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DIPLOMATIJOS ŠEFUI

Ilgiausiai buvęs Lietuvos užsienio reika
lų ministeriu Stasys Lozoraitis rugsėjo 5 
d. švenčia savo 85 metų amžiaus sukaktį, 
o šįmet balandžio mėn. suėjo 60 metų 
nuo jo diplomatinės tarnybos pradžios. 
Nuo 1923 m. iki 1940 jis aktyviai dalyva
vo Lietuvos užsienio politikos formavime, 
o po to jam teko sunki pareiga atstovauti 
Lietuvos valstybingumo tęstinumą tarp
tautinėse arenose.

Stasys Lozoraitis gimė 1898 m. rugsėjo 
5 d. Kaune

I-ojo karo metu baigęs gimnaziją Voro
neže 1918 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo 
tarnauti valstybės aparate, 1923 metais 
pereidamas į Užsienio reikalų ministeriją.

1934 VI 13 paskirtas užsienio reikalų 
ministru, šias pareigas ėjo ligi 1938 XII 5. 
Lietuvos užsienio politikos vadovybė Lo
zoraičiui buvo tekusi tuo metu, kai Vokie
tija ir Lenkija 1934 pradžioje buvo suda
riusios nepuolimo paktą. Savo svarbiausiu 
uždaviniu jis laikė plėsti Lietuvos santy
kius su Vakarais ir su Pabaltijo kaimy
ną rs.

Lietuvai kovo mėn.. 1938 m. susi 
laukus Lenkijos ultimatumo, Lozorai
tis buvo įteikęs atsistatydinimą, kuris ne
buvo prezidento priimtas, ir užsienio rei
kalų ministro postą jis paliko tik 1938 
XII 5. Kurį laiką buvo užsienio reikalų 
m-jos centre įgalioto ministro titulu ir, 
Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, pir 
mininkavo komisijai, sudarytai kilusiems 
dėl to klausimams tvarkyti. 1939 II 15 pa
skirtas nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministru Romon prie Kvirinalo. 1940 VI 
2 užsienio reikalų ministro Urbšio telegra
ma buvo pavestas eiti užsieny pasilikusios 
diplomatijos šefo pareigas, jeigu Lietuvą 
ištiktų katastrofa. Raudonajai armijai 
1940 VI 15 įsiveržus į Lietuvą Lozoraičio 
iniciatyva visi Lietuvos pasiuntiniai įteikė 
vyriausybėms, prie kurių buvo akredituo
ti protesto notas, visai eilei valstybių, tarp 
jų JAV, davusiais pagrindo nepripažinti 
Lietuvos okupacijos. Lietuvos atstovybė 
prie Kvirinalo nustojo veikti 1940 rugpiū- 
čio 28 d. Nuo to laiko jubiliatas gyvena 
Romoje ir eina Lietuvos Diplomatijos še
fo pareigas.

Buvusį įSkyriaus pirmininką ir 
Garbės Narį Vytautą Andruškevičių 

ir jo šeimą, 
jo žmonai 

BENEDIKTAI ANDRUŠKEVICIE.NE1 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučia ir liūdi 
DPLS-gos Stoke-on-Trent 

Skyriaus nariai

BENEDIKTAI ANDRUŠKEVICIENEI 
mirus,

jos vyrui Vytautui Andruškevičiui 
ir šeimai

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir drauge liūdime,

O. ir iP. Vencaičiai ir
B. ir J. Zaveckai 

—..................

Benediktai Andruškevičienei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą 
kap. Vytautą Andruškevičių 

ir visą jo šeimą
St. Bosikis

Rusai nušovė lėktuvą
JAValstybių sekir. George Shuiltz apkalti 

no Sovietų Sąjungą sąmoningu numulši- 
mu Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo Boe
ing 747 su 269 keleiviais ir įgula.

Pakeliui iš Aliaskos į Seoul (Pietų Ko
rėjos sostinėje) lėktuvo takias ėjo pagal So
vietų Sąjungos pasienį.

Sekir. Sh’iltz savo pareiškime pasakė, 
kad prieš imišauinant lėktuvas 2į vai. bu
vo sekamas rusų radaro ir kad vienu ar 
kitu laikui 8 rusų lėktuvai buvo pakilę jo 
sekti.

6 vai. 21 min. Greenwich laiku rusų

10.000 MINI SKRYDI
LIETUVA PRISIMENA LAKŪNUS

Dariaus ir Girėno skrydžio penkiasde
šimtmetis oficialiai Lietuvoje atžymėtas 
nebuvo. Vilniuje tuo laiku netgi nerodė 
Lietuvoje sukurto meninio filmo apie la
kūnų gyvenimą ir jų žygį.

Bet Stasio Girėną gimtinėje Vytoigalo- 
je liepos 16 d. įvykusiame paminėjime 
dalyvavo virš dešimties tūkstančių žmo
nių. Turint gaivioje, kad šis paminėjimas 
viešai nielbiuivo skelbiamas ir žinia apie jiį 
buvo perduota tik iš lūpų į lūpas, toks 
skaičius yr i impozantiškas.

Ten pat buvo atidarytas visuomeninis 
Dariaus ir Girėno memorialinis muziejus, 
kurį aplankė visi dalyvavusieji minėjime.

Dieną prieš tai teks spontaniškas minė
jimais įvyko IStelpooo Darnaus tėviškėje, 
Dariškės kaime, prie Juozėnų.

Nors Lietuvoje neoficialiai lakūnai ir 
buvo prisiminti, bet Maskvos linija smer
kianti .įvietin ink iškurną“ viešai neleido 
jų paminėti.

Wroclovo lietuviai su prel. A. Jurkevičiumi -prie Dariaus-Girėno paminklo

DU ŠAUNŪS LAKŪNAI
(Eilė rail! is gautas iš Lietuvos)

Sujudo, sukruto Atlanto platybės.
Ir verčias banga virš bangos, —
Tai lekia aukštai virš Neptūno Valstybės 
Du šaunūs lakūnai lietuvių (tautos.

Per dieną, per naktį į nežinią plačią, 
Kur niekas nedrįso {skraidyt, 
Į tėviškę kelią padangėm atrasti 
Jiems niekas mėgai (sutrukdyt.

— šį savo skridimą nuoširdžiai aukojani 
Tau, mūsų tėvyne jauna!
Nebosim vargo nebosim pavojų,
Tebus tau garbė, Lietuva!

žodžius tuos (padangėje vėjas kartoja, 
žodžius tuos kartoja lakūnai abu;
Atrodo, iš tolo jiems Kaunas jau moja, 
Ir šypsosi gėlės gimtųjų laukų.

Bet (kėlėsi saulė (giliai nusiminus — 
Raudojo visa Lietuva...
Palūžo sparnai, nepasiekus tėvynės 
Ties Soldino miško įkalva...

VIDURINIAI RYTAI
Paskutinę savaitę labai pablogėjo poli

tinė ir karinė padėtis Libane.
Pasitarimai vykę tarp Libano vyriau

sybės ir Sirijos remiamų muslmonų gru
pių nutrūko ir to pasėkoje įvykusiame 
susišaudyme žuvo du 'amerikiečių kairiai 
ir 3 prancūzai priklausę tarptautinei pa
liaubų palaikymo karinei pajėgai.

ši paskutine krizė įvyko dėl Izraelio 
paskelbto dalinio 'atsitraukimo iš esamų 
pozicijai netoli Beiruto i naujas strategi
niai patogesnes pozicijas pietiniame Li
bane.

Amerikiečiai ir įprez. Gemayel vadovau
jama Libano vyriausybė norėtų, kad Iz
raelis laidytų saivo kariuomenę cseimese 
ipozi'diljcse iki Libano armija rpeirims jų 
laikytas pozicijas.

Vietoj ‘atsistatydinusio Izraelio min. 
pirm. Begin. Hie rut partija savo vadu 
išsirinko Yisak Shamir, kuris bando su
daryti naują vyriausybę. 

lėktuvo lakūnas būdamas nuolatiniam 
ryšyg su savo baze pranešė, kad jis išS» 
vęs rrketą.

Po to lėktuvas, kuris skrido 10 000 m 
aukštyje, per 17 imin prapuolė iš jį sekan
čių radaro ekranų.

Rusai pradžioje paneigę bet kokį žino
jimą apie lėktuvą, vėliau paskelbė, esą jų 
lėktuvai bandė padėti nežincmiaim lėktu
vui nusileisti airtimiausdiame aųrodrome, 
bet lėktuvas j u nepaklausęs ir skridęs to
liau link Japonų jūros.

O

AVIACIJOS MUZIEJUS
1983 metais kovo mėnesį Kaune, kur 

anksčiau buvo Hanzos sandėliai, atidary
tas Lietuvos iSportinės aviacijos visuome
ninis muziejus. Jau 1973 metais buvo pra
dėta kaupti istorinė — dokumentinė me
džiaga bei daiktiniai eksponatai. Esipozi- 
ciją sudaro 4č stendai, kuriuose patalpin
ta aipie 500 nuotraukų, o 45 vitrinose ro
doma įvairūs daiktiniai eksponatai, doku
mentai, diplomai, medaliai, aviacine te
matika sukurti paveikslai. Muziejaus fon
duose yra sukaupta; sportinių lėktuvų 
7 vienetai, sklandytuvų — 15, foto negaty
vų if nuotraukų apie 1500 vienetų, 'avia
cinės literatūros biblioteka su apie 700 
knygų. Šiam muziejui S. Dariaus duktė, 
medicinos mokslų kandidatė Nijolė Maiš
tą rienė, nutapė tėvo ir Girėno portretus.

Aviacijos muziejaus senose patalpose 
eksponuojamas konstruktorius inž. A. 
Gustaičio pirmasis kūrinys — ANBO I 
(1925). V. Peseckas

SĖKMINGAS SKRYDIS ERDVĖN
Amerikiečių eirdvėis laivas „Challenger“ 

tavo paleistas į erdvę rugp. ’30 nakties 
metu.

Penki jame esany tieji astronautai at
liks įvairias funkcijas kurių svarbiausia 
bus pastatymas i poziciją satelito, kiuris 
aptarnaus Indijos telefono, televizijos ir 
oro stebėjimo pareikalavimus. Taip pat 
bus atliekami eksperimentai kurie, tiki
masi, prives prie veik'siminigesnių insuli
no gamybos būdų.

Erdvėlaivis buvo paruoštas skridimui 
per 67 dienas po paskutinio jo skrydžio 
liepos mėn.

„Challenger“ erdvėje bus šešias dienas 
ir bandys nusileisti nakties metu.

Sovietų Sąjunga pakartojo senus kalti
nimus, kad JAV uaiuldcija erdvėlaivius 
e rdvės militiarizavimui, esą viena iš jo ligų 
leis pareigų yra pagelbėti Pentagonui pa
keisti pasenusius „'šnipinėjimo palydovus“.

PROTESTO MITINGAS LONDONE
Rugp. 31 d. Londone Hyde Park įvyko 

mitingas išreikšti protestui dėl panaikini
mo nepriklausomos lenkų darbininkų są 
jungos SOi.IDARNOŠČ.

Vienas iš kalbėjusių buvo Peter Shore, 
ciarbiečių opozicijos D. Britanijos parla
mente kalbėtojas finansų reikalais ir (kain- 
<1 i diet as į Darbo partijos vadus.

Savo kalboje jis pasmerkė Sovietų Są
jungos ir Lenkijos karinės vyriausybės ve
damą politiką ir atsiribojo save ir Darbo 
partiją nuo pareiškimų neseniai padalytų 
Maskvoje ten besilaukiančio kasyklų dar
bininkų sąjungos vado, kuriuose jis pa
smerkė Angliją ir Ameriką dėl jų gink
lavimosi.

Mitinge dar kalbėjo konservatorių, so
cial- d'eimokraitų ir liberalų atstovai, fcei So 
lidarnošč vienas iš vadų užsienyje.

Taip pat dalyvavo ir kai kurių kitų ko
munistų pavergtų šalių atstovai su savo 
vėliavomis.

PASAULYJE
— Mozambiko partizanai nužudė du 

sovietų geologus ir pagrobė kitus 24 'so
vietus, 'kurie dirbo Zambezijos kasyklų 
rajone. Tarp sovietų specialistų Mozam
bike dirbo lietuvis Gediminais Motuzą, 
Lietuvos Geologijos vaidybos kompleksi
nės žvalgybos ekspedicijos vyresnysis ge
ologas.

— Švedijos vyriausybė ruošiasi pradėti 
tyrimus apie 1952 metais dingusį Švedijos 
karo lėktuvą, skridusi Baltijos jūros ry
tiniame pakraštyje. DC-’3 lėktuvas su 7 
žmonių įgula niekad negrįžo į bazę. Estų 
pabėgėliui pasakius, kad jis sutikęs švedų 
lai ūmius Norilsko darbo stovykloje, dabar 
manoma’, jog prieš 30 metų sovietai par 
šovė lėktuvą ir įgulą suėmė.

— Sovietų gynybos ministerijos knygų 
leidykla išleido penktą laidą civilinės gy
nybos vadovėlio', pavaidinto „Kiekvienas 
turi tą žindi ir suprasti“. Knyga yra iš
leista 600.000 tiražu ir pra privaloma per- 
skaiyti visiems gyventojams.

JAV žvalgybos žiniomis, Sov. Sąjunga 
yra įrengusi slėptuves šimtui tūkstančių 
partijos ir vyriausybės aukštųjų pareigū
nų.

— Girtas airis, grįždamas pro Dublino 
aerodromą namo, lįkrito į krovinių dėžę 
ir užmigo. Dėžė buvo pakrauta į lėktuvą. 
Tokiu būdu miegantis airis atsirado Heath 
row aerodrome, Londone, iš kur sekančiu 
lėktuvu buvo išsiųstas atgal į Dubliną su 
61 svaro svaro sąskaita.

— Buv. Argentinos1 prezidentė Isabeli- 
ta Peron patvirtino, jog ji baigia savo eg- 
zilę Ispanijoje ir rugsėjo mėnesį išvyks į 
Argentiną 'dalyvauti Beromistų kongrese.

— Amerikos žmogaus teisių idemonstra- 
cij'oje dalyvavo 300.000 negrų ir baltų 
žmonių, suvažiavusių į Vašingtoną 20 me
tų sukakčiai atžymėti nuo garsios kalbos, 
kurią pasakė negrų lyderis Martin Luther 
King.

— Britanijoje gyvenąs rusų grafas Ni
kolai Tolstojus parašė knygą apie savo 
giminės kilmę. Toje knygoje jis sako, kad 
žymaus rusų rašytojo Levo Tolstojaus gi
minė kilo iš Vakarų Europos. Jų pirm- 
takūinals Indrls pradžioje apsigyveno Lie
tuvoje, o po to persikėlė į Černigovą, Ru
sijoje. Tas buvo 1353 metais.

Anksčiau N. Tolstojus buvo parašęs po
litinio 'turinio knygą „Jaltos aukos“, kuri 
buvo išleist i anglų kalbai Landome.

— Kabulo ra'dlijias prenelšė, kad Af
ganistano partizanai nušovė sovietų karo 
lėktuvą MiG23. Du sovietų lakūnai žuvo.

AfgiamUstaino partizanų žiniomis, parti
zanai puolė sovietų ir komunistinę alfganų 
kariuomenę. Diaiug užmuštų ir sunaikinta 
sunkvežimiai ir tar.kad.

KOVOS .AFGANISTANE
Bebaimis Afganistano partizanų vadas 

strateginiame Pandžiro slėnyje Ahmed 
Shaih MasaaJ privertė Sovietų kariuome
nės vadovybę pakartotinai kalbėtis dėl 
•atnaujinimo jau nuo pavasario esančių 
paliaubų.

Iš dviejų pietų Azijos diplomatinių šal- 
tinių gautomis žiniomis keletas aukštų 
sovietų vaidininkų buvo inudkridę iš Ka
bu! į Anawar tikslu susitikti Masood.

Bet Masood, kuris 1982 m. valdė beveik 
visą Pandžiro slėnį atmetė visus sovietų 
siūlymus susitikti atsakydamas, kad' jis 
yra pasiruošęs atremti sovietų Afganista
no armijos ofensyvą.

Pereitą savaitę Masood ■vadovaujami 
.partizanų daliniai atakavo Gulbahar 
•miestą, kiuris yra prie įėjimo į strateginį 
slėnį.

Rugpj. 22 d. kiti jo daliniai sunaikino 
šarvuotą — motorizuotą konvojų vežantį 
•pakaitalus į sovietų — afganistanių įgu
las įsitvirtinusias aplink Pandžiro slėnį.

Galvojama, 'kad Masood tuilįs savo ži- 
nioje apie i 0,000 kovotojų.

Pačiame Kabu! laisvės kovotojai sunai
kino keletą armijos sunkvežimių prie pat 
švietimo ministerijos.

ORO PIRATAI
Air France lėktuvais pakeliui iš Vienos 

į Paryžių buvo pagrobtas 4 ginkluotų vy
rų, kurie, manoma, buvo libaniečiai.

Paleidę did. keleivių jie atskraidino lėk
tuvą į Teheraną, kur laikė įkaitais 10 ke
leivių ir 7 įgulos narius.

Teherano radijas pranešė, kad1 teroris
tai reikalavo iš Prancūzijos sustabdymo 
paramos Libanui, Čadu! ir Irakui ir išlei
dimo i'š kalėjimo tam tikrų, neišvardintų 
kalinių.

Prancūzams buvo duoti (kėli ■terminai 
priimti reikalavimus, bet vienas po kito 
jie praėjo grasinimų neįvykdžius, kol ga
lų gale lėktuvo pagrobėjai pasidavė Ira
no saugumo organams.

Prancūzijos valdžia pabrėžtinai nepa
dėkojo Irano vyriausybei už taikų įkaitų 
ir lėktuvo išlaisvinimą, nes manoma, kad 
galėjo būti Suokalbis tarp pagrobėjų ir 
iraniečių — pagrobėjų reikalavimai su
tapo su Irar.o vedama politika.

SOLIDARUMAS
3 |m. GDANSKO SUSITARIMUI

Rugpjūčio 31 suėjo 3 metai niuo susita
rimo tarp Lenino laivų statyklos Gdanske 
darbininkų atstovų vadovaujamų Lech 
Vėalęsia ir Lenkijos vyriausybės, atstovau
tos min. pirm, pavaduotojo Rakowiski, pa
gal kiurį d ub įninka i gavo teisę sudaryti 
nuo Lenkijos valdžios ir komunistų par
tijos nepriklausomą sąjungą.

Per sekančius 15 su viris mėnesių dar
bininkų sąjunga pasivadinus save Soli
daru cšč (Solidarumas) į savo gretas su
traukė virš 9 mil. narių ir davė akstiną 
sukūrimui laisvųjų ūkininkų sąjungos. 
Oficialios komunistų vadovaujamos darb. 
sąjungols beveik įmuštojo funkcionuoti nu
stoję daugumos narių.

Solidamcšč veikla nesiribedo vien tik 
crgainiziaivimu darbininkų darbovietėje, 
bet pradėjo iš valdžios reikalauti radika
lesnių plajkieitimų krašto tvarkyme, kad 
išsprendus ekonominius sunkumas į ku
riuos Lenkija pateko per virš 30 metų 
komunistų partijos valdymo.

Neturėdama atsakymo tų sunkumų iš
sprendimui komunistų partija bandė su
švelninti padėtį ir apraminti įsisiūbavu
sias politines aistras pašalinimu ir patrau
kimu atsakomybėn, kai kurių vadovau
jančių asmenų, kaip partijos Hen. sekre
torius Kania ir prieš jį buvęs Gierek.

Pasėkoje asmeninės laisvės Lenkijoje 
sustiprėjo: cenzūra sustojo funkcionuoti 
ne tiek dėl panaikinimo, kiek dėl valdžios 
bejėgiškumo ją vykdyti. Palaisvėjo kelia
vimas į užsienį, prasidėjo atgimimas kul
tūrintame Lenkijos gyvenime.

Solidiarncšč veikloje didelės reikšmės 
turėjo santykiai su Lenkijos' katalikų baž
nyčiai, kurios primals kard. Wyszinski re
guliariai priimdavo Lech Walesa pasita
rimams. Sąjungos ideologinį štabą suda
rė prieš tai buvusio „Darbininkų apsau
gos komiteto (KOR) nariai, kurie supra
to svarbą ir jėgą spontaniškai susidariusio 
darbininkai sąjūdžio.

Visa tai negalėjo patikti ne tik rytuose 
esančiai Sovietų Sąjungai, bet ir į vaka
rus niuo Lenkijos esančiai Rytų Vokietijai, 
.kurios vadai greitai suprato, kaid bet koks 
politinis pasikeitimas Lenkijoje atkirstų 
juos nuo tiesioginio žemės ryšio su So
vietų Sąjunga ir pažadintų jau. kelis kar
tus uižsi c pintus jos žmonių lūkesčius.

Ryitų Vokietijos vadai vokaliai vis stip- 
rė j ančių ir ‘aštrėjančiu tomu smerkė Len
kijos 'įvykių jiems nepriimtinas pasėkas, 
ir suvaržė tarp abiejų kraštų įkeliavimą.

Sovietų Sąjungos vadovybė niekad 
prieš tai nebuvo pastatyta prieš padėtį, 
įkurtoje nežinojo ką daryti. Jų satelito 
vyriausybė viešai ir garsiai prisiekinėjo 
■savo ištikimumą „didžiajai rusų tautai“ 
ir nesulgriaunamumą „socialistinės“ sanit- 
varkcls Lenkijoje, betgi prarado vidinę 
kontrolę.

Kairinis įsikišimas buvo svarstytas ir 
net dalinai pradėtais vykdyti. Manevrų 
pretekstu buvo sutraukta daug kariuo
menės į rytinius Rytprūsius ir pietinę 
Lietuvos teritoriją. Taip pat Lietuvoje 
buvo dalinė mobilizacija daktarų ir me- 
iJicinliniol pėrsciralo, o ligoniniams biv/vo 
įsakyta būti parengties stovyje.

Bet karinis įsikišimas eventualiai buvo 
atmestais išdirbus pianą, pagal kurį Lenki 
jos kariu omon ė vadovaujama geni. Jaru- 
zeisfci, kuris tuo laiku, buvo ir partijos še
fas ir min. pirmininkas, paims valdžią į 
savo rankas ir įves karo lauko stovį su
spenduodama bet kokį politinį veikimą.

Visų didžiausiam nustebimui, nepai
sant Soliidarnošč išsišakojimo visame Len
kijos igyvenin-e ir šūkių, kad Lenkijos ka
rys neis prieš savo žmones, kariuomenė, 
po ilgo ir slapto palši ruošimo, 1981 gruo
džio mėn. vykdė pirmą komunistų valdo
moje valstybėje karinį „pučą“.

Daulg darb sąjungos narių buvo sua
reštuota ir laikoma kalėjimuose. Pats Wa
lesa ilgą laiką buvo internuotas ir izoliuo 
tas. Dalis sąjungos narių pasitraukė į po
grindį ir toliau tęsė savo veiklą organi
zuodami Streikus, išėjimus 'ils darbo ir 
užėmimus darboviečių

Palaipsn tai išviršinis pasipriešinimas 
silpnėjo ir karo lauko stovio nuostatai no
minaliai buvo panaikinti juos pakeičiant 
panašiais civiliniais įstatymais.

Visi darbininkų laimėjimai ir valdžios 
nualaidos ge.n. Jaruzelskio buvo panaikinti 
ir Rakowski pasirašytas susitarimas liko 
beverčiu popierių.

Nepaisant valdžios įspėjimų ir išdėsty
mo didelio skaičiaus milicijas, rugp. 31 
d. įvairiose Lenkijos vietose įvyko demons 
tracijcS, kurių didžiausia .buvo prie Kro
kuvos esančioje Nova Hult, plieno gamyk
loje. Po susidūrimo su milicija buvo daug 
sužeistų ir areštuotų.

Su Jairuztlskio .puču“ Sovietų Sąjunga 
laimėjo laiko, bet pagrindinės Sovietų 
bloko, kaip ir Lenkijos, problemos laukia 
radikalių sprendimų.

1
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Bronius Kviklys: Vieno žmogaus darbas.

Jubiliejinę — trisdešimtąją — ..Lietu
viškųjų Studijų Savaitę“ Augsburge, be 
abejojimo, išsamiai aprašys „Europos Lie
tuvyje“ dalyviai, atvykę iš britų salų. Aš 
patą savo korespondencijoje tenkinuosi 
tik keliomis pastabomis apie dalykus, ku
rie man ypač krito j akį ar sukėlė mano 
specialų susidomėjimą.

Kaip ir kitų dalyvių, taip pat mano dė
mesį ypač patraukė draudžiamosios gady
nės spaudos paroda, kurią surengė Čika
goje gyvenantis Bronius Kviklys, pasižy
mėjęs laikraštininkas, uolus bibliofilas ir 
daugelio vertingų knygų autorius. Tai, ką 
jis sudėliojo ant ilgų stalų ir iškabino ant 
gausingų lentų, liudija apie tiesiog neįti
kimą jo darbštumą bei metodingumą, ku
riuo jis ištisus dešimtmečius renka mūsų 
spaudos martirologijos pavyzdžius.

Šios „savaitės“ programoje iškilią vie
tą užėmė „Aušros“ šimtmetis. Bet gal ne 
visi dalyviai aiškiai įsisąmonino, kad 
nuo spaudos draudimo carų laikais iki 
dabar, taigi per 120 metų laikotarpį, 
lietui/ių spauda tiktai trumpą laiką nau
dojosi didesne ar mažesne laisve. Nau
jas spaudos visiškos nelaisvės periodas 
vėl prasidėjo nuo sovietų (ir trumpos na
cių) okupacijos ir trunka nūn ilgiau ne
kaip carinis draudimas.

Visą tą lietuviškos spaudos martirolo
gijos istoriją Augsburge vaizdžiai pertei
kė B. Kviklys, išstatęs draudžiamosios 
ąpaudos pavyzdžius, dažniausiai origina
lus, — pradedant Dr. Basanavičiaus „Auš
ra“, baigiant šiandien giliame pogrindy
je Lietuvoje leidžiamuoju to paties vardo 
leidiniu. Matėme „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos“ numerius, galėjome su
sipažinti su nukreiptąja prieš nacius slap
tąja spauda, buvo ir priešsovietinių parti
zanų leidinių pavyzdžių, išstatyti atvaiz
dai maskvinio teroro aukų, nukentėjusių 
už tautos bei žmogaus ir religijos teisių 
gynimą ir patekusių į tolimus Sibiro bei 
kitų Rusijos pasviečių priverstinio darbo 
stovyklas. Nuteistiesiems kaliniams net 
neleidžiama uždėtąją bausmę atlikti gim
tajame krašte! Koks negirdėtas barbariš
kumas!

Visą tą baisiąją medžiagą prieš oku
pantus surinko vienas žmogus, dirbęs be
ne 17 metų, kaip ir daugelis kitų tremti
nių, fabrikuose, vėliau leidęs ilgas darbo 
valandas lietuviško dienraščio redakcijoje, 
kol pagaliau išsitarnavo pensiją. Tuo pat 
metu Bronius Kviklys parašė keturių to
mų veikalą „Mūsų Lietuva“, apimantį 
3.000 puslapių,, o dabar rašo ne mažesnio 
lužsimicj'iimo „Lietuvos Bažnyčias“ — lei
dinį, kurio jau išėjo trys tomai.

Kokius kalnus nuverstume, jeigu emig
racijoje turėtume kiekvienoje srityje bent 
Po kelis Bronius Kviklius!

Petras IVolungė

I.Kaplanas: Lietuvos reikalų gynėjas 
Olandijoje.

Jau kelinti metai „Lietuviškųjų Studi
jų Savaičių“ uoliu lankytoju pasidarė įsa
kas Kaplanas, nuo 1976 metų atsiradęs 
vakaruose „iš anapus“.

Kaplanas laisvės laikais bendradarbia-

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

IV PAVEIKSLAS

Scenovaizdis: Brazdžių troba, rudens vėlyboji po
pietė.

BRAZDŽIUS: sėdi prie lango, skaito laikraštį. 
Išgirdęs šunį lojant kieme, sulankstė laikraštį, 
užkiša jį už šv. paveikslo, nusiima akinius).

KURMIENĖ: (Įpuola uždususi, su ryšeliu ranko
je, atsikvepia — ramiai): Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus!

BRAZDŽIUS: ant amžių...
KURMIENĖ: Vienas sėdit? O kurgi šeimyna? 
BRAZDŽIUS: Galvijų paruošti išėjus? O kas? 
KURMIENĖ: Nieko, (sėdasi ant suolo palan

gėj, šalimais pasidėjusi ryšelį. Po valandėlės): 
Saulė visai ant laidos, o jie ten virš sėdi my
luoja. Lėkiau visą kelią, net kvapo netekau... 
Galvojau, galvojau, net galva plyšta... Ne sa
kau sau: taip būti negali... pasakysiu Braz- 
džiui!... Turiu pasakyti! Tegu žmogus žino, 
ko pasisergėti, kad žmonės ims pirštais badyti: 
Taigi...

BRAZDŽIUS: (kimšdamasis pypkę): Kas sėdi, kas 
myluojasi? šnekėkit žmoniškai, nieko nesu
prantu.

KURMIENĖ: O kas gi kitas? Taigi Angelė su či
gonu! Sėdi karčiamoj, saldžiąją gurkšnoja 
burkuoja kaip balandėliai. Sarmata! Žmonės 
ims pirštais badyti beregint! Taigi...

BRAZDŽIUS: šnekat... Didelio čia daikto, kad 
į karčiamą pasišildyti užėjo? Speigas... negi

Studijų Savaitei pasibaigus
vo Alfos pseudonimu „Lietuvos Žiniose“ 
bei kituose Kauno laikraščiuose ir buvo 
populiarus laikinosios sostinės žurnalistų 
sluoksniuose. Iš senų laikų įsikūrusi Lie
tuvoje, Kaplanų šeima įleido gilias šak
nis į krašto gyvenimą. Senelis buvo Kaune 
vyno pirklys ir aprūpindavo bažnytiniu 
vynu vyskupą Motiejų Valančių, kurį ge
rai asmeniškai pažino.

Kilus nacių-sovietų karui, Kaplanui 
1941 metų vasarą neliko kitos išeities, kaip 
gelbėtis rytų link. Į Lietuvą vėl grįžo 
1944 m. pabaigoje, bet jam neilgai teko 
naudotis „išvadavimu“. 1948 metais jį čiu
po sovietinė saugumo policija ir, išlaikiusi 
beveik metus liūdnai išgarsėjusiame Lu- 
biankos kalėjime Maskvoje, priteisė 15 
metų. Už ką: Anais „genialaus tėvo ir mo
kytojo“ Stalino nežaboto teroro laikais jo
kio aiškinimo nereikėjo. Jeigu policija 
sugriebė, tai ir esi kaltas...

Po Stalino (beje, koks taiklus rimas: 
Stalinas kalina! Gaila, kad „lakštingalai“ 

Salomėjai neatėjo į galvą tas rimas, kai 
ji rašė savo gėdingąją „Odę Stalinui!“) 
mirties ir po 7 metų kalinimo I. Kaplaną 
paleido — dėl „nusikaltimo įrodymo sto
kos“...

Nūn Kaplanas pradėjo rūpintis išvažia
vimu pas seserį, kuri jau daug metų gy
veno kaip gydytoja Prancūzijoje. Po be
veik 20 metų pagaliau vizą gavo ir galėjo 
atvykti į Paryžių, o iš ten išvažiavo pas 
sūnų Olandijon, kur ligšiol tebegyvena.

Toks yra žydų tautybės Lietuvos pilie
čio įsako Kaplano savaime tipingas mū
sų gadynės gilių sukrėtimų paveiktas gy
venimo kelias.

Kaplanas, nūn siekiąs 70-tųjų metų pa
baigos (gimęs 1905 metais), patyręs kelis 
širdies infarktus (pirmasis ištiko tebegy
venant Lietuvoje), neužsisklendė ramia
me privatiniame gyvenime. Su pasigėrėji
mo vertu užsidegimu jis be atvangos rū
pinasi Lietuvos reikalais. Jis palaiko 
nuolatinius ryšius su olandų Rytų Euro
pos Institutu. Jis dirba to instituto lei
džiamo sovietinio pasaulio disidentų žo
dyno redakcijoje, kur tvarko Lietuvos da
lį. Jis nevieną kartą kalbėjo instituto su
rengtose paskaitose apie Lietuvą, tarp ki
ta, Vilniaus universiteto 400 metų sukak
ties proga. Kaplanas 1980 metais pristatė

lauke stips.
KURMIENĖ: A jau sudurnavojot ar durnium 

pasivertęs tai šnekat?... Taigi visi žino, visi 
mato, tik jūs vienas, kaip aklas. Tik ir laukit, 
kad žmonės pirštais užbadys!

BRAZDŽIUS: Netauškit niekų, nenešiokit po svie
tą ko nereikia, tai nebadys.

KURMIENĖ: Viešpatie, tai jau, aš dabar kalta 
būsiu! Vajargutėliau! Tai aš kalta, kad žmonės 
teisingai rodys.! Tai aš turiu tylėti? Ne! Aš už 
teisybę! Myliu teisybę! Visi žino, visi mato, 
tik jūs vienas nežinot...

BRAZDŽIUS: Meluoji!
KURMIENĖ: Va Jėzau! Viešpatie! Meluoju! Aš 
meluoji! Kad skradž žemę prasmegčiau! Taigi ar aš 
viena? Juk visi matė... Ir pašešuviškiai, ir Bartinin- 

kė, ir va, Paužienė pati užrodė. Sako, vilnos 
jūsų ir Brazdžių, kur dažyti įdavę buvot, jau 
gatavos, tai pasakykit Barzdžienei... ji, sako, 
į karčiamą su čigonu nuėjusi... Tai aš 
ateinu jai pasakyti, kad vilnos...

BRAZDŽIUS: Nesakau, kad meluojat juodu ten 
mačiusi, ale meluojat, kad aš nieko nežinau. Aš 
pats buvau pasakęs Angelei, kad sueitų Lau
rą... Reikalas yra...

KURMIENĖ: čyst žmogus iš razumo išsikraus
tė! Taigi visi žino, visas svietas šneka, kad juo
du su Lauru mylėjos. Kai Užnemunėj po dva
rus tarnavo, tai ne vienoj jaujoj šildės, gal... 
O paskui čia... Paskui pametė ją, dvejus metus 
akių nerodė... O dabar vėl... tai kas geriau 
žino Jūs ar aš?

BRAZDŽIUS: Tfu! (keliasi ir eina į kertę kailiniais 
vilktis).

KURMIENĖ: (nustebusi žiūri į jį, paskui pati 
rengiasi eiti): Tai šitaip... Aš jums iš šir
dies išdrožiau, kad žinotumėt, kad pasisergėtu-

Roterdame Tomą Venclovą ten kasmet 
rengiamame persekiojamų tautų poezijos 
festivalyje. Pats Kaplanas rašo eilėraščius 
ir daug kur viešai skaitė savo poeziją. Ne
retai olandų spaudoje galima aptikti 
jo parašytų straipsnių apie Lietuvą. Kap
lanas talkininkauja olandų mokslininkui 
bei publicistui Dr. Martin van den Heu- 
vel, Amsterdamo universiteto Rytų Euro
pos Instituto moksliniam bendradarbiui, 
šiuo metu rašančiam veikalą apie Balti
jos valstybes. Vienu žodžiu jo visur pilna, 
kur tik galima priminti olandams mūsų 
gintaro kraštą.

Kaplanui padedant, susiorganizavo 
„Dainos“ vardo olandų choras, vadovau
jamas muziko Paul de Boer (tarp kito, 
karšto Konstantino Čiurlionio kompozijų 
gerbėjo). Choras šiemet pirmą kartą pa
sirodė viešai Liėige mieste Vasario 16 die
nos sukakties minėjimo proga. Jis dainavo 
taip pat Paryžiuje ir ruošiasi vykti Ame
rikon. šiuo metu Olandijoje iš olandų su

daroma lietuviškų tautinių šokių grupė.
Augsburgo „Studijų Savaitės“ dalyviai 

galėjo stebėti, kad ten kelias dienas olan
dų televizijos trys šaunūs vyrai suko 
lietuviškojo renginio scenas, darė pasikal
bėjimus su įvairiais dalyviais. Mūsų Kap
lanas sugebėjo „Studijų Savaitės“ rengi
niu sudominti olandų televiziją, ir štai 
anie trys vyrai atvažiavo kartu su inicia
torium į Augsburgą ir padarė nuotraukų. 
Numatyta, kad per ištisą valandą olandų 
publika galės sekti mūsų renginį.

Prisiminiau Broniaus Kviklio draudžia
mosios spaudos pavyzdingą parodą. Taip 
ipat įsakas Kaplanas priklauso tai katego
rijai žmonių, kurie neatlaidžiai kelia vie
šumon Lietuvos ir lietuvių tautos teises 
į laisvę, svetimų nevaržomą gyvenimą. 
Nesistebėsiu, jeigu ryt ar poryt vėl tele
fonu1 iš Amsterdamo paskambins mano 
senų dienų kolega ir prašys vienokių ar 
kitokių duomenų, jam reikalingų naujam 
užmojui, — ar tai straipsniui apie Lietu
vą, ar tai parodai ar kokiam kitam lietu
viškam reikalui. Bet ne vienam man už 
šimtų kilometrų telefonuoja Kaplanas. 
Judrusis, visur simpatijų sukeliantis ku
nigas Jonas Petrošius pasakojo, kad nere
tai Kaplonas ir jam lietuviškais reikalais 

paskambinąs į Paryžių. O ir Londono bei

kitų kraštų lietuvius Kaplanas taip pat 
pasiekia.

Beje, Olandijoje gyvena tik keli lietu
viai, tikriau pasakius lietuvės, ištekėju
sios už olandų. Pakartotinai „Studijų Sa
vaites“ aplanko simpatingoji olandų Dit- 
mars’ų (-Mykolaitytės) šeima, ne tik tė
vai, bet ir jaunoji karta, duktė ir sūnus. 
Atvažiuoja ir olando Ooms’o šeima.

Tarp kita: „Studijų Savaitės“ pasigen
da tautiečių iš Švedijos. Paskutiniuoju 
laiku viena Aldona Balandaitė teatvyksta 
iš šiaurės. Argi Švedijoje nebeliko kitų 
lietuvių?

Petras 'Volungė

„LITAUISCHE LITERARISCHE 
GESELLSCHAFT“

Dr. A. Gerutis skaitė paskaitą apie „Li- 
tauische Li-erartsche Gesellschaft“ (Lie
tuvių Literatūros Draugiją), įkurtą Tilžė
je 1879 m. ir gyvavusią iki 1923 m. Drau
gijos steigėjai buvo vokiečiai bei nutautę 
lietuviai, kurie reiškė nuomonę, kad ypač 
Mažosios Lietuvos lietuviams esą lemta 
išnykti, todėl jie pasiryžo mokslo reikalui 
sutelkti lietuvių kalbos bei kultūros lo
bius.

1879 m. Velykoms keli Rytprūsių Švie
suoliai, daugiausia liuteronų kunigai, mo
kytojai, gydytojai ir Ikt., paskelbė atsišau
kimą, kviesdami įsteigti draugiją „Litau- 
ische Literarische Gesellschaft“ pavadini
mu. Draugija turėjo pasidairyti centru, ku 
ris rinktų ir skelbtų viską, kas liečia Lie
tuvą bei lietuvius kalbiniu, ctniograifiniu 
ir kitais požiūriais.

Sumanymas susilaukė nepaprastai dide
lį atgairs'į ir jos nariais (daugiau, kaip 200 
žmonių) užsirašė ypač daug mokslinin
kų, kurie didžiai vertino lietuvių kalbą, 
tautosaką, papročius ir Iki. Beveik visose 
EuLclyos valstybėse atsirado „Mitteiluin- 
gen“, kurio išėjo 31 sąsiuvinys. Jame pa
skelbta nemaža gana vertingos medžiagos.

Draugijos nariais užsirašė nemaža lietu
vių ne tik iš Mažosios, bet ir iš Didžiosios 
Lietuvos. Jie nebuvo tos nuomonės1, kad 
lietuviams lemta išnykti. Priešingai, jie 
panaudojo draugiją, siekdami sužadinti sa 
vo tautiečių tautinį susipratimą. .Iiš narių 
pažymėtini Mažosios Lietuvos lietuviai 
kaip Ikuin. dr. V. Gaigalaitis, Martynas 
Jankus, Dovas Zaunius, Jokūbas Stikio- 
nus ir k’t. Draugiją rėmė Dr. J. Saiuer- 
vvein-Girėnas, vokietis, didžiai Įjtrisirišęis 
prie lietuvių. Rytprūsių lietuviai ėmė 
priešintis valdžios pastangoms juos vokie
tinti, raiše peticijiais prieš lietuvių kalbos 
šalinimą iš mokyklų, o netrukus metėsi 
ir į pelitinį darbą. 1898 m. Jonas Smala
kys išrinktas kaip lietuvių atstovas' į Vo
kietijos parlamentą (reichstagą), o nuo 
1903 m. iki pirmojo pasaulinio karo kun. 
Dr. V. Gaigalaitis išbuvo 'Prūsijos lainidltai- 
go (parlamento) nariu.

Pati to .nenorėdama, „Litaudsohe Litera
rische Gesellschaft“ paskatino nevieną 
Rytprūsių lietuvį 'įsigilinti lį savo tautos 
praeitį, rimčiau susirūpinti savo tautos 
likimui, pajusti ir išgyventi, kad būti lie
tuviu ylna garbė, kuriai nevalia Jleist pra
žūt". Draugija taip pat prisidėję prie Man 
žosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių tar
pusavio pažinimo bei suartėjimo. Draugi
ja per savo leidinius išgarsino lietuvių 
tautos vardą ir paliudijo, kad lietuvių 
tauta yna gyva, kuri, kaip ir kitos tautos, 
trokšta svetimų nevaržomo gyvenimo.

mėt, o jūs dar melage išvadinai! Tai kokia tei
sybė ant svieto, žodžiui vietos nėr... Aš jam iš 
širdies

BRAZDŽIUS: Gyvatė! (išeina, užtrenkdamas du
ris).

KURMIENĖ: (skėsterėjus rankomis): Aš jam iš 
širdies... (išeina).
(Valandėlę scena tuščia. Prietemis tirštėja).

ANGELĖ: (už scenos) Marce, Marcyt! Maryčiuke! 
Eikit į trobą, lauktuvių parvežiau! Įeina): Tė
vai, ko sėdi patamsėj?.. (padeda ryšulį ant sta
lo, žiebia lempelęC

MARCĖ: Įeina su milžtuvkm pieno, jas pastato, 
prieina prie pamotės).

ANGELĖ: še cukierkų... O kur Maryčiukė?
MARCĖ: Pas Kaminskus nulėkė sietelio pasisko

linti.
ANGELĖ: Gerai! Tai jai vėliau... Žiūrėk, kokios 

vilnos išėjo. Ar gražios?
MARCĖ: — (žiūrėdama į jas). Vai gražios! Pamo

tei, man sijoną...
ANGELĖ: Gerai, gerai, išausiu. Dabar sutvarkyk 

pieną, o aš užkalsiu vakarienę.
MARCĖ: (išgabena pieną į kamarą, grįžusi ima 

kurti ugnį).
BRAZDŽIUS: (Įeina, velkasi kailinius, kabina)-
ANGELĖ: (neatsigrįždama): Buvai kur? (nesulau

kusi atsakymo: Ar buvai pas ką?
BRAZDŽIUS: Nieku... (Sėdasi užstalėj), 

pypkę).
BARZDŽIUS: Niekur... (Sėdasi užstalėj
MARCĖ: (grįžta, sėdasi ant kėdutės bulvių skusti).
BRAZDŽIUS: Kad nė kojos jis čia nebeįkeltų dau

giau! Girdi? O jei ne, tai nudėsiu kaip šunį 
kad ir kirviu!

ANGELĖ: Apie ką tu?
(bus daugiau)

SAVAITGALIO PABIROS
MARO LAIKAI

Kailių medžiotojų gobšumas buvo prie
žastim paskutinės XX amžiaus didesnės 
maro epidemijos, kuri per 7 mėnesius nu
sinešė 60.000 žmonių gyvybių. Ji prasidė
jo Rytų Sibire, kai padidėjusi švilpikų 
kailių paklausa keturgubai pakėlė jų kai
nas. Tų nedidelių graužikų kailiukai pa
našūs į sabalų brangiuosius kailius. Sibi
ro mongolai medžiodavo švilpikus ir ži
nojo apie kažkokią ligą, kuria tie gyvu
liukai kartais sirgdavo. Nė vienas mongo
las nejudindavo sergančiųjų švilpikų. Tų 
graužikų mėsa buvo skaitoma skanėstu, 
bet mongolai niekad nevalgydavo jų kak
lo liaukų, ne vien tik iš prietaringumo, bet 
ir žinojimo, kad nuo jų gali apsikrėsti bai
sia liga. Jei kuris medžiotojas susirgdavo, 
jo nejudindavo, bet palikdavo vieną mirti.

1910m. tūkstančiai kiniečių medžiotojų 
užplūdo Šiaurės Mandžiūriją pasipelnyti 
kailiukais. Jie ėmė ir sergančiųjų švilpikų 
kailius, o užsikrėtusius draugus bandė 
gydyti, nežinodami, kokia baisia liga jie 
serga. Iš tų medžiojimo vietovių maras 
išsiplėtė ir pasiekė Mančaulio miestelio 
geležinkelio stotį, o iš ten einančia 1700 
mylių geležinkelio linija plėtėsi toliau.

Normaliai maras nėra žmonių liga, bet 
žiurkių. Jo bakterija nėra didesnė kaip 
viena tūkstantoji milimetro, ir graužikai 
apkrečiami blusų. Yra dvi maro ligos for
mos; buboninė (sutinimo) ir pneumoninė 
(plautinė). Apsikrėtusių jų bubonine for
ma, miršta apie 80 procentų, o pneumo- 
nine — gyvų išlipka tik 1 procentas.

žmonija kentėjo nuo maro jau seniau
siais laikais. 3000 m. pr. Kristų Babilone 
buvo maras, pavadintas Namataru. Maras 
nušlavė daug šimtų milijonų žmonių, ir 
galima tvirtinti, kad jis pakeitė istorijos 
raidą.

54 metais Egipte prasidėjęs, maras tę
sėsi 52 metus ir per Mažąją Aziją, Grai
kiją, Italiją pasiekė net Reino upę. Apie 
100 milijonų, didžiulė dalis tų laikų žmo
nijos, mirė.
Kritus Romos imperijai ir nutrūkus dau

gumai prekybos maršrutų, apie 8 šimtme
čius nėbuvo girdėti apie naujas maro epi
demijas. Tik anglosaksų kronikose rašo
ma apie kažkokią 664 metų „baisią ligą“ 
Anglijoj ir Airijoj.

13 širnt. Nestoriano sektos misionieriai 
keliaudavo tarp Europos ir Azijos. Jų 
maršruto vietose yra 1338-39 metų kapų 
ir žinoma, kad dalis tų keliautojų buvo 
užsikrėtę Mongolijoj maru. Jie, o be to, ir 
žiurkės pasirodymas Europoje (ji pirmą 
kartą užregistruota 12 Išimt.) įgalėjo atneš
ti marą, Juodąją mirtį, vėl į Europą. Ir 
ta epidemiją siautė apie 60 metų.
1348 m. Florencijoj prasidėjęs maras pa
siėmė apie milijoną gyvybių. Tais metais 
popiežius Klementas VI, tuo laiku gyve
nęs Avinjone, organizavo piligrimų kelio
nę į Romą. Į 500 mylių žygį išvyko mili
jonas žmonių, o tik 100,000 sugrįžo.

Epidemijos metu buvo pašventinta Rho- 
nos upė, kurioj skandindavo mirusius, nes 
nebuvo kur .lėti lavonų. Keturiolilkto šimt
mečio pabaigoje maru mirė 25 milijonai, 
t.y. ketvirtis tų laikų Europos gyventojų.

Laike 1500 ir 1720 metų užregistruotos 
45 maro epidemijos. Viena didžiausių, 
1665 m. birželio mėm., prasidėjo Londone. 
Vienas apsisaugojimo būdas buvo deginti 
kates, šunis, peles ir žiurkes. Bet tai ne
daug pagelbėjo. 1666 m. jau daugiau kaip 
68.000 Londono gyventojų buvo mirę, o 
Europos kontinentas neramiai laukė toli
mesnių pasėkų. Tik 1666 m., rugsėjo 2 d., 
kilęs Londone gaisras, kuris tęsėsi 4 die
nas, sunaikindamas keturis penktadalius 
miesto, sustabdė epidemijos plėtimą.

Paskutinis didesnis maro prasidėjimas 
Europoje įvyko Marseilio mieste, Pietų 
Prancūzijoje, 1720 m. Yra užsilikusių to 
laiko piešinių ir aprašymų apie maro gy
dytojus, apsirengusius storais drabužiais, 
odinėm pirštinėm ir kaukėm

Niekas nežino, kodėl 18 šimtmety 
Europoje maro liga beveik išnyko. Galbūt 
padėjo tų laikų patarlė, kuri sakė: „Jei 
maras pasirodys tavo apylinkėje,, bėk 
greit kuo toliau ir ilgai nebegrįžk!“

MARAS AMERIKOJE
Pietvakarinėse JA Valstybėse niuo ba

landžio mėnesio buvo lu'žneiįįi'stnubti 35 
susirgimai buboniniu (liaiukiniu) maru.

Iki šiol mirė 6 žmonės. Laikui nusta
čius teisingą diagnozę liga sali būti su 
antibiotikų pagalba nugalėta.

Kadangi pradiniai jos simptomai pana
šūs į gripo (influenza) simptomus, dak
tarams sun-Ku ilš karto ligą nustatyti.

Priežastimi šios epidemijos Amerikoje 
yra dėl pa kankalus oro išsiplėtimais m aru 
sergančių voveraičių, prerijos šunų ir 
žiurfrių. Juose gyvenančios blusos ligą 
pemėša į tose vietovėse besilankančius 
žmones.

Avarijoj aš nedalyvau, nes, išlėkiau pro 
priekinį stiklą.

(Iš vairuotojo paaiškinimo) 
Parduodamas sodas su pamatais.

(Skelbimas ant tvoros) 
Mechanizuosime darbą, kad darbinin

kus išlaisvintume nuo darbo.
(Iš pasisakymo) 

Prašome įvesti telefoną, kad numeris 
būtų su išėjimu į Vilnių. (Paraiška)

„Šluotos“ auksinės mintys

2



1983 m. rugsėjo 2 d. Nr. 33 (1670) EUROPOS LIETUVIS l

KAUNO UNIVERSITETAS
Nors teisingai didžiuojamės, kad jau 

virš 400 metų praėjo nuo Vilniaus univer
siteto įkūrimo ir kad jis buvo pirmoji 
aukštojo mokslo institucija įkurta rytų 
Europoje, bet nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime didelę reikšmę turėjo ir domi
navo jos kultūrinį gyvenimų Vytauto Di
džiojo universitetas Kaune.

Pernai metais sukako 60 metų nuo jo 
įkūrimo 1922 m. vasario 16 d.

„Mokslo ir Gyvenimo“ 4 nr. prof. Ma
rijonas Martynaitis davė žiupsnį davinių 
apie jo įsikūrimų ir veiklų iki uždarymo 
— padalinimo į dvi aukštąsias mokyklas 
1950 metais.

Universitetas Kaune buvo įsteigtas 
1922.2.16 d. ir veikė iki 1950 m. pabaigos, 
kada jis buvo padalytas į dvi specializuo
tas aukštųsias mokyklas: Kauno politech
nikos institutų ir Kauno medicinos insti
tutų. Įdomi universiteto steigimo istorija. 
Lenkams okupavus Vilnių Lietuva nete
ko sostinės ir universiteto. Kaunas tapo 
administraciniu ir kultūros centru. Sun
ku įsivaizduoti valstybę be aukštosios mo
kyklos. Tada (buvo sukurta Aukštųjų 
mokslų draugija, kuri 1920 m. sausio 17 
d. visuomeniniais pagrindais atidarė uni
versitetinio pobūdžio Aukštuosius kursus. 
Šie kursai gyvavo dvejus metus, kol 
vyriausybė juos pertvarkė į valstybinį 
universitetų. Aukštieji kursai naujajam 
universitetui perdavė dėstytojus ir klau
sytojus, pastatus, įrengimus bei įvairias 
mokymo priemones. Visa tai ir lėmė uni
versiteto struktūrų. Steigiant pirmųjų 
aukštųjų mokyklų Kaune — Aukštuosius 
kursus — ir jų įpėdinį — universitetų 
daugiausia nusipelnė Zigmas žemaitis, 
Jonas Vabalas-Gudaitis, Tadas Ivanaus
kas ir kiti šviesios sielos žmonės.

Kaune įkurta aukštoji mokykla iš pra
džių vadinosi Lietuvos universitetu, o 1930 
m. buvo pavadinta Vytauto Didžiojo uni
versitetu.

Universiteto plėtotėje galima išskirti du 
ryškius periodus. Pirmam periodui, kuris 
truko iki Vilniaus grąžinimo Lietuvai, bū
dingas universiteto veiklos universalumas. 
Jame buvo sutelkti humanitariniai, tiks
lieji ir taikomieji mokslai. Po trumpo ke
lių mėnesių organizacinio laikotarpio uni
versitete ėmė veikti Humanitarinių moks
lų, Matematikos-gamtos, Medicinos, Tech
nikos Teisių ir Teologijos-filosofijos fakul
tetai. 1925-1936 m. dar veikė Evangelikų 
teologijos fakultetas. Jis buvo uždarytas, 
nes stokojo studentų. Antrasis periodas 
prasidėjo atkūrus Vilniaus universitetą. 
Iš pradžių į jį buvo perkelti Humanitari
nių mokslų ir Teisių fakultetai, o po pus
mečio ir Matematikos-gamtos fakultetas.

Iš pradžių Kauno universitetas buvo 
vienintelė aukštoji mokykla Lietuvos res
publikoje. Jame mokėsi 399 studentai ir 
82 laisvieji klausytojai, kurie neturėjo 
brandos atestatų. Vėliau studijuojančių 
gana sparčiai daugėjo. 1932 m. rudenį uni
versitete buvo 4234 studentai ir 319 lais
vųjų klausytojų. Vėliau studentų sumažė
jo. Atsiliepė pasaulį nusiaubusi ekonomi
nė krizė, kuri palietė ir mūsų kraštą. 1938 
m. pavasarį universitete mokėsi 2575 stu
dentai ir 319 laisvųjų klausytojų Po karo 
universitete tebuvo tik 1440 studentų, o 
savo veiklą jis baigė, turėdamas 2659 stu
dentus; maždaug tiek pat turėjo ir Vil
niaus universitetas.

Sunkiomis vokiečių okupacijos sąlygo
mis universitetas veikė iki 1943 m. kovo 
19 d., kada okupacinė valdžia uždarė vi
sas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Tik vy
resniųjų kursų studentams buvo leista už
baigti mokslą. Taip okupantai keršijo už 
tai, kad Lietuvos jaunimas nestojo į or
ganizuojamus karinius dalinius.

Uždarius universitetą, dalis jo persona
lo stengėsi ir tokiomis aplinkybėmis suda
ryti jaunimui sąlygas siekti aukštojo 
mokslo. Grupė profesorių ir dėstytojų —

J. Dobrovolskaitė, K. Baršauskas ir kiti 
— būrė prie suaugusiųjų instituto medi
cinos ir technikos skyrius. Faktiškai šiuo
se skyriuose nelegaliai buvo dėstoma uni
versiteto pirmųjų kursų programa. Sky
riai reikšmingi tuo, kad jų klausytojai po 
karo sudarė pagrindinį Kauno universite
to antrojo kurso kontingentą. Tai pagrei
tino specialistų ruošimą.

Traukdamiesi iš Kauno vokiečiai su
sprogdino Fizikos ir chemijos instituto rū
mus, išsivežė brangesnę aparatūrą, dalis 
profesorių apleido savo gimtąjį kraštą, 
trūko kuro ir įrengimų. Pokario metais 
universitetas parengė 1534 specialistus — 
932 gydytojus. 172 farmacininkus, 385 in
žinierius, 45 humanitarus.

Kauno universitetas veikė dvidešimt aš
tuonerius metus; jis suvaidino svarbų 
vaidmenį Lietuvos kultūros ir mokslo is
torijoje. Prieš karą tai buvo didžiausia ir 
svarbiausia aukštoji mokykla. Universite
tą baigę žmonės kėlė krašto kultūrą, plė
tojo švietimą, mokslą, ekonomiką, rūpino
si gyventojų sveikatingumu. Išskyrus ne
didelę grupę žemės ūkio specialistų, meni
ninkų ir asmenų, aukštuosius mokslus bai
gusių užsienyje, visi to meto inteligentai 
buvo Kauno universiteto absolventai.

Kauno universitetas buvo žymiausias 
Lietuvos kultūros centras. Jame profeso
riavo mūsų klasikai J. Jablonskis, K. 'Bū
ga, J. Maironis, J. Tumas-Vaižgantas, V. 
Krėvė-Mickevičius, B. Sruoga. V. Myko
laitis-Putinas ir kiti. Universitetas leido 
'tęstinius leidiniais „Tentą ir žodis“, „Dar
bai ir dienos“, „Senovė“, kuriuose buvo 
gvildenami įvairūs literatūros istorijos, 
kultūros klausimai. Universitetas buvo 
stambi to meto knygų leidimo įstaiga — 
kiekvienas fakultetas spausdino periodi
nius leidinius ir vadovėlius bei mokslo vei
kalus.

Jame veikusi Humanitarinių mokslų 
draugija turėjo leidyklą „Universitetas“ 
kuri skaitytojams davė daug originalios 
ir verstines grožinės' literatūros kūrinių. 
Humanitarinių mokslų fakultete buvo 
kaupiama lietuvių tautosaka ir skelbiama 
leidinyje „Mūsų tautosaka“.

Kauno universitete buvo susitelkusios 
žymiausios mokslo pajėgos. Pažymėtini 
yra T. Ivanausko nuopelnai, tyrinėjant 
Lietuvos fauną, P. Jodelės, J. Dalinkevi- 
čiaus ir M. Kaveckio geologijos darbai, 
mineralinių žaliavų paieškos ir jų tikslin
go panaudojimo tyrinėjimai, V. Čepinskio 
fizikos ir fizinės chemijos, P. Jankausko 
mechanikos, K. Vasiliausko statybinės sta
tikos darbai. Medicinos moksle pasižymė
jo P. Avižienis, V. Kuzma, V. Lašas, P. 
Mažylis, P. Raudonikis ir kt. Lituanistikai 
labai nusipelnė K. Būga (kalbotyra), V. 
Krėvė-Mickevičius (tautosaka), V. Myko- 
laatiisJPiutinas (literatūros istorija), A. Ja
nulaitis (Lietuvos teisės istorija) ir kt. 
Tiesa, paskutiniaisiais laisvos Lietuvos 
metais, be aukštųjų mokyklų buvo įsteig
tos kelios 'kitos mckslo įstaigos — Lie
tuvos energetikos komitetas, Lituanistikos 
institutas, tačiau ir jose daugiausia dirbo 
universiteto darbuotojai.

Kauno universitetas padėjo kelių dide
lių aukštųjų mokyklų pagrindus. Jau 1924 
m. jo agronomijos skyrius Dotnuvoje bu
vo pertvarkytas į Žemės ūkio akademiją. 
Medicinos fakultete buvo veterinarijos 
skyrius, iš kurio išaugo Veterinarijos aka
demija. Pokario Vilniaus universitetas — 
tai faktiškai 1940 m. iš Kauno atkeltų Hu
manitarinių mokslų, Teisių, Matematikos- 
gamtos ir Filologijos fakultetų darbo tęsė- 
jas.Tiesioginiai Kauno universiteto įpėdi
niai yra Medicinos institutas ir Politechni
kos institutas, kuris savo ruožtu jau davė 
atžalą — Vilniaus inžinerinį statybos insti
tutą. Savo gyvavimo metu Kauno univer
sitetas išleido 3769 specialistus, daugiau
sia teisininkų, gydytoju, odontologų ir te
ologų.
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Sfiaityteju tai&fcai
DAINININKAI ATSAKO

A. Biržinio straipsnyje atspausdintame 
,EiL.“ liepos 1 dieną, kuriame rašo apie 
galimybes apsilankyti Lietuvoje, yra įpin
ta kritika apie mus, dainininkus Šalčius 
ir apie mūsų lankymąsi Lietuvoje. Į tą 
straipsnio dalį mes ir norime atsakyti.

Tarp visų A. Biržinio išvardintų būdų 
apsilankyti Lietuvoje nėra tokio, kuris pa
aiškintų kaip ten galėtų nuvažiuoti dai
nininkai ir asmeniškai save ir savo jau 
išgarsėjusią plokštelę pristatyti vargstan
tiems, laisvės ištroškusiems, daug ko sto
kojantiems tautiečiams, gyvenantiems 
nuobodžioje, opresyvioje sistemoje. Mes 
vykome į Lietuvą su tikslu parodyti, kad 
mes čia vedame lietuvišką veiklą ir jų ne
užmirštame, nors jie nei miūsų ladkralščių, 
nei kitokių objektyvių žinių gauti negali. 
Jei kas nors sakytų, kad jiems to nerei
kia ir kad dainininkams Šalčiams į Lie
tuvą važiuoti nereikėjo, tai linkime jiems 
ten pagyventi ir priespaudą patirti savo 
kailiu.

Tėviškės draugijai mes nei simpatizuo
jame, nei su ja palaikome ryšius, bet tik 
per ją galima gauti leidimą pasirodyti te
levizijoje ar per radiją. Visi tokie pasi

PALAIMA AR
Pasidairę mūsų JilstulviElkojie ciplinkcijle 

mes negalime nematyti bendro auBcšito am
žiaus joje dalyvaujančių žmonių.

Karia girdi salkarat „o, jis dar jaunas“, 
o žinai jį esant 57 m'eitų ir turintį kelis 
anūkus, praleidi galvoti: kokiame gyveni
mo etape esame. Ar jis yna palaima ar 
prakeikimas1?

Kazys Mileris, maišydamas „Tėviškės 
Žiburiuose“, mūsų 'gyvenimą susikirsto į 
3 etapus: augimo susikūrimo gyvenimo ir 
pasitraukimo iš jo į poilsį. Jis rašo:

šiandien Š. Amerikoje jau turime 30 
milijonų žmonių virš 65 metų. Pažangiose 
šalyse amžiaus vidurkis yra pasidaręs 72 
m. vyrui ii’ 75 m. moteriai. Gyvenimo ge
rovė ir sveikatos priežiūra turi tendbnui- 
jes žmogaus amžių vis ilgiau pratęsti.

Pokarinės imigracijos iietuivtių daugu
ma šituose kraštuose (Lietuvoje turėtose 
profesijose nedirbo. Atvažiavę čia, ne vi
si norėjo ko nors mokytis. Jie Seiko rink
tis t ciklus 'iar bus kur buvo daugiau mo
kama. Mūsiškiai, būdami taupūs ir apsuk
rūs, greičiau kaip kiti galėjo palikti įky
rėjusias darbovietes ir užsitikrinti pragy
venimą.

Nors amžiaus metai daug ir nepasako 
apie trečiojo gyvenimo laikotarpio pra
džią, bet kiti ženklai parodo. Antai, ne 
matomi siūlai pradeda varžyti judesius. 
Kalba pradeda suktis tik 'apie tai, kas yra 
buvę. Darbovietėje (įkyriai kartojiamas 
vieniais ir tas pats klausimas, į kunĮį jau 
esi atsakęs daug kartų: „Tai kada žadi 
išeiti?..“

Nebelauki ami pasidaro ir tavo anks
čiau mėgstami švęsti iglmtadiemiai, nes 
jau žvakės ant gimtadienio pyrago ipiriai- 
dėjo daugiau kainuoti kaip pats pyragas.

Šiame gyvenime laikotarpyje žmogus 
turėtų būti pats laimingiausiais. Jo visos 
svajonės, siekimai ir .ambicijos jau turi 
būti pasiektos ir išsiipildžiusios, o jei ne, 
tai su tuo turi būti apsiprasta. Dabar jau 
nebereikia plėšytis su darbu. Žadintuvo 
skambutis jau visam laikui nuspaustas.

Vaikai užauginti, išmokslinti, jų vestu
vės 'atsektos. Dabar jau tumi laiko apeiti 
savo daržą ir ilgiau pasižiūrėti j žydin
čius krūmus, turi laiko užvertęs galvą nu
lydėti padangėj praskrendančiais (gerves 
ir perskaityti jau visą Jaikraištį.

Buvę užkietėję viengungiai ir našlės 
pradeda ieškoti gyvenimo partnerių, nes 
jau yra suskambėjęs paskutinis skambu
tis — dabar arba niekad.

Mūsų visi klubai, sueigos ir koncertai

TOMAS BRAZAITIS (SIBIRE
Newhouse News Service koresponden

tas Tomės Brazaitis lankėsi Irkutske. Per
duodamas savo ‘įspūdlžiuls jis na3o, kiad 
„darbininkai ten uždirba 5-6 kartus dau
giau negu europinėje Sovietų Sąjungoje 
ir galėtų pirkti geriausius spalvotus tele
vizijos aparatus pagamintus Lietuvoje, 
naujausius Sony ir Panasonic stereo iš 
Japonijos... jeigu jų būtų krautuvėse“.

Kiekvienas kasyklų darbininkas 'ar 
sunkvežimio vairuotojas galėtų nusipirkti 
vasairniamiį, bet daug jų gyvena senose, 
dar prieis pirmą karą iš rastų ręstose ba
kūžėse be vandentiekio ar centrinio šil
dymo.

IrkuitsCoas yra Sovietų Sąjungos bran
giųjų kailių centras ir žiemos metu daug 
moterų eina apsipirkti apsivilkę sabalų 
(kailiais, deja krautuvėse tegali gauti pre- 
zervuotcis beržų sulos, džiovintų vaisių ir 
miltų.

Kartais galima gauti lašinių, rūkytų ar 
sūdytų, o sezono metu meskienos.

Vietiniai organai užklausti teisinasi 
trūkumu naminių gyvulių dėl trumpos 
vasarols. Kiti trūkumai dar vis verčiami 
prieš (beveik 40 m. pasibaigusiam karui.

rodymai yra įrašomi į juostas ir trans
liuojami daug vėliau, patikrinus ir gavus 
„pašventinimą“ iš Maskvos. Tiesioginių 
transliacijų (live) niekad nėra taip kad 
jokio šanso pasakyti ką nors antikomu- 
nistiško nėra.

(Bepigu1 yra draugui Biržiniui kritikuo
ti ir šmeižti „neaukšto lygio“ dainininkų 
vardus. Jis pas mus nei pasiimformavo, 
nei turi mūsų plokštelę, kuri su pasiseki
mu yra platinama beveik visame liet, pa
saulyje

Jis naudojosi tokiu nevertingu ir neob
jektyvių laikraščiu, kaip „Gimtasis kraš
tas“, kuris paviršutiniškai piešia tik pa
čius gražiausius vaizdus Lietuvoje, kriti
kuodamas tik laisvąjį, bet niekad komu
nistinį pasaulį, lyg ten niekad nieko blo
go neatsitiktų.

Nuvertindamas mūsų plokštelę jis ter
šia joje ęsančias gražias mūsų lietuiv. 
liaudies dainas. Neturėdamas plokštelės 
jis negali žinoti, kad įrašymai yra pada
ryti tiek profesionališkai, kad net kelios 
vokiečių radijo stotys juos panaudojo sa
vo programose, nors dainų žodžiai ynai lie
tuviški.

Mes matome, kad A. Biržiniui lengva

muzika yra visai neartima ir apie ją jis 
jokio supratimo neturi. Atrodo, kad vie
nintelis jo tikslas yra suteršti mūsų var
dus ir mus suerzinti, ko ir laukia kwm- 
nistai, nes Šalčiai niekad nebuvo ir nėra 
jiems palankūs.

Matyt, kad vienintelis dainininkų Šal
čių „nusikaltimas“ yra, kad jie į Lietuvą 
važiavo su Tėviškės draugijos kvietimu. 
Bet mes važiavome, kaip ir kiti lietuviai, 
ne tik „pažangieji“, bet ir jaunuoliai. Ir 
mus vežė į tas pačias turistines vietas, net 
ir į Elektrėnus. Mums buvo malonu, nors 
ir trumpai, pamatyti Lietuvą, kurios dau
gelis užsienyje esančių gal ir nematys. 
Gaila tik, kad nebuvo galima laisvai po 
Lietuvą pakeliauti ir daugiau pamatyti, 
tad ar gi mes galėjome atsisakyti būti 
nuvežtais į tas vietas, kur mums buvo 
galima?

Esame tikri, kad prislėgtiems ir nelais
vėje pribaugintiems lietuviams davėme ką 
nors naujo ir padėjome užmiršti vargus. 
Po to, kai mūsų plokštelė pasidarė popu
liari, mes asmeniškai prisistatėme savo 
tautiečiams ir atnešėme jiems naują „Pa
vasarį“, parodėme jiems, kad neužmiršo
me lietuviškumo ir tikime, kad Lietuva 
kada nors bus laisva. Tai ir buvo mūsų 
tikslas, kurį atsiekėme, nors ir turėjome 
pasinaudoti patarnavimais tokios biaurios 
organizacijos, už ką dabar esame „teisia
mi“.

PRAKEIKIMAS
gausiai lankomi šių žmonių. Jie yra tie, 
kurde viskam turi laiko. Bet galima pa
stebėti, (kad idalbartinė lietuvių kauta, o 
taip pat ir krašto valdžia bando (pensinin
kus ir jau vyresnio amžiaus žmones ilšslkir 
ti iš visuomenės. Kažkas tai daro dėl sa
vo patogumų. Kažkas jiems atskirais pa
status stato, kažkas jiems ir atskirais or
ganizacijas kuria. Leiskime vyresniems 
gyventi normalų ir įprastą gyvenimą. Tad 
nėra nurašomų žmonių (kategorija. To am
žiaus žmogus ir tadp jiaui praldeda daug 
prarasti: sveikatą, draugus, 'kitų lanksčiau 
jam skirtą dėmesį. Tald gal nereikia per
daug Stebėtis, jei vyresniosios kartos vei
kėjai laikosi ir nenori jaunesniesiems už
leisti savo užimamų vietų' bei titulų.

Beveik tuo palčių laiku, liepos pabaigo
je, „Darbi'Cii’i'ke“ V. Rociūmais džiaugiasi, 
kad JAV-se iš Federalinės valdžios gauta 
■3,5 mil. dolerių paskola statybai 83 butų 
pastato gyventi žmonėmis virš 62 metų. 
Jis raišo:

Šis milžiniškas projektas, kaip jau anlks 
čiau fcuivo skelbta, yra .pirmas JAV lie- 
vių istorijoje. Jis vykdomas federalindais 
pinigais lietuvių socialiniam gerbūviui 
■kelti, čia buvo puikiai pademonstruotas 
nuoširdus, energingas ir planingas bend- 
raidlarbiaivim: s šiuose užsiimoj'imuose. Kai 
kraštais išgyvena ūkinę krizę, gauti pini
gų i!š (Fedėralinės valdžios, (kuri ipati ne
gali subalansuoti savo biudžeto, yra ne
paprastai sunku. Bet jie gavo ko prašė 
ne sau, o visiem lietuviam.

šio sumanymo kaltininkė — LB Socia
linių reikalų taryba, teigia V. Rociūnas.

Galima paklausti: (kaltininkė ir gerada
rė? Jei pasktitysime ką raišo „Europos 
Lietuviui“ D. Britanijoje įgyvenantis J. 
Liobė, gal pagalvosime, kad nors ir at
skirtam. i® visuomenės, bet tarp savo 
bendraamžių gyventi nebūtų jau taip blo
gas, — Liobė: „Turime savo tarpe moky
tų, dlalktarų, ir kitokių, kurie galėtų 
■mums, vienišiems, patarti kaip gyventi. 
Bet neatsiranda tokių, (kurie turėtų 
mums vienišiems gerų patarimų ar min
čių, kaip vienišam, gyventi“.

Liobės neilgame laiškelyje vienišumas 
paminėtais 17 kartų. Pagal jiį „kam skau
da, tas dejuoja“. Nors jis ir kritiškai at
siliepia apie jo nuomone mumyse vyrau
jantį elgeisį: „Vienas kito nematomi, nieisi- 
1 aukom ir neulžjaiučiam „nei sveikatoj, 
nei ligoj“, bet vilties visiškai nepraran
da apibūdindamas save „senas jaunuolis, 
vienišas Jonas Liolbė!

TECHNIKOS ŽODIS
Čikagoje leidžiamas 'Pasaulio lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjungos žurna
las „Technikos žodis“ beveik visą šių me
tų Nr. 2 paskyrė paminėjimui Dariaus ir 
Girėno skrydžio į Lietuvą.

Žurnale yna apie 70 nuotraukų iš įvai
rių laikotarpių lakūnų gyvenimo. Dau
giausia iš Dariaus gyvenimo, nuo jau
nystės, tarnavimo Amerikos kariuomenė
je, vėliau Lietuvos karo aviacijoje iki pa
siruošimo skrydžiui ir lakūnų laidotuvių 
Kaune.

Vėliausios nuotraukos rodo Dariaus se
serį ir dukrą prie lakūnų paminklo Čika
goje. Nijolė Dariūtė-Maštarienė įgyvena 
Kaune.

Taip pat yra (daug techninės informaci
jos apie „Lituanica“ ir pertvarkymus da
rytus paruošti ją skrydžiui.

'Dauguma straipsnių plarašyta žmonių 
tiesioginiai žinojusių lakūnus. Tarp jų 
VDU Kaune teismo medicinos prof. dr. 
K. Oželis, kuris įsu prof. dr. Žilinsku Lie
tuvos vyriausybės pavesti pravedė žuvu
siųjų kūnų tyrimą. Jų tyrimai paneigė 
gandus, kad Darius ir Girėnas bulvę pa
šauti.

Nuo dabar mes savo pradėtą lietuv. 
veikloj meninį darbą užbaigsime, nors 
buvome numatę išleisti lietuv. bažnytinių 
giesmių plokštelę. Pagal A. Biržinį atrodo, 
kad yra daug kitų „aukšto lygio“ daini
ninkų lietuv. veikloj, taip kad daininin
kams šalčiams pasitraukus niekas nepas
tebės, o gal ir vienas ar kitas apsidžiaugs.

A. Biržinis turėtų žinoti, kad išeivijoje 
nereikia smerkti ir brutaliai kritikuoti 
dirbančiųjų lietuv. veikloje, nors nebūtų 
jie ir tokie svairlbūs ir netokio aukšto ly
gio, nes visi dirbantieji lietuvybės išlaiky
mui yra svambūs.

A. ir A. šalčiai
Dainininkai

MONTESUMOS LOBIAI
Meklsikos sostinėje, netoli Alamedos 

parko, pradėjus staityti naują 'banko pa
statą, venas dairbiniinkas pamatų duobė
je aptiko (dviejų (kilogramų aukso grynuo
lį. Specialistai, atvykę į radinio vietą, pa 
darė vieningą išvadą — 'bankas statomas 
visai netinkamoje vietoje. Būtent čia pa
slėpti actekų vado Montesumos lobiai, (ku
riuos pavogė ispanų konikistadorai. Ver
tingas -radinys patvirtina daugelio moks
lininkų nuomonę, kari Montesumos lobiai 
— ne legenda, o istorinė tikrovė.

LIETUVOJE
VILNIAUS „LIETUVA“

Š/įmet Vilniuje pradėjo veikti viešbutis 
„Lietuva“, kurio statyba dėl finansinių 
■problemų ir nuomonių skirtumų tarp už
sakovų ir projektuotojų užtruko virš 10 
metų.

VieSbutis yra 23 aukštų ir vienu metu 
gali priimti 654 svečius.

„Lietuva“ šiuo metu yra (didžiausias 
pastatais Lietuvoje.

NAUJA ELEKTRINĖ
Kaišiadoryse, .ffrie Kauno jūros yra 

statoma hidroakumuliacinė elektrinė.
Ji naudos Ignalinos atominėje elektri

nėje gaminamą energiją nakties metu 
pumpuoti vandenį iš Kauno marių į ba
seiną esantį 100 m aukščiau. Laike mak- 
simalinio apkrovimo šis vanduo galės1 bū
ti panaudotas sukimui turbinų ir gamini
mui pridėtinės elektros energijos.

Pagal tenykščią spaudą tai bus viena 
didžiausių tekio tipo jėgainių pasaulyje. 
Jos pajėgumas 1600 megavatų.

JONO JABLONSKIO MUZIEJUS
* Jono Jablonskio tėviškėje — Rygiš

kiuose yra visuomeninis muziejus. Dabar 
jis papildytas Jono Jablonskio, gimnazis
to, bronziniu biustu. Jį sukūrė prof. Alek
sandravičius, o nuliejo Talino meistrai.

GERAS DERLIUS LIETUVOJE
Nepaisant gero oro derliaus nuėmimas 

centralizuotam Lietuvos ūkiui vistiek su'da 
rė daug problemų.

„Valstiečių laikrafštyje“ rašam® (ruigp. 
11): Didelę paramą javapjūtėje teikia par
tinės organizacijos, kurios griežtai kovoja 
su drausmės pažeidėjais, pravaikštinin
kais, visais kas neatsakingu elgesiu truk
do našiai ir sąžiningai dirbti. Ta proga 
didelį ačiū derėtų tarti ir liaudies kontro
lieriams, kurie nuolat organizuoja patikri
nimus, kelia aikštėn pasitaikiusius .trū
kumus. Javapjūtėje Įsteigti 25 laikini kont 
rolierių postai.

Išvertus į normalią kalbą tai reiškia, 
kad nepaisant įvairiais būdais rodomos 
„morkos“ kombainų operatoriams ir ki
tiems dirbantiems prie derliaus nuėjimo, 
partija kitoje rankoje laiko lazdą, kurios 
nesidrovi panaudoti.

Liaudies kontrolieriai yra ne kas kitas, 
kaip siundymas miestų 'darbininkų šnipi
nėti ir pranešinėti apie žemės ūkio dar
bininkus pačios jų danbymietės metu.

SKLANDYTOJO LAIMĖJIMAS
Be 'kitų iau minėtų lietuvių sportinin

kų laimėjimų Maskvoje įvykusioje spar
takiadoje, Kaunietis Vytautas Sabeckis 
t apo absoliučiu sklandymo čempionu.

ATLEISTAS VIRŠININKAS
Lietuvos komunistų partijos centro ko

miteto skyriaus užsienių reikalams virši
ninkas Strumilas buvo atleistas iš savo 
pareigų dėl tarnybinių pažeidimų. CK už
sienio reikalų skyrius ir ypatingai jo vir
šininkas nustato kas gali keliauti į užsie
ni.

STOKA MAISTO PRODUKTŲ
Kadangi per visų gyventojų aptarnavi

mo Ikrauituves darbininkai (neišeiną apsi
pirkti darbo mietu negali sau gauti reikia
mų maisto produktų, įmonių vaidytojai 
yra raginami darbininkus jais aprūpinti 
iper darbovietes.

Įspėjama, kad įmonių valdytojai to ne
darą nusikals savo darbininkams ir per 
tai .nukentės produkcija.

Atrodo, kiad ir Lietuvoje einama prie 
sąlygų esančių Rusijos provincijose, kur 
krautuvėse jau eilė metų kaip neparduo
dami mėsos ir pieno produktai.

TAISOMAS PALANGOS TILTAS
Praėjusią žiema audros vėl neatlaikė 

Palangos tiltas, nutiestas į Baltijos jūrą. 
Jis pastatytas prieš 90 metų ir ne kartą 
Baltijos jūros bangų buvo apdaužytas. 
1967 m. praūžus uraganui, į jūrą žvelgė 
tik bangų nulaižyti poliai. Daug darbo 
statybininkams, kol .į jūrą nutiesė dar il
gesnį tiltą. Iki vasarojimo pradžios jis vėl 
buvo paruoštas sutikti poilsiautojus, sku
bančius palydėti (besileidžiančios saulės.

KOLORADO VABALAS PUOLA BULVES
šių metų Lietuvos bulvių derlius yra 

paveiktas siunčiančių Kolorado vabalų 
(Colorado beetle), 'kurie naikina bulvie
nojus. Trūksta priemonių su jais kovoti.

ŠEŠI PARADOKSAI
Sovietų Sąjungoj bedarbių nėra, bet nie 

kas nedirba; niekas nedirba, bet planus 
vykdo; planus vykdo, bet nieko nėra; 
nieko nėra, bet visi visko turi; visi visko 
turi, bet visi 'H-epatenikinti; visi nepaten
kinti, bet 99,9% renka tą pačią valdžią.

Klaipėdiškis

Pinigus cecho viršininko gimtadieniui 
surinkite tik iš meistrų ir brigadininkų, 
o iš žmonių neimkite.

(Nurodymas žodžiu)
Parduodu nelojantį šunį daugiaaukš

čiam namui. (Skelbimas ant stulpo)
Jei išlošime ant kokybės, tai pralošime 

ant nafiumo. (Iš pasisakymo)
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DELS-gos C. VtMylba — 300.00 sv.
O. J. Benderiai — lO.OOsv.
Už auką niuclširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Londonas
IŠVYKA Į WOLVERHAMPTON*Ą

Rugsėjo 10 dieną vykstantiems į Lie,, 
tuvių Dieną Wolverhamipltcin'e yra užsa
kytas autobusas
Kelionės kaina 6.00 sv.

Autobusas išvažiuos nuo Londono lie
tuvių (bažnyčios 9 vai. ryto.

Vietas užsisakyti Lietuvių Namuose ir 
pas Mašalaitį 729 2527.

MIRĖ M. KALINAUSKIENĖ
Rugpjūčio 25 mirė Magadalena Kali

nauskienė, 84 m. Ji buvo palaidota (rug
sėjo 2 d.

Velionė buvo veikli šv. Oruos Draugi
jos narė, kaip ir anksčiau miręs jas vyras 
Juozas Kalinauskas.

Škotijoje gyvena velionės duktė Kpnst. 
Šneildicirienė. Kita duktė Maigld. šemrtie- 
nė gyvena Ilford.

Stoke-on Trent
LIETUVIŲ AUKOS 

MACMJLLANO LIGONINEI
t mirusios Benediktas Amdinulšlkevičie- 

paalkutiniį prašymą vietoje vainikų, gė
lių ir užuojautų siųsti aukas The Douglas 
Macmillan Home, tariame gydosi ir Vy
tautais Am'lrulšk/svičiuls, latllilicpė £\ima,

LIETUVIAI GELBĖJO
III. Horstas Simonas; Rytprūsių gyvento
jas, atsigynęs Lietuvoje nuo bado.

Prieš kelioliką metų Vokietijos Lietu
vių Bendruomenė išleido Rytprūsių lietu
vio Valterio Banaičio suredaguotą vertin
gą brošiūrą vokiečių kalba „Eine Doku- 
mentation. Deutsche in Litauen — nach 
1945“ (Dokumentacija. Vokiečiai Lietuvo
je — po 1945 metų), šis 20 puslapių leidi
nys pateikė jaudinančių liudijimų kaip, 
karui pasibaigus ir sovietų užimtoje „Ka
liningrado srityje“ kilus badui, žmonių 
virtinės traukė Lietuvon, tikėdamos ten 
išgelbėti gyvybę ir surasti duonos. Vėliau 
vienaip ar kitaip suradę kelią atgal į Va
karų Vokietiją, tie žmonės pasakojo, kaip 
lietuviai, patys sovietinės santvarkos žiau
riai nualinti (kolchozinimas), juos priglo
bė ir dalinosi su išalkusiais kaimynais 
duonos kąsniu ir juos išgelbėjo nuo bado 
šmėklos. Nors tikras tokių žmonių skai
čius nėra žinomas, bet skaičiuojama, kad 
galėję būti kelios dešimtys tūkstančių 
(įskaitant ir tuos, kurie tik atvažiuodavo 
su maišais ieškoti maisto ir vėl grįždavo 
į Rytprūsius).

Pasitaikė, kad šioje „Studijų Savaitėje“ 
per pietus sėdėjau prie vieno stalo su 
aukšto ūgio, tvirto kūno sudėjimo vidu
tinio amžiaus vyru. Pasisakė, gyvenąs 
Ludbecke. žodis po žodžio, kol paaiškėjo, 
kad greta manęs sėdi kaip tik vienas tų, 
kuriam, kaip jis pats ne vieną kartą kar
tojo, „lietuviai išgelbėjo gyvybę!“

Man visa jo istorija pasirodė tokia įdo
mi, kad ją užsirašiau ir štai ją trumpais 
žodžiais skelbiu:

Mano 'kaimynas, puikiai, be jokio sve
timo akcento kalbantis lietuviškai (kiek 
žemaičiuodamas!), pasirodo esąs vokietis 
iš Rytprūsių, gimęs 1935 metais Gruen- 
heime (Gerdauen apskrityje), ūkininko 
sūnus, kaip tik toje dalyje, kurią po karo 
paglemžė Sovietų Rusija. Jis vadinasi 
Horst Simon. Susipažinau ir su jo žmona 
Vanda, Lietuvos vokiečių kilmės, gimu
sia Macaityte. Mano pašnekovas pasako
jo, kaip jis su motina ir jaunesniąja se
serimi 1945 metų pradžioje traukė į vaka
rus, artėjant raudonajai armijai. Tėvas 
buvo paimtas į vokiečių kariuomenę, į 
Landšturmą. Ties Landsbergu pabėgėlius 
apsupo raudonarmiečiai ir grąžino į gim
tąjį Gruenheimą. Ten uždaryti stovykloje.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
st. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

DBLS-ga ir bičiuliai suaukodatmli 140 sv. 
Ši suima įbuvo perduota Macmillano ligo
ninei. Po 20 sv. aukojo: DBLS-ga ir Dar
gių šeima; po 10 sv. — V. Andrulikevičiuis, 
DBLS-gos S'itcke-oo-Trent Skyrius, R. And 
ruilkevičiius, V. Andmulšlkevičius .(ginas) ir 
šeiir.la, Šarūnas Andrušikevičius ir šeima, 
1. Andinučlkevičiūtė ir Allan, J. Andrulške- 
vičius ir še im.a, K. Andrušikevičius ir šei
ma; po 5 sv. — J. Andruškevičienė, D. 
Andrulškevičiūtė, P. Anldtruiškeivičius ir K. 
Kamarauskas. Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. Tiems, kurie aukas pa
siuntė tiesioginiai į Macrniliano ligoninę, 
pakvitavimai bus pasiųsti atskirai. Bene- 
di kitos And’, ulšlkevičienės laidotuvės įvyko 
š.m. rugsėjo 1 d. VAL

JAV
ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS

Gražiai veikia Čikagos Anglijos lietub 
vių klubas. Birželio 26 d. įvyko gražiai 
praėjusi gegužinė. Rugsėjo 3 d. ruošiama 
kita, o spalio 29 d. įvylks klubo mietinis 
tradicinis balius.

Pasaulio lietuvių seimo metu Čikagoje 
dalyvavę DBLS atstovai susitiko su; klu
bo valdyba ir keliais nariais.

LIETUVIŠKA MUZIKA
Savininkas Kaune buvusios krautuvės 

Karvelio Prekybos Namai dabar gyvena 
Floridoje ir nors jam jau 82 metai, bet 
plokštelėmis ir knygomis jis dar tebepre
kiauja.

Jonas Karvelis dar turi jau dabar retų 
Šalbaniausko ir Dolskio įdainuotų plokšte
lių, taip pat ir eilę visokių kitokių klasi
kinės ir pramoginės muzikos įrašų. Tarp 
jų vėliavos nuleidimas Kaune Karo Mu
ziejuje, Karo Mokyklos choras, operų ari
jos, liaudies dainos ir t.t. Kreiptis: 9141 
Carlyle Ave., Surfside, Florida, 33154, 
U.SA.

Moteris ir vaikus vertė laidoti lavonus, 
kurių buvo pilni pašaliai. Stovyklos įna
miams beveik jokio maisto nedavė, reikė
jo jiems patiems manytis. Simonas pasa
koja, kad mitę viskuo, kas tik pakliūda
vę į rankas: sušalusiomis bulvėmis, šuni
mis ir katėmis, kaip jis su karčiu humo
ru pastebėjo.

Po kiek laiko stovyklos įnamiams liep
ta vykti Tilžės kryptimi, čia juos krovė 
į vagonus ir vežė darbams „Rusijon“. Si
monų šeima pateko į Skaudvilę, kur mo
tina maždaug 1946 metais mirusi ir ten 
palaidota. Berniukas Horstas (atsiminki
me — gimęs 1935 metais!) pasiliko su se
serimi, gimusia 1941 metais. Abu atsidū
rė Tytuvėnuose. Kai vaikus ne taip jau 
stropiai saugojo, Horstas su seserimi nuo 
grupės pasišalino, kaip jis sako, „ginda
miesi nuo bado“. Pasiekė Kaltinėnų apy
linkę. Čia juos priglobė ūkininkų šeima. 
Ji neturėjo vaikų, tad uždavė gyvulių ga
nyti. Bet „atsiganė“ ir patys globotiniai, 
gavę sočiau pavalgyti. Ten liko kelioliką 
metų. Sesuo visą laiką buvo su broliu.

Kai Horstas pasiekė 18 metų amžiaus, 
žvalus paauglys nuėjo dirbti traktorinin
ku į Kražius, į traktorių stotį. Horstas pa
siliko Vokietijos piliečiu, todėl jam ne
reikėjo stoti kariuomenėn, nors komisija 
kalbino ii priimti sovietų pilietybę. Nūn 
sovietų įstaigos nusprendė, kad jis kaip 
svetimšalis negalįs likti traktorininku...

Išsikėlęs į Klaipėdą, jis pradėjo dirbti 
pas bažnyčių ir kitų pastatų restaurato
rių. Vėliau pateko į Vilnių, kur irgi dir
bo tą patį darbą ir išsispecializavo staty
bos srityje.

Per vieną pažįstamą vokietį, sugrįžusį 
į Vakarų Vokietiją ir per brolį Horstas 
Simonas pagaliau išsirūpino seseriai ir 
sau leidimą išvažiuoti ir 1962 metais ge
gužės mėesį pasiekė Friedland, sugrįžė- 
lių pereinamąjį punktą.

Nūn prasidėjo naujas gyvenimas. Kai 
jis vokiečių kalbos nebemokėjo, stojo į 
spartaus kurso vokiečių mokyklą, čia su
sipažino su iš Lietuvos atvykusią; a Van
da Macaityte ir ją 1964 metais vedė.

Tokia yra, trumpai suglaudus, Horsto 
Simono istorija, susijusi, kaip matome, su 
Lietuva ir lietuviais. Jis gražiai atsiliepia 
aipie tuos žmones, kurie jį ir jo seserį — 
dar vaikus — priglobė ir, kaip jis pakar-

A.A. VETERANAS
SPORTININKAS

STEPAS GARBAČIAUSKAS f 
(1900—1983)

Rugpjūčio pradžioje Zueriche (Šveicari
joje) mirė žymius nepriklausomos Lietu
vos sportininkas Stepas Garbačiauskas.

Gimęs 1900 metais Rygoje, jis 1918 m. 
sugrįžo į savo tėvynę Lietuvą. Kadangi 
šų eiluičų autorius netrukus po to irgi 
ąltvylko į Kauną, (greitai užsimezgė glau
dūs santykiai su. šiuo šauniu sportininku.

Visa savo būtybe linkęs į kūno kultūrą, 
Garbačiauskas 1923 meteis tapo Krašto 
Apsaugos Ministerijos Sporto instrukto
rium. Norėdamas dar plačiau jaunimą 
įtraukti į šią sritį, jis kartu su panašiais 
eintuzijestais įkūrė „Lietuvos Fizinio La
vinimosi Sąj angą". Be lengvosios atletikos 
jį labiausiai žavėjo futbolais, apie kurį jis 
parašė net atskirą vadovėlį.

1924 m. oliimipijadoje Paryžiuje Stepas 
dalyvavo kaip Lietuvos rinktinės kapito
nas. Tokiu būdu pas įžymėjęs Stepais bu
vo įtrauktas ir 'į „Pasaulinę Futbolo Fe
deraciją“. Tai jį paskatino kartu su savo 
vienminčiais įkurti „Lietuvos Sporto Ly
gą ■

Phi vietinėj e plotmėje Gaibslčiauckais 
nuo 1930 metų itin pasireiškė Lietuvos 
konsuiarinių ryšių išplėtime. Tam tiks
lui jas persikėlė į Šveicariją, kur jis Zute- 
riche pradžioje ėjo sekretoriaus, paistai 
vicekonsulo pareigas, šioje srityje jam- ne
tik rūpėjo prekybinių santykių išplėtimas, 
bet iš viso Lietuvos išgairsinimals per tairp 
tautines organteicljas — per Raudonąjį 
Kryžių, Caritas ir panašias įstaigas. Per
dėm jam svarbu buvo taįp pat ryšių pa
laikymas su tautiečiais Amerikoje, pavyz
džiui per Seifą.

Kūrybiška bei ištverminga palydovė ir 
pagalbininkė šiame šakotame veikime 
n-uo pat pradžios Stepui buvo jo žtmena 
Elena Kiubiliūnai'tė-GairbačLitekienlė, vei
kalo apie „Krepšinį“ autorė, šioje skaus
mingoje atsiskyrimo valandoje jai reiš
kiame giliausią užuojautą.

Juozas Eretas (Bazelyje)

PAŠA UJL YJli
NUSIŽUDĖ SMUIKININKAS

Ispanijoje gastroliu'oj'ančio Maskvos ra
dijo ir televizijos simfoninio orkestro 
pirmasis smuikininkas Baris Korsakov 
nusižudė pasikardamas salvo viešbučio 
kambaryje.

Diriguojantis orkestrą Ispanijoje Jorge 
Rubio paneigė gandus, kad Korsakov (ban
dė ieškoti politinio prieglobsčio. Jo nuo
monė Korsakov (sirgo depresija.

KOMPIUTERINIS PIRŠLYS
Su (kompiuterio pagalba Singapūro val

džia nori supiršti daugiau išsimokslinusių 
moterų su mokytais vyrais, kad būtų dau
giau inteligentiškų (!) vaikų.

.Siuto metu neilšsimokislinę moterys Sin
gapūre turi dvigubai daugiau vaikų negu 
mckytoiS'.

Apie 75% Singapūro gyventojų yna ki
ntiečiai.

totinai teigia, išgelbėjo jų gyvybę. Nors 
išgyventa sunkūs, tarpais ir klaikūs lai
kai, Horstas Simonas dėkingai prisimena 
Lietuvoje praleistus metus, visą savo jau
nystę, susijusią su lietuvių tauta, kuri jam 
pasiliko iki šiol artima, sava.

įsikūrę ir prasigyvenę Luefoeck'e, abu 
Simonai priklauso tenykštei Lietuvių 
Bendruomenės apylinkei ir abu įeina į 
jos valdybą.

Minėtoje brošiūroje „Eine Dokumenta- 
tion. Deutsce in Litauen — nach 1945“ 
cituojamas vienos jaunos vokietės, pri
globtos Lietuvoje, išsireiškimas; „Jeigu 
nebūtų buvę Lietuvos, tai šiandien mes 
nebūtume gyvųjų tarpe, žmonės mūsų at
žvilgiu buvo tokie geri. Mes norėtume 
grįžti į Lietuvą, kai ji vėl bus laisva...“

Būnant Augsburge „Studijų Savaitėje“, 
man buvo malonu pabendrauti su žmonė
mis, kurie gyvu žodžiu reiškė dėkingumą 
savo globėjams bei geradariams.

Petras Volungė

FELICIJA BORTKIiVICIENB
(1873—1945

š.m. rugsėjo 1 d. suėjo lygiai 110 metų 
nuo vienos iš labiausiai nusipelniusių lie
tuvių moterų — Felicijos Bortkevičienės 
gimimio.

Felicija l’ovickaitė gimė 1873 m. nuigsė- 
1 d. Linikaučių dvare, Krekenavos vis., 
Panevėžio ap.skr. Mokėsi Kauno ir Vil
niaus mergaičių gimnazijose. Ištekėjo už 
Jono Bartkevičiaus, apsigyveno Vilniuje 
ir iš čia lietuvių spaudos uždraudimo lai
kais susižinodavo slapta su Varpo ir Ūki
ninko administratore Morta Zauniūte, jai 
i'ersiųsid'anva visus spaudai paruoštus rank 
raiščius.

Spaudą leidus buvo viena iš svarbiau
siųjų Licit. Ūkininko, paskiau Liet. Žinių 
organizatorių, nuo 1906 V 11 pasilralšydla- 
ma L. Ū. leidėja, o nuo 1909 ir Liet. Ži
nių leidėja. 1909 drauge su dr. K. Griniu
mi ir kt. sudarė pasitikėjimo .bendrovę 
tiems laikraščiams leisti. Kaip tų laikraš
čių leidėja dar .prieš I pas. karą .rusų val
ines net keturis kartus kalinama. G. Pet
kevičaitės fciiciatyva jaunuomenės šelpi
mo organizacijai Žiburėliui atsiradus, bu
vo cktyvi jo veikėja, o 1906 XII 7 tą drau
giją legalizavus, daug metų buivo jo .pir
mininkė. Po l pas karo žiburėlį atgaivino 
ir jį vedė, suteikdama neturtingiems 
moksleiviams bei studentams pastogę ir 
maistą. Jos globojami vienu laiku Kaune 
buvo Pulgis Andriušis, Petras Cvirka, Jo
nas Šimkus, A. Poška, Č. Januišas, M. Bu- 
la'ka., iM. Chadaravičius, Petras šimtais ir 
daug kitų jaunuolių, vėliau pasireiškusių 
Lietuvos vsitomenės gyvenime.

Anksčiau, dar spaudos draudimo laiko
tarpyje F. Boitkevičienė, Kankinių Kasai 
susikūrus, buvo viena veikliausiųjų jos 
veikėjų, per jos rankas pereinant beveik 
visai už lietuviškus reikalus nukentėju
siųjų šalpai.

I pas. karui ką tik prasidėjus, buvo vie
na tremtinių ir pabėgėlių organizatorių, 
ypalč daug nuveikdama rusų kariuomenės 
iš M. Lietuvos į Rusiją ištremtųjų M. Lie
tuvos lietuvių Globos organizacijoje, tari 
buvo -įkurta jos iniciatyva. Šios onganizaci 
jos pavedama, apkeliavo daugumą M. Lie
tuvos tremtiniu kolonijų Pavolgyje ir ipa- 
uralyje, visur juos organizuodama r šelp- 
delma.

191’8 grįžo į Vilnių senojo darbo dirbti. 
1919 pradžioje V. Kapsukas buvo ją užda
ręs Vilniaus kalėjime (nors pats per ją ka 
daige buivo Kankinių Kasos šelpiamas) 
kaip Lietuvos vyriausybės įkaitą. Čia ka
lėjime B. buvo išlaikyta 3 mėnesius, o 
paskiau 3 mėnesius Daugpilyje ir Smdlens 
ke. Grįžusi Kaunan, atgaivino Lietuvos 
Žinių ir Lietuves Ūkininko leidimą, su 
kitais įsteigė Varpo bendrovę ir spaustu
vę, pasirašydama Lietuvos Žinių atsakin
gąja redaktore, 'atsakydama už visas to 
laikraščio bvlas ir kelis kartus (1925 X 
ir vėliau) gaudama kalėti.

BUvo Steigiamojo Seimo narė ir nuoteit 
aktyvi Valstiečių Liaudininkų partijos na
rė. 1919—<19’39 aktyviai dirbo Moterų Glo
bos Draugijoje. Spaudoje retkarčiais bend- 
irsda-rbialvo Lietuvos Žiniose ir Lietuvos 
Ūkiniimlke. 193!—1932 Varpo oficialioji re
daktorė.

Mirė ši darbšti Lietuvos visuomenės 
veikėja 1945 m. spalio 21 d. Kaune. Palai
dota Krekenavoje.

PLANAS PERIMTI TAIKOS 
AKTYVISTUS

Naujausias numeris sovietų ideologinio 
žurnalo „Komunistas“ altvirai išdėsto 
Maskvos planus perėmimui tarptautinio 
„taikos judėjimo1'.

Pagrindinis straipsnis išdėsto kaip ko
munistai jau dabar veikia darbininkų są
jungose, anti-ateminėse grupėse, pacifistų 
organizacijose ir netgi gamtos apsaugos 
draugijose pravesdaimi JAV ir NATO są- 
lunginlinlkams priešišką .akciją.

1983 AUŠROS METAI 
LIETUVIŲ DIENA WOLVE«HAMPTON‘E

Civic Hall, North St.

Šeštadienį, rugsėjo 10 dieną TAUTOS ŠVENTES proga 
įvyks dainų, tautinių šokių ir muzikos koncertas.

Programoje dalyvaus:

Jungtinis Britanijos lietuvių choras susidedantis iš 
Škotijos ,,Sv Cecilijos“ Midland“© „Gintaro“ ir 
Londono lietuvių chorų dainininkų.
Škotijos, Gloucester*!© ir London‘o „Lietuvos“ 
tautinių šokių grupės.
Derby jaunieji muzikantai Milda Zinkutė ir Aleksas 
Sadula.
Koncerto pradžia 6.30 vakare, įėjimas 2.50 sv.

Šioje Lietuvių Dienoje dalyvaus miesto burmistras ir kitų 
tautybių svečiai.

Visi Didžiosios Britanijos lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Po koncerto bus šokiai ir veiks bufetas.

Rengėjai DBLS Wolverhampton‘oSkyriaus ir Centro Valdyba 
Bilietus galima gauti Lietuvių Namuose London'e ir pas 

G. Ivanauskienę 2 Holme Mill, Fordhouses, 
Wolverhampton Tel. 0902 782553

SKRYDIS (PER ATLANTĄ
Lietuvos kino studijos filmas „Skrydis 

.per Atlantą ‘ pirmu kart buvo rodamas 
Vilniaus kino teatre „Lieuva“ rugpjūčio 
27 d.

NUOSTOLINGOS SAUGYKLOS
Dely nedurėj-imo tinkamai vėdinamų 

ir vėsinamų rūsių ir kitokių saugyklų, 
didelė dalis Lietuvoje užaugintų daržovių 
ir vaisių nepasiekia vartotojo, „Valstiečių 
laikralštis“ rugp. 18 d. rašo:

Tačiau bulvių vaisių ir daržovių niuos- 
loliai esti pernelyg dideli. Antai pernai 
pašarui į ūkius latgal buvo išvežta per 18 
tūkstančių fonų bulvių ir daržovių arba 
24 proc, viso realizuoto kiekio. Nemaži 
nuostoliai buvo ir per šių metų pirmąjį 
pusmetį. Todėl mažinant juos laibai svar
bu iš siaksto gerai paruošti saugyklas, ki
tas pagalbinei; patalpas, -taip pat ir per
dirbimo įmones.

Kaip parodė palkartcitiniai patikrinimai, 
dar drug kur lėtokai dirbama; sutinkant 
šių metų derlių. Antai kol kas neparuoš
tos saugyklos Kauno, Vilniaus, Klaipėdos 
ir Panevėžio vaisių ir daržovių mažneni- 
nės-didfmieininės prekybos susivienijimuose, 
ne visiškai pasiruošta ir Kėdainių, Vil
niaus konservų fabrikuose.

NUTEISIU LATVIAI
Rugpjūčio 31 d. 'Londono „Daily Tele

graph“ praneša, kad du latviai, Gederis 
Melnigaiilis, 32 m. ‘liuteronų teologes ir 
Doronina Lasmane, 52 m., buvo nuteisti 
sunkiųjų dlarbų kalėjimu. G. Melngailiui, 
kuris buivo nuteistas trims metams ir po 
to neapribotinaim laikui psichiatrinėje li- 
koninėje, nebuvo leista dalyvauti jo paties 
teisme.

Pasaulio Laisvųjų Latvių Federacijos 
pinmininlkiar, Julfljs Kalidis pranešė, kiad 
2 savaites prieš teismą Melngailio motina 
buvo prikalbėta padaryti pareiškimą, kad 
jis rodė šizofrenijos simptonus ir kad dėl
to teisimas .atsižvelgs palankiau1 darydamas 
sprendimą.

Domoinina Lasmane buvo nuteista 5 m. 
kalėjimo ir 3 m. ištrėmimo už palaikymą 
r yšių su Maskvoje esančia grupe siekian
čia pagerinti JAV-Sovietų Sąjungos san
tykius. ši bausmė jai yra jau trečia iš ei
lės.

Sekanti byla bus iškelta Inte Salitis, 
kuris pasirašė memioramdiuimą reikalaujam, 
'tį panaikinti Stalino-Hitleirio pakto priski- 
riijnčio Latviją, Lieutvą ir Estiją Sovietų 
sferon ir paskelbimo Šiaurės be-atominės 
zonos — pareiškė J. Kadilis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Nottingham’e — rugsėjo 4 d., 11.15 vai., 
Židinyje. Pamaldos Tautos šventės pro
ga.

Iiradforde — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.
Nottingham'e — .rugsėjo 8 d., 19 vai., Ži

dinyje, Tautos ir Šiluvos Marijos šven
tėje.

Nottingham’e — rugsėjo 11 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Eccles — rugsėjo 18 d'., 12.15 vai.
Manchesteryje — rugsėjo 25 d„ 12.30 vai.
Nottingham — rugsėjo 18 d.. 11.15 vai., 

Židinyje.
Derby —rugsėjo 18 d., 13.30 vai. a.a. Pra

no Makūno paminklo šventinimas Not
tingham Rd., kapinių liet, skyriuje. 
Mišios už jį 14 vai. Bridge Gate.

Wolverhampton — rugsėjo 18 d., 17 vai., 
šv. Petre-Paulyje, North St.

Nottingham — rugsėjo 25 d., 11,15 vai., 
Židinyje.

Stoke-on-Trent — rugsėjo 25 d.. 14.30
vai., šv. Wuistane

Kai kurie vakaruose esantieji komunis
tai yra pabarami dėl per lėto infiltravimo 
tokių grupių ir raginami imtis priemonių 
tam pataisyti.
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