, 
kai panorės atominėmis bombomis pasi
mušti, bet kas praneš tiems mažiesiems... 
Jeigu Brežnevas būtų užsispyręs, Nixo
nas būtų ir dar daugiau sutarčių 
šęs. Bet gal ir teisingai pasakė 
rius Jacksonas, primindamas, kad 
tartys dar turės praeiti Kongreso 
rius.

Kas atidžiau sekė Brežnevo vizitus, ne
galėjo nepastebėti, kad D. Britanija bu
vo iš jo kelionių tvarkaraščio išimta. Pro 
Londoną jis skrido ir nuskrido, nutūpda
mas Paryžiuje. Kodėl? Todėl, kad Brita
nija tebėra pats tvirčiausias ir labiausiai 
apsisprendęs Nato organizacijos narys. 
D. Britanija gerai žino, kad Europos nie
kas neapgins, jei ji pati nebus pajėgi gin
tis. O Sovietų 
si Europa yra 
stambi rakštis

pasira- 
senato- 
tos su- 
korido-

Sąjungai gintis pasiruošu- 
savo rūšies trečioji jėga, 
pašonėje.

Prezidentas Nixonas savo Kalifornijos 
viloje Casa Pacifica suruošė Brežnevui 
meksikietišką fiestą. Joje daugiausiai da
lyvavo turtingi prezidento draugai ir filmų 
žvaigždės. Jų tarpe buvo Red Skeleton, 
Bob Hope, Frank Sinatra, Tony Martin 
daugelis kitų.

Brežnevas buvęs ypatingai geroje nuo
taikoje ir net pasisiūlęs šokti į maudymosi 
baseiną. Savo mėgiamus vakarietiškų fil
mų aktorius įspėjęs, kad jie, įžengdami 
„Taikos vilą“ (Casa Pacifica) paliktų 
durų pistoletus...

IŽ

Generolas de Gaule kadaise sužalojo 
vieningos Europos idėją, besvajodamas 
apie Europą nuo Atlanto iki Uralo. Nie
kas daugiau negalėjo patenkinti sovietų 
karinių ambicijų. Deja, de Gaule mirė 
dar medaus mėnesiui nepasibaigus. Į jo 
vietą atėjo realistas Pompidou, nukrėstas 
iš tokio pat tvirto molio, kaip ir Brežne
vas. O su jo atėjimu turėjo pasibaigti ir 
medaus mėnuo. Nieko nepadėjo ir ro
mantiški Baltgudijos miškai, į kuriuos 
Brežnevas jį buvo atsikvietęs. Pompidou 
pasiliko atsparus prieš Brežnevą, kaip 
Jogaila kadaise prieš lenkų bajorus. Dar 
daugiau: jis nuvažiavo į Boną po Brežne
vo apsilankymo Vokietijoje ir pasakė 
Brandtui, kad Nato pajėgos turės būti 
sustiprintos. Jis tai padarė matydamas, 
kad Brandt, vokiečių antimilitaristų vei
kiamas ir Brežnevo švelniai kalbinamas, 
jau pradeda duotis užliūliuojamas.

Paryžiuje Brežnevas buvo tik dvi die
nas. Ar pasisekė jam per tą laiką Pom
pidou pelitinį vežimą sugrąžinti į de 
Gaule iškreiptas vėžes — parodys atei
tis.

JAV PREZIDENTUI VISI „RUSAI“

tarnybos 
sveikindamas 
abiejų tikslas 
rusų ir ame- 
life for our 

the American

pabrėžda- 
stebi ne 
bet ir vi- 

the Russian

sovietais ir amerikiečiais (Soviet 
and the American people).
abejonės, kad sveikinimo kalbos 
buvo iš anksto paruoštas. Todėl

DEGINA ŠIAUDUS
Anglijoje ūkininkai kasmet gauna 9,3 

mil. tonų šiaudų. Iš jų apie 3,6 mil. tonų 
palieka niekur nesunaudoti. Tinkamai ap
arti šiaudus ne visose žemėse pasiseka. To
dėl ūkininkai šiaudus dažnai palieka ant 
lauko ir sudegina. Nors degant žūsta dalis 
kenkėjų, bet vertinga organinė medžiaga 
virsta dūmais, o taip pat sunaikinamos dir
vožemio struktūros palaikymui naudingos 
bakterijos. Praėjusiais metais pasitaikė ir 
keletas gaisrų. Vieną akrą sudeginti kaš
tuoja nuo 5 p. iki 1,50 sv.

Oficialiai spaudai duotame JAV amba
sados Londone informacinės 
tekste prezidentas Nixonas, 
Brežnevą, pareiškė, kad jų 
esąs gyvenimo pagerinimas 
rikiečių tautoms (...better 
people, the Russian people, 
people...).

Toliau jis kiek ir pasitaisė, 
mas, kad juodviejų susitikimą 
tik rusai, sovietai, amerikiečiai, 
sas pasaulis (...not only
people, the Soviet people, and the Ame
rican people watching, but all the world 
:s watching...).

Ir tik paskutiniame savo kalbos sakiny 
prezidentas nebeminėjo rusų, pasitenkin
damas 
people

Nėra 
tekstas
kyla klausimas, ar JAV prezidentas tyčia 
visas į Sovietų Sąjungą inkorporuotas 
tautas priskiria rusams, ar jis galvoja, 
kad Rusija ir Sovietų Sąjunga yra viena 
ir ta pati valstybė.

„Tiesa“ kalbos vertime visur sako 
rybinė liaudis ir amerikiečių tauta“.

„ta-

PUSBROLIAI
Žydai ir arabai yra pusbroliai, nes 

bendrą kilmę, todėl tarpusavio nesutarimus 
turėtų taikiai spręsti — pareiškė Antiocho 
melkitų apeigų patriarchas Maksimos V 
Hakim. Jis pabrėžė, kad anksičau, kai savo 
valstybės neturėjo, persekiojamieji žydai 
dažnai surasdavo saugią prieglaudą arabų 
kraštuose.

turi

— D. Britanijoj spalvotieji imigrantai 
daugiau serga džiova, negu vietiniai gy
ventojai. Kalti esą per ankšti butai ir ne
higieniškos sąlygos.

— Mokslininkai mano, kad prie vaka
rinės Škotijos Atlante esą dideli naftos 
laukai. Nafta esanti apie 2.000 pėdų po 
jūros dugnu.

— Kinija pasisiūlė padėti Rumunijai 
suorganizuoti savarankišką karo pramo
nę ir apsiginti nuo užpuolikų.

— Brandt-Pompidou susitikime paaiš
kėjo, kad Vokietija nori greičiau Europos 
Bendruomenės vadžias perleisti Briuse
lio Bendruomenės institucijoms, o Pran
cūzija siekia ilgiau išsilaikyti savaran
kiška.

— Italijoje į Po upę iš cirko pabėgo 
jaunas krokodilas. Jis gali užaugti iki 6 
pėdų ilgio.

— „Skylab“ astronautai, išbuvę erdvė
je 28 dienas, nukeliavę 11,5 mil. mylių ir 
apsukę aplink žemę 400 kartų, laimingai 
nusileido Ram. Vandenyne.

— Boris Spassky vadovaus Sov. Sąjun
gos komandai šachmatų turnyre Anglijo
je, kuris įvyks liepos mėnesį.

— Maisto kainos nuo 
lamento rinkimų prieš
joje vidutiniškai pakilo 36,5%.

— Birminghamas ir Zaporože (Ukrai
noje) pasirašė artimo bendradarbiavimo 
susitarimą.

— Latvių delegacija, vadovaujama A. 
Abakuko. britų užsienio reikalų ministe
rijoje įteikė memorandumą, reikalaujan
ti Latvijai nepriklausomybės.

— Brežnevo vertėjas Suchodrevas per 
karą gyveno Anglijoje, čia lankė mokyk
lą ir išmoko gerai angliškai. Jis atvyko 
su tėvais, būdamas 6 metų amžiaus.

— Londono knygų varžytinėse atsira
do 16-tojo amžiaus ispaniška maldakny
gė. parašyta ant avies kailio. Prieš dau
gelį metų toji 'knyga buvo dingusi iš vie
nos bažnyčios netoli Madrido. Jos kaina 
— 5.000 svarų.

— Pagal amerikiečių žinias, Sovietų 
Sąjunga šiais 
kviečių. Apie 
JAV.

— „Times“
su Brežnevo
viai. latviai ir estai, 
kraštams laisvės.

— Brežnevas gavo
naują automobilį, šį kartą Lincoln Conti
nental.

paskutiniųjų par- 
tris metus Angli-

— Amerikoje 1954 metais rusus laikė 
draugais tik 5% gyventojų, šiemet — 
34%.

— Trys žymūs Vengrijos komunistai A. 
Hegedus, J. Kiš ir M. Vajda pašalinti iš 
partijos už bandymą pasipriešinti 
jos valdžios monopoliui.

— Vali joje buvo pardavinėjami 
su miikirofilmomis jų raiščiuose, 
importuoti iš Lenkijos.

— Higienos sumetimais Muencheno 
miesto valdyba įsakė visiems viešųjų 
plaukiojimo baseinų maudytojams dėvėti 
maudymosi kepures ir, prieš einant į ba
seiną, su muilu gerai nusiprausti.

—Štetine surastas karalienės Elzbietos 
I laiškas, 
kui 1590

— Prie
ji naftos

— Izraelio parlamento nario (komunis
to) R. Livnek sūnus nuteistas už šnipinė
jimą arabams.

— Airijos prezidentas Eamon de Vale
ra (91 metų) pasitraukė iš pareigų. Jam 
paskutinį kartą pasirodžius gatvėje, žmo
nės sveikino, o kai kurie net ir apsiver
kė.

— Sovietai pasigamino naują superso
nic bombonešį, galintį pernešti atomines 
bombas iš vieno kontinento į kitą. Jis 
esąs pajėgesnis už JAV B-52s.

— Vakarų Afrikoje keli milijonai vai
kų gali mirti badu, jei pagalba nebus 
greitai suteikta.

parti-

batai
Batai

rašytas Štetino princui Fridri. 
metais.
Raudonosios jūros užtikti nau- 
šaltiniaii.
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„ILGIUOSI TAVĘS44
VL. MINGĖLA

Nei laikas, nei tolimi plotai, nei 
tremties metai negali mums išplėšti iš 
mūsų sielos ir iš mūsų ilgesio tos že
mės, kuri mus išaugino, ir tų dienų, 
kurių tėviškės pastogėj išmokome ir 
kurias visa širdimi pamilome, vilty ir 
nevilty — ir sopulingame dabarties 
ėjime į šviesesnę dieną.

A. Vaičiulaitis

Šiuo jautriu ir labai vaizdžių poetiniu 
posmu Antanas Skirka pradeda savo su
rinktas ir pritaikytas mūsų literatūrai lie
tuviškas legendas, kurias autorius ilgai ir 
kantriai išnešiojo atminty ir savo jautrio
je širdyje, tiek metų su jomis išgyveno, 
dalinosi džiaugsmais ir nedalios kančiomis. 
Po II Pasaulinio karo rašytojas Skirka at
sidūrė tolimojoje Australijoje su savo il
gai išnešiota tėviškės nostalgija.

«•«
Rašytoja Alė Rūta čia minimą legendų 

knygą „ILGIUOSI TAVĘS“ „T. Žiburiuo
se“ taip aptarė:

„Lietuvių dauguma lyriški žmonės, mėgs
ta pasakotis, atverti sielą. Jie nori ne vien 
parodyti save. Jie tiki, kad iš jų pergyveni
mų, iš jų ideologijos sėklų gal kuri kris į 
purią žemę ateičiai. Užtat beveik kiekvie
nas rašantis nepasitenkina periodika ir mė
gina savo plunksną įamžinti knygomis. To
kių knygų kasmet pasirodo: eiliuotų, neei
liuotų, grynai asmeninio pobūdžio, žurna
listinių, o kartais linktelėjusių į grožinę li
teratūrą. Vieni jas išleidžia savo ar draugų 
lėšomis, kiti suorganizuoja leidyklas. Tuo 
reikia tik džiaugtis, jei minėtos knygos iš
eina iš spaudos gryna lietuvių kalba, este
tiškai neblogai apdorotos.“

Viena tokių knygų išėjo iš spaudos Aust
ralijoje 1971 m. gruodžio mėn. gale. Pradė
ta platinti 1972 m. pradžioj. Autorius An
tanas Skirka šį legendų rinkinį visais at
žvilgiais gražiai ir rūpestingai apdorojo. Jis 
kreipė nepaprastą dėmesį į turinį, kalbos 
taisyklingumą ir technikinį apipavidalini
mą. Veikalą išleido Žemaičių knygos mė
gėjų ratelis 'Gintaras'.

Autorius ne naujokas, nes pirmoji le
gendų ir pasakojimų knyga „Kur bėga Še
šupė“ buvo išleista ,Minties' knygų leidyk
los 1964 m. Australijoj. Įdomu, kad šių 
dviejų knygų autorius iki šiol visiškai sa
vo knygų neplatino Amerikoj.

Man jis rašė: „Pradžioj bandžiau, bet 
nežinojau, ar imsis koks platintojas tą rū
pestį ant savo galvos? Gana brangiai kaš
tuoja persiuntimas. Kol laivas pasiekia 
Ameriką, užtrunka 'beveik du mėnesiai. Pa
vieniams bandžiau siųsti, niekas neatsily
gina. Po to nusprendžiau tik Australijoj sa
vo knygas platinti.“

„ILGIUOSI TAVĘS“ yra aukštai vertin
tinas literatūrinis darbas. Gerai, kad A. 
Skirka nepagailėjo daugelio metų kūrybi
nio darbo ir pinigų. Perskaitęs šį veikalą 
pamatai, kad autorius turi Dievo duotą le
gendoms kurti talentą.

Antanas Skirka, išleisdamas šią knygą, 
įamžino ne tik žemaitiškas legendas, bet 
kartu ir savo vardą. Legendos tokios mie
los, artimos kiekvieno lietuvio širdžiai; iš 
jų tartum spinduliuoja lietuviškų pasakų 
dvasia. Autorius rimtai žiūrėjo į savo kū
rybinį darbą. Tartum kurtų kokį mokslinį 
traktatą, ar rimtą studiją. Kuriamų legen
dų reikalais jis susirašinėjo su a. a. dr. Z. 
Ivinskiu ir kt.

„Kol Z. Ivinskis gyveno Romoje, su juo 

KELIONĖ Į ANGLIJĄ
Pasibaigus antrajam karui, mane kartu su žmo

na sulaikė rusai ir įsakė grįžti į tėvynę. Išgelbėjo 
amerikiečių kareiviai. Vėliau, dar du kartus kelio
nėje buvom sulaikyti anglų kareivių ir prievarta ve
žami į Lietuvą. Bet mudu lydėjo pasisekimas ir pa
vykdavo laimingai pabėgti. Pagaliau po tokios nuo
tykingos kelionės apsigyvenome Oldenburgo mies
te. Gavome butą ir vokiškas maisto korteles. Po 
kiek laiko, mieste gyveną lietuviai išsirinko savo ko
mitetą, kurio pirmininku buvo P. Lembertas. Tai 
buvęs Biržų miesto notaras, žymus poetas, kuris 
prieš keletą metų mirė Amerikoje. Tas komitetas 
mums išrūpino UNRR os maisto davinį ir kitus prie
dus. Unternbergo lietuvių stovykloje įsteigė punktą 
ir pradėjo mieste gyvenantiems lietuviams dalyti 
maistą. Pradžioje maisto dalytoju buvo išrinktas V. 
Dargužis. Vėliau jis iš tų pareigų pasitraukė ir išvy
ko tęsti mokslo. Tada mieste gyvenančių lietuvių 
susirinkimas maisto dalytoju išrinko mane. Vėliau 
punktą padarė rajoniniu ir priskyrė maitinimui ki
tų tautybių pabėgėlių. Atsirado daugiau darbo, ir 
komitetas į maisto punktą kooptavo Vaičeliūną :r 
P. Keželį. Vėliau ais. mjr. P. Keželis išvažiavo į Aus
traliją ir ten mirė.

1947 m. pavasarį pradėjo registruoti darbingas 
ir neturinčias mažų vaikų šeimas darbams į Angli
ją. Tokios šeimos — vyras, žmona ir suaugę vaikai 
— buvo skaitomi darbingais ir jeigu nebuvo kitokių 
kliūčių, galėjo greitai išvažiuoti. Sąlygos viliojan
čios: tik vienus metus reikės dirbti priverstinus dar
bus. O vėliau galėsime laisvai pasirinkti tokį darbą, 
koks mums patiks. Be to, dar turėsime tas pačias tei
ses, kokias turi anglai. Matant anuometinį sunkų

teko palaikyti nuolatinį ryšį laiškais. Kai 
kurias legendas siunčiau jam peržiūrėti, 
patikrinti legendų tikrovinę vertę ir, pa
galiau, aprobuoti. Kai kurias jis pataisė, o 
kitoms davė brandžių patarimų. Kadangi 
iš seno domiuosi Sūduvos pasakojimais ir 
legendomis, tad iš velionio, mano nustebi
mui, gavau jo studijos ‘Jotvingiai ir Sūdu
viai' visą nuorašą. Profesorius tikrai buvo 
geras ir labai paslaugus žmogus. Jam būsiu 
amžinai dėkingas. Gavau iš jo daug rimtų, 
pagrįstų patarimų, pataisymų, papildymų.

Jis, kaip istorikas, net ragino mane dau
giau rašyti, pats rodė mano kūriniais susi
domėjimą. Jo rimti ir bičiuliški patarimai 
padrąsino mane ir padėjo šiai knygai iš
vysti lietuvišką pasaulį."

Savo žodyje Skaitytojui autorius rašo:
„Dėkoju ir Tau, brangus skaitytojau, už 

tai, kad pasiryžai perskaityti šią knygą, 
kuri, gal būt, palietė Tavo lietuvišką sielą 
ir gimtojo krašto ilgesį pažadino. Šiais sa
vo pasakojimais ir legendomis aš norėjau 
vyresniosios kartos skaitytojui priminti to
li pasilikusią tėviškę ir joje praleistas gra
žiausias gyvenimo dienas, kad tie prisimi
nimai vis didintų tėvynės meilę ir šauktu 
darbuotis jos laisvės atstatymui.

Jaunosios kartos skaitytojui, kuris Lie
tuvos nematė ar jos neprisimena, aš norė
jau vaizdais parodyti jų tėvų gimtąją že
mę, kad jis ja susižavėtų, pamiltų ir bran
gintų mūsų labai seną ir gražią kalbą, su
sidomėtų tautos praeitimi ir kaip tradici
nis lietuvis eitų savo tėvų bei protėvių lais
vės siekimo keliais, pasiryžęs dirbti ir au
kotis tėvynės Lietuvos gerovei.

Jei ši knyga pasieks Tave, brangus skai
tytojau, ir Tu turėsi norą eiti Lietuvos 
keliu, mano viltys bus išsipildžiusios ir aš 
būsiu labai laimingas. Ačiū! Antanas Skir
ka.“

Čia aptariamoje knygoje iš viso išspaus
dinta 14 legendų ir vienas eilėraštis, ku
rio vardu ir knyga pavadinta. Štai pora 
jo patriotinių posmų:

Tave myliu tyriausia širdies meile, 
Tave sapnuos kas naktį aš regiu. 
Ryto maldoj kartoju Tavo vardą 
Ir vakare — su liūdesiu giliu. ■

Tave matau tamsiausią gūdžią naktį, 
Tu man švieti šviesiausia žvaigždele. 
Tave matau, kai rytuos saulė teka, 
Tu man esi gyvenimo dalia.

Knyga įrišta kietais drobiniais viršeliais. 
Išleido Žemaičių knygos mylėtojų ratelis 
'Gintaras'. Australija, 1972 m. Aplanką pie
šė inž. A. Jakštas. Tiražas — 750 egz. Kny
gos kaina 3 doleriai.

(Knygą platina šios recenzijos autorius 
VI. Mingėla, 33546 Clifton Dr. Sterling Hts., 
Michigan, USA.).

MIRĖ JONAS AISTIS
Birželio 13 d. Vašingtone mirė žymusis 

lietuvių poetas Jonas Aistis. Jis buvo gi
męs Aukštosios Panemunės valsčiuje 
1904 metais.

Su savo kūryba pradėjo rodytis 1932 
m. Jau pati jo pirmoji knyga, pavadinta 
„Eilėraščiai“, sukėlė poezijos mėgėjų nu
sistebėjimą, o literatūros kritikai prana
šavo jam gražią poeto ateitį.

„Aisčio kūrybai metmenis davė plati 

Vokietijos atsikūrimą, nutarėme važiuoti laimės 
ieškoti į Angliją. Todėl atsisakiau, iš visų tarnybų ir 
atsiskaičiau su organizacijomis.

1947 m. gegužio 13 d. užsiregistravome Olden
burgo UNRRA įstaigoje ir pradėjome ruošti doku
mentus. Abudu su žmona pasirašėme darbo sutar
tis ir daktarai patikrino sveikatą. Tikrino Unterm-

berg stovyklos lietuvis daktaras ir UNRR os karinis 
gydytojas. Birželio 12 d. prie UNRR os sudaryta ko
misija tarė lemiamą žodį — esam tinkami važiuoti 
darbams į Angliją. Įsakė pasiruošti ir laukti galutinio 
pranešimo. Birželio 23 d. prie mūsų buto atvažiavo 
karinis sunkvežimis, kuris mudu ir daiktus nuvežė 
į surinkimo punktą. Išvažiuojančius apdovanojo 
amerikoniškomis cigaretėmis, skutimosi peiliukais 
ir įvairiais kremais. Ir 12.30 vai. po pietų trys kari
ma sunkvežimiai su dypukais pajudėjo Poggenha- 
geno link.

Tuo laiku i-oggenhagene buvo įkurta išvažiuo
jančių į Angliją stovykla-Regional Collecting Cen
tre Poggenhagen. Barakus radome beveik tuščius, 
tai laisvai apsigyvenome 6 barake 64 kambaryje. 
Kambarys gana erdvus, jo trijuose šonuose sustatyti 
dviaukščiai mediniai guoliai. Laisvame šone pasta
tytas mažas staliukas ir palikta vietos susikrauti 
daiktams. Ant guolių kadaise buvę paklota šiaudų, 
bet jie taip sutrinti, kad likę tik kapojai, (akselis) 
Jeigu tk pajudinai, tai ir kyla dulkių debesys, kaip 
ūkininko kluono peludėje. Patalynę naudojome 
kiekvienas savo, kokią kas turėjome. Tai ant tų „pa

išgyvenimų ir kultūros skalė, į kurią įei
na ir tėviškės peizažas, ir pasakos bei le
gendos, ir didžioji pasaulio literatūra. 
Jo poezija pasižymi lyriniu jausmų ir 
minties grynumu bei gelme, detalių tik
rumu ir atspalvių įvairumu bei intymu
mu. Jis sugeba smulkiausias tikrovės ap
raiškas suausti su bendromis ir didelė
mis būties- problemomis, tai nudažyda
mas asmeninės gėlos ir ilgesio varsa. As
meninės poezijos prasme, Aistis lietuvių 
literatūrai davė gražiausių itl lyriškiau
sių kūrinių.“ (L. E. I, psl. 60).

B. Brazdžionis, vertindamas J. Aisčio 
poeziją, taip išsireiškia: „Ir, rodos, nieko 
nėra širdžiai artimesnio ir brangesnio, 
kaip tie Aisčio poezijoj jos laukų Rūpin
tojėliai, kurie vaikšto, tie berželiai, vėjo 
pučiami, tie samanoti stogai žali, tie žir
geliai tarp klevų, ta svirtis, lyg gervė, 
tas kelias, kurs bėga galulaukėn, ta pie
va, tas kryžius ir tos liepos, kur šlama 
tokia laime, tokiu liūdesiu savu“...

Be kita ko, Jonas Aistis ypač paskuti
niaisiais laikais buvo pasinešęs ir į pro
zos dalykus. Ypač jam buvo prie širdies 
kritiškos apybraižos, kaltais taiklios, 
kaip strėlės, kartais ir kiek pro šalį pra
šaunančios. Vieną tokių apybraižų kny
gą, pavadintą „Milfordo gatvės elegijos“, 
išleido Nidos Knygų Klubas 1969 m.

Poeto ir rašytojo Jono Aisčio asmeny
je išeivija ir lietuvių tauta neteko talen
tingo ir nuoširdaus kūrėjo ir savojo kraš
to bei savosios literatūros mylėtojo.

Baltm.

ŽEMAITĖS PREMIJA

Rašytojos žemaitės literatūrinė premija 
šiais metais įteikta rašytojui R. Granaus
kui už apsakymą „Vidudienio dalgis“. Įtei
kimo iškilmės įvyko Ušnėnuose, kur žemai
tė kadaise gyveno ir kūrė.

Jonas Aistis

ŠILAINĖ

Vėliakos peizažą ūkanos apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.

Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo,
Kai vyresnis brdlis ėjo iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino — guodė žodžiu neramiu.

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jo gana?
Bet prie širdžiai jausi ir tau bus jau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane.

Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės 
Arba lino žiedą iš peizažo to.
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina, — 
Ūkanų prarytos nepasikartos.

O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies. 
Užpustys daržely sniegas žadą rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės.

Bet gi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta.
Su tavim atminsiu žiogrelius ir dainą 
Ir jauniausią sesę, laistančią rūtas.

Sotumais
^pasaulyje-

MIRĖ DAIL. A. DOCIUS

Kanadoje širdies liga mirė darbštus dai
lininkas ir geras lietuvis dail. Alfonsas Do- 
cius (56 m.). Nors buvo baigęs skulptūros 
studijas Kauno meno mokykloje, bet gyve
nime daugiausiai reiškėsi grafikos ir pri
taikomojo meno darbais. Taip pat jis reiš
kėsi ir kaip meno kritikas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO NAMAI

Tai yra gražūs dviejų aukštų visą apy
linkę puošią rūmai, kaštavę aipe ketvirtį 
milijono dolerių. Name yra dvi salės, dvi 
baro patalpos, valgykla ir erdvus skaityk
los kambarys. Numatoma, kad klube galės 
rengti pobūvius bent 500 asmenų. Klubo 
pirmininkas yra Vyt. Siminiškis.

J .VILKAIČIUI 85 METAI
universitete meną, yra privaloma susipa- 

Žinomam-socialdemokratų veikėjui Jonui: žinti su šiuo iškiliuoju dailininku, studijuo-
Vilkaičiui neseniai suėjo 85 metai amžiaus. 
Lietuvoje jis aktyviai reiškėsi savivaldybių 
darbe, Spuados Fonde, Draugijoj užsienio 
lietuivams remti, mokytojų profesinėj są
jungoj. JAV jis yra socialdemokratų Lite
ratūros Fondo valdyboj ir daug prisidėjo 
leidžiant 'Bielinio, Požėlos ir kt. raštus.

togių“ guolių ir atsisėdome truputį po kelionės pa
ilsėti.

Pavakariu į mūsų baraką atvyko man visai ne
pažįstama šeima. Vyras atėjo arčiau prie mudviejų 
ir pradėjo klausinėti kokia yra stovykloje tvarka. 
Kalbu, bet mano mintys klajoja po tolimą praeitį. 
Rodos, pažįstamas žmogus, tik negaliu prisiminti jo 
pavardės. Galų gale prisiminiau, greitai nušokau 
nuo guolio ir, atsakydamas į klausimus paminėjau 
laipsnį — Tamsta, generole. Tai buvo gen. J. Čer
nius, jo žmona ir sūnus. Ir po to visą laiką man teko 
su. jais viename barake gyventi, kartu stovėjome ei
lutėje, kartu atvažiavome į Angliją ir atvažiavus vėl 
teko po vienu stogu gyventi. Skaičiau spaudoje, kad 
šiemet gen. J. Černius mini savo gyvenimo 75 m. 
amžiaus sukaktį. Todėl rašydamas tos kelionės atsi
minimus, plačiau paliesiu ir kartu su. gerbiamu Ju- 
bilatu pergyventus įspūdžius.

Poggenhagene mus suskirstė į grupes po 25 vy
rus. Moterų buvo sudarytos atskiros grupės. Patekau 
į H.M. (Hannoverio vyrų) 239 grupę, Nr. 3. Kiek
vieną atskirai nufotografavo ir, žinoma, su skaitli
nėmis ant krūtinės. Prie mano krūtinės pakliuvo 
lenta su skaitline 237984. Vieną iš tų nuotraukų pri
lipdė prie mano asmens dokumento (Identity Card) 
ir užspaudė antspaudą su ovaliniu įrašu: „Regionai 
Collecting Centre Poggenhagen“. O viduryje ant
spaudo žodis „passed“ ir data.

Birželio 24 diena — Joninės. Pušynėlyje su- 
ruošėme šeimynišką pobūvį ir vardinių proga pa
sveikinome gen. Joną Černių. Generolas tada mums 
daug papasakojo apie esamą padėtį, paliesdamas 
ir praeitį. Ypatingai tas liūdnasis dienas, kai buvo 
duotas Lietuvai ultimatumas ir komunistinė Rusi- 
•a okupavo mūsų tėvynę.

(Bus daugiau)

PAMINKLAS ŠIMTMEČIUI ATŽYMĖTI

Clevelande (JAV) LB Ohio Apygardos 
valdyba, remiama Amerikos Lietuvių Vy
čių, įvairių kitų organizacijų ir pavienių 
asmenų, pastatė gražų paminklą Ohio lie
tuvių šimto metų įsikūrimui atžymėti.

Paminklo pašventinimo iškilmės buvo la
bai įspūdingos, primenančios Karo Muzie
jaus apeigas Kaune, šventino Cleveland© 
vyskupas, pasakęs lietuviams gražų pa
mokslą. Paminklo papėdėje išbarstyta že
mių iš Lietuvos, o specialiai pastatytame 
aukure uždegta amžinoji liepsna.

AUSTRALAI APIE H. ŠALKAUSKĄ

Sydnėjaus spaudoje buvo straipsnis apie 
menininkus ir jų darbą. Jame buvo minima 
ir žinomo lietuvio menininko Henriko Šal
kausko pavardė. Jis yra patekęs į pirmąjį 
geriausių Australijos dailininkų dešimtuiką. 
Įdomu, kad studentams, studijuojantiems 

ti jo paveikslus ir jo darbo techniką. H. 
Šalkauskas visuomet pasisako esąs lietuvis 
ir su lietuviais palaiko labai artimus ry
šius.

MIRĖ AGR. J. PROČKYS
Čikagoje mirė agr. J. Pročkys, buvęs Aly

taus apskr. agronomu. Išeivijoje priklausė 
agronomų sąjungai ir lietuvių akademikų 
tautiniam sambūriui.

Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse, ku
rios jau priglaudė dvylika Lietuvos agrono
mų sąjungos narių.

Geras darbininkas, prieš pradėdamas 
dirbti, pirmiausia susipažįsta su pačiu dar
bu, pasirenka tinkamus įrankius, ir tada 
pradeda dirbti. Bažnyčia ragina, kad kiek
vienas jos narys 'būtinai įsijungtų į sielų 
išganymo darbą, kovotų su dabartinėmis 
'pasaulio negerovėmis. Mūsų laisvieji tautos 
vadai skatina būti organizacijų nariais ir 
prisidėti prie tėvynės išlaisvinimo.

Koks yra dabartinis pasaulis, kuriame 
mums tenka dirbti? Jis pilnas žaizdų. Vos 
tik viena užgydoma, tuoj kita atsiveria. 
Vargiai yra nors viena tauta, kuri vienokiu 
ir kitokiu būdu nedejuotų, nekentėtų, ne
lauktų geresnių dienų. Ekonominės, politi
nės, net religinės votys neduoda pasaulio 
kūnui sugyti ir laisvai atsikvėpti.

Bet pasaulis visuomet toks buvo. Jis 
šiandien yra nei blogesnis nei geresnis, ne
gu buvo prieš šimtą metų, prieš tūkstantį 
metų. Tas pats žmogus, kuris savo prigim
timi nesikeičia, visuomet tvarkė ir tvarko 
žemiškuosius pasaulio reikalus, darydamas 
tas pačias klaidas.

Pasaulis, kaip ir jūra, turi tuos pačius 
potvynius ir atoslūgius. Rašytojas Viktoras 
Hugo tą pasaulio bangavimą šitaip vaizduo
ja: „Žengimas iš pikto į gerą, iš neteisingu
mo į teisingumą, iš netikro į tikrą, iš nak
ties į dieną, iš geismų į sąžinę, iš puvimo į 
gyvenimą, iš gyvuliškumo į pareigą, iš pra
garo į dangų, iš Nieko į Dievą“. Arba, kai 
yra atoslūgis, viskas vyksta atvirkščiai: pa
saulis su savo žmonija nuo Dievo slenka 
prie Nieko. Tada išsigąsta ir vėl grįžta prie 
Dievo. Paliekama, net paneigiama siela, ir 
einama prie medžiagos; bet medžiaga, nors 
ji būtų grynas auksas, šalta, žiauri, bejaus
mė, — ir grįžtama atgal prie dvasinių ver
tybių ir sielos. Tie perėjimai gali tęstis de
šimtis metų. Kartais daug ilgiau, negu mū
sų asmeniškasis amžius. Ir jei žmogui ten
ka gyventi pasaulinio gyvenimo atoslūgio 
metu, kada einama nuo Dievo prie Nieko, 
nuo sielos prie medžiagos, atrodo, kad tai 
yra blogiausias laikas visoje istorijoje. Ne! 
Po atoslūgio seks 'potvynis — grįžimas.

Jeigu taip yra, jei pasaulio bangavimas 
yra nuolatinis, bet turi savo ribas, kodėl 
Bažnyčia, kodėl laisvieji tautų vadai šau
kia visus į darbą už sielų išganymą, už tau
tos laisvės grąžinimą? Kodėl raginama au
kotis ir aukoti, kad tik ką nors gerą pada
rius? Todėl, kad daug pavienių žmonių ne
moka irtis per tą jūros bangavimą. Daug 
kas žūsta dvasiniai ir materialiniai. Savos 
sielos išganymas, Dievo ir artimo meilės 
darbai turi būti pirmoje vietoje, ar pasau
lis smunka, ar kyla.

II-sis Vatikano s-mas sako: „Mūsų am
žiuje iškyla nauji klausimai ir siaučia pa
vojingos klaidos, siekiančios iš pagrindų 
sugriauti religiją, moralinę tvarką, ir pačią 
žmogiškąją bendruomenę..., tad reikia at
naujinti žemiškąjį gyvenimą krikščioniško
jo gyvenimo principais“.

**«
Dieve, leisk mums neklaidžioti tamso

je, bet visuomet būti kitiems spindinčios 
tiesos pavyzdžiu.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S. |
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, KARTOFILISTAI' KITI RAŠO
Kaip žinoma, anglai yra įvairių rinkinių 

mėgėjai. Jie renka ne tik pašto ženklus, bet 
ir šiaip įvairius dalykus: degtukų dėžutes, 
kortas, butelių etiketes ir t. t. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą ypačiai buvo pasidaręs ma
dingas cigaretinių paveiksliukų rinkimas. 
1939 metais šį aistringą pomėgį aprašė 
„Lietuvos Aido“ korespondentas H. G. Tą 
jo aprašymą, kiek sutrumpinę, čia ir pa
kartojame.

Prieš pat Kalėdas (1939 m.) Anglijoje 
buvo paskelbta, kad popieriaus taupymo 
sumetimais nebebus dedami į cigarečių dė
žutes serijiniai paveiksliukai, kuriuos aist
ringai rinkdavo milijonai anglų. Tai būda
vo įvairios anglų mėgiamų paveiksliukų 
serijos: „valstybinių namų serija“, „lauki
nių žvėrelių serija“, „futbolininkų serija“, 
„šuniukų serija“ ir panašios. Anglai nepa
prastai aistringai tuos paveiksliukus rink
davo. Tik dėl tų paveiksliukų suaugusieji 
rūkydavo tam tikros markės cigaretes, vis- 
tiek kokios tabako kokybės jos bebūtų. 
Restorano padavėjas, pvz., nesigėdydavo 
prie svečių lysti po stalu pakelti numesto 
tokio paveiksliuko, tartum tūkstantinė sva
rų sterlingų ten būtų. Gatvės vaikai Lon
done prikibdavo prie praeivio ne kelių cen
tų išmaldauti, bet taip pat tų paveiksliu
kų...

Anglai tuos paveiksliukus rinkdavo taip 
pat aistringai, kaip kad filatelistai renka 
senus pašto ženklus. Jie ir praminė save... 
„kartofilistais“. Anglijoje yra ir specialūs 
cigaretinių paveiksliukų katalogai, panašūs 
į pašto ženklų katalogus. Tuose kataloguo
se nurodytos ir atskirų paveiksliukų serijų 
kainos. Juo senesnė serija — juo didesnės 
kainos. Šiuo metu brangiausi paveiksliukai 
yra „Karalienės kareivių“ serijos, išleistos 
1902 m. Kiekvienas atskiras tos serijos pa
veiksliukas kaštuoja po 9 svarus, o visa 
serija (kiekvienoje serijoje būna po 50 pa
veiksliukų) — net 400 svarų. Pamanykite: 
50 senų paveiksliukų iš cigarečių dėžučių 
kaštuoja apie 12.000 litų!.. „Pasaulio žuvų“ 
serijos (taip pat gana senos) kiekvienas 
paveiksliukas kaštuoja po 5 svarus. 1930 
m. laidos paveiksliukai kaštuoja po du sva
rus kiekvienas, o patys naujausieji — tik 
po peną. Yra anglų, turinčių albumus su 
ištisų dešimtmečių tokių paveiksliukų lai
dų pilnomis serijomis, ir jie ypatingai di
džiuojasi tikrais savo rinkiniais...

Londone yra ir tokių paveiksliukų rinkė
jų klubas. Ten man ir teko matyti tokį iš
tisų dešimtmečių serijų rinkinio albumą. 
To klubo pirmininkė yra sena, garbinga 
anglų aristokratė — markizo Bootho sesuo. 

Skaitytąja taiSkai
JAUNIMUI PAGALVOTI

Gerbiamas Redaktoriau,

žinau, kad visa tai, ką čia noriu pasakyti, 
buvo jau daug sykių sakyta. Bet kodėl ne
pabandyti dar kartą — daug kartų bekli- 
juojant, vis kas nors prilimpa...

Vartydamas užjūrio lietuvių didesniuo
sius laikraščius, pastebiu, kad beveik visi 
jie turi jaunimo ar skautų skyrius ar pus
lapius. Žinome, kad „E. Lietuvio“ redakci
ja taip pat yra bandžiusi tokį skyrių įsi
vesti, bet, nesusilaukusi paramos, turėjo 
savo sumanymo atsisakyti. Tuo tarpu vis 
daugiau ir daugiau girdisi kalbų apie tai, 
kas atsisės dabar lietuviškąjį darbą dir
bančiųjų kėdėse. Bet kalbos kalbomis ir 
lieka.

Negalėtume pasakyti, kad Anglijoje, o 
tuo labiau Vokietijoje, visiškai jaunimo nė
ra arba tas jaunimas nenori su lietuvišku 
darbu turėti reikalo. Imkime, pvz., Angli
joje leidžiamą skautų biuletenį „Budėki
me“. Tegu ir neperiodinis leidinys, bet kiek 
ten darbo įdedama. Svarbiausia, kad ma
tosi ir jaunųjų bendradarbių rašto bandy
mai. Kažką panašaus turi ir Vokietijos lie
tuviškasis jaunimas (berods, ne skautai).

Tad kodėl negalėtų šios vos-vos pakelia
mos jaunųjų pastangos būti sujungtos, sa
kysim, kad ir su „E. Lietuviu“, kuris turi 
visiškai geras spausdinimo ir platinimo ga
limybes. Kodėl neįsivesti jame jaunimo ar 
skautų puslapį, ar gal, kukliau sakant, 
Skiltį vyresniųjų laikrašty. Nauda būtų 
dviguba ar net triguba. Jaunimas gautų re
guliariai pasiskaityti savo vedamąjį Sky
rių, o tuo pačiu laiku užmestų akį ir į ki
tus laikraščio puslapius. Netiesioginė nau
da būtų dar ir ta, kad jie pamažu pradėtų 
pamėgti lietuvišką spausdintą žodį, patys 
pradėtų spaudoje reikštis, ir tuo būdu ne
jučiomis išryškėtų mūsų busimieji žurna
listai, redaktoriai. Panašų skyrių turi Ang
lijos latvių laikraštis ir, berods, medžiagos 
šiaip taip susigraibo. Tai kodėl nepabandy
ti lietuviams, turintiems beveik tiek pat 
spaudos skaitytojų Anglijoje?

Kalbant apie neigiamas puses, gal šiokį 
tokį sunkumą sudarytų per didelė laikraš
čio -kaina. Bet latvių laikraštis yra bran
gesnis (6 svarai metams). Čia reiktų prisi
minti, kad labai nežymiam jaunimo skai
čiui prisieitų laikraštį atskirai prenume
ruotis. Daugumai pakaktų tik pradėti pa
imti į rankas jų tėvų jau seniai skaitomą 
„E. Lietuvį“. Be to, skautų vadovybė galė
tų padėti nepajėgiantiems, nes jai atkristų 
savojo laikraščio spausdinimo ir siuntimo 
išlaidos. Pagaliau dar yra lietuviškosios or- 

:■ ganizacijos — DBLS, PLB, klubai, L. Na- 
mų bendrovė, kurios visada galėtų paremti

Klubo nariais yra Londono City piniguo
čiai, bankininkai, pramonininkai, karinin
kai, gydytojai, universitetų profesoriai ir 
— jauni moksleiviukai... Klubas leidžia 
net savo laikraštį...

Cigaretinių paveiksliukų mada į Angliją 
atklydo 1895 m. iš Amerikos. Tuos paveiks
liukus prasimanė Amerikoje Virginijos 
valstybės tabako plantatoriai. Anuomet ci
garečių dėžutės būdavo iš minkšto popie
riaus. Jose sulūždavo cigaretės. Tad imta 
dėti į cigarečių dėžutes po gabaliuką kieto 
kartono. Pradžioje visai paprasto kartono. 
Vėliau sumanyta tą gabaliuką kartono pa
puošti populiariais paveiksliukais. Tačiau 
pačioje Amerikoje tų paveiksliukų rinkimo 
mada neprigijo. Ilgainiui išnyko ir tie pa
veiksliukai iš cigarečių dėžučių. O iš Ame
rikos į Anglij ą atnešta tų paveiksliukų rin
kimo mada ilgainiui virto tikra tautine 
anglų tradicija, kurią štai dabar sustabdė 
karas. Mat, anglams tenka popierių įsivež
ti iš už jūrų marių. Atseit, tenka šiuo metu 
taupyti. Net laikraščių puslapių skaičius 
sumažintas Anglijoje tais taupymo sume
timais. Todėl nepagailėta ir tos anglų taip 
pamėgtos cigaretinių paveiksliukų tradici
jos. Juoba, kad taikos metu Anglijoje iš
leisdavo net po pusseptinto milijardo per 
metus tokių kartoninių paveiksliukų, nes 
po tiek dėžučių per metus anglai surūko 
cigarečių. Tad galima įsivaizduoti, kiek ge
riausios rūšies baltučio kartono būdavo su
vartojama tiems, tegu ir nedideliems pa
veiksliukams.

Milijonams anglų, žinoma, gaila tų ciga
retinių paveiksliukų. Daugeliui tai yra lai
kinai skaudžiau, negu kad būtų uždraudę 
visai rūkyti. Dėl to Londono City esanti 
visai rimta firma — „Cigaretinių Paveiks
liukų Londono Bendrovė“, vadovaujama 
kažkurio pulkininko Bagnalo, kai tik buvo 
per laikraščius pranešta apie cigaretinių 
paveiksliukų leidimo sustabdymą, tuoj pat 
„suramino“ savo klientus, įdėdama laikraš
čiuose tokį skelbimą: „Mūsų sandėliuose 
yra per 120 milijonų ankstyvesnių serijų 
paveiksliukų. Mes esame įsitikinę, kad 
tiems 70-čiai tūkstančių kolekcionierių, ku
rių pavardės yra surašytos mūsų knygose, 
nėra ko nusiminti. Mes esame įsitikinę, kad 
mūsų turimų išteklių pakaks jiems savo 
rinkiniams papildyti. O kai pasibaigs Ika
ras, paveiksliukai tuoj pat vėl atsiras!“...

Tuoj po karo tie paveiksliukai, berods, 
vėl buvo pradėję prigyti. Bet šiuo metu 
juos yra išstūmę įvairūs kuponai, už ku
riuos galima nusipirkti kokį naudingą 
daiktą.

ir paremtų jaunuosius skaitytojus.
Didžiausias ir sunkiausiai sprendžiamas 

klausimas būtų bendradarbių stoka. Bet 
tas rūpestis yra ir atskirai laikraštį lei
džiant. Jei iš pradžių nepakaktų medžiagos 
kas savaitę, būtu, galima leisti jaunimo 
skiltį kas dvi, ar net keturios savaitės. Bet 
pabandyti būtų verta.

J. Kantautas

MIKROFONAI IR SLAPTI 
INSTRUMENTAI

Pasirodo, kad britai gamina ir parduo
da geriausius „bugging“ (mechaniško šni
pinėjimo) įtaisus. („The Daily Telegraph“, 
birželio 9 d.). Daugiausia juos gamina ne
didelės privatiškos firmos. Jų produktus 
perka užsieniečiai, ypačiai Afrikos ir Arti
mųjų Rytų policijos ir įvairios sekimo 
įstaigos. Firmos viešai nesiskelbia ir savo 
gaminių vietos rinkoje neparduoda. La
biausiai žinoma firma yra Allen Interna
tional, gaminanti elektronikos įtaisus po
licijai ir kariuomenei. Jų pagamintų pro
duktų galėtų pavydėti pats James Bond.

Apžiūrėjimui išstatyta rankiniai laikro
džiai ir rankogalių sagės su mikrofonais, 
kameros apyrankėse, kaklaraiščiai su mik
rofonais, plunksnakočiai ir žiebtuvėliai, ku
riuose įtaisyti ne tik mikrofonai, bet ir ra
dio siųstuvai. Taip pat ten atrasi fibrosko- 
pus — įrankius, kuriais pro mažą plyšį 
tamsoje buvo nufotografuotas lordas Lamb- 
tonas su prostitutėmis.

Tos firmos vedėjas pareiškė, kad vidaus 
rinkoje jis savo gaminiams visiškai neturi 
paklausos. Taip pat jis pabrėžė, kad ne vi
si tie įrankiai vartojami šnipinėjimo reika
lams. Kai kuriuos įrankius pvz., policija 
vartoja nugirsti į krautuves ar bankus įsi- 
laužusiem plėšikam. Tokiem pat tikslam 
vartojami ir miniatiūriniai megnetofoniniai 
įtaisai.

Kalbant apie kainas, jis paminėjo, kad
specialus aparatas tamsoje fotografuoti 
kaštuoja 2.500 svarų.

TRYS LAIKOTARPIAI

Sovietų spaudoje paskelbtas V. L. Lju- 
sinovo straipsnis apie pasaulio revoliuci
nį pasikeitimą į socialistinę-komunistinę 
formą. Busimąsias komunizmo aukas jis 
susikirsto į tris grupes. Pirmoji būsianti 
Lotynų Amerika (Argentina, Brazilija, 
Urugvajus, Meksika, Čilė ir kt.). Antroji 
grupė —■ Alžyras, Egiptas, Indija, Ceylo- 
nas. Trečioji — Pietryčių Azija, Viduri
nieji Rytai ir Afrika.

„Literatūra ir menas“ (Nr. 23) rašo, kad 
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, veikia 
gamtos apsaugos įstatymai. Tik deja, ne 
visada tų įstatymų paisoma. Straipsnyje 
„Gamta be pagražinimų“ VI. Dautartas sa
ko:

„Mūsų šalis gamtiniu požiūriu nėra izo
liuota nuo viso pasaulio — mus supa ta pa
ti žemės atmosfera, mūsų sienos susiduria 
su kapitalisti niu pasauliu, mūsų laivai gau
do žuvis vandenynuose ir jūrose, kurios 
yra teršiamos kitų valstybių, mes perkame 
iš kitur daug žemės ūkio produktų ir t. t. 
Antra, mūsų natūraliosios gamtos atsargos 
iš tikrųjų didžiulės, bet jos nėra neišsenka
mas aruodas; mūsuose taip pat ne taip jau 
viskas gražu. Mes karštligiškai šturmuoja
me gamtą, imame iš jos viską, ko tik rei
kia, o jai, Didžiajai Motinai, grąžiname 
šiukšles tiesiogine ir perkeltine prasme. 
Galėčiau čia pateikti daug pavyzdžių tiek 
visos šalies, tiek mūsų respublikos mastu, 
tačiau priminsiu tik kelis bendro pobūdžio 
faktus; jau turime ne vieną užnuodytą upę, 
ežerą,dėl pramonės įmonių užteršto oro žu
vo gražūs miško masyvai... Galvojant, kas 
daroma, saugant gamtą, ir kas bus padary
ta, didelį pasitenkinimą kiekvienam suke
lia tai, kad dviejų galingiausių pasaulio 
valstybių — Tarybų Sąjungos ir JAV — 
vadovai šalia taikos problemos svarstė ir 
gamtos apsaugą. Šis istorinis pasitarimas 
turės svarbią reikšmę, išsaugant ateities 
kartoms didžiausiąjį turtą.

Mūsų respublikoje gamtos apsaugos dar
bas, atrodo, vis labiau išsijudina. Sargybo
je stovi Gamtos apsaugos komitetas, veikia 
Gamtos apsaugos draugija, aktyvūs miški
ninkai, žvejai, medžiotojai... Apie gamtą 
vis rimčiau pradeda galvoti žemės ūkio 
darbuotojai. Kaip matome, gamtos draugų 
yra, bet ar jų veikla visuomet darni, pla
ninga ir apgalvota?“

„Kalbant apie esmines gamtos apsaugos 
problemas, reikia pripažinti, kad mūsuose 
dedama daug pastangų gamtai padėti. Ta
čiau kai kurios jų turi bumerango poveikį. 
Nenoriu plačiai rašyti apie daugelį ežerų, 
kuriuos kadaise išnuodijome, bandydami 
juose įveisti pramoninę žuvį. Džiugu, kad 
šitokia veikla jau sustabdyta. Paminėsiu 
keletą iš pirmo žvilgsnio labai poetiškų pa
vyzdžių.

Bebrai! Kiek dėl jų pritriukšmavo tie, 
kas juos įveisė, kiek prigadino popieriaus 
mūsų broliai žurnalistai. Norėčiau dabar 
tuos draugus pavedžioti Merkio, Žeimenos, 
Ūlos, Šventosios pakrantėmis. Kaip bemy
lėtum tą simpatišką žvėrelį, vis tiek darosi 
liūdna. Upių krantai ‘bebrų giliai suknai- 
sioti, kas pavasarį senus žvėrelių namus 
potvyniai nugriauna, jiems nieko kita ne
belieka, kaip vėl kasti. Taip planingai vyks
ta upių krantų erozija, metras po metro žū
va geros pievos, aplink augą medžiai. Kai 
kur, pavyzdžiui, prie Merkio, bebrai nuali
no ištisus plotus želdinių, palikę tik kūgio 
pavidalo kelmus. Kas gi atsitiko? Nieko 
ypatingo.Viskas čia labai dėsninga. Bebrai, 
neturėdami tokių natūralių gyvenimo sąly
gų, kokios buvo prieš kelis šimtmečius, pri
sitaikė prie naujų, o tas prisitaikymas jau 
ne į naudą visai gamtai.

Briedžiai! šie didingi žvėrys taip pat ta
po rimta problema. Miškininkai ne be pa
grindo kelia balsą. Briedžiai daug žalos da
ro miškui, ypač jaunuolynams. Tiems, kas 
to nenori pripažinti (o tokių, deja, yra), pa
teiksiu labai trumpą formulę: nebus miško, 
nebus ir briedžių. Tai kas svarbiau? Be 
abejo, reikia labai griežtai reguliuoti brie
džių skaičių.

Mangutai! Apie tuos „diversantus“ nesi
nori ir kalbėti. Sako, jie į mūsų respubliką 
iš kitur atklydę. Gal būt, tačiau viena tik
rai aišku: jie ne iš Marso atskrido, juos už
veisė žmogus, norėdamas praturtinti gam
tą. Tas „praturtinimas“ dabar gamtai at
neša tokių nuostolių, kurių apskaičiuoti 
niekas negali. Belieka tiktai taisyti klaidą 
ir naikinti tuos „diversantus“. Apie pana
šius žmogaus veiklos faktus plačiai rašo 
įžymūs pasaulio mokslininkai, žmonės, ku
rie teikia tokias „paslaugas“ gamtai, turė
tų žinoti, kad jau seniai pažeisti natūra
liosios gamtos dėsningumai, kad dirbtinis 
jų atstatymas ne visuomet naudingas. Ma
no supratimu, mums reikia sutelkti pastan
gas esamų žvėrių, paukščių, retų augalų iš
saugojimui ir gausinimui, nes kai kurios 
rūšys žūva, o ateinančios kartos jau bus 
bejėgės ką nors padaryti.

Būna ir tokių atvejų, kai vieni žmonės 
nuoširdžiai skuba gamtai į pagalbą, o kiti 
griauna, kas padaroma, ne iš blogos valios 
— taip pat norėdami gamtai patalkininkau
ti. Varėnos rajone, prie Derežnyčios upokš
nio, teko matyti nesuprantamą reiškinį. 
Upokšnis priskirtas Mokslų akademijai, čia 
ichtiologai veisia upėtakius, atlieka bandy
mus. Upokšnis teka miškais, vietomis — 
pievom... Atskrido lėktuvas ir išpylė debe
sis mineralinių trąšų ant medžių, pievų, 
upokšnio. Kaip mineralinės trąšos padeda 
upėtakiams, apskritai gyvybei, esančiai 
vandeny, mes puikiai žinome. Kalbėjausi 
su vietiniais gyventojais: „Šitaip kas me
tai“ — pasakė ir numojo ranka. Šiaip ar 
taip, vis dėlto peršasi viena išvada: to
kiems žmonėms nerūpi nei gamtos, nei mū
sų krašto likimas, ateitis. Gyvena sau su 
šia diena, užima etatą, gauna atlyginimą, ir 
tiek...

Taip, daug kas priklauso nuo mūsų visu 
ir nuo kiekvieno atskirai. Atvirai prisipa- 
žinkim: mes ne tik per mažai padedame 
gamtai, bet ir nemokame su ja draugauti. 
Pirmiausia iškyla vaizduotėje turistai, tie 
aktyvūs poilsiautojai. Be jokio sąžinės

graužimo, tik su maža išimtimi, juos pava
dinčiau aktyviais barbarais. Kur tik ėjau 
jų pėdsakais, visur mačiau tą patį: nunioko
tus želdinius, nukirstus pusiau arba nu
laužtus medžius, prišiukšlintas upių pa
krantes, sufoiaurotą aplinką visa turistine 
atributika — stiklais, konservų dėžėmis, 
popiergaliais, ant medžių kamienų palik
tais autografais.

Mintimis sugrįžtu vaikystėn. O, kaip mo
kėdavo mūsų seneliai ir tėvai gerbti gam
tą! Jei reikėdavo nukirsti pakelės liepą ar 
klevą, vyrai ilgai tardavosi, svarstydavo... 
Dabar, tur būt, kiekvienas iš mūsų net ne
mirktelėjęs paklotų medį. O jeigu atvirai 
pasvarstytumėm, kiek savo gyvenime esa
me pasodinę ir kiek nukirtę medžių? Sta
tistika, manau, būtų nelinksma...

Gamta daug nukenčia ir nuo aplaidumo, 
nerūpestingumo, netvarkos. Neseniai Tra
kų rajone, prie Vilkokšnio ežero, teko ma
tyti ryškų, švelniai kalbant, netvarkos pa
vyzdį. Ežeras tyvuliuoja tarp kalvų, kurios, 
deja, plikos, nes medžiai jau seniai iškirsti, 
ir aplinkui dirbama žemė. Ant paties eže
ro kranto buvo suverstos kelios didžiulės 
krūvos mineralinių trąšų. Pavasario polai
džio metu kartu su vandens srovėmis te
kėjo į ežerą ir jos... Ką galvojo kolūkio va
dovai, žmonės, kurie suvežė tas trąšas? 
Puikiam, žavingam ežerui iškilo didelė 
grėsmė. O juk turėtų būti atvirkščiai. Svei
kas protas, šeimininkiška pažiūra diktuoja 
vieną mintį: arti vandens negalima ne tik 
krauti trąšų, bet ir tręšti laukų prie ežero. 
Būtina palikti švarios žemės apsaugos juos
tą ir ją apsodinti medžiais, šiuo atveju — 
pušaitėmis. Laikui bėgant, jos apsaugotų 
ežerą nuo pavojų, papuoštų. Analogiškų pa
vyzdžių gausu. Tai rodo, kad ne visi kol
ūkių vadovai supranta gamtos asaugos 
svarbumą. O kas kitas, jei ne jie tiesiogiai 
atsakingi už šį darbą? Matyt, aukštesnės 
instancijos juos menkai kontroliuoja, ne
reikalauja atsakyti už šiuos nusikaltimus.

Mes pripratome prie šiukšlių savo buityje 
ir gamtoje. Naivu galvoti, kad gerasis dė
dė Balandis apšvarins mus visiems me
tams. Tvarka turi būti kasdieninė ir pla
ninga. O to kaip tik ir pasigendama. Kur 
tik pasisuka gamtoje žmogus — palieka 
šiukšles. Štai, sakysim, Druskininkai, mū
sų puikusis kurortas. Ko tik nepamatysime 
ant Ratnyčėlės ‘kranto ir vandeny! Bet ką 
čia Druskininkai. Pasižiūrėkime į Vilnelę, 
tekančią pro mūsų sostinę. Niekas iki šiol 
Vilnelės, tos poetų apdainuotos upės, ne
apsaugojo nuo šiukšlių tvano. Iš tikrųjų, 
mūsų poetų fantazija neribota, kai jie ra
šo apie skaidrų Vilnelės vandenį. To skai
draus vandens vis mažėja, ir, jei toliau taip 
eis, vietoj upokšnio balso turėsim pasiten
kinti virtuvės krano šnypštimu.“

LIETUVOJE
GINTARO PAKAITALAI

Lietuvos suvenyrų ir puošmenų meistrai 
sukūrė naujus medalionus, žiedus, sąsagas, 
karolius, panaudodami brangakmenius bei 
gintaro pakaitalą — amazonitą, lazuritą ir 
kita. Neseniai Meno taryba priėmė 20 nau
jų gaminių.

SAUSAS GYDOMASIS VANDUO
Kurortologijos mokslinio tyrimo institu

to laboratorijoje vilniečiai surado būdą, ku
riuo iš natūralių mineralinių vandenų gau
namos gydomosios druskos. Ruošiant mine
ralinį vandenį, užteks nustatytą gydomųjų 
druskų kiekį ištirpinti paprastame vande
nyje.

FOTOGRAFIJOS MUZIEJUS
Gegužės mėnesio gale Šiauliuose atidary

tas visuomeninis fotografijų muziejus, šiuo 
metu ten esama apie 2.000 eksponatų, ro
dančių fotografijos raidą nuo XIX a. pa
baigos. šalia fotografijų išstatyti ir įvairūs 
foto aparatai.

„KALEVALOS“ VERTĖJAS

Garsųjį suomių epą „Kalevalą“ į lietuvių 
kalbą išvertė Justas Marcinkevičius. Šis 
darbas jam užtruko beveik šešerius metus. 
Suomių epo tyrinėtojai atsiuntė J. Marcin
kevičiui diplomą, liudijantį, jog jis išrink
tas „Kalevalos“ mokslinės draugijos nariu.

J. GRAIČIUNUI 70 METŲ
Vilniuje iškilmingai atšvęsta poeto Jono 

Graičiūno 70 metų sukaktis. Pats paskuti
nis jo kūrybos rinkinys, išleistas šiais me
tais, yra„Saulėlydžio freskos“.

Gal daugiausiai J. Graičiūnas nusipelnė 
vertimais. Žymiausias iš jų gruzinų rašyto
jo Rustavelio poema „Karžygis tigro kai
liu“.

Už nuopelnus tarybinei poezijai apdova
notas specialiu garbės raštu. Bet nieko ne
minima apie J. Graičiūno ilgus metus, pra
leistus darbo stovyklose.

KANDIDATAI PREMIJOMS GAUTI
Lietuvos visuomenei pristatyti kandida

tai respublikinėms premijoms gauti.
Literatūra — A. Bernotas, V. Palčinskai

tė, A. Pocius, J. Požėra, P. Šeivys.
Muzika — L. Digrys.
Teatras ir kinas — S. Ratkevičius, R. 

Staliliūnaitė, M. Giedrys, E. Pleškytė, J. 
Tomaševičius, A. Šurna.

Dailė — V. Gabriūnas, K. Morkūnas, B. 
Vyšniauskas, S. Džiaukštas.

Valgomieji ledai
Valgomieji ledai (ice-cream) yra daug 

senesnis maisto produktas, negu daugelis 
galvoja. Manoma, kad kiniečiai jau prieš 
3000 metų gamino valg. ledus. Jie maišy
davo apelsinų, citrinų ir kitų vaisių sultis 
su sniegu ir natūraliu būdu gaudavo valg. 
ledus.

Į Europą ledus atgabeno garsus italų ke
liautojas, pirklys ir rašytojas Marco Polo. 
Tryliktojo amžiaus gale jis gyveno Kublai- 
kano karališkame dvare, iš kurio ir atgabe
no į Veneciją ledų gaminimo paslaptį. Ta
čiau kituose Europos kraštuose valg. ledai 
pasirodė žymiai vėliau. 1857 m. italas Coro- 
lo Gatti atvyko su valg. ledų vežimėliu į D. 
Britaniją ir pradėjo prekybą Škotijoje. Po 
50 metų jau vien Londone buvo 2.000 ledų 
pardavėjų. Nors valg. ledų gamyba ir par
davimas šiandien jau yra atskira maisto 
pramonė, bet jų vardas vis dar siejamas 
su italais ir jų stumiamais vežimėliais. Iki 
šiai dienai vis dar tikima, kad italai yra 
valg. ledų išradėjai ir tik jie žino, kaip ge
riausius ledus padaryti. Patys geriausi le
dai turi itališkus vardus (pvz., Piernicolo) 
ir pardavinėjami italų restoranuose.

Valg. ledų gamybos pramonėje užtenka 
vietos visiems. Juos gamina didžiausios 
maisto firmos ir mažytės italų ledų įmonės 
arba tiesiog atskiri restoranai ar net pa
vieniai asmenys. Dažnai smulkūs ledų ga
mintojai yra kartu ir jų pardavėjai. Apie 
30 procentų visų valg. ledų Anglijoj par
duodama tiesiog gatvėse iš specialiai įreng
tų autobusų-šaldytuvų.

Anglijoj daugiausiai valg. ledų pagami
na ir parduoda žinoma maisto firma Wall's. 
Iš tikrųjų tai yra pats stambiausias ledų 
gamintojas pasaulyje. Pradėję valg. ledus 
gaminti 1922 metais, šiuo metu Wall's pa
gamina daugiau, kaip 1.100 milijonų por
cijų per metus. Jų pagaminamų ledų vertė 
siekia 40 mil. svarų. Sakoma, kad iš Wall's 
pagamintų per metus valg. ledų būtų ga
lima pastatyti parlamento rūmus ir dar at
liktų pakankamai atstovams per metus 
valgyti.

Pradžioje ledai buvo gaminami tik ma
žomis porcijomis. Dabar gaminama viso
kiausių dydžių ir visokiausių formų ledai. 
Taip, pvz., galvijų parodos metu buvo iš 
ledų pagaminta karvė; sportinių švenčių 
progomis pagaminama futbolai, rugby ba
tai, teniso raketės ir t. t.

Nors dedama daug pastangų įpratinti le
dus vartoti per ištisus metus, bet vis dėlto 
vasaros mėnesiais jų suvartojama žymiai 
daugiau, negu žiemą. Apie 70 procentų vi
sos valg. ledų gamybos suvartojama vasa
rą. Tik JAV ledai vienodai vartojami per 
ištisus metus. Taip pvz., Anglijoj vidutiniš
kai vienas gyventojas per metus suvartoja 
apie 3 pintus ledų, o JAV vienam gyvento
jui tenka 5 galonai...

Ledų gamyba nėra toks jau paprastas 
dalykas. Jeigu nenorima, kad valg. ledų 
fabrikai pasidarytų bakterijų stovyklomis, 
reikia laikytis griežtų higienos taisyklių. 
Visą laiką yra imami ledų pavyzdžiai ir 
tikrinama jų kokybė.

Nustatyta, kad valg. ledai privalo turėti 
mažiausia 5% riebalų ir 7,5% solidaus pie
no. Be to, juose yra šiek tiek baltymų ir 
A ir D vitaminų. Jeigu valg. ledams ga
minti vartojama grietinė, tai jie vadinami 
grietininiais ledais (dairy ice-cream). Apie 
25% visų ledų Anglijoje yra grietininiai. 
Kitų gamybai vartojami augaliniai rieba
lai. Minkšti ledai turi daugiau riebalų, kie
ti —■ mažiau.

Kaip minėta, daugiausia valg. ledų par
duodama tiesiog gatvėse. Kas nėra matęs 
ar girdėjęs savotiškais garsais besiskel
biančio ledų motorizuoto vežimo? Vietos 
savivaldybės nemėgsta tokių vežimų, nes 
jie dažnai yra vaikų eismo nelaimių prie
žastimi. Veikia net specialios taisyklės, 
draudžiančios ledus parduoti asmenims, gy
venantiems kituose rajonuose. Ten, kur tų 
taisyklių griežtai laikomasi, gatvės ledų 
pardavėjai nemažai nukenčia. Tūlas Anto
nio Marco nusiskundė, kad jis per vienus 
metus turįs sumokėti apie 400 svarų bau
dų.

Šiaip ar taip ledų prekyba kasmet ple
čiasi. Gamintojai visokiausiais būdais ban
do ledų vartojimą įpiršti į kasdieniškųjų 
valgių sąrašus. Išplitus šaldytuvų gamybai, 
jiems tas biznis neblogai sekasi. O kol bus 
pasaulyje vaikų, tol valg. ledų pareikala
vimas bus užtikrintas. vi.

MIRĖ KAN. ŠIDLAUSKAS 
„VAISTINIAI AUGALAI“

Kaune mirė buvęs ilgametis Panevėžio 
katedros 'klebonas kan. Povilas Šidlauskas 
(gimęs 1890 m.). Antrosios okupacijos me
tu jis buvo ištremtas į Sibirą, iš kurio grį
žo 1956 m. Paskutiniuoju metu kaip alta
rista gyveno Kulautuvos vasarvietėje.

Kai Skuodo knygyne pasirodė keletas eg
zempliorių knygos „Vaistiniai augalai“, tai 
į jį susigrūdo moterys iš įvairiausių darbo
viečių. Pinko visi, (kurie knygas skaito, ir 
tie, kurie jų niekada į rankas neima. Viena 
moteriškė už 10 rublių (‘knyga kaštuoja 2 
rb 53 kp) nupirko ją dovanų skaityti ne
mokančiai uošvienei.

Prie centrinio knygyno Vilniuje stovi
niavo eilės kone kaip prie universalinės 
parduotuvės. Ir visi tos „Vaistinių augalų“ 
knygos.

Žurnalas „Literatūra ir menas“, apra
šydamas tą įvykį pastebi, kad žmogaus dė
mesys knygai auga. Turint galvoj, kad ją 
perka ir mažai raštingi, greičiausia jie ti
kisi sužinoti, kaip patiems pasigaminti 
trūkstamų vaistų.
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Europos Lietuvių Kronikų
AUKOS

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos klubo knygas, lietuviškai spaudai 
paremti aukojo:

1,50 sv. — M. Gliaubertas; po 1,35 sv. 
— M. Ramonas, S. Ūsas; 1,00 sv. — A. 
Kukanauskas; 0,90 sv. — J. Bernotas; 
0,60 sv. — A. Gaidelis; po 0,50 sv. — A. 
Motuzą, S. Palaima.

AUKOS TAUTOS FONDUI
V. Ignaitis — 5,00 svarų.

PAKEISTA PAVARDĖ
„E. Lietuvio“ Nr. 26 žinutėje apie Mari

jonų jubiliejų parašyta, kad Liet. Židinį 
Nottinghame administruoja kun. dr. S. 
Matulaitis. Turėjo būti — kun. dr. S. Ma
tulis.

LONDONAS
LONDONE ATOSTOGAVO

Rochdaliečiai E. ir S. Sasnauskai pralei
do vieną atostogų savaitę Londone.

S. Sasnauskas yra ne tik uolus E. Lietu
vio skaitytojas, bet ir platintojas.

DAINAVOS METINĖ VEIKLA

Skelbiant 1972 metų L. L. M. S. Daina
vos veiklos apyskaitą, pirmiausia norėtume 
nuoširdžiai padėkoti mūsų tautiečiams, ku
rie ištisus metus dosniai mus rėmė savo 
darbu, pinigais, dovanomis turgeliui bei 
kalėdiniam bazarui ir taip pat už gausų 
dalyvavimą visuose mūsų parengimuose. 
Visa tai įgalina mus ir toliau dirbti šalpos 
ir lietuvybės išlaikymo darbą, nors kas 
kartą vis daugiau sunkėjančiose sąlygose.

Ne kartą planavome pareikšti rėmėjams 
asmenišką padėką, paskelbti jų pavardes 
spaudoje, tačiau susidūrėme su sunkumais, 
nes visi ką nors duoda, ar kuo nors prisi
deda.

Visiems rėmėjams, taip pat ir Europos 
Lietuvio redakcijai už atspausdinimą visų 
skelbimų bei „Moters Balso“ lapų — nuo
širdus ačiū.

Apyskaitoje paskelbtos sumos, deja, nė
ra didelės — pagal išgales.

Išlaidos aiškiai nusako, kur ir 'kiek pini
gų sunaudota. Siuntiniai Lenkijos lietu
viams buvo sudaryti iš turgeliui sudova- 
notų rūbų. Ligoniai lankyti ne vien Londo
no ligoninėse, bet ir Bradmoore esąs lietu
vis, kuris buvo ir yra reguliariai aprūpina
mas drabužiais, rūkalais ir spauda.

Vienas darbų — nepaminėtas apyskaito
je — „Moters Balso“ antroji lapo išleidi
mas.

Ta pačia proga norėtųsi atsakyti į keletą 
klausimų ar priekaištų, pasirodžiusių mū
sų spaudoje. Atsakysiu trumpai — darome, 
kiek galime ir kiek sugebame esamose są
lygose. Nereikia pamiršti, kad L. L. M. S. 
Dainavos eilėse tik 12 darbininkių. Norė
čiau pabrėžti — tik. Visus pozityvius pa
siūlymus priimame su dėkingumu. Jei kam 
susidaro įspūdis, kad mėgstame girtis savo 
darbais, galiu pasakyti — nepasigirti nori
me, 'bet sudominti ir supažindinti mūsų 
bendruomenę su savo veikla ir gauti dau

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas jau įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene 

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

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

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

giau paramos iš platesnių lietuvių sluoks
nių.

Naujoji L. L. M. S. Dainavos valdyba ir 
šiais metais tikisi visų paramos ir dosnu
mo. Ypačiai, kad vėl artėja turgelio laikas 
ir reprezentacinis pabaltiečių kalėdinis 
bazaras, kuriam visada desperatiškai sun
ku surinkti eksponatus. Tikimės, kad visi 
atsilieps kuo galėdami į mūsų skelbimus ir 
prašymus.

Naujai L. L. M. S. Dainavos pirminin
kei ir valdybai linkiu kuo sėkmingiausio 
darbo ir gerų rezultatų, o senajai ir vi
soms narėms nuoširdus ačiū už dviejų 
metų sklandų bendradarbiavimą ir paro
dytą draugiškumą.

Gailutė Gasiūnienė

Londono Lietuvių Moterų Sambūrio 
„DAINAVA“ 1972 metų apyskaita 

Išlaidos
Skautams £20.00
Skautų Atstovei į Jaunimo Kongresą

75.00
ligonių lankymas 51.17
Kalėdinė šalpa seneliams ir ligoniams

108.03
„aikraščių prenumeratos 18.30
siuntiniai Lenkijos lietuviams (pašto iš-
aidos) 6.70
Užuojautos ir vainikai 17.00
smulkios išlaidos 5.33

’.6 Vasario Gimnazijai 20.40
Viso

Pajamos
£321.93

atkelta 1971 metų likutis £239.761
Pavasario Balius 31.10
Kalėdinis Eazaras 140.78į
Turgelis 56.87
Procentas 6.97

Viso pelno £475.49
Išleista £321.93

Likutis keliamas į 1973 metų Balansą
£153.56

L. L. M. Sambūrio „Dainavos“ 
Valdyba

BIRMINQHAMAS
ŠIRDYS IR ŽINGSNIAI I LIETUVIŠKĄ 

ATGAIVĄ!
Neeilinis lietuvių sąskrydis jau arti. Ja

me įdomią programą atliks mūsų jaunu
čiai, jaunimas ir vyresni iš pietinės, vidu
rinės ir šiaurinės Anglijos. Dalyviai irgi 
nuplauks iš visur.

Anglo lietuviška prakalba, liet, dainos 
solo ir grupinės, įvairi muzika, dailioji kū
ryba, tautiniai šokiai, išstatyti Anglijos 
liet .menininkų kūriniai ir dalyvaujančių 
veidai vaizdžiai visiems primins, kad 
krikščioniškoji Lietuva yra ne tik gyva, 
bet ir kovojanti!

Viskas prasideda liepos 14 d., punktua
liai 6 vai. vakare, Polish Catholic Centre, 
Bordesley St.. Digbeth, Birmingham 5.

Nuotaiką irgi kels liet, pasižmonėjimas, 
prie geros muzikos šokiai, loterija, galimi 
užkandžiai ir užgėrimai.

Viena belieka, kad širdys ir žingsniai 
liepos 14 d. pakryptų link Birminghamo. Į 
nuotaikingą atgaivą!

A. L. K. Bendrija

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į BIRMINGHAMĄ

Gloucester!© ir Stroudo Skyriaus Valdy
ba liepos 14 d. ruošia ekskursiją į A. L. K. 
Bendrijos ruošiamąjį sąskrydį Birmingha- 
me.

Iš Gloucesterio autobusas išvyks 2 vai. 
po pietų nuo ukrainiečių klubo, 37 Mid
land Road.

Iš Stroudo 2 vai. 30 min. iš miesto cent
ro.

Prašome nesivėluoti.
Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Z. Jurui už gražią 

paskaitą Motinos Dienos minėjimo proga. 
Taip pat dėkojame Stroudo mergaitėms už 
programos išpildymą, A. Petkevičiui už 
ekskursijos suorganizavimą, visiems eks
kursantams ir ponioms, kurios paruošė 
maistą ir prisidėjo darbu ar dalyvavimu.

Nuoširdus lietuviškas ačiū.
Gloucesterio ir Stroudo DBLS 

Skyriaus Valdyba

LEICESTERIS
PADĖKA

Leicesterio skyriaus valdyba ir nariai 
dėkoja šiems asmenims, padėjusiems su
ruošti Birželio trėmimų minėjimą birželio 
16 d. Leicestery:

Zokui už minėjimui pritaikytą paskaitą, 
Vainorienei ir dukrelei už kanklių muziką, 
Popikaitei ir Zokaitėms už lietuviškas dai
neles. Taip pat dėkojame visiems svečiams 
už atsilankymą.

Pažymėtina, kad p. Vainorienės kanklės 
yra atvežtos iš Lietuvos, ir daugelis minė
jimo dalyvių nebuvo iki šiol jų muzikos 
girdėję.

Leicesterio DBLS Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
PUSMETINIS SUSIRINKIMAS

M. L. S. K. Valdyba š. m. liepos mėn. 14 
d., šeštadienį, 5 v. p. p. savo patalpose šau
kia savo narių

Pusmetinį susirinkimą.
Daugumai sakytą valandą nesusirinkus, 

susirinkimas įvyks, nežiūrint į susirinkusių 
narių skaičių.

Visi nariai yra kviečiami kuo skaitlin- 
giau susirinkime dalyvauti.

20 METŲ KUNIGYSTĖS
Š. m. birželio 24 d. Manchesterio liet, 

kapelionas kun. Valentinas Kamaitis at
šventė savo kunigystės dvidešimtmetį. 
Truputis biografinių žinių.

V. Kamaitis gimė 1924 m. balandžio 15 
d. Šakių apskr., Sintautuose. Pradžios 
mokyklą lankė ir baigė Mackūnų kaime. 
Šakių gimnazijoje baigė septynias klases. 
Artinantis rusams, 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Oldenburge baigė liet, gimna
ziją. Pasirinkęs kunigystę, Bavarijoje iš
ėjo dviejų metų filosofijos kursą. Kunigų 
seminariją baigė Airijoje. Kunigu įšven
tintas 1953 m. birželio 21 d. Į Mancheste- 
rį atvyko tų pačių metų liepos 16 d. Neil
gai trukus, kunigo pareigas pradėjo eiti 
anglų ST. CHAD'S bažnyčioje. Šalia savo 
tiesioginių pareigų aptarnauja lietuvius 
Manchestery, Eccles, Boltone, Prestone, 
Leigh, Rochdale, Liverpool, Widnes. Su 
trumpa pertrauka daug metų išbuvo ir 
dabar tebėra Manchesterio Liet. Kultū
ros Koordinacinio K-to pirmininku ir 
Manchesterio liet, skautų kapelionu. Pa
deda spausdinti Š. A. L. BIULETENĮ. 
Nors laiko neturi daug, bet spėja visur.

Šio jubiliejaus proga Manchesterio 
Liet. Bažnytinis K-tas birželio 24 d., po 
lietuviškų pamaldų seselių vienuolyne 
kun. V. Kamaičio gerbei suruošė pobūvį — 
pietus, Į kuriuos atsilankė apie pusšimtis 
žmonių.'

Pobūvį atidarė ir jį pravedė Manches
terio Liet. Bažnytinio K-to sekretorius 
Ant. Jaloveckas ir paaiškino, kokiam 
tikslui šie pietūs suruošti. Kalbėdamas 
apie kun. V. Kamaičio asmenį pastebėjo, 
kad šalia savo tiesioginių pareigų daug 
dirba ir padeda lietuviams visokiuose 
reikaluose, kad yra malonus ir sukalba
mas, todėl visų mėgiamas ir gerbiamas; 
per tai įgijo gerą vardą ne tik lietuviuo
se, bet ir angluose, kuriuose darbuojasi.

Dvidešimt kunigystės metų proga kun. 
V. Kamaitį sveikino ir geros kloties lin
kėjo Manchesterio Liet. R. K. Bendrijos 
vardu Manchesterio Bažnytinio K-to sek
retorius Ant. Jaloveckas, liet, klubo p-kas 
V. Bernatavičius, Boltono Bažn. K-to p- 
kas H. Valinis, Š. A. L. BIULETENIO var
du L. Pūras, Manchesterio Liet, skautų 
vardu A. Jakimavičius. Laišku sveikino 
kun. J. Kuzmiokis. Visi jubiliatui sugie
dojo Ilgiausių metų. Manchesterio lietu
vių vardu M. Bažnytinio K-to sekreto
rius Ant. Jaloveckas įteikė simbolinę do
vaną — parkerį.

Kun. V. Kamaitis atsakė j sveikinimus 
ir padėkojo už jo garbei suruoštus pietus 
bei dovaną.

Šeimininkės patiekė tortą, simbolizuo
jantį 20 m. kunigystės jubiliejų.

Šiam pobūviui gardžius pietus paruošė 
šeimininkės B. Barauskienė ir A. Po- 
dvoiskienė, padėjo A. Bernatavičienė.

Ta pačia proga buvo prisiminti dr Jo
nai, kurių pobūvy dalyvavo 5. Jie buvo 
pasveikinti ir palinkėta jiems gražios 
kloties ateičiai. Jonai į sveikinimus ir lin
kėjimus atsakė stipresniu gėrimu, prie 
kurio vėliau ir kiti prisidėjo. Kun. V. Ka- 
maičiui išvykus į namus, šis pobūvis iš

virto į šaunias Jonines, kurios pasibaigė, 
kai atėjo laikas visiems vykti namo. Il
gai besitęsianti skambi daina liudijo visų 
puikią nuotaiką.

Šios garbingos sukakties proga visa 
Manchesterio ir apylinkės liet, visuome
nė kun. V. Kamaičiui linki ir toliau sėk
mingai darbuotis Dievo vynuogyne. Ypa
tingos sėkmės linkime darbuojantis lietu
viuose ne vien tik ganant jų sielas, bet ir 
guodžiant bei stiprinant juos ilgame išei
vio kelyje, kurio galą norėtume visi iš
vysti.

A. P-kis

VOKIETIJA
XX LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Ji įvyks rugpiūčio 19-26 dienomis Ro
muvoje, Vasario 16 Gimnazijoje.

Bendroji savaitės tema — Humanizmas
— mūsų laiko problema.

Savaitę atidalys V. Natkevičius ir dr. K. 
J. Čeginskas.

Paskaitininkai: dr. A. Maceina, kun. B. 
Liubinas, kun. dr. J. Jūraitis, dr. K. J. Če
ginskas, kun. A. Rubikas, V. Bartusevičius, 
inž. A. Sabalis, dr. A. Gerutis, A. Balan- 
daitė-Broeland, A. Pranskūnas, prof. dr. J. 
Eretas, prof. dr. J. Grinius, kun. dr. V. 
Kazlauskas, dr. V. Natkevičius.

Studijų savaitėje veiks šios dail. A. Kri
vicko suorganizuotos parodos :

1. 20-ties studijų savaičių foto paroda.
2. Dail. E. Gaputytės piešinių paroda.
3. Mūsų sostinės 650 m. sukaktis (foto- 
leidiniai).
4. Gintaras ir liaudies audiniai-dirbi- 
niai.
5. Demonstravimas lietuviškų filmų 
(Adolfo Meko ir tėvynės).
Organizacinės Komisijos adresas: Alina 

Grinius, 8000 Muenchen-50, Diamantstr. 7, 
W. Germany.

IŠKYLAVO ROMUVOS EVANGELIKAI
Tikybos dėstytojas Vasario 16 gimnazi

joj mokyt. Fr. Skėrys prieš metus duotą 
pažadą įvykdė: gegužės 27 d. suruošė tra
dicinę Evangelikų jaunimo ratelio iškylą. 
Kelionės tikslu pasirinktas švarcvaldas.

Keliavo 34 moksleiviai, tarp jų skautų 
atstovai Aldona Šaduikytė ir Linas Lipčius 
ir ateitininkų atstovas Algis Kušlikis ir 6 
vyresnieji.

Atsisakyta patogios autostrados, pasi
rinktas daug įvairesnuis ir įdomesnis Berg- 
strasės kelias. Važiuojant per Heidelbergą, 
Wieslochą, Bruchsalį, bematant pasiektas 
Bretten. Šio miesto kapinės prieš 27-rius 
metus priglaudė žymaus Mažosios Lietuvos 
veikėjo ir patrioto prof. dr. Viliaus Gaiga
laičio palaikus. Ant rūpestingai prižiūrimo 
kapo ekskursijos vadovas Fr. Skėrys pade
da dubenį su gėlėmis ir supažindina išky
lautojus su velionio gyvenimu bei veikla: 
prieš I pasauk karą atstovas Prūsijos land
tage, nepriklausomoje Lietuvoje — Lietu
vių evangelikų liuteronų konsistorijos pir
mininkas, Vytauto Didž. universiteto teo
logijos profesorius ir 1.1. Skaitome pamink
le iškaltus žodžius: „Dar vienas poilsis 
skirtas Dievo žmonėms (Ebr. 4, 9). Jis dir
bo, vargo ir kovojo, kad patarnautų žmo
nėms ir žemiškai tėvynei ir kartu įsigytų 
dangiškąją“. Jo gyvenimo palydovė Mari
ja palaidota tame pačiame kape 20 metų 
vėliau (1965 m.).

Stabtelime moderniškame auksakalių 
mieste Pforzheime paimti dar vieno kelei
vio. Čia gyvena ir dirba nemažas būrelis 
lietuvių. Kai kurie jų gražiai įsikūrę, įsigi
ję nedideles puošmenų dirbtuvėles ar įsi
taisę gerose tarnybose.

Per „Švarcvaldo vartus“ įvažiuojame į 
Juodmiškį. Kelias vingiuoja pagal sraunų 
kalnų upelį Nagold'ą. Pirmą kartą matan
tieji Švarcvaldą nustemba jo grožiu. Pasi
rinkę nuošalią ir patogią vietą miške, su
stojame pietauti. Bematant sukertami iš 
gimnazijos virtuvės pasiimti piausniai ir 
spurgai, o šalta arbata numalšina troškulį. 
Tuo tarpu žvalesnieji spėjo ištirti Nagoldą. 
Jie praneša, kad upėje gausu didelių žuvų. 
Visi skuba savo akimis įsitikinti. Vieni tei
gia, kad ten ūsoriai plaukioja, o kiti, kad 
upėtakiai. Geriausias būdas ginčą išspręsti 
būtų tas žuvis turėti ant lėkštės, bet kaip 
prie jų prieiti...

Po keleto posūkių vingiuotu keliu pasie
kiame Hirsau. Zinaida ir Jonas Glemžai 
gyvena takioje uždaroje gatvelėje, kad no
rėdami juos aplankyti, turime pėsti įkalnin 
kopti. Namuose randame tik vieną šeimi
ninką. Tuoj pastebime, kad esame laukia
mi svečiai, nes mus vaišina saldumynais, 
vaisiais ir gaiva. Smagu čia gyventi. Pro 
langus nuo balkono matyti gražiausi vaiz
dai — apačioje nusitiesęs Nagoldas, o už jo
— tankus miškas. Užpakaly namo prie te
rasos šliejasi nedidelis darželis ir pievutė, 
už kurios miškas su takeliais pasivaikščio
ti. Malonu patirti, kad J. Glemža, nors per
nai atšventė 85-ąjį gimtadienį, dar tebėra 
žvalus ir nepaliauja sielojęsis lietuvių rei
kalais.

Aplankome senutę bažnytėlę (XI šimtm.) 
ir ne jaunesnį vienuolyną bei medžioklės 
pilį. Bažnytėlė atremontuota ir joje vyksta 
pamaldos, o vienuolyno ir pilies telikę tik 
griuvėsiai. Vidury pilies auga stora ir aukš
ta vinkšna, savo viršūnę iškėlusi virš pilies 
sienų.

Vidudienį kalnų keliais pasiekiame Bad 
Herrenalb ir čia užtrunkame valandą. Per 
tą laiką mokiniai atsigaivina maudykloj, o 
vyresnieji — kavinėj. Smalsesnieji apžiūri 
seną vienuolyną. Pasirodo, kad švarcvaldo 
spygliuočiai yra užkariavę nd tik kalnų 
uolas, bet ir griuvėsius: ant trijų metrų 
storumo vienuolyno sienos auga liekna 
aukšta pušis.

Garsusis Baden-Badenas — paskutinis 
| mūsų kelionės tikslas. Nors tai labai šva-

i rus ir erdvus kurortinis miestas, bet nusi- 
■ leidus nuo Švarcvaldo kalnų, jaučiamas vė
lybos popietės tvankas. Daugumas apžiūri 
parką, pilną įvairiomis spalvomis žydinčių 
krūmokšnių, kurie čia išaugę beveik į me
džius. Į kurorto kiemą įeiti reikia bilieto 
—ten vyksta sekmadieninis koncertas, bet 
jo klausytis mums stinga laiko. Neturime 
progos apžiūrėti nė garsiosios ruletės, ku
rią rusų rašytojas Dostojevskis yra apra
šęs savo romanuose.

Nuo Baden-Badeno namo pasileidžiame 
autostrada. Kelionė patogi, greita, bet ne- 
beįspūdinga. Džiaugiamės, kad šį sekma
dienį kelias laisvas ir niekur netenka gaiš
ti. Niekas nejaučia nuovargio. Moksleiviai 
dar keletą valandų su mielu noru ekskur- 
suotų. Bet 10 valandų trukusi ekskursija 
pasibaigė.

Iškylautojas

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948 m. liepos 1 d.

* Šią savaitę minimos DBLS pirmosios 
metinės. Sąjunga buvo įsteigta 1947 m. 
liepos 2 d. Steigėjai, susirinkę P. B. Var- 
kalos bute, nutarė įsteigti nepartinę or
ganizaciją, apimančią visus D. Britanijos 
lietuvius. Sudarytas laikinis vyr. Sąjun
gos komitetas, į kurį įėjo: P. B. Varkala, 
P. Bulaitis, M. Šilkaitis, M. Bajorinas, 
Br. Daumantas, A. Drąsutienė, Br. Ja- 
meikienė, Z. Mackevičius, kun. Sakevi. 
čius, inž. A. Semėnas.

Šis komitetas dirbo iki lapkričio 22 d., 
t. y., iki pirmojo Sąjungos visuotinio su
važiavimo. Tuo metu Sąjunga jau turėjo 
1.800 narių. Jai vadovauti išrenkamas P. 
B. Varkala. Reikalų vedėju M. šilkaitis 
ir vicepirmininku P. Bulaitis.

Iki pirmųjų metinių (liepos 2 d.) jau 
buvo 63 DBLS Skyriai su 3.000 narių.

Per pirmuosius metus DBLS Centro 
raštinė gavo 6.271 laišką, padarė 156 ver
timus, 33 kartus lankėsi ž. ū. ministerijo
je, 76 asmenims padėta sutvarkyti as
mens dokumentus, 52 asmenims tarpi
ninkauta atstovybėse ir konsulatuose, 27 
asmenims padėta sutvarkyti emigracijos 
dokumentus.

* Pirmųjų DBLS metinių proga tuome
tinis Centro valdybos pirmininkas P. B. 
Varkala, be kita ko, rašo:

„Turime konstatuoti faktą, kad dėl kai 
kurių mūsų vadų trumparegiškumo, D. 
Britanijos lietuvių kolonija nepasiekė to
kio didumo, kokio būtų galėjusi pasiekti, 
ir kuris taip reikalingas ateičiai.“

Ta proga jis ragina lietuvius, nežiūrint 
sunkokų sąlygų, nepalikti Anglijos.

* Pranešama, kad Sibire nukankintas 
Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulio
nis.

* Tęsiamas nužudytųjų lietuvių sąra
šas Sasnavos, Igliškėlių ir Garliavos 
valsčiuose. Iš viso 52 asmenys.

«■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — liepos 8 d., 12.15 vai. 
BRADFORDE — liepos 1 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — liepos 8 d., 1 vai.

p. p., St. Joseph's bažn.
BRADFORDE — liepos 15 d., 12.30 v. 
HALIFAXE — liepos 22 d., 1 vai. p. p., St.

Columba bažn.
CORBYJE —liepos 8 d., 12 vai., St. Pat

rick's.
NOTTINGHAME — liepos 8 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
DERBYJE — liepos 15 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — liepos 15 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS 
KNYGOS — ATOSTOGOS BE SAULĖS“

Prašau pasirinkti šias naujausias kny
gas:

K. Ališauskas — „Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės“. Kieti viršeliai, 490 
psl. £5,84

V. Alantas — „Šventaragis“. Kiet. virš., 
405 psl. £2,65

A. Maceina — „Didieji dabarties klausi
mai“. Kiet. virš., 325 psl. £2,65

J. Eretas — „Didysis Jo nuotykis“, 288 
psl. £2,25

A. Gerutis — „Lithuania 700 Years“.
Kiet. virš., 458 psl. £5,25

J. Gailius — „Ištiestos rankos“, 233 psl.
£1,00

F. Kirša ■— „Palikimas“, 318 psl. £2,64
A. Baronas — „Abraomas ir sūnus“, 

206 psl. £2,20
Rašyti — „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW-SURREY. TW9 3DF.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Putinų gt. 14 dėl kerogazo kaltės užre
gistruotas mieste gaisro atvejis, kurį pali
ko be priežiūros girtas P. A., tuo metu vo- 
liojęsis purvyne, nors jo namas degė aiš
kiai“.

(Iš laiško redakcijai)

„Produkcijos realizavimo plano fabrikas 
neįvykdė dėl pirkėjų kaltės“.

(Iš laikraščio)
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