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Darius ir Girėno sukaktis
Lygiai prieš keturiasdešimt metų liepos 

15.17 dienomis Lietuva gyveno didelio 
dvasinio pakilimo ir kairtu įtempimo va
landas. Du mūsų tautos sūnūs sėdo į oran
žinį paukštį sujungti Amerikos Lietuvą su 
senąja tėvyne, parodyti pasauliui, kad ne
gausi skaičiumi lietuvių tauta yra didi sa
vo dvasia ir savo sūnų sugebėjimais. Tie
du lietuviai norėjo taip pat parodyti pa. 
šauliui, kad maža tauta, nors daug vargu
si ir kentėjusi, negaili nieko bendrai pa
žangai ir civilizacijai, kad ji yra pasiekusi 
tai, ko pasiekė kitos didelės tautos, am
žius laisvėje gyvendamos. Jiedu pasiryžo, 
padarė ir įrodė.

Nuo to žygio jau metų kalnas niūkso su
krautas. Du didieji lietuviai žuvo, visai 
netoli savo tikslo, Soldino laukuose. Kuk
lus paminklas žymi tragedijos vietą. Ta
čiau tų mūsų tautos didvyrių — Dariaus 
ir Girėno parodytas pavyzdys ir tikrai lie
tuviškas pasiryžimas bei atkaklumas am
žiams paliks lietuvių tautos širdyse ir pro
tuose.

Mes turime garbingą praeitį, turime 
daug gražių pavyzdžių iš jos, kaip reikia 
mylėti savo tautą ir savo tėvynę, kaip rei
kia dėl jos atiduoti viską, net ir savo 
brangiausiąjį turtą — gyvybę. Darius ir 
Girėnas yra naujųjų laikų asmenybės, ku
rios turi palikti amžiams kilnaus pasiau
kojimo pavyzdžiu.

1933 m. liepos 15 d. viename Amerikos 
didmiestyje buvo surengta lietuvių diena. 
Tą dieną galingai sukriokė „Lituanicos“ 
propeleris ir Darius su Girėnu po valan
dėlės debesimis plaukė savo tėvynės link. 
Anglijos telegramų agentūra, pranešda
ma apie šį įvykį, pridūrė, kad jiedu norė
jo suteikti šiam įvykiui didesnės prasmės. 
Šie vyrai ne tik suteikė didesnės prasmės 
tai mūsų išeivių suruoštai dienai, bet ap
vainikavo savo žygiu visos lietuvių tautos 
dieną, dieną kurią mes įrodėme pasauliui, 
kad mokame ne tiktai gyventi, bet ir siek
ti to, ką ne bet kieno vyzdys pasiekdavo 
laužti tą, ką ne kiekvienos, nors ir didelės 
tautos protai visuomet pajėgdavo.

Darius ir Girėnas savo žygiu sujungė 
visos tautos siekius, išaukštino lietuvių 
tautos genijų, kuris, svetimos propagan
dos įvairiai dangstomas, nevisuomet galė
jo parodyti savo.

Mažutė mūsų tėvynė buvo kukli savo iš
tekliais, bet /.di savo dvasia. Tos didžios 
dvasios ryškintojais buvo Darius su Girė
nu. Mes didžiuojamės j i žygiu, mes juos 
mylime ir gerbkime, bet mes šia liūdna 

ZACHAROVAS PRABILO
Sovietų atominės bombos tėvas A. Za

harovas per Švedijos televiziją ir spaudą 
viešai sukritikavo sovietinę sistemą ir vie 
nos partijos valdžią. Jis pareiškė, kad val
dančioji partija yra nedemokratiška, pri
vilegijuota ir kad atėjo laikas tokią siste
mą pakeisti.

Sovietų Sąjunga turinti tas oačias kri
minalines ir iškrypimo problemas, kaip 
kapitalistinis pasaulis. Skirtumas tik toks, 
kad sovietinė bendruomenė, neturėdama 
jokios laisvės, verčiama nuduoti, kad ji 
yra pati geriausia pasaulyje.

Sovietinis socializmas esąs tik tušti žo
džiai, taikomi tiek saviškiams, tiek užsie
niečiams. Iš tikrųjų tai esąs valstybinis 
monopolizmas, kuriame valdžia dominuo
ja viso krašto ekonominį gyvenimą.

Vidaus pasų sistema suskirsto gyvento
jus klasėmis ir miestai turi pirmenybę 
prieš kaimą, o Maskva — pirmenybę prieš 
kitus miestus.

Zaharovas reikalauja įvesti kelių parti
jų demokratinę sistemą ir duoti daugiau 
laisvės privatiškai iniciatyvai. Jis panei
gia pasakas, kad Sovietų Sąjungoj išnyku
si klasinė sistema, nes komunistų partijos 
pareigūnai išnaudoju dirbančiuosius. Jie 
turį privačias sanatorijas, ligonines ir ki
tokias privilegijas.

Vakariečiai dažnai pavydėdavę Sovietų 
piliečiams, kad jie turį nemokamą gydy
mą. Bet dabar toks gydymas esąs ir dau
gely Vakarų valstybių, tik žymiai pigesnis 
ir geresnis.

Socializmas neatstovaująs nieko nauja 
Sovietų Sąjungoj. Jis esąs aukščiausia ka
pitalizmo forma, pralenkianti savo biuro
kratizmu ir nesugebėjimu JAV kapitalis
tinę santvarką.

Keliavimas Sovietų Sąąjungoj esąs su
varžytas: kaimiečiai negali palikti savo 
gyvenamų vietų, o miestiečiams neleidžia
ma išvykti iš Sov. Sąjungos. Tas vienodai 
liečia turistines keliones ir emigraciją.

Paklaustas, ar nesibijąs persekiojimo 
dėl tokių pareiškimų, Zaharovas atsakęs, 
kad jis asmeniškai tuo nesirūpinąs. Ta
čiau jis esąs susirūpinęs dėl savo šeimy
nos ir kitų giminių likimo.

proga pabrėžiame, kad lietuvių tauta, ne
paisant, kur jos sūnūs begyventų: Vilniu
je, New Yorke, Buenos-Airese, Londone ar 
Melbourne, vistiek bus sena garbinga lie
tuvių tauta, kurios vaikai nesigailėjo nie
ko savo garbingai tėvynei garsinti, kuri 
kuria savo dvasines ir medžiagines gėry
bes ne tiktai savo, bet ir visos žmonijos 
garbei bei gerovei.

Šiandien mes prisimename tą tragišką
ją naktį, kada tūkstančiai Kauno aerodro
me laukė atskrendant dviejų mūsų saka
lų, ir nesulaukė. Negailestinga giltinė už
tiesė „Lituanicai“ savo nelemtąjį šydą. 
Tačiau pro tą šydą tūkstančiais akordu 
prasiveržė galinga lietuvių tautos triumfo 
giesmė, kurios aidu tebegyvename ir gy
vensime visada.

M. I.

KAPASAKĖ GROMYKO
Taip burtas lėmė, kad pirmas kalbėto

jas Helsinkio konferencijoje buvo Sov. Są
jungos užsienio reikalų ministeris Gromy
ko. Vakariečių spauda jo kalbą laiko vi
siškai įmanoma. Pagrindiniai tos kalbos 
punktai yra šie:

1. Vakariečių reikalaujamas laisvas 
žmonių ir idėjų apsikeitimas Sov. Sąjun
gai nepriimtinas. Tai būtų kišimasis į ki
tu valstybių vidaus reikalus.

2. Naujoji Europa turi būti kuriama da
bartinių sienų ribose. Visokios kalbos apie 
sienų ir pelitinių sistemų pakeitimą būtų 
„mitimas pavojingomis iliuzijomis“.

3. Tarptautiniai santykiai turi būti pa
laikomi ir nesusipratimai sprendžiami tai
kiais metodais. Niekas neprivalo kištis į 
kitų vidaus reikalus. Pagrindinės žmogaus 
teisės ir laisvės, įskaitant religiją, visiems 
turi būti užtikrintos.

4. Neteikti jokios karinės, ekonominės 
ar politinės pagalbos kitiems kraštams, jei 
toji pagalba grėstų tarptautinei taikai ir 
saugumui.

5. Sovietų Sąjunga sutinka, kad Euro
pos kraštai painformuotų vienas kitą apie 
vykdomus kariškus manevrus ir atsiųstų 
savo stebėtojus. (Čia neįskaitomas kariuo
menės judėjimas ir papildymai).

6. Neturi būti jokių apribojimų pramo
nės ir prekybos srityse, nežiūrint kokiai 
politinei sistemai viena ar kita valstybė 
priklausytų.

7. Europos valstybių santykiai turi būti 
paremti tarpusavio pasitikėjimu. Politi
niai ir militariniai susigrupavimai turi 
pamažu išnykti.

8. Konferencijos komisijų darbas turi 
būti užbaigtas dar šiais metais. Metų gale 
turi susirinkti valstybių galvos konferen
cijos nutarimams pasirašyti. (Tai būtų di
džiausias istorijoj šios rūšies susirinki
mas, kuriame dalyvautų visi didieji — 
pradedant Monako kunigaikščiu, baigiant 
Popiežium).

LENKAI GRĮŽTA

LenWij emigracinė banga į JAV 19-20 
amžiaus sąvartoje pradėjo atsigręžti at
gal. Daugelis lenkų kilmės amerikiečių 
pensimnNų dabar perkasi Lenkijoje nuo
savybes \v grįžta apsigyventi. Pasirodo, 
kad už gaunamą JAV pensiją, pavertus 
ją į zlcw&Jj Lenkijoje paprastas darbinin
kas gyvena geriau, kaip fabriko direkto
rius lenkai

Tūlas Novackis „The Times“ dienraš
tyje savo gyvenimą maždaug taip nupa
sakoja. Jis su žmona nusipirko nedidelį, 
bet modemišką butą Varšuvoje už 4.300 
dolerių. Jo Js^nsdja esanti 150 dolerių per 
mėnesį. Už Šitą sumą dviem žmonėm 
Amerikoje e.\\\ labai sunku mėnesį pragy
venti. Iškeitęs į lenkų valiutą, jis gaunąs 
9.000 zlotų. Jis pragyvenąs beveik už 
1.000 zlotų pc.v mėnesį. Tokiu būdu jis 
galįs laisvai važiuoti atostogų, lankyti 
geriausius restoranus ir teatrus, pirktis 
vakariečių spatrdą ir žiemos mėnesius 
praleisti specialiose jūros kelionėse po 
šiltus kraštus.

Kadangi doleriai esą labai pageidauti
ni Lenkijoje, tai atsikeliantiems pensi
ninkams teikiamos namų įsigijimo leng
vatos. Jie galį pasilaikyti ir JAV piliety
bę, tačiau prieš atvykdami jau privalo 
apsirūpinti nuosava pastoge.

Taip kaip Lietuvoje prieš antrąjį pa
saulinį karą. O gal dar ir geriau.

MIRĖ KUN. PALTANAVIČIUS
Brisbanėje mirė lietuvis kunigas Leo

nardas Paltanavičius, gimęs 1905 m. Ang
lijoje. Nors jis visą laiką dirbo australų 
parapijoje, tačiau buvo žinomas kaip lie
tuvis kunigas.
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IJ ETŲ VIS
XXVn metaiLondonas, 1973 m. liepos 10 d.

GREIČIAU, KAIP VISI...

Londono universiteto lektorius Norman 
Davies „Guardian“ dienraštyje (birželio 
12 d.) išspausdino straipsnį apie Sovietų 
sportą. Jis sako, kad sporto supratimas So
vietų Sąjungoje dar tebėra paveldėtas iš 
Stalino. Tai reiškia, kad sportas ir politi
ka visada statomi šalia vienas kito. Panaši 
padėtis iš dalies yra ir satelitiniuose kraš
tuose.

Toks sporto išaukštinimas turi teigiamas 
ir neigiamas puses. Teigiama yra tai, kad 
valstybė kuria galimybes sportui kultyvuo- 
ti, ir tas sportas pasidaro visiems prieina
mas. Neigiamoji pusė — nuolatinė baimė 
ir jaudinimasis, kad kurioms nors rungty
nėms nepasisekus, nukentės valstybės au
toritetas, o dažnai ir sportininkai.

Pradėdamas leisti sportininkus į tarptau
tines rungtynes, Stalinas pareikalavo vi
soms sporto rūšims nustatyti minimalines 
normas ir paskelbė šūkį: „Greičiau už vi
sus, aukščiau už visus, toliau už visus“. 
Stalino dėsnis tebegalioja ir šiandien. Žais
damas su Maskvos „Dinamo“ anglų Arse
nalas tik po rungtynių patyrė, kad tai buvo 
valstybinė rinktinė. .Nesvarbu kokiais var
dais besivadintų, vistiek tarptautinėse 
rungtynėse dalyvauja tik viso krašto gerie
ji-

Toks rinktinių valstybinių komandų su
darymas, pasirodo, turi neigiamos įtakos 
viso krašto sportui. Į vieną krūvą sutelk
tieji geriausi žaidėjai nebeturi rimtų kon
kurentų ir nebesistengia.
Pralaimėjimas reiškia tragediją. O kartais 
ir kerštą. Manoma, kad Dubčekas gal būtu 
išvengęs savo nelaimingo likimo, jei čeko- 
slovakų ledo rutulio komanda 1968 m. ne
būtų įveikusi sovietų komandos ir jeigu iš 
to didelio džiaugsmo čekai nebūtų sunaiki
nę Sovietų konsulato Prahoje... Laimėji
mams ir pralaimėjimams visada suranda
mas politinis pateisinimas. Taip pvz., JAV 
pasisekimai Meksikos olimpiadoje buvo 
priskirti niekinamiems negrams, o Sovietų 
Sąjungos sėkmė Muenchene aiškinama 
sportininkų pasiryžimu laimtėi 50 aukso 
medalių, nes artėjo 50-tos Sovietų Sąjun
gos metinės.

Spotininkų privatiški prasikaltimai nuo 
viešumos yra slepiami. Kai geriausias spor
tininkas „duriančiu ožiu“ vadinamas 
Streltsovas 1950 m. buvo uždarytas už pa
sikėsinimą ir girtuokliavimą, niekas apie 
tai nežinojo. Nors satelitinėje Lenkijoj 
sportininkų „nuodėmės“ jau keliamos vie
šumon. Kai lenkų žiemos sporto komandos 
nariai Grenobly išpardavinėjo savo gražias 
avikailio uniformas, viešoji opinija nepa
gailėjo jiems botago.

Iš kitos pusės, negalima paneigti fakto, 
kad šių dienų rekordų ieškančiame pasau
ly gera sporto komanda 'kartais gali dau
giau iškelti valstybės vardą, kaip diploma
tinė veikla. Taip atsitiko su beveik užmirš
ta Rytų Vokietija olimpinėse žaidynėse.

Pačioje Sovietų Sąjungoje sportas gana 
dažnai sukelia tautines ambicijas ir net 
priešiškumus. Taip pvz., latviai ir lietuviai, 
būdami krepšinio meistrai, nerodo simpa
tijų rusams krepšinio rungtynėse. Tas pats 
atsitinka Ukrainoje žaidžiant futbolą. Savo 
metu rusų-armėnų futbolo rungtynės dėl 
žiūrovų priešiškumo turėjo būti visiškai 
nutrauktos.

KONFERENCIJA VYKSTA

Taip vadinamoji taikos konferencija, 
kurią 28 metus stabdė toks mažas reika
liukas — šaltasis karas —■ pagaliau prasi
dėjo. Skaitoma, kad tai yra didžiausias 
įvykis nuo Vienos Kongreso, kuris tvarkė 
Europą po Napoleono karų.

Deja, šitoji konferencija nepakeis Euro
pos sienų, nepertvarkys jos žemėlapio, nes 
tai jau yra atlikta tankų ir sutarčių pa
galba per paskutinį šimtmečio ketvirtį. 
Vienintelis dalykas, ką konferencija galės 
padaryti — patvirtinti dabar esamą padė
tį. kurią Maskva ir Vašingtonas jau yra 
sutarę. Pagrindinė priežastis tam patvir
tinimui jau yra pašalinta — Rytų ir Va
karų Vokietijos susitarė ir pripažino vie
na kitos savarankiškumą.

Vašingtonas ir Maskva, dėl savaime su
prantamų priežasčių, siekia sumažinti sa
vo įsipareigojimus Europoje. O tas sieki
mas pačiai Europai yra labai pavojingas. 
Kartą atitrauktos JAV karinės pajėgos, 
pavojaus atveju negalės taip greitai būti 

atgal sugrąžintos. Tuo tarpu Sovietų Są
junga turi pakankamai kariuomenės Eu
ropoje jos vakarinėms valstybėms nugalė
ti.

Sovietams konferencijoje graso kitos 
rūšies pavojus. Vakarų valstybės, ypač D. 
Britanija, reikalauja įrodymo, kad šalta
sis karas yra tikrai pasibaigęs, kad geleži
nė uždanga gali būti pakelta ir Berlyno 
siena nuardyta. Jie reikalaus šioje konfe
rencijoje laisvo žmonių, idėjų ir spaudos 
judėjimo iš Vakarų į Rytus ir atvirkščiai. 
O šitas judėjimas yra vienintelė priežas
tis, galinti priversti rusus pašalinti varž
tus nuo satelitinių valstybių. Ar tas rei
kalavimas sieks taip toli, kad paliestų ir 
Baltijos valstybes — parodys ateitis.

Netiesioginiai šitoji konferencija gali 
paveikti į Vakarų valstybių suartėjimą. 
Matydamos, kad Maskva ir Vašingtonas 
tiesia rankas per jų galvas. Vakarų vals
tybėse gali pabusti iki šiol slopinamas sa
visaugos instinktas.

Iš visa to atrodo, kad Helsinkio konfe
rencija senosios eros galutinai neužbaigs, 
bet ji tikrai pradės naują.

dm.

SeptifnioS
— Rumunijos prezidentas N. Ceausescu 

buvo pirmas satelitinių valstybių oficialus 
vizitorius Bonoje. Jis tarėsi daugiausia 
prekybos ir Helsinkio konferencijos reika
lais.

— Vienuolika Anglijos universitetų au
gina kanapes narkotikų tyrimo reikalams. 
Universitetų vardai laikomi paslapty.

— Kinijos diplomatiniuose sluoksniuose 
būkštaujama, kad JAV ir Sov. Sąjunga, 
Brežnevui viešint Vašingtone, pasirašė 
slaptą sutartį, nukreiptą prieš Kiniją.

— 55 procentai JAV gyventojų pasisakė 
niekada negirdėję apie Europos Ekonomi
nę Bendruomenę.

— Britų parlamente pasiūlyta nustatyti 
minimalinį atlyginimo dydį, kuris šiuo me
tu būtų ne mažesnis, kaip 24 sv. per savai
tę.

— Kinijoje išsprogdinta atominė bomba. 
Tai esąs priminimas Sov. Sąjungai ir JAV 
neskubėti pasidalyti pasaulio.

— Numatyta, kad spalio mėnesį bus at
naujintos ginkluotų pajėgų sumažinimo 
derybos Vienoje. Nato ekspertai tvirtina, 
kad rusai gabena į satelitinius kraštus 
naujas karines pajėgas, kad būtų iš ko su
simažinti.

— Prezidentas Nixonas atsisakė liudyti 
Watergate byloje.

— JAV uždraudė išvežti sojos pupelių 
alyvą, kurios labai daug sunaudojama Eu
ropoje.

— Kai kurie D. Britanijos muziejai dėl 
patalpų stokos laiko daugiau kaip pusę 
eksponatų sandėliuose.

— Sovietų Sąjungai protestuojant. Pie
tų Afrikos komandai neleista dalyvauti 
šių metų Henley Regatoje.

— Britų parlamente buvo diskusijos, 
kodėl Brežnevas nepakviečiamas į Londo
ną.

— Rytų Berlyno radijo pranešėja Rena
te Hubig su dukrele perbėgo į Vakarų Vo
kietiją.

— Pirmą kartą po penkių mėnesių 
Egipto kariuomenė apšaudė Izraelio lėktu
vus.

— Automobilių eksportas iš Japonijos ' 
Europą šiais metais padidėjo 21,9%, bet į 
JAV sumažėjo 15,2%. Anglija įsivežė 
38.805 japoniškus automobilius.

— V. Vokietija pakėlė savo markės ver
tę 5.5%. Tokiu būdu dolerio vertė pasida
rė tik 2,66 markės. Svaro santykis su vo
kiečių marke pasikeitė nežymiai. Jo ver
tė šiuo metu apie 6 DM.

— Bristoly nuteisti du vyrai, kurie slap
tai gabendavo į Angliją Azijos imigran
tus, imdami po 1.000 svarų už žmogų.

— JAV prezidentas reikalauja, kad ku
ro taupymo sumetimais amerikieičai su
mažintų greitį ir pirktųsi mažesnius auto
mobilius.

— Darbininkams sustreikavus, visiškai 
užsidarė Nottinghamo laikraštis „Guar
dian Journal“, kuris buvo leidžiamas su 
nuostoliais.

— Windsoro kunigaikščio našlė pardavė

LIETUVA ITALIJOS SPAUDOJE 
PASIKALBĖJIMAS SU S. LOZORAIČIU

Romos žurnale „III Cavour“ paskelbtas 
pasikalbėjimas su Lietuvos Diplomatijos 
šefu S. Lozoraičiu. Tame pasikalbėjime 
klausimų-atsakymų forma S. Lozoraitis iš
samiai nupasakoja Lietuvos ir Baltijos 
valstybių padėtį ir jos santykius su Sovie
tų Sąjunga.

Į klausimą, kokia yra dabartinė teisinė 
ir politinė Baltijos valstybių padėtis, S. 
Lozoraitis taip atsako:

„Iš visų čia paminėtų faktų seka, jog 
vadinamos Lietuvos, Latvijos itr Estijos 
sovietinės socialistinės respublikos tėra 
fikcija. Sovietų Sąjunga panaudoja šią 
fikciją užmaskuoti tikrajai padėčiai, tai 
yra, tų trijų valstybių karinei okupacijai, 
kuri yra įvykdyta ir palaikoma laužant 
tiek tų tautų valią, tiek tarptautinę teisę“

Romoje leidžiamas politinių studijų žur
nalas „Civitas“. Nr. 2, 1973 m. atspausdi
no platoką recenziją knygos „La repres- 
sione culturale in Lituania“. (Kultūros 
persekiojimas Lietuvoje). Knyga išleista 
Milane, Jaca Book.

Urbaia (Italija) „La Voce del Amore“ 
žurnalas patalpino straipsnį „La vita dei 
Lituani deportati in Siberia“ (Deportuo
tųjų lietuvių gyvenimas Sibire). Aprašy
damas gyvenimą okup. Lietuvoje, žurnalas 
paduoda drabužių ir maisto produktų kai
nas. uždarbius, rusifikaciją, religinį per
sekiojimą. Aprašydamas gyvenimą Sibire, 
pamini „Lietuvių kapines prie Sibiro 
tundros“, knygą, išleistą remiantis H. 
Tautvaišienės pasakojimais. (ELTA)

DIENOS
savo namus prie Paryžiaus už 260.000 sva
rų.

— D. Britanijos užs. reikalų ministeris 
sir Alec Douglas-Home liepos 2 d. sulaukė 
70 metų amžiaus.

— Sovietų lėktuvas TU-134 sudužo pa
sikeldamas Amman aerodrome Jordane. 8 
žmonės užmušti ir 79 sužeisti.

— Vokiečių industrialistas Krupp vėl 
gavo teisę gaminti ginklus.

— Vatikanas, vykdydamas savo „Papai 
Ostpolitik“, pasiuntė į Sov. Sąjungą spe
cialią delegaciją.

— Praėjusį šeštadienį vykęs saulės už
temimas buvo vienas pilniausių užtemi
mų per šimtą metų. Bet Anglijoje jis bu
vo menkai pastebimas.

— Bulgarijoje kariuomenė bandė nu
versti komunistų partijos vadą Živkovą. 
Vyksta griežtas valymas kariuomenėje.

— Per 6 mėnesius 30.000 D. Britanijos 
pramonininkų pareiškė norą užmegzti biz
nio santykius su Europos Ekon. Bendruo
menės kraštais.

—- Irake nuslopintas perversmas, kurio 
metu užmuštas gynybos ministeris Ham- 
mad Shehab.

— Vašingtone nušautas Izraelio karo 
attache padėjėjas Josef Alon. Įtariami 
arabų teroristai.

— Vezuvijaus slėny atkastas ugniakal- 
nio užlietas miestas Oplonti. Manoma, kad 
jis dingo nuo žemės paviršiaus 72 m. prieš 
Kristų.

— 900 austrų policininkų saugojo Kosi- 
giną, kuris praėjusią savaitę lankėsi Vie
noje.

— Rytų Vokietijos komunistų vadas 
Walter Ulbricht atšventė 80 metų sukaktį.

— Kaspijos jūros erškėtrai (žuvis, iš 
kurios ikrų gaunamas kaviaras) persikėlė 
prie Persijos krantų ir sovietus paliko be 
kaviaro. Pasirodo, jie bėga nuo užteršto 
vandens, kurį atneša Volgos upė.

— 46% Anglijos ligoninėse- dirbančiųjų 
gydytojų yra atvykę iš kitų kraštų, dau
giausiai buv. kolonijų.
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Atmintyje aštriai įsibrėžęs tragiškas Li- 
tuanicos likimas dalinai užtemdo tą didelį 
Dariaus ir Girėno entuziazmą ir ryžtą, 
kuris lydėjo skridimo paruošiamuosius 
darbus. Reikia prisiminti, kad tuo laiko
tarpiu, kai prasidėjo Lindbergh‘o bei ki
tų lakūnų pirmieji bandymai Atlantą nu
galėti oro keliu, Amerikoje taip pat siautė 
ekonominė depresija. į Lietuviams lakū
nams, neturint turtingų rėmėjų, skridimo 
finansavimas galėjo būti tiek pat vargi
nąs, kaip ir pati kelionė.

Transatlantinio skridimo mintis Stepo
nui Dariui kilo jau 1928 metais, bet prie 
įgyvendinimo arčiau buvo prieita tik 1932 
metais, po susitarimo su Stasiu Girėnu. 
Tais metais birželio 18 d. abu lakūnai su
dėtinai už 3.200 dol. nusipirko vartotą 
vienmotorį ir viengubų sparnų Bellanca 
tipo lėktuvą, kuris naujas būtų kainavęs 
16.000 dol. Transatlantinei kelionei, žino
ma, seno lėktuvo negalėjo užtekti. Pasiry
žimas Skristi į Lietuvą buvo pagarsintas 
Amerikos lietuvių tarpe, o įvairiose vieto
vėse buvo sudaryti skridimui remti komi
tetai su centru Čikagoje. Iš to laiko at
spausdintų formuliarų matyti, kad fondo 
globėjais buvo čikagiškiai A. Kalvaitis, 
H. J. Vaičiūnas, K. Gugis, J. Krotkus ir 
L. šimutis. Pinigų rinkime daug gelbėjo 
ir patys lakūnai: per komitetus jie ruošė

MAIRONIS

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ 
Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais, tamsiais kaip dūmais, 
Dengia!.. Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas!
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas,
Iš debesų tenušvis...
Norėtum brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kai Vilnius buvo mums kaip akis,
Kai švietė jis
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta griaudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai juk mainos: slėgė pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

KELIONĖ Į ANGLIJĄ
Stovykloje maitinomės iš bendro katilo. Mais

tas buvo blogas ir to paties mažai gaudavome. Jo 
teko ieškoti už stovyklos sienų. Kad turėtume kame 
virti, grįžau į Oldenburgą ir atsivežiau ten paliktus 
puodus. Tuo pačiu žygiu dar buvau užsukęs į „Mū
sų Dienų“ redakciją. Papasakojau, kokia stovykloje 
yra tvarka ir prisiminiau, kad kartu į Angliją važiuo
ja ir gen. J. Černius su šeima. Gave naujų žinių, jie 
tuoj paskelbė laikraštyje. Kai grįžau į stovyklą, te
ko rūpintis, kur gauti papildomo maisto. Šioje sto
vykloje išgyvenome apie porą savaičių, t.y. nuo bir
želio 23 iki liepos 7 d. Visus formalumus atlikome 
pirmomis dienomis. Tai vėliau tik poilsiavome ir 
Jaukėme tos dienos, kada galėsime pajudėti į toli
mesnę kelionę. Per tą laiką prisirinko pilna stovyk
la žmonių.

Aprašant stovyklos gyvenimą, dar tenka prisi
minti ir ekskursiją Veserio upe. Iš vietinės stoties 
važiavome traukiniu iki Wunstorfo. Persėdome į 
kitą traukinį ir per Haste atvažiavome į Hameln. 
Vėliau sėdome į garlaivį ir Veserio upe atvažiavome 
į Steimmule. Po gero poilsio grįžome atgal ir nakvo
jome N. Domik ukrainiečių stovykloje. Kitą dieną 
vėlai vakare per Hannoverį sugrįžome į savo stovyk
lą.

Liepos 5 d. buvo numatytas perkėlimas į Seed- 
orfo stovyklą. Bet teko atidėti kitai dienai, nes dau
guma žmonių buvo išvykę atostogų ir dar negrįžę.

Liepos 6 d., sekmadienį, iš ankstyvo ryto mus 
prižadino vokiečių dūdų orkestro garsai. Tai buvo 
mums suruoštas atsisveikinimo koncertas.

Liepos 7 d. kėlėmės trečią valandą ryto ir pasi- 
ruošėme kelionei. Gavome 18-kos vagonų traukinį. 
Vietos buvo pakankamai mums ir daiktams. Išva
žiavome 6 vai. ir Seedorfą pasiekėme 14 vai.

Sedeorfe kadaise buvo didelė ir veikli pabaltie- 
čių stovykla. Pirmieji lietuviai šioje stovykloje bu

LITUANICA PRIEŠ 40 METU
lietuvių aviacijos dienas, demonstravo nu
sipirktą lėktuvą ir už visiems prieinamas 
sumas skraidino žiūrovus. Tos aviacijos 
šventės iš tiesų gal buvo daugiau pana
šios į Amerikoje populiarias „barnstor
ming“ parodas, tai yra, į visokių oro triu
kų išdarinėjimą, nes tik tokiu būdu buvo 
galima pritraukti stebėtoju, kurie ir pa
tys stokojo pinigų.

Aviacijos dienas ir šalpos rinkliavas 
Darius ir Girėnas pradėjo nuo Čikagos ir 
per didesnes lietuvių vietoves tęsė link 
New Ycrko, iš kur turėjo prasidėti svar
bioji kelionė. Ne visi atgarsiai lietuvių 
tarpe buvo pozityvūs. Nors daugelis prita
rė lakūnų žygiui, buvo ir tokių, kurie į 
planus žiūrėjo kaip į nesąmonę arba juose 
įmatė paprasčiausią pasipinigavimą. Šita 
atmosfera puikiai atsispindi Dariaus ko
respondencijoje, kurioje jis bando ir in
formuoti visuomenę, ir užkirsti kelią ne
pagrįstiems gandams, ir išlaikyti šiltus 
santykius su planų rėmėjais. Gana tipiš
kai Skamba iki šiol dar niekur neskelbtas 
laiškas geram prieteliui J. Valaičiui, 
Brooklyn'o „Vienybės“ redaktoriui:

„Wilkes-Barre, Pa., Spalių mėn. 20 d./ 
1932.

Brangus Kolega:
Malonėk paskelbti Vienybėje, kad jau 

vo apgyvendinti 1946 m. kovo mėn. Juos atkėlė š 
Montgomery vardo stovyklos Doerverdene. Priklau
sė UNRRa Team 295 ir vadovavo belgas J. Dubois. 
Šios stovyklos lietuviai atliko didelį kultūrinį ir vi
suomeninį darbą. Veikė mokytojų kursai, gimnazi
ja, pradžios mokykla, „Aušrinės“ choras ir k. Ėjo 
laikraščiai: Aktualios Informacijos, Žingsniai, Auš
ros belaukiant, Kirvarpa ir k. Stovyklos tautinis ko
mitetas išleido lietuviškų pašto ženklų komplektus 
ir blokus. Tai buvo specialios laidos, pažyminčios 
gyventas vietoves: Hassendorf, Montgomery ir See- 
dorf.

* * *

Atvažiavę į šią stovyklą, buvusių senųjų gyven
tojų beveik neradome. Buvo palikta tik tąrnautojai. 
Dar veikė lietuvių paštas, kuriame gaudavome nu
sipirkti lietuviškų laikraščių. Radome krautuvę, ku
rioje buvo truputis smulkių prekių ir obuolinio vy
no. Veikė J. Vainausko vadovaujama medžio dro-

Rašo

V. VYTENIETIS

žinių dirbtuvė, kurioje galėjome nusipirkti gražių 
lietuviškų rankdarbių.

Seedorfe apgyvendino mediniuose barakuose 
ir atskyrė moteris nuo vyrų. Buvo nustatytas laikas, 
kada vyrams galima eiti į moterų, o moterims į vy
rų barakus. Gulėjome ant kariškų sanitarinių neštu
vų eilėmis suklotų ant grindų. Visą kitą patalynę 
naudojome savo. Tai buvo gulėjimas, kokį pavaiz
davo rašytojas J. Jankus savo romane „Naktis ant 
morų“. Maistą čia davė žymiai geresnį ir jeigu ko 
trūko, tai lengviau gaudavome nusipirkti. Tai buvo 
paskutinė mūsų pereinamoji stovykla Vokietijoje.

Buvo nusistovėjusi taisyklė, kad sudarant gru 
peš, pirmasis numeris automatiškai tampa grupės 
vadovu. Jis visuomet stovi priekyje, o už jo rikiuoja
si kiti grupės vyrai Mūsų grupės vadovu buvo O. 
Vilkas. Jaunas vyras ir gerai mokąs vokiečių kalbą. 
Bet kai jį laikinai sulaikė, tai netekome grupės vado
vo. Du pirmieji vyrai iškrito iš grupės, ir vadovo pa
reigos siūlomos man. Bet aš jau galėjau atsisakyti 
ir nesutikau. Tuomet grupės vadovu išsirinkome Z. 
Orvidą.

(Bus daugiau)

organizuojama Aviacijos Diena Detroit 
Mich, lapkričio mėn. 6 d. sekmadienį. Bu
vau Soranton ir dar surinkom $110, taip 
kad viso Scranton jau turima $537. Ne
blogai. Scrantoniečiai labai užsigavę M... 
(pavardę išleidžiame. Red.) straipsniu. 
Patarčiau patalpinti laikrašty ir Komiteto 
pirmininko L. Savickio atsakymą, nes tuo 
būdu palaikysite senus draugus, labai 
iširdę. Ačiū už taip širdingai teikiamą vie
tą Vienybėje. Labų dienų visiems nuo vi
sų.

Steponas Darius.“

Pagal oficialius dokumentus iš aviaci
jos švenčių buvo surinkta 8.456,31 dol., 
prie kurių lakūnai pridėjo savo paskuti
nius pinigus (skrisdami į Lietuvą, jie abu 
kartu turėjo vos 17 dol.). Buvo perstaty
tas lėktuvas, įdėtas naujas motoras ir 
įmontuoti keli ilgai kelionei reikalingiau
si prietaisai. Po tekio atnaujinimo lėktu
vo vertė jau buvo apie 25.000 dol., bet jis, 
toli gražu, dar nebuvo pilnai aprūpintas. 
Pavyzdžiui, dar reikėjo geresnio propele
rio. Reikalingiems pinigams sutelkti buvo 
sumanyta lėktuvu į Lietuvą vežti laiškus, 
už kuriuos siuntėjas mokėtų po 2 dol. Ta
čiau ir čia pasisekimas buvo menkas. Iš 
atspausdintų 1.000 vokų tik nedidelis pro
centas buvo parduotas, taip kad iš even
tualiai vežtų 700 vokų, didoka dalis buvo 
pačių lakūnų adresuoti Lietuvos Aero 
Klubui Kaune. Keletą savaičių prieš skri
dimą tuo pačiu finansavimo tikslu Lietu
vos Konsulas New Yorke sutiko perspaus
dinti 500 serijų Lietuvos oro pašto ženklų, 
dedant 'ant jų Įrašą „Darius-Girėnas, New 
York-1933-Kaunas“. Tokios penkių ženklų 
serijos buvo pasiūlytos filatelistams ir 
plačiajai publikai po 5,90 dol., bet dėl ne
pakankamų skelbimų ir jų nebuvo daug 
parduota. Betgi propeleris, kainavęs 224 
dol., buvo nupirktas, šiandien ir šie vokai 
ir perspausdinti ženklai yra tapę tarptau
tinės filatelijos retesniais objektais: vo
kai kainuoja apie 60-80 dol., o perspaus
dintų ženklų serija 125-175 dol.

Ekonominiai trūkumai, lydėję paruošia
muosius darbus, ženklino ir pačią kelio
nę. Net skridimo data buvo nustatyta la
bai staigiai, iš vakaro ar apie vidurnaktį, 
sužinojus, kad po keletos valandų išskris 
kitas lakūnas, Wiley Post, kuris buvo pa
siryžęs pirmas solo apskristi apie pasaulį. 
Kadangi Wiley Post turėjo turtingesnių 
rėmėjų, buvo galvojama, kad jis lengviau 
gali prieiti ir prie meteorologinių žinių 
apie atmosferines sąlygas virš Atlanto.

Nutarus skristi, mechanikai V. Jesulai- 
tiis ir Ferrari paruošė lėktuvą, o jaunas 
pagalbininkas Valentine Comeskey (Ka
minskas) galvotrūkčiais nuvažiavo į 
3roklyno paštą suštampuoti Lietuvon ve
žamus laiškus (leidimas iš JAV pašto de
partamento jau buvo gautas anksčiau). 
Lakūnai, kurie belaukdami geresnio oro 
buvo apsistoję Half Moon hotelyje Cooney

SU LIETUVIAIS
BRAŽINSKŲ BYLA VĖI ATIDĖTA

Ankaros teismas gegužės 29 d. posėdyje 
Prano ir Algirdo Bražinskų bylą vėl atidė
jo iki liepos 6 d. Algirdas Brazinskas-Bal- 
tas kalėjime parašė 14 eilėraščių rinkinį 
„Už mylimą Baltiją“, kuri neseniai Niu
jorke išleido Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Richmond Hill skyrius, iliustra
vo dadl. J. Bagdonas.

„AIDAI“ APIE „PRADALGĘ“

„Aidų“ (Nr. 3) žurnale V. Kulbokas Ni
dos išleistą Aštuntąją Pradalgę laiko lyg ir 
savotišku literatūros žurnalu. Autorius api
būdina kiekvieną Aštuntoj Pradalgėj savo 
kūrybą pateikusį autorių. Mums daugiau 
rūpi Europos rašytojai.

VI. šlaito „Musės ant lango“ — prasmin
gas apmąstymas gyvenimui rudenėjant. Ža-

Island, pakilo kelionei 1933 m. liepos 15 d. 
11.25 vai. iš Floyd Bennet aerodromo 
Brooklyne, prie New Yorko. Kadangi lėk
tuvas buvo nedidelis, benzino ir alyvos 
buvo galima paimti ne kiek daugiau, kaip 
reiktų skridimui iki Kauno. Kelionei, kuri 
turėjo užsitęsti apie 40 vai. (nes lėktuvo 
vidutinis greitis buvo tik 120 mylių per 
valandą), lakūnai pasiėmė 18 apelsinų, 12 
obuolių, 2 bonkutes pieno tablečių, juodos 
kavos, keptą viščiuką ir galoną vandens. 
Benziną ir alyvą dovanojo du New Yor
ko lietuviai prekybininkai.

Tačiau lakūnai neturėjo nei radijo, nei 
parašiutų, ir tai, tur būt, nulėmė skridi
mo tragišką užbaigą. Lituanica nukrito 
Vokietijoje prie Soldino, apie 80 mylių į 
šiaurės rytus nuo Berlyno. Tai atsitiko 
1933 m. liepos 17 d., 0.36 vai. ryto, ore iš
buvus 37 vai. 11 min. Iki Kauno dar buvo 
likę 404 mylios (apie 650 km.).

Apie tragiško galo priežastis netrukus 
pasklido visokių gandų, įskaitant ir spėji
mą, kad lėktuvas buvęs pašautas. Lietu
vos vyriausybė sudarė tyrimo komisiją 
(pirm. pik. A. Gustaitis, nariai inž. mjr. 
Gavelis, mjr. Reimontas ir kpt. Morkus), 
kuri betgi nustatė, kad katastrofa įvyko 
dėl sunkių atmosferinių sąlygų, prie ku
rių prisidėjo ir motoro veikimo defektai. 
Iš tiesų, paties Dariaus dienyne buvo tok
sai įrašas: „Apleidžiant Amerikos žemy
ną oras buvo gražus... Netoli Europos su
tikom audrą...“ Tą patį paliudijo ir tuo 
metu Europon skridęs Wiley Post; pasak 
jo, virš Atlanto jis pakliuvo į labai stiprų 
vėją bei šlapdribos audrą ir taip prarado 
3 valandas skridimo laiko.

Audrą pergyveno ir Lituanica, bet jos 
lakūnai ryžtingai mėgino pasiekti kelio
nės tikslą — Kauną. Vienu laiku atėjo 
kritiškas momentas, bet, kaip minėta, jie 
neturėjo nei parašiutų, nei radijo. Atro
do, kad bandymas nusileisti vidurnakčio 
metu vyko vartojant paprastą baterijinę 
lemputę. Lyg simboliškai, lemputė dar de
gė, kai buvo atrasta sudužusi Lituanicai

vdn.

Kiek laiko teks čia išbūti nežinojome. Be to, dar 
prieš akis buvo patys svarbiausieji patikrinimai. 
Atsimenu, radome, rodos, iš Austrijos atvežtą vien
gungių vyrų transportą, jau tris mėnesius laukiantį 
išvažiavimo. Per tą laiką pritrūko pinigų, tai eidavo 
į mišką, rinkdavo uogas ir jas pardavinėdavo. Bet 
mus lydėjo laimė ir Seedorfe buvom neilgai — apie 
12 dienų.

Antros dienos rytą gavome įsakymą vykti pas 
gydytoją patikrinti sveikatos. Išsirikiavome prie du
rų ir laukėme mūsų grupei tikrinti paskirto daktaro. 
Prasidėjus tikrinimui, paaiškėjo, kad mums yra pa
skirtas lietuvis daktaras R. Trumpauskas. Jis tuo 
laiku ėjo Seedorfo Pabaltiečių ligoninės vedėjo pa
reigas. Lietuvoje buvo kariuomenės gydytoju. Mū
sų grupės pirmasis numeris laikinai sulaikomas nuo 
išvažiavimo ir siunčiamas patikrinimui į ligoninę. 
Jis karo metu buvo sužeistas į krūtinę, tai daktarui 
kilo neaiškumas, gal kartais gali būti sužaloti plau
čiai. Antras numeris priimamas, bet kai sulaiko jo 
brolį tai ir jis atsisako važiuoti iki paaiškės tyrimo 
rezultatai. Atėjo eilė trečiajam numeriui — būtent, 
man. Pirmas žvilgsnis — ar neturiu žymesnių kūno 
sužalojimų. Patikrina akis, krūtinę ir slepiamus kū
no organus. Ir išgirstu sprendimą: tinkamas važiuo
ti darbams į Angliją. Iš mūsų grupės du laikinai su
laikomi plaučių peršvietimui ir vienas savanoriška/ 
susilaiko iki paaiškės rezultatai. Visi kiti tinkami.

PASAULYJE
vus senio egoisto — ežio sugretinimas yra 
lyginamas su seno malūno ratu. Mieli pos- 
mai apie senio ir vaiko laiką, šitie senstam 
čios širdies atvėrimai geriausia jo poezija.

Z. Tenisonaitė turi daug ir įvairių įspū. 
džių, gražiai pažaidžia žodžiais. Bet skai. 
tant nesužadina atgarsio — trūksta žings. 
nelio tarp realiųjų vaizdų ir asmeninio poe
tinio jų išgyvenimo.

K. Barėno „Onos Karutienės misija“ yra 
gyvas tremtinio „dūšios“ gabalas — patrio. 
tės portretas. Tai paniekinto, nuskriausto 
žmogaus pastangos išaukštinti sutryptą tė
vynę.

Ed. Cinzas —dar vienas gabus prozinin
kas po K. Almeno. Čia naujiena — lietuvis 
rašytojas duoda kitos tautos, belgų, gyveni, 
mo iškarpą, praturtindamas mūsų literatu-' 
rą. Keliais brūkšniais tapo gyvus, įstrin
gančius žmones, sudomina moderniosios 
medicinos stebuklais ir rehabilituoja Kli
šos „Pelenuose“ paniekintus daktarus, pa
rodydamas, kad ir jie žmonės.

Pranas Milašius — naujas literatūra 
veidas. Turi ką pasakyti turtingu žodžiu 
ryškiais vaizdais, vidine šilima apgobtais 
žmonėmis. Jo „Žemčiūgų karoliai“, „Saus
ra ir lietus“ tai sodrūs paveikslai iš Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos paribio gyveni
mo.

SHARKEY-ŽUKAUSKAS

„Los Angeles Times“ paskelbė straipsnį 
apie buv. lietuvį boksininką Juozą Žukaus 
ką-Sharkey. Jame sakoma, kad Sharkey at
rodąs kaip 50 metų vyras, nors iš tikrųjų 
jis jau daugiau kaip 70. Jo mėlynos akys 
esančios giedrios, mintis greita, sveika lie 
tuviška prigimtis jam neleidžianti pasenti.

Pradėdamas boksininko karjerą, J, Žu
kauskas turėjęs pakeisti pavardę, nes jo 
lietuviškos pavardės niekas neištarsiąs. Jis 
ilgai galvojęs, kol pasirinkęs kombinaciją 
iš kitų dviejų boksininkų, Jack Dempsey ir 
Tom Sharkey. Nutaręs pasivadinti Jack 
Sharkey. Tokiu vardu jis ir dabar tebėra 
žinomas.
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ASMENIŠKAS PASAULIS

Neįmanoma mums rūpintis viso pašau-! 
lio reikalais ir padėti visiems žmonėms 
laimingai irtis per gyvenimo vandenynus. 
Mes turime kitą, daug mažesnį už plane
tos Žemės pasaulį, bet ne menkiau sudė
tingą, pilną politinių, ekonominių ir reli-i 
girnių konfliktų; daugiau kenčiantį, negu Į 
besidžiaugiantį; labiau skurstantį, negu: 
pasiturintį; besiveržiantį į laisvę, bet nuo
lat tramdomą sąžinės; pilną agitatorių — į 
pagundų ir pigių viliojimų; apsuptą prie
šų —iš vidaus ir išorės.

Tai mūsų asmeniškas pasaulis. Tai mes Į 
patys. Bendrojo pasaulio veide mes esame į 
arba tamsios dėmės, arba sveikos ląstelės. 
Nuo atskirų pasaulių sveikumo priklauso, 
ir viso pasaulio sveikumas. Atskiro pašau- Į 
lio bėgimas nuo Dievo prie Nieko yra viso' 
pasaulio nelaimė. Atskiro pasaulio gėrio■ 
atstūmimas yra viso pasaulio pasirinki
mas pikto. Todėl didžiausia klaida būtu 
sakyti: mano asmeniškas gyvenimas netu
ri reikšmės ir įtakos į bendrojo pasaulio 
reikalus. Vienas kūno narvelis, užsikrėtęs 
bacila, susargdina ir užnuodija visą orga
nizmą.

Žmogaus asmeniškas pasaulis nėra pri. 
puolamas, iš -aukšto primestas, kurio jau 
negalima nei pakeisti, nei pakreipti kitu 
keliu. Žmogus savo pasaulyje yra laisvas 
šeimininkas. Tiesa, tremtis, vargai, ligos, 
ir kitokį skaudūs gyvenimo spygliai nėra; 
mūsų laisvai pasirinkti. Bet ir tie visi ne-, 
malonūs dalykai turi savo vertę, jei iš
mintingai panaudojami. Jie gali tapti 
brangiomis priemonėmis savąjį pasaulį 
praturtinti ir ištobulinti.

Kaip krikščionys, žinome, kad mūsiiį 
tvarkymosi ir elgimosi pavyzdžiu yra Jė- 
žus Kristus. Nelengva jį sekti. Sunku jo', 
kryžių vilkti. Bet Bažnyčia turi priemonių 
žmogui padėti, kad jis nepailstų savąjį pa-į 
šaulį betvarkydamas ir betobulindamas. 
II-sis Vatikano s-mas gana aiškiai mums 
primena, kad „krikščioniškojo gyvenimo 
negalima nieku pakeisti“. Tikėjimas, viltis 
ir meilė turi būti ir likti mūsų asmeniškoj 
jo gyvenimo pamatais. Tik ant tokio pa
mato galima statyti ir užbaigti visuomeni
nę, šeimyninę ir asmenišką gerovę. Tie 
trijų aukštų pamatai neturi likti paslėpti, 
bet rodomi viešai kitiems, kuriems rūpi vi
so pasaulio labas. Tai didelis darbas.

„Teatsimena“, sako susirinkimas, „visi, 
kad jie ...laisvu pasišventimu darbams ii 
vargmas, tapdami panašūs į kenčiantį 
Kristų, siejasi su visais žmonėmis ir visa, 
tai gali paaukoti pasaulio gerovei“.

Manosios avys klauso mano balso, sako 
Viešpats; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui 
mane.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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VILNIUS PAŠTO ŽENKLUOSE
Šiais metais minima 650 metų Vil

niaus įkūrimo sukaktis. Ta proga de
dame šitame ir kitame „E. Lietuvio“ 
numeryje V. Vyteniečio rašinius, tu
rinčius ryšio su Vilniumi. Lauksime, 
kad ir daugiau skaitytojų Vilniaus te
momis parašytų. Red.

Šiemet minime Vilniaus įkūrimo 650 m. 
sukaktį. Mūsų laikais Vilniaus vardas ir 
jo žymesnės vietovės buvo įamžintos ir 
pašto ženkluose. Tokių ženklų išleido Lie
tuvai, Lenkija, S. Rusija ir kitos valstybės. 
Pirmiausia susipažinkime su Lietuvos iš
leistaisiais pašto ženklais.

Pirmieji nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklai buvo išleisti Vilniuje 1918 m. gruo
džio mėn. pabaigoje. Laidą sudarė du ženk
lai 10 ir 15 skatikų vertės. Tai buvo pa
prasti balti popieriukai, kurių pakraščiai 
apvedžioti ovaliniais skrituliukais. Vidu
ryje ženklo įrašas: „Lietuvos pasta“ ir 
ženklo kaina. Šie ženklai jau yra didelė re
tenybė ir juos kartais galima pamatyti tik 
pašto ženklų parodose. Tais metais Vilniu
je buvo išleista panaši ir antroji laida, ku
rią sudarė šeši p. ženklai. Abidvi laidos 
spausdintos M. Kuktos spaustuvėje.

1920 m. vasario 16 d., minint Lietuvos 
nepriklausomybės 2 metų sukaktį, buvo iš
leista jubiliejinė laida, kurią sudarė 11 p. 
ženklų. Tos laidos 5 auksinų vertės ženkle 
matosi Vilniaus Gedimino pilis ir jos vir
šuje Lietuvos Vytis. Ši serija Lietuvos paš
tuose buvo pardavinėjama tik 3 dienas, tai 
irgi jau yra didelė retenybė.

1920 m. rugpiūčio 23 d. išleista Steigia
mojo Seimo susirinkimui paminėti laida. 
Tos laidos 40 ir 80 skatikų vertės ženkluo
se yra Vilniaus įkūrėjo DLK Gedimino at
vaizdas.

1932 m. išleista pirmoji „Lietuvos Vai
ko“ draugijos laida. Šios laidos trijuose 
Skirtingos vertės ženkluose yra įamžinta 
Vilniaus Katedra.

1934-35 m. buvo išleista kasdieninės 
apyvartos ženklų laida. Šios laidos du skir
tingos vertės ženklai papuošti Vilniaus ir 
Kauno miestų herbais, kuriuos saugoja se
novės karžygis.

1968 m„ minint tremtyje Lietuvos nepri
klausomybės 50 m. sukaktį, šitas ženklas 
ir dar kai kurie kitų laidų, buvo perspaus
dinti aukso spalvos skaitlinėmis „1918- 
1968. 50“. Perspausdino Amerikos Lietu
vių Filatelistų Draugija „Lietuva“. Per
spausdinimui buvo gautas oficialus leidi
mas.

1939 m. sausio 15 d. išleista Lietuvos ne
priklausomybės 20 m. sukaktuvinė laida. 
Šios laidos 15 ir 35 et. piešiniuose matosi 
Lietuvos Taryba, ir dr. J. Basanavičius 
skaito Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Tarybos nariai aktą pasirašė :r 
paskelbė Vilniuje.

Kartu buvo išleistas ir jubiliejinės laidos 
blokas. Jame yra du ženklai: 35 et. — Lie
tuvos Taryba ir 60 et. — Prezidentas A. 
Smetona.

1939 m. atgavus Vilnių, ši sukaktuvinė 4 
p. ženklų laida buvo perspausdinta Gedi
mino stulpais ir įrašu: „Vilnius 1939-X- 
10“.

1939 m„ kai Vokietija okupavo Klaipėdą, 
ši ąlaidą perspausdino įrašu: „Memelland 
ist frei“, ir apatiniame kampe atspausdino 
išsišakojusį elnio ragą.

1940 m. kovo 15 d. išleista Lietuvos 
neutralumo laida. Piešiniuose yra Gedimi
no pilis Vilniuje ir legendarinis Vilniaus 
geležinis vilkas. Dar tenka priminti, kad 
ši laida ir keletas kitų laidų ženklų, 1940 
m. rugpiūčio 21d. rusiškųjų okupantų bu
vo perspausdinta gėdos įrašu: „LTSR 1940 
VII 21“.

KITI RAŠO
„Draugas“ (Nr. 128) įsidėjo Baltimorė- 

je leidžiamo „The Sun“ laikraščio kores
pondento M. Parks pasakojimą iš Pabalti
jo kraštų, ką gyventojai galvoja apie so
vietų okupaciją.

„Rygoj sutikta rusaitė pakalbėjo taip, 
kaip rusaitė: „Liaudis nuvertė buržuazinę 
vyriausybę“, ir t. t. Taline rimto veido, pa
gyvenusi, aukštosios klasės inteligentė, sa
kė: „Rusai atėję mūsų vadus suėmė, iš
siuntė į Sibirą arba labai paprastai — nu
žudė. Paskelbė rinkimus, bet rinkimų duo
menys slaptuose raiteliuose buvo žinomi 
dar prieš balsavimus.“

Vilniuje korespondentas kalbėjosi su 
Genriku Zimanu, „Komunisto“ redakto
rium. Pagal jo teoriją, Lietuva negali būti 
izoliuota nuo Europos, ir „1940 metais bu
vo tik dvi išeitys: laukti, kol užims Hitle
ris, arba dėtis su sovietais“. Zimanas ta
čiau pripažįsta, kad Lietuvoj diskutuoja
ma ir teigiama, jog jei Lietuva būtų ne
priklausoma, būtų daug didesnė pažanga. 
„Jie tik nežino istorijos ir ignoruoja poli
tinę situaciją: Hitleris nebūtų leidęs lais
vos Lietuvos.“ Daugiau jis nieko nepasa
kė ir negalėjo pasakyti, bet jo užuomina 
kiekvienu atveju įdomi. Tas pats Zimanas 
apie rusus kalbėjo, kad jie „revoliucijos 
neeksportuoja, bet tik viską daro, kad kiti

1940 m. gegužės 6 d. išleista tiesioginė 
Vilniaus atgavimui paminėti laida, suside
danti iš trijų ženklų. Piešiniuose: Vilniaus 
miestas, Vilniaus įkūrėjas DLK Gedimi
nas ir Trakų pilis. Kartu buvo išleistas ir 
jubiliejinis blokas, kuriame atspausdinti 
visi 3 ženklai. Bloko viršuje data „1323- 
1939“ ir Gedimino stulpai. O apačioje auk
so spalvos lotyniškas įrašas: „URBS VIL
NIUS METROPOLIS LITUANIAE RECU- 
PERATA“ (Vilniaus miestas, Lietuvos 
sostinė, atgauta).

1941 m. birželio 22 d., prasidėjus vokie- 
čių-rusų karui, kai kuriose Lietuvos vieto
vėse su miestų pavadinimais buvo per- 
perspausdinti bolševikinia i pašto ženklai. 
Tokie ženklų perspausdinimai buvo pada
ryti ir mūsų sostinėje su įrašu „Vilnius“.

Vilnius nebuvo pamirštas ir oro pašto 
ženkluose. 1921 m. rugpiūčio mėn. išleisto
je laidoje, 5 auksinų vertės ženklo piešiny
je Vilniaus Gedimino pilis ir virš jos 
skrendantis lėktuvas.

1926 m. išleista eilinė oro pašto laida, 
susidedanti iš pašto ženklų. Jų piešiniuose 
Gedimino pilis ir skrendanti kregždutė.

1932 m. liepos 23 d. išleista pirmoji „Lie
tuvos Vaiko" draugijos oro pašto laida. 
Penkių ir dešimties centų vertės ženkluose 
atspausdintas Lietuvos žemėlapis su oku
puotos Lietuvos dalimi ir Vilniumi.

1932 m. gruodžio 6 d. išleistoje „Lietu
vos Vaiko" draugijos oro pašto laidoje, 60 
et. vertės ženkle yra Vilniaus įkūrimo pie
šinys.

Be to, Vilniui Vaduoti Sąjunga dar leido 
su Vilniaus vietovių vaizdais laiškams vo
kus ir rinkliavinius ženkliukus.

Gyvenant tremtyje, įvairios organizaci
jos atspausdino su Vilniaus vaizdais vokų 
ir laiškams popieriaus. Šioje srityje neat
siliko ir lietuviai skautai, kurie įvairiomis 
progomis išleido gražių vokų ir ženkliukų.

Šiomis dienomis mane pasiekė naujas 
sukaktuvinis Vilniaus vokas, išleistas lie
tuvių filatelistų Amerikoje. Voko kairiaja
me kampe Vilniaus miesto ženklas, o apa
tiniame kampe Lietuvos Vytis. Įrašas: Vil
nius 1973, 650 Years Since Gediminas 
Founded Vilnius Metropolis of Lithuania.

Šių metų pradžioje Sovietų Sąjunga taip 
pat išleido 10 kap. sukaktuvinį Vilniaus 
pašto ženklą su miesto vaizdu bei Gedimi
no pilimi. Bet ant Gedimino pilies plevė
suoja tarybinė vėliava.

V. Vytenietis

NAPOLEONAS — BALTIJA — AMERIKA

Tokiu vardu Vincas Trumpa parašė isto
rinę knygą, kurią neseniai išleido Algiman
to Mackaus Knygų Leidimo Fondas.

„Pirmoji mintis rašyti šią istoriją atsi
rado seniai. Savo laiku studijuodamas Pa
ryžiuje, turėjau progos susipažinti su Na
poleono konsulu Karaliaučiuje ir Klaipėdo
je pranešimais iš 1808-1812 m., kurie buvo 
saugojami Užsienio reikalų ministerijos ar
chyve. Tie pranešimai buvo gyvas liudinin
kas, kad Napoleono kontinentalinė sistema 
veikė Baltijoje.“ Taip rašo autorius savo 
įžanginėse pastabose.

Vėliau jis dar susipažinęs su jo temą lie
čiančia medžiaga Vašingtono Valstybinia
me archyve ir Kongreso 'bibliotekos rank
raščių skyriuje.

Apie tikrąją veikalo vertę pasisakys is- 
torikai-specialistai. Žiūrint eilinio skaityto
jo akimis, tai yra gražus lietuviškas indė
lis į labai gausią Napoleono ir jo laikų lite
ratūrą.

Knygos aplankas Vytauto O Virkau. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Kaina (pažymėta tik aplanke) 6 doleriai.

elementai, iš užsienio, nemėgintų impor
tuoti į Lietuvą kontrarevoliucijos.“

Kitame numeryje tas pats „Draugas“ 
įsidėjo Prano Razmino straipsnį „Lūšnelės 
ilgesys“. Jame taip pat liečiami santykiai 
su tėvyne ir iš jų plaukiančios išvados.

„Istorija kartais sukuria keistų situaci
jų. Nedrįsčiau teigti, kad bendravimo su 
tauta 'šalininkai nemylėtų tėvynės. Tik la
bai gaila, kad tėvynės priešas moko, kaip 
tėvynę reikia mylėti. Ar ne dėl to mes ku
rį laiką ir ginčijamės, vieni kitus kaltin
dami? Vienus tėvynę moko mylėti kanki
niai, didvyriai, garbinga tautos istorija, 
kiti duodasi užliūliuojami okupanto parei
gūnų patrauklios dainelės.“

Apie tuos. Ikur tėvynėje lankosi:
„Keliauja pavieniui ir grupėmis į gim

tąjį kraštą, bet dažnas iš ten sugrįžta ne
byliai. Ką vieni teigia, kiti neigia. Dažnai 
klausytojas negali ir susivokti, kas tikėti
na ir kas netikėtina.“

Ir išvada:
Jegiu jau nebėra lūšnelės samanotos, jei 

ji jau supuvo, tai pesimizmui vietos dar 
nėra. Dar yra tikėjimas į tautos sukrautus 
kultūrinius lobius, į didį brolių tikėjimą 
ir pasitikėjimą, kad vieną dieną jiems iš
auš laisvė.“

KARALIUS KAZIMIERAS
(Karalienė Elzbieta II lietuviškos kilmės?)

Vienas provincijos laikraštis „Evening 
Sentinel" (Hanley, Staffs.) įsidėjo straips
nį apie Lietuvos-Lenkijos karalių Kazimie
rą, mirusį 1492 m. Kaip žinoma, Kazimie
ras buvo Jogailos sūnus, tvirtai valdęs abu 
kraštu, neskirdamas Lietuvai atskiro val
dovo, ir palikęs labai didelę vienuolikos 
vaikų šeimyną. Vienas iš jo sūnų buvo šv. 
Kazimieras, miręs tesulaukęs vos 25 metų 
amžiaus. Anksti išmirė ir kiti jo sūnūs, ne
palikdami sostui tvirtų įpėdinių.

Kazimieras mirė Lietuvoje, bet palaido
tas Wavelio katedroje, Lenkijos karalių 
sostinėje Krokuvoje. Šiuo metu buvo ati
darytas Kazimiero kapas ir lenkų spauda 
plačiai aprašė jo valdymo laikotarpį ir įta
ką Europoje. Minėtas „Evening Sentinel" 
rašo, kad lenkų katalikų laikrašty „Slovo 
Powszechne" vienas žurnalistas įrodęs, kad 
Anglijos dabartinė karalienė ElzbietalI ir 
dar devyni kiti karaliai, karalienės ar val
dovai esą tiesioginiai Kazimiero giminės 
palikuonys. Jo teigimą apie Anglijos kara
lių kilmę iš Kazimiero giminės yra jau se
niau įrodę lenkų mokslininkai prof. Dvor- 
zacekas ir dr. Z. Wdowiszewskis.

Pirmasis veda geneologinę liniją iš Ka
zimiero dukters Sofijos, ištekėjusios už 
Brandenburgo markgrafo Fridriko. Kita 
Sofija, po septynių generacijų, ištekėjusi 
už Ernesto Augusto, Hanoverio Elėkto- 
riaus, kurio sūnus buvęs Anglijos kara
lius Jurgis I.

Antrasis (dr. Wdowiszewskis) paveldėji
mo medį išaugina iš Kazimiero sūnaus Vla
dislovo, Bohemijos ir Vengrijos karaliaus. 
Jis teigia, kad Belgijos karalius Baudouin 
yra kilęs iš Vladislovo sūnaus Karolio, 
Austrijos archprinco, o Anglijos karalienė 
iš jo vaikaitės archprincesės Marijos.

Karalius Kazimieras buvo vedęs Elzbie
tą Habsburgietę, imperatoriaus Albrechto 
II dukterį. Ji buvo, pagal ano meto sąlygas, 
labai apsišvietusi, ambicinga ir darė dide
lės įtakos savo vyrui, karaliui Kazimierui. 
Nors istorikai sako, kad Kazimieras buvęs 
beraštis, tačiau Elzbieta Habsburgietė mo
kėjusi rašyti. Ji netikėjo į renkamus kara
lius ir stengėsi į Europos sostus susodinti 
savo vaikus. Ir prof. Z. Ivinskis L. Enciklo
pedijoje Elzbietą vadina „karalių motina“, 
nes jai kiekvienas sūnus buvo gimęs ka
ralius.

Kokios mokslinės vertės turi šičia sumi
nėtieji geneologiniai išvedžiojimai, galėtų 
tik istorikai pasakyti. Bet ir šitų nuomo
nės būtų nevienodos: kad vieni pripažin
tų Kazimiero lietuviškumą, kiti, gal būt, 
sakytų, kad karalienės Elzbietos II gyslo
mis teka lenkiškas kraujas... Šiaip ar 
taip, metus žvilgsnį į praeitį, pasidaro 
gaila, kad Lietuva, sugebėjusi apdalinti 
karaliais Europos sostus, pati sau nė 
laisvos Europos kampo nepajėgė išsiko
voti.

Europos sienios
Kai kas sako, kad valstybių sienos yra 

visų karų priežastimi. Kiti vėl teigia, kad 
Europos valstybių sienos yra pastovios ir 
nuo 1815 m. (Vienos kongreso) jos nėra 
daug pasikeitusios. Tačiau prancūzų žurna
listas M. Louis C. D. Joos „European Com
mentary“ žurnale įrodo, kad 1815-1965 m. 
laikotarpyje Europoje gimė 27 naujos vals
tybės, ir per tą patį laikotarpį mirė 23. Kai 
kurios gimė ir mirė po du kartus. Jo teigi
mu, politinis valstybių sienų pastovumas 
netveria ilgiau, kaip 15 metų. Tiktai trys 
Europos valstybės per tuos 150 metų nepa
keitė savo sienų. Tai Portugalija, Šveicari
ja ir Ispanija. Dvi iš jų — Portugalija ir 
Ispanija norėjo sienas pakeisti, bet nepasi
sekė (Portugalija norėjo prisijungti Oliven- 
zą, o Ispanija — Gibraltarą).

Įdomu, kad tarp savo sienas keitusių 
valstybių M. Joos mini ir Lietuvą: 1920 m. 
(autorius 'klaidingai nurodo 1922 m.) ji ne
teko Vilniaus, 1923 m. prisijungė Klaipėdą. 
Iš tikrųjų, prieš galutinį nepriklausomybės 
praradimą Lietuva turėjo dar du sienų pa
keitimus: 1938 m. neteko Klaipėdos, 1939 
m. atgavo Vilniaus kraštą. Iš viso nuo 1815 
m. iki 1965 m. pagal M. Joos buvę 67 Euro
pos žemėlapio pakeitimai.

Pagal nusistovėjusią tradiciją galvojama, 
kad valstybių sienas nulemia du faktoriai: 
kalba ir natūralūs geografiniai bruožai 
(upės, kalnai). Bet iš tikrųjų taip nėra. Ca
rinė Rusija ne tik prarijo Ukrainą, bet pri
sijungė Transkaukaziją, bandė surusinti 
Lenkiją ir Baltijos valstybes. Nuo jos neat
silieka ir Sovietų Sąjunga. Priešingai, ji 
dar intensyviau bando absorbuoti nerusiš- 
kai kalbančias tautas ir prisijungti jų tu
rėtas nepriklausomas valstybes. Tą patį 
yra dariusi Vokietija, Lenkija .Italija, Ang
lija. Ne, kalba ir rasė nebeduoda pagrindo 
nustatyti valstybių sienoms.

O kaip su „natūraliomis sienomis“? Kaip 
toli į jūras siekia vienos ar kitos valstybės 
teritorija? Jei nuo atstumo pareitų, tai 
pvz., Jersey sala turėtų priklausyti Pran
cūzijai, bet ją valdo Anglija. Jei kalnai su
darytų natūralias sienas, tai Rumunija 
nebūtų perėjusi į kitą pusę Karpatų, o 
Šveicarija — Alpių. Upės dar mažiau pa
tikimos. Didžiulės Reino upės beveik tik 
ketvirtadalis tenužymi valstybių sienas.

LIETUVOJE
ŽEMAIČIŲ FESTIVALIS

Birželio 23 d. Plateliuose įvyko dvylik
tas žemaičių festivalis. Tai savotiškas se
nųjų Joninių atgaivinimas, tik su žymiai 
platesne programa. Festivalio proga įvyko 
įvairios sportinės varžybos, mugė, daini
ninkų ir šokėjų pasirodymai. Nors festiva
lio rengėjai buvo plungiškiai, bet svečių 
— programos dalyvių atvažiavo iš visų 
Žemaitijos apylinkių, o taip pat iš Vil
niaus ir kitų Lietuvos vietų. Taip pat at
vyko ukrainiečių banduristų kapela „Kob- 
zaris“ iš Ternopolio ir Latvijos Tukumo 
miesto atstovai.

Festivalis vyko dvi dienas.

VILNIUS SKAIČIAIS
Pagal Lietuvos spaudoje skelbiamus da

vinius Vilniuje šiuo metu yra 410.000 gy
ventojų.

Pokario metais Vilniuje pastatytos 68 
pramonės įmonės, 42 vtid. mokyklos, 9 
mokslinio tyrimo pastatai, biblioteka, uni
versiteto knygų saugykla, 11 technikumų, 
3 stadionai, sporto rūmai, 2 uždari plauki
mo baseinai, aerodromas, 4 aukšt. mokyk
lų pastatai, 105 lopšeliai-darželiai, 4 vieš- 
oučiai.

Iš viso Vilniuje pokario metais pastaty
ta 2.250.000 kv. metrų gyvenamojo ploto. 
Turint galvoj, kad gyventojų skaičius nuo 
1944 m. padidėjo 300.000, tai kiekvienam 
iš jų tenka tik po 7 kv. metrus gyv. ploto. 
Taigi butų ar namų problema, atrodo, te
bėra labai aktuali.

Miesto pramonės įmonėse dirba 100.000 
žmonių.

Mieste yra 6 aukštosios mokyklos su 
1.800 dėstytojų ir 27.000 studentų. Veikia 
16 technikumų ir 20 tyrimo institutų.

Teatrų Vilniuje 5, taip pat 5 muziejai, 
35 klubai, 21 kino teatras, 350 bibliotekų 
su 11 mil. knygų.

Ligoninių — 12. Išeitų, kad viena ligoni
nė turi aptarnauti apie 34.000 gyventojų. 
Nežinant lovų skaičiaus, negalima spręsti 
apie ligoninių pakankamumą. Tačiau at
rodo, kad šiuo metu jų yra mažoka.

NAUJA „ARBATA“
Švenčionyse veikia vienintelis visoje 

Lietuvoje vaistažolių apdorojimo fabrikas, 
gaminąs net 19 rūšių įvairiausios „arba
tos“. Pasak laikraščių, tos „arbatos“ gydo 
beveik visas ligas: kraujospūdį, nervų su
trikimus, kosulį, kepenų, skrandžio ir kitų 
organizmų susirgimus. Kiekvienoje „arba
tos“ rūšyje esą sumaišyta iki devynių at
skirų vaistažolių.

Tos namie gamintos „arbatos“ pareika
lavimas esąs labai didelis. Užsakymai, pa
siteiravimai ir padėkos laiškai ateiną iš 
visos Sov. Sąjungos. Nors pagaminama iki 
5 milijonų „arbatos“ pbkelių per .metus, 
tačiau nė pusės pareikalavimo nesą gali
ma patenkinti. Tik vienas kolūkis iki šiol 
auginąs vaistažoles. Dauguma jų surenka
ma miškuose ir palaukėse.

KUR DINGO STATULA?
Kas yra lankęsis prieškarinėje Palango

je, negalėjo nematyti milžiniškos ir labai 
meniškai padarytos Širdies Jėzaus statu
los, stovėjusios prieš impozantiškus grafo 
Tiškevičiaus rūmus. Pasirodo, tos statulos 
autorius buvo garsus danų skulptorius, 
Vilniaus universiteto garbės narys B. 
Thorvaldsenas (1768-1844).

Kai Danija vienos skulptoriaus sukak
ties proga ruošė parodą, paprašė paskolin
ti ir šią statulą. Deja, Sovietų Sąjungoje 
jos niekas nebegalėjo surasti. Greičiausiai 
statula buvo nuversta ir sunaikinta.

NAUJIEJI AGRONOMAI
Kaip matyti iš spaudos, nepriklausomo

je Lietuvoje veikusios žemesniosios žemės 
ūkio mokyklos dabar yra pavadintos že
mės ūkio technikumais. Jas baigusieji va
dinami agronomais. Tokių naujų agrono
mų vien tik per paskutinį dešimtmetį, 
žemdirbystės instituto direktoriaus A. 
Būdvyčio teigimu, esą pagaminta daugiau 
kaip 25 tūkstančiai.

Pasirodo, kad tų naujųjų ž. ūkio specia
listų tiek teorinis, tiek praktinis pasiruo
šimas yra labai menkas. Jiems duodama 
„visko po truputį“, bet nei vienoje žemės 
ūkio srityje jie nepadaromi specialistais.

Beveik tas pats su Dunojum.
Nieko nereiškia ir etninės grupės. Len

kai turėjo čėkais apgyventus plotus, į Bel
giją yra įsiterpę prancūzai, o Šveicarija vi
sa iš tokių etninių grupių sudaryta. Sovie
tų Sąjunga turi prisijungusi tiek daug et
ninių grupių, kad net tikrą skaičių pasaky
ti beveik neįmanoma. Ir jeigu norėtume 
Sovietus priskaityti prie Europos valstybių, 
tai kur būtų tos Europos sienos? Aišku — 
jos siektų Vladivostoką ir Kiniją...

Pagal minėtąjį M. Joos esą nesvarbu, 
kur baigiasi Europa. Svarbu kur ir kada ji 
prasidėjo. O ji prasidėjo 1951 m. Paryžiu
je, pradėjus kurti Ekonominę Europos Ben
druomenę. Jis sako, kad pieštukais nubrėž
tos ir krauju aplaistytos sienos Europoje 
turi pranykti. Tikroji Europa turi būti vie
na, nes tik vieninga Europa galės išlaikyti 
savo europinį veidą, kultūrą ir civilizaciją. 
Ar tai įvyks, ar Europa susivienys — pa
matys tik ateinančios kartos.

Tuja

Ištai kaip apie tokius specialistus „Vals
tiečių laikrašty“ pasisako vieno Panevėžio 
(rajono kolūkio pirmininkas K. Juška ir 

vyr. agronomas J. Dambrauskas. „Šį pa
vasarį į mūsų ūkį su paskyrimu atvyko 
dirbti žemės ūkio technikumą baigęs ag
ronomas. Jau pirmoji jo darbo diena ūky
je parodė, kad jaunuolis labai silpnai pa
ruoštas. Jis nesugebėjo net savarankiškai 
parašyti savo autobiografijos, nemokėjo 
lauke atskirti rugių nuo kviečių, nepažino 
mineralinių trąšų.“

Laikraštyje nurodoma visa , eilė pavyz
džių, kur tokie „agronomai“ paskiriami va
dovauti ūkio sritims, apie kurias jie nie
ko nenusimano. Tiesa, statistikose jie yra 
labai reikšmingi, nes rodo, kiek kartų ž. 
ūkio specialistų skaičius buvo padidintas, 
palyginus su prieškariniu laikotarpiu. Bet 
praktiškame gyvenime jau visai kas kita. 
Tuo labiau, jei tokie „agronomai“ yra iš
tikimi partijos žmonės ir iš karto skiriami 
į atsakingus postus. Nenuostabu, kad ž. 
ūkio produkcija paskiruose Lietuvos kol
ūkiuose taip labai svyruoja, nes ji daug 
priklauso nuo jai vadovaujančių specialis
tų.

DU LAIŠKIAI
„Rheinischer Merkur“ (Nr. 24) paskel

bė turinį dviejų laiškų, į kuriuos nebuvo 
gautas joks atsakymas. Abu laiškai adre- 
cuoti L. Brežnevui, jo vizito Vokietijoje 
mętu.

Pirmasis laiškas pasirašytas evangelikų 
vyskupo Dietzfelbingerio ir kardinolo 
Doepfnerio. Jame prašoma ištirti tikinčių
jų padėtį Sovietų Sąjungoje ir leisti gy
ventojams laisvai savąjį tikėjimą išpažin
ti. Kaip persekiojimo pavyzdžiai nurodomi 
Lietuvos katalikai ir baptistai.

Antrojo laiško autorius yra kardinolas 
J. Frings, pasirašęs savo ir kardinolo 
Hoeffner vardu. Jame rašoma:

„Katalikų bažnyčia Lietuvoje yra ypa
tingai sunkioje padėtyje. Praėjusiais me
tais, būdamas beviltiškoje padėty, vienas 
tikintysis žmonių akivaizdoje susidegino. 
Mes smerkiame jo žygį, nes savižudybė 
prieštarauja Dievo įstatymams. Bet mes 
prašome užtikrinti Lietuvos katalikams są
žinės laisvę, kurią suteikia Sovietų Sąjun
gos konstitucija.“

Išdėstęs antrojo Vatikano susirinkimo 
dekretus tikėjimo laisvės reikalu, kardino
las J. Frings toliau sako:

„Mes negalime pateisinti rusų valdžios 
elgesio su Lietuvos katalikais ir prašome 
grąžinti jiems tikėjimo išpažinimo laisvę. 
Prašome paleisti be jokios priežasties su
laikytus du vyskupus; leisti kunigams mo
kyti vaikus tikėjimo tiesų ir teikti sakra
mentus; neapkrauti bažnyčios nepakelia
momis sąlygomis.“

„Tokios pat religijos laisvės mes prašo
me ir Rusijos katalikams, o taip pat orto
doksams ir evangelikams“.

Kaip minėtas laikraštis nurodo, Brežne
vas neturėjo laiko į tokius laiškus kreipti 
dėmesio, nes jis buvo perdaug užsiėmęs 
Vokietijoj draudžiamos komunistų partijos 
ir televizijos propagandiniais reikalais.

LIETUVIAI KINO AKTORIAI LATVIŲ 
RAŠYTOJO EGLITIS KNYGOJE

Anšlavs Eglitis, žymus latvių rašytojas, 
praeitų metų gale išleido 335 puslapių kny
gą „Didysis nebylys“ (Lielais memais, Gra- 
matu Draugs), kuriai aplanką ir viršelį nu
piešė dailininkė Veronika Janelsina, rašy
tojo Egličio žmona.

Knygoje surinkti įdomūs šio rašytojo 
žurnalistiniai straipsniai apie filmus; daug 
nuotraukų iš įvairių filmų, pavienių akto
rių, jų charakteringų vaidmenų. Yra šioje 
knygoje du straipsniai, skirti ir lietuviams 
ar lietuvių kilmės aktoriams, vyrams ir mo
terims. Gana plačiai paminėta Rūta Lee 
(Kilmonytė), Joana Šimkus, Jokūbas šer
nas, Karolis Bronson, Lawrence Harwey... 
Yra Prano Gasparonio daryta nuotrauka 
(autorius, Alg. Gustaitis ir Rūta Lee), gra
žiai paminėtas autoriaus kolega iš „Foreign 
Press Correspondents“ Algirdas Gustaitis.

Reikia pabrėžti, kad knyga ypač dailiai 
išleista, kietais viršeliais, gero popieriaus. 
Dail. V. Janelsinos viršelis modernus, ypač 
gražiai sukomponuoti tituliniai spalvoti už
rašai.

Rašytojas Anšlavs Eglitis yra labai drau
giškas lietuviams, nuolat latvių spaudoje 
aprašo įvairius mūsų literatūrinius reiški
nius. Autorius su dailininke žmona gyvena 
Pacific Palisades, Calif.

„L. D.“

VERTA ĮSIGYTI SAU IR DRAUGAMS
Algio Rukšėno knygą, „DAY OF SHA

ME": The truth about the murderous hap
penings aboard the Cutter Vigilant during 
the Russian-American confrontation off 
Martha's Vineyard“, galima įsigyti Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos Ryšių cent
re, 2422 West Marquette Road, Chicago, Il
linois 60629, 737-3300. Knyga yra parašy
ta anglų kalba ir išdėsto dokumentuotus 
Simo Kudirkos tragedijos įvykius. Knygos 
kaina: knygynuose — 8,95 dol., Ryšių cent
re — 6 dol.
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Europos Lietuvių kroiiiliu
KARNAVALO AIKŠTĖJE

Nidos Knygų Klubas šiomis dienomis 
išsiuntinėjo savo skaitytojams Juozo 
Švaisto novelių rinkinį Karnavalo aikštė
je. Neužilgo išeis B. Railos raštų pirmas 
tomas, o taip pat ir dr. A. Rukšos vertimų 
knyga.

Turint galvoj, kad dalis skaitytojų 
miršta ar dėl kitų priežasčių nebegali kny
gų prenumeruoti, maloniai kviečiami visi 
tautiečiai palaikyti lietuviškąją spaudą, 
užsisakant Nidos Klubo knygas.

CENTRO ŽINIOS

Liepos 11 d., 7 vai. vakare. Church Hou
se, prie Parlamento rūmų įvyksta plataus 
masto susirinkimas, kurį ruošai ELG tary
ba. Šiam susirinkimui pirmininkaus lord 
St. Oswald ir taip pat dalyvaus keletas 
parlamento narių. Pagrindinė tema — Ry
tų Europos reikalai, sąryšyje su Europos 
Saugumo konferencija, vykstančia Helsin
kyje.

Pabaltiečdams atstovaus DBLS atstovas.

LIETUVIŲ SODYBA

Prie naujai atremontuoto maudymosi 
baseino jau baigiama privesti elektra. Pri
jungus valymo ir filtravimo aparatus, tiki- 
mąsi, kad baseino vanduo bus visiškai 
švarus.

LONDONAS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 30 d. LAS ir Sporto ir Sociali
nis klubas suruošė tragiškųjų birželio įvy
kių m inėjimą. Ta proga į Londoną atvyko 
LAS Nottinghamo skyriaus suruošta eks
kursija — viso 53 žmonės. Jų tarpe buvo 
ir jaunimo, kurio dalis dalyvavo progra
mos atlikime.

Minėjimą atidarė klubo pirm. S. Kas
paras. Trumpai priminė mūsų tautos 
skaudžiuosius įvykius, skatino nepalūžti 
tremtyje ir su pasitikėjimu žvelgti į ateitį. 
Dalyviai susikaupimo minute pagerbė žu
vusius laisvės kovotojus ir Sibiro tremty
je mirusius tautiečius.

Meninę dalį pradėjo E. Vainorienė, ku
ri mikliais pirštų judesiais liesdama Lie
tuvoje pagamintų kanklių stygas, atliko 
keletą dainų melodijų. Visa jos paruošta 
ir atlikta programa, trumpai pasakius, bu
vo dainų, muzikos ir eilėraščių pynė. Iš 
viso atliko 11 įvairių kūrinių. Ypatingai 
klausytojams patiko švelni kanklių muzi
ka, pritaikinta ramiam lietuvio būdui. 
Kanklės yra lietuvių pamėgtas styginis 
instrumentas, vartotas gilioj senovėje. To
dėl buvo labai malonu ir šiandien išgirsti 
beveik pamirštus kanklių muzikos garsus. 
Programą altiko O. Lisiūtė, N. Vainoriūtė 
ir I. Bendikaitė. Pastaroji padeklamavo 
dar du jausmingus eilėraščius.

Antroje dalyje pasirodė Londono lietu
vių mišrus choras, vadovaujamas J. Čer
niaus. Choristai sutartinai padainavo 4 
dainas: „Leiskit į tėvynę“ — Navicko,: „Už 
jūrių, marių“ — Banaičio; „Eisim girion 
paklausyti“ — Jonušos ir „Susitikt tave 
norėčiau“ — K. Kavecko. Solo partiją at
liko J. Alkis. Choro dainų publika jau ir
gi buvo pasiilgusi ir dainininkams karštai 
plojo.

Uždaromąjį žodį tarė LAS Anglijos Vie- 
tininkijos pirm. P. Mašalaitis. Dėkodamas 
pareiškė, kad švelnūs kanklių garsai ir 
rframbios dainos nukėlė mus į garsiąją 
L'etuvos senovę. Pasibaigus minėjimui, 
visi sugiedojo Tautos himną.

Minėjime dalyvavo Lietuvos atstovas V. 
Bailokais su ponia ir pilna salė tautiečių.

Vėliau salėje vyko bendras pasivaišini- 
mas. Pasidalyta padėkomis, veiklos minti
mis ir gražiai pabendrauta. Talkininkavo 
abiejų organizacijų nariai.

Liepos 1 d. už Sibiro kankinius buvo pa
simelsta Londono lietuvių bažnyčioje. Pa
maldas laikė kun. J. Sakevičius, savo pa
moksle primindamas skaudžius mūsų tau
tos įvykius. Susirinkusieji tautiečiai siun
tė Aukščiausiajam karštas maldas, prašy
dami Lietuvai laisvės.

Minėjimo dalyvis

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS IV SEIMAS

D. B. L. B-nės krašto valdyba gavo įvai
rių pasiūlymų Seimo reikalais, kaip kurie 
reikalai turėtų būti Seime svarstomi, ir ko 
D. Britanijos žmonės pageidautų. Kartu 
su jais krašto valdyba yra gavusi ir fi- 
nan-sinės paramos. Atsiliepė: L. Švalkus 
(labai įdomūs ir svarstytini pasiūlymai), 
A. Černiauskas, K. Šaknaitis, J. Liobė, S. 
Skopas, P. Voveris. Be to, yra gauta nepa
sirašytų laiškų, be siuntėjų adresų, iš 
North Berwick, Normanton ir kitur. Būtų 
labai pageidautina, kad siuntėjai pridėtų 
savo adresus.

D. B. L. B-nės krašto valdyba dėkoja vi
siems, kurie atsiliepė Seimo reikalais. At
rodo, kad žmonės domisi bendruomenės 
veikla ir siunčia savo pageidavimus tai 
veiklai suaktyvinti. Krašte valdyba laukia 
ir daugiau pasisakymų Seimo ir bendrais 
lietuviškais reikalais.

D. B. L. B-nės Krašto Valdyba

VIRGINIJA JURAITĖ SVEČIUOSE 
PUTEAUX MIESTE

Po Antrojo Pasaulinio Karo Europos 
Taryboje buvo iškeltas miestų savivaldy
bių bendradarbiavimo klausimas. Atsira
do taip vadinama TOWN TWINNING 
SCHEME, šiuo metu labai paplitusi Euro
poje. Jos tikslas — dviejų miestų gyven
tojų savitarpio bendradarbiavimas. Tower 
Hamlets, vienas iš Londoną sudarančių 
savarankiškų miestų, turi tokios draugys
tės ryšius su tekiu pat Paryžiaus apylin
kės miestu Puteaux.

Tower Hamlets savivaldybės Taryba 
buvo paprašyta, kad atsiųstų į PUTEAUX 
pasisvečiuoti 10 gabiausių, veiklių mergai
čių 16-18 metų amžiaus. Į tą dešimtuką 
pateko ir Virginija Juraitė, atstovaujanti 
savo miesto jaunimo vienetus. Kaip dau
gumai žinoma, ji yra Londono jaunesnių
jų (šeštadieninės mokyklos) grupės tauti
nių šokių muzikos vedėja.

To dešimtuko kelionės išlaidas paden
gia miesto savivaldybė, o Puteaux mies
tas jas išlaikys ten 10 dienų ir supažindins 
su ten veikiančiomis jaunimo organizaci
jomis ir Paryžiaus įdomybėmis. Panašias 
išvykas iš Tower Hamlets turės ir berniu
kai. Jie keliaus į MODLING, Austrijoje, 
VALERTI, Italijoje, ir OFFENBACH Vo
kietijoje. Ar į tas išvykas pateks ir lietu
viško jaunimo atstovai — dar nežinia.

S. K.

IŠVYKA Į AYLESFORDĄ

Šio mėnesio 22 d. Londono lietuvių pa
rapijinė bendrija ruošia išvyką į mėgiamą 
Aylesfordo, Kente, Marijos šventovę. Iš
važiuojama autobusu nuo Lietuvių bažny
čias 8.30 vai. ryto, grįžtama apie 9 vai. 
vak.

Kelionė ten ir atgal kaštuos tik 70 p., o 
vaikams 35 p. Užsirašyti iš anksto prie 
bažnyčios.,Jurų krautuvėje, Soc. klube ar 
Lietuvių namuose.

BIRMINQHAMAS
ŠIRDYS IR ŽINGSNIAI Į 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 
suplauks 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, 
Hordes'.ey 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. J 
nuotaikingą atgaivą!

A. L. K. Bendrija

MIRĖ V. TAMAŠAUSKAS
Liepos 4 d. Eirmiighamo ligoninėje mi

rė V. Tamašauskas, ilgametis DBLS Bir
minghamo skyriaus pirmininkas. Palaido
tas liepos 9 d. Birminghame.

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

iKETTERINQAS
j Nors Ketteringe nedaug lietuvių, bet ir 
i tuos aplanko ligos. A. Kirkelionis buvo su
sirgęs. bet po 5 savaičių pradėjo dirbti. V. 
Karanauskas taip pat sirguliuoja. O J. 
Petkus pabus ilgesnį laiką ligonis. Jis bu
vo sunkiai ir pavojingai sužeistas. Sveikie
ji linki ligoniams greitai pasveikti.

J. Liobė

PADĖKA
Visiems lietuviams, kurie per keturis 

mėnesius lankė mane ligoninėje, reiškiu 
nuoširdžią padėką.

Ypatingai dėkoju Rochdales DBLS sky
riaus pirmininkui Domui Banaičiui ir p. p. 
Stasiūnams, kurie aplankydavo mane be
veik kas savaitę, gulintį su sulaužyta ko
ja.

S. Žilinskas

EUROPOS LIETUVIS

LIETUVOS ATSTOVYBĖS ŽINIOS

— Birželio 26 d. Mansion House patal
pose buvo suruošti iškilmingi pietūs 
Jungt. Tautų metinių proga. Juos dalyva
vo ir Lietuvos atstovas V. Balickas su po
nia.

— Birželio 27 d. V. Balickas su ponia 
dalyvavo Apaštališkojo Delegato priėmi
me Rembrandto viešbutyje.

— Liepos 3 d. Helsinkyje prasidėjo taip 
vadinama Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija.

Sąryšy su tuo, Lietuvos atstovas įteikė 
D. Eritacijcs užsienio reikalų ministerijai 
memorandumą Lietuvos reikalu.

Tokius pat memorandumus yra įteikę 
Latvijos ir Estijos atstovai.

— Liepos 19 d. V. Balickas su ponia pa
kviesti dalyvauti tradicinėje Garden Par
ty Buckingham Rūmuose.

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.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p. 
šaukiamas pusmetinis Vyčio klubo narių 

susirinkimas.
Bus valdybos pranešimai ir tariamasi 

klubo reikalais.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vyčio klubo valdyba

VOKIETIJA
XX LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

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

Bendroji savaitės tema — Humanizmas 
— mūsų laiko problema.

Savaitę atidarys 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.

LILIJOS ŠUKYTĖS KONCERTAS
Turime malonumo pranešti, kad mūsų 

jubiliejinę studijų savaitę meniškai ap
vainikuos tarptautinė solistė Lilija šuky
tė.

Jos lietuviškų dainų ir arijų koncertas 
įvyks

rugpiūčio 21 d„ antradienį, vakare.
Tuo pačiu keisis šiek tiek ir tos dienos 

paskaitinė dalis.
Pakeitimai bus paskelbti vėliau.

Organizacinė komisija

LUEBECKO LIETUVIAI PRIE JONINIŲ 
LAUŽO

Per šių metų Birželio tragiškųjų įvykių 
paminėjimą Luebecke buvo nutarta Joni
nių išvakarėse, t. y. birželio 23 d„ šeštadie
nį, suruošti Joninių sutikimą ramesnėje 
Luebecko miesto pašonėje. Žygių ir rimto 
darbo ėmėsi PL Luebecke apylinkės val
dyba ir jos pirmininkas Pranas Liegus. 
Buvo gauta erdvi svetainė Gross Parin, 
Alte neue Kneipe, Ulme Facklam. Svetai
nės savininkas leido mums patiems apsirū
pinti maistu, o pas j į pirkome prieinama 
kaina gėrimus. Prigūžėjo svečių ir svetelių 
iš to’imiausiu ir artimesnių vietų ir vis su 
netuščiais krepšiais. Atvyko Dikšaičiai iš 
Bremeno. Marija Berentienė iš Pinneber- 
go. Baliuliai iš Hamburgo. Zupkai iš Neu- 
stadto ir kiti, kurių šio rašinėlio trumpuo
se rėmuose neįmanu išvardinti. Na, ir Lue
becko lietuviai gana skaitlingai susirinko. 
Dalyvavo daugiau, kaip 120 žmonių, kas 
Luebecke yra retas dalykas. Pirmininkas 
Pranas Liegus jautriu žodžiu atidarė po
būvį, kuris vyko skoningai papuoštoje sa
lėje, prie labai gausiai apkrautų stalų, šei
mininkės galėjo laisvai pasirodyti su savo 
kulinariniais sugebėjimais. Joms ir pri
klauso visų šventės dalyvių nuoširdžiausia 
padėka.

Po to svetainės kieme buvo uždegtas 
laužas, prie kurio buvo padainuota daug 
gražių, su Joninėmis susijusių dainų. 

ovenies aaiyviai, laiu apstoję degantį lau
žą, dainavo ir dainavo, koi laužas visiškai 
liueso. įaua ir vei vusi sustumto į salę, 
Kurioje o„vo pasasyia Keieias patriotinių 
erierasoų. t-aaexa prunauso Zupkui už jo 
suzunus eiierascius, kurių vienas buvo 
pasa.-v.yias per zirzeno tragiškųjų įvykių 
panuaejuną Kap.nese, o antras per Jonines 
saleje. oaieje puvo eiektronine muzika, ku
lia parūpino Algis Klimaiitis ir Kasparas 
uiksains su savo pagalbininkais, o moky
tojas Ričardas banuiis savo akordeonu 
taip „piiexe • iš širdies, kad mažai buvo 
itzko net atsipūsti.

bia proga reiškiama nuoširdi lietuviška 
padėka visiems mūsų mieliesiems tautie
čiams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie šio parengimo, o taip pat ir 
sveteliams, nepatingėjusiems iš tolimes
niųjų vietovių atvykti į Luebecką.

J. Pyragas

SKAUUSKUOJU KELIU
Lietuvių Skautų Vadovybė užsimojo 

šiais jubiliejiniais metais išleisti seniai 
planuotą lietuvių skautų steigėjo v. s. 
Petro Jurgėlos veikalą „LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA“.

P. Jurgėla ne tik pirmosios skautiškos 
literatūros kūrėjas, bet ir autorius kitų 
istorinių veikalų ir vertėjas iš svetimų 
kalbų. „L. S.“ yra daugiausiai paskyręs 
laiko, daugiausiai surinkęs svarbios me
džiagos ir atpažinęs tūkstančius skautiš
kos istorijos liudininkų ir vietų. Šiame 
veikale bus plačiai atverta skautavimo 
pradžia, sąjūdžio plitimas, ideologinis 
pradas ir džiuginantis darbas milžiniško
je sistemoje. Tai bus didingas paveiks
las, išpuoštas 100.000 kūrybinių jaunuo
lių darbais ir pasiaukojimu tarnauti Die
vui, Tėvynei ir žmonijai.

Knyga didelio formato (apie 800 psl.). 
Pagrindinės turinio dalys: lietuvių skau
tų istorija ir skautijos nuopelningumas. 
Knyga — spaustuvės prieangyje. Bet 
šiam didžiuliam veikalui išspausdinti rei
kia finansinės garantijos.

LSS įgaliotas Vajaus Komitetas širdin
gai prašo Jus skubiai ateiti į talką su fi
nansine parama. „Lietuviškosios Skauti
jos“ rėmėjus grupuosime:

1. Leidėjai (paaukoję ne mažiau 50.00 
dolerių).

2. Garbės prenumeratoriai (ne mažiau 
25.00 dolerius).

3. Prenumeratoriai (ne mažiau 10.00 
dol., t. y. knygos kainą, ją užsakius da
bar).

4. Aukotojai-rėmėjad (paaukavę bent 
kiek).

Leidėjai ir garbės prenumeratoriai bus 
atžymėti knygoje, o pirmieji prenumera
toriai ir aukotojai — spaudoje.

Jūsų skubus atsiliepimas į prašymą 
bus pirmoji garantija darbą pradėti. 
Šiam darbui sutelktinis entuziazmas, vie
ningas sutarimas visų aktyvių ir neakty
vių skautų ir jų rėmėjų, būtų veiksmin
gas aktas mūsų skautijos ateičiai. Užtat 
nedelsdami siųskite savo įnašą knygai 
„LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA“, kuri bus 
geriausias skautų darbų liudininkas lie
tuvių tautai ir gražiausias palikimas jau
najai kartai.

Siųskite: Juozui Bružui, 7103 Avenue 
X, Brooklyn, N. Y. 11234 U. S. A.

Čekius išrašykite: „Lietuviškoji Skau- 
tija“.

Anglijoje prenumeratas priima J. Mas- 
lauskas, 7, The Crescent, Mayfield. Nr. 
Ashbourne, Derbyshire, DE 6 2JE.

Pirmieji prenumeratoriai, jau įmokėję 
po 5 sv.: A. Jakimavičius. J. Levinskas ir 
J. Maslauskas.

KNYGA APIE SKAUTUS

Lietuvių Skaučių Seserija išleido knygą, 
pavadintą „Lietuvių Skaučių Seserijos is
toriniai bruožai“. Iš tikrųjų tai yra istori
nis albumas, vaizduojąs nuotraukomis ir 
aprašymais skaučių nueitąjį kelią ir atlik
tus darbus.

SKAUTŲ LAIVAI

Clevelando „Klaipėdos“ vietininkijos 
jūros skautai įsigijo du naujus būrinius 
laivus. Abu laivai vienodo dydžio, bet 
skirtingų spalvų.

PABIROS

Neseniai miręs garsusis iš Lietuvos kilęs 
skulptorius Lipšicas kartą buvo domininko
nų paprašytas padaryti Marijos statulą 
Assy bažnyčiai.

— Ar jūs nežinote, kad aš esu žydas? — 
paklausė skulptorius.

— Jeigu jūs sutinkate, mums tas nieko 
nekenkia, — sako vienuolis.

Padaręs Marijos statulą, skulptorius už
rašė: „Jokūbas Lipšicas, žydas, ištikimas 
savo tėvų religijai, padarė šitą statulą, no
rėdamas paskatinti geresnį tarpusavio su
gyvenimą žemėje ir pripažinti pirmenybę 
dvasios reikalams.

»»»

Prie vienos metodistų bažnyčios Buckin- 
gamshire buvo pakabintas plakatas su už
rašu: „Girtuokliavimas yra tavo priešas“. 
Vieną dieną po juo atsirado toks papildy
mas: „Mylėk savo priešą“.
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Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1948 m. liepos 1 d.

* Vyt. Izbickas labai įtikinančiai gina 
Baltijos valstybių apsijungimo reikalą.

* J. Cicėnas ginasi nuo užpuolimo, kad 
jis agitavęs emigruoti į D. Britaniją. Esą 
kai kas net „lordų agentu“ pavadinęs. Jis 
faktais įrodo, kad Vokietijoje pasiliku- 
siems esą dar blogiau (1947 m.). Tuo tar
pu Kanada reikalaujanti, kad emigrantai 
svertų ne mažiau, kaip po 60 kg. Prancū- 
zija sutinkanti priimti tik 70 kg sverian
čius vyrus. O kur to svorio begausi po ku
kurūzinės duonos. Tik norintieji grįžti į 
So v. Sąjungą esą gerai globojami: jiems 
siūloma po 40.000 kalorijų maisto priedas 
ir 150 rusiškų papirosų...

* J. Balčiūnas kelia steigiamos Katalikų 
Bendruomenės klausimą. Jis abejoja, ar 
čia nesąs skaldymas lietuvių katalikų i 
bendruomenininkus ir nebendruomeninin- 
kus.

* S. A. rašo apie gero lietuviško choro 
organizavimą Londone. Siūlo toliau gyve 
nantiems choro dalyviams, vykstantiems ; 
repeticijas, apmokėti kelionės išlaidas.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
AR ŠELPTI VIENIŠUS?

Perskaičius V. Andruškevičiaus laišką 
(„E. L.“ Nr. 24), kilo viena kita abejinga 
mintis dėl jo samprotavimų.

Manyčiau, kad labdarybės ranka turėtų 
būti ištiesta kiekvienam, kas tikrai jos 
reikalingas. Turime žmones imti tokius, 
kokie jie yra. Niekas mūsų neįgaliojo ki
tus perauklėti. Juk tik todėl mes visi ir at
sidūrėme šičia, kad nenorėjome prarasti 
savo asmenybės, nenorėjome būti komu
nistų „perauklėjami“. O tie užsidariusieji 
savyje — vieni tokiais yra iš prigimties, 
kitus vienišais padarė gyvenimo smūgiai. 
Kiekvienas žmogus skirtingai tuos smū
gius priima ir kiekvienoj sieloj jie palieka 
skirtingas žymes. Vieni dėl jų užsidaro sa
vyje ir vengia bendrauti su kitais, kiti vėl 
— pasidaro liguistai išdidūs ir tolinasi 
nuo žmonių. Vadinti tokius „atskalūnais, 
neišmanėliais, savo rūšies gudragalviais 
ar dvasiškai sutrūnijusiais“ tikrai yra 
žiauru ir nekrikščioniška. Niekas nežino
me, kas tų vienišųjų sielose darosi. Vargu, 
ar jie yra laimingi? Draugiškai ištiesta 
pagalbos ranka ir malonus, nuoširdus žo
dis tikrai ne vieną vėl suartintų su visuo
mene. Bet žiaurumas, kad ir kažkokia lo- 
gika paremtas — niekados.

Ačiū Dievui, kad dainavietės, kiek ži
nau, savo veikloje vadovaujasi sveikais 
krikščioniškais ir patriotiniais jausmais. 
Tikiu, kad joms kiekvienas doras lietuvis- 
išeivis yra šelptinas, jei jis tikrai tos pa
šalpos (dvasinės ar materialinės) yra rei
kalingas. Visuomenė už tą jų nešališkumą 
turi būti joms dėkinga. Padėk joms, Die
ve!

P. Ramaitis

Škotijoje 40% visiškai nevalgo agurkų. 
(Anglijoj 17%). Iš valgančiųjų 73% lupa 
agurkų žievę (Anglijoj 42%).

Biuletenis American Medical Association 
išspausdino tokį pareiškimą: „Saulės smūgį 
ar karščio smūgį daug greičiau galima gau
ti vidurvasaryje, negu sausio mėnesį“.

„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.

•■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAXE — liepos 22 d., 1 vai. p. p., St 
Columba bažn.

BRADFORDE — liepos 15 d., 12.30 v.
DERBYJE — liepos 15 d., 11 vai., Bridge 

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

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — liepos 15 d„ 12 vai.
STOKE-ON-TRENTE — liepos 22 d., 11.31 

vai., Tunstall.
NOTTINGHAME — liepos 22 d„ 11.1! 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — liepos 29 d„ 11.11 

vai.. Liet. Židinyje.
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