
PO SOVIETINIU KEVALU
KELIAIS SAKINIAIS

Sovietinio keleivinio - turistinio laivo 
„Ukraina" kapitono padėjėjas yra lietuvis 
Algirdas Gaivenis. Kauno Politechnikos 
Institute studijavęs radiotechniką, Gaive
nis 1960 metais išvyko j Odesos aukštąją 
jūreivystės mokyklą, kurią baigė su pagy
rimu.

„Ukraina-', vienas moderniausių sovie
tų laivų, šiuo metu plaukioja Juodosios 
jūros baseine, vežiodamas turistus ir atos- 
togininkus. 

* * *
Kovo 31 d. Kauno Muzikiniame teatre 

(buv. Valstybės teatro rūmuose) buvo 
šimtąjį kartą suvaidinta R. Andrejevo re
žisuota populiari F. Leharo operetė 
„Linksmoji našlė--. V. Rimkevičius atliko 
Danilos, o K. Mikalauskas — barono Ze- 
tos vaidmenis. Prieš 25 metus, vokiečių 
okupacijos metu, „Linksmąją našlę" Kau
no teatre režisavo Dautartas. Anuomet 
Danilos vaidmenį dainavo dabartinis re- 
žisorius R. Andrejevas, K. Mikalauskas 
ir tada atliko barono Zetos rolę, o V. Rim
kevičius, savo teatrinės karjeros pradžio
je, tedalyvavo pastatyme, dainuodamas 
chore.

„Komj. Tiesa--, aprašydama sukaktuvi
nį spektaklį, susipainiojo ir pakeitė vie- 
niečio F. Leharo tautybę, pavadindama jį 
„prancūzų klasiku--. 

* * *
Povilas Bekeris Vilniuje vadovauja 

mėgėjų simfoniniam orkestrui, kuris ko
vo mėnesį koncertavo Paveikslų galerijo
je (buv. katedroje). Orkestras atliko Nau
jalio, Hendelio, Šuberto ir Obero kūri
nius. Orkestrui pritariant, koncerte prog
ramą atliko solistai: pianistė L Gusinskie- 
nė, dainininkė H. Darvydienė ir smuikinin
kas A. Stulgys. Tai bene pirmas mėgėjų 
simfoninis orkestras Lietuvoje. 

* * *
Naftos pavyzdžiai, gauti iš gręžinių Ky

bartuose ir Gargžduose, eksponuojami 
Geologijos valdybos muziejuje Vilniuje.

Vyr. geologo V. Vonsavičiaus iniciatyva 
įsteigtame muziejuje esama daugiau kaip 
2.000 eksponatų iš Uralo, Užbaika-ės, Kau 
kazo, Indijos, Arabijos, Vengrijos, Bur
iuos ir kt. Vertingą ametistų, agatų, sma
ragdų, rubinų, safyrų ir opalų kolekciją 
muziejui padovanojo geologas dabar 
Sverdlovske gyvenantis pensininkas Al
fonsas Žukelis. 

* * *
Skulptoriaus K. Kisieliaus monumenta

li poeto A. Strazdelio figūra neseniai pa
statyta Kauno Skulptūros - vitražo gale
rijoje, kuri įrengta buv. Įgulos bažnyčio
je.

Galerijoje taip pat naujai išstatytos Br. 
Zalenso, J. Zikaro, B. Vyšniauskaitės, J. 
Kėdainio, V. Petrausko, L. Striogos ir J. 
Moziūriutės skulptūros. Pritemdytose ga
lerijos patalpose dega naujai sienose įmon 
tuoti St. Ušinskio vitražai „Vytautas-- ir 
„Mindaugas“. 

• * *
Prasidėjo statyba paskutinio dujotiekio 

ruožo, jungsiančio Šiaulius su Klaipėda. 
Dujotiekiu natūralios dujos iš Ukrainos 
tiekiamos Gudijai ir Pabaltijui. Dabar sta 
tomasis ruožas dujomis aprūpins ne tik 
Klaipėdą, bet ir Naująją Akmenę, Telšius, 
Plungę. 150 km ilgio dujotiekio ruožo sta
tyba būsianti sudėtinga: teks iškasti dau
giau kaip 150.000 kubinių metrų žemės, 
pelkėse sukloti 3.000 kub. metrų gelžbeto
nio, iškirsti 120 hektarų miško ir krūmų. 
Montuotojams teks suvirinti 13.000 vamz
džių sandūrų. Dujotiekio statybos virši
ninku yra Ivan Generalov, darbams vado
vauja I. Kuprijanov ir A. Kuziakin.

* * *

Vilniaus „Vagos“ ir „Minties-- leidyklos 
pastaruoju metu išleido eilę naujų knygų. 
Dėmesį atkreipia kai kurie lietuvių groži
nės literatūros kūriniai: Ed. Mieželaičio 
monologas „Naktiniai drugiai--, R. Samu- 
levičiaus pjesė „Pasiklydęs tarp žvaigž
džių“, M. Sluckio nemažo kritikos dėme
sio susilaukęs psichologinis romanas „Ado 
mo obuolys--, P. Treinio apsakymai „Sau
lėgrąžos pasaka“, nauja laida I. Simonai
tytės Klaipėdos krašto lietuvių gyvenimą 
vaizduojančio romano „Vilius Karalius“, 
V. Miliūno komedija „Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje".

Iš vertimų pažymėtini E. Hemingway 
apysakos „Kilimandžaro sniegynai" (A. 
Dantaitės ir kt. vertimai) ir A. Moravijos 
romanas „Panieka“ (vertė A. Vaišnoras).

Taip pat išleistos dalykinės knygos: J. 
Girdzijausko „Lietuvių eilėdara,, (spėju
si susilaukti labai teigiamos mokovų 
kritikos), J. Tornau „Romano autoriaus 
rūpesčiai“, nusipelniusio mūsų tautodai
lės žinovo P. Galaunės „Muziejininko no
velės“, be to, serijiniai straipsnių leidiniai 
— „Baltistikos“ 2 tomas, „Filosofijos“ 7 
tomas ir „Kalbos kultūros“ 11 sąsiuvinys.

SVEIKATOS REIKALAI
Pirmajame šių metų Sveikatos Apsau

gos žurnalo numeryje sveikatos apsaugos 
vad. ministro pavaduotojas Savulionis pa 
teikė dviejų rūšių duomenų apie sveika
tos apsaugos padėtį Lietuvoj.

Pirmojoj duomenų grupėj sako, kad 
Lietuvoj dabar yra 280 ligoninių, kurių 
tarpe 6 respublikinės ir 33 miestų ligoni
nės su visais pagrindiniais skyriais. Kai
mo gyventojams skirta 84 ligoninės, 116 
ambulatorijų bei 820 felčerių - akušerių 
punktų. Vidutiniškas rajono ligoninės dy
dis — apie 130 lovų. Viena ligoninės lova 
tenkanti 116 gyventojų, vienas gydytojas
— 455 gyventojams. (1939 metais atitinka 
m.i skaičiai buvo apie 560 ir 2.000).

Apie 800.000 arba beveik 27 nuoš. visų 
gyventojų yra surašyti į sovietinę „Rau
donojo Kryžiaus" draugiją, kurios užda
vinys yra rūpintis švara, higiena ir kito
kiomis sveikatos apsaugos priemonėmis 
(tai visai ne to pobūdžio organizacija, 
kaip Vakaruose žinomasis Raudonasis 
Kryžius). Veikliausieji tos draugijos na
riai vadinami sanitariniais inspektoriais. 
Jų yra daugiau kaip po šešis kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų. Stengiamasi, kad 
kiekviename ūkyje, įstaigoje, įmonėje 
bent trys ar keturi personalo nariai būtų 
įpareigoti kaip sanitariniai inspektoriai
— reikalautojai apsivalyti, prižiūrėti, kad 
aplinka būtų higieniška.

Kitoje duomenų rūšyje autorius pareiš
kia, kad net daugelyje ligoninių dar nepri 
silaikoma paprasčiausių higienos reikala
vimų. Ypač vaikų skyriai perkrauti. Dėl 
medicinos personalo neprisilaikymo higie 
nos reikalavimų daug vaikų ir naujagi—

PALECKĮ PAKEITĖ PEIVĖ

Nebėr Paleckio ir sovietinių „parlamen
tarų“ delegacijoj. Kovo pabaigoje įvyko 
Tarpparlamentarinės Sąjungos pavasari
nė sesija Palmos mieste, Majorca saloj 
(Ispanijoj). Sovietų delegacijai šiuose su
sirinkimuose eilę metų pirmininkavo J. 
Paleckis. „Garsiausias“ jo dalyvavimas bu 
vo Australijoj... Po to praeitą rudenį jis 
dar pirmininkavo tai delegacijai Tehera
ne, pavaduodamas netikėtai susirgusį pir
mininką. Dabar toj delegacijoj buvo pen
ki rusai ir pirm. J. Peive, latvis. (E)

Septymos DIENOS
VOKIETIJOS IR VATIKANO 
SANTYKIAI

Kai kurie Vokietijos kraštai reformuoja 
savo švietimo sistemą ir ruošiasi panaikin
ti bažnyčių išlaikomas, mokyklas ar suma
žinti jų skaičių. Šv. Sosto nuncijus įspėjo 
federalinę vyriausybę, kad katalikiškų mo 
kyklų reikalu Vokietijai tebegalioja tarp 
Vatikano ir Hitlerio 1933 m. pasirašytasis 
konkordatas.

Jis iš tiesų galioja visiems nepriklauso
mai savo švietimą tvarkantiems Vokietijos 
kraštams, bet 1957 m. konstitucinis teis
mas išaiškino, kad atskiriems kraštams ne
gali būti taikomi tie konkordato paragra
fai, kuriuose kalbama apie mokyklas.

SVETLANOS ATSIMINIMAI
Nors Stalino duktė Svetlana dar tebegy

vena Šveicarijoje pasislėpusi, bet per tar
pininkus su ja susisiekia didžiųjų žurnalų 
leidėjai, kurie norėtų nupirkti iš jos atsi
minimus, jei ji tokius parašytų.

O ji rašysianti, kai pastoviai apsigyven
sianti. Vokiečių „Stern“ žurnalas pasiūlęs 
jai 250.000 dolerių. Amerikiečių „Life-- ža
dąs daugiau.

RUSSELIO MILIJONAI
Britų filosofas Bertrandas Russellis esąs 

pasiryžęs iš varžytynių parduoti daugybę 
savo privačių dokumentų, tarp jų apie 
100.000 laiškų. Tarp laiškų yra jam rašytų 
G.B. Shaw, T.S. Eliot, N.S. Chruščiov. Už 
tuos dokumentus būsią paimta gal daugiau 
kaip 3 mil. dolerių.

Kažkuris turtingas geradarys norįs visa 
tai nupirkti ir padovanoti Texaso universi
tetui. Bet senukas filosofas gautuosius pini 
gus norįs padovanoti Šiaurės Vietnamui, 
kuris kariauja prieš amerikiečius.

PRALAIMĖJIMAI SAVIVALDYBĖSE
Nors Britanijoje visada taip atsitinka, 

kad parlamente daugumą turinti partija 
smarkiai pralaimi savivaldybių rinkimuo
se. šįkart savivaldybių rinkimuose išdavos 
pralenkė konservatorių viltis.

Konservatoriai perėmė iš darbiečių Lan- 
cašyro rajono savivaldybes. Londoną dar- 
biečiai valdė 33 metus, bet dabar konservą 
toriai gavo didelę daugumą. 

mių serga kolienteritais. Daug vaikų mirs 
ta. Valstybinė sanitarinė priežiūra žemo 
lygio dėl laboratorijų menko darbo ir dėl 
transporto stokos. Gydymo - profilakti
kos įstaigose nėra net reikiamų sanitari
nių buitinių patalpų, medicinos persona
lo viršutiniai drabužiai laikomi drauge su 
chalatais ir panašiai... Ypač nesilaikoma 
sanitarinių reikalavimų gydymo - profi
laktikos įstaigų skalbyklose. Daugelis li
goninių į atviras vandens talpyklas nulei
džia nenukenksmintą vandenį su visais ne 
švarumais.

Kai taip teprisižiūri medikai, sunku 
daug tikėtis ir iš nepaprastai gausių vadi 
namųjų visuomeninių sanitarijos inspek
torių. (E)

KO NORI VLIKAS?
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetas praėjusio mėnesio gale kreipėsi į sa
vo atstovybes ir lietuvių bendruomenių 
vadovybes Pietų Amerikoje, Europoje, 
Okeanijoje (t. y., Australijoj, N. Zelandi
joj), skatindamas pasistengti, kad jų gy
venamųjų kraštų vyriausybėse, parlamen
tuose ir spaudoje Lietuva ir jos laisvės by 
la būtų irgi primenama panašiai, kaip ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bės sluoksniuose ir ypač Kongrese. Nuro
doma, kad tokias pastangas pagyvinti itin 
svarbu ryšium su 50 metų sukaktim nuo 
pastarojo nepriklausomos Lietuvos valsty 
bės atkūrimo.

Prie laiškų pridėti atitinkami JAV Kon 
greso Užrašų atspaudai — pavyzdžiai, 
kaip JAV-se Lietuvos klausimas palaiko
mas rūpimųjų politikos klausimų eilėje. 
Veiklieji kitų kraštų lietuviai skatinami 
rūpintis, kad ir jų gyvenamųjų kraštų vai 
dančiuose bei įtakinguose sluoksniuose 
pasirodytų viešesnių, ryškesnių pa
lankaus dėmesio pareiškimų Lietuvos rei
kalu. (E)

LEDAS IŠĖJO
Ledas Lietuvos upėse šiemet išėjo kovo 

pradžioj, bent dvi savaites anksčiau, negu 
paprastai. Tad ir potvyniai Lietuvos upė
se šiemet buvo mažesni, negu vidutiniai. 
Žymiai patvinusios buvo tik mažosios 
upės, kurių vagos netalpios. (E)

ŠNIPAI NORVEGIJOJE
Norvegai jau areštavo tris šnipus. Vie

nas yra pabėgęs į Švediją, ir norvegų parei 
gūnai nuvažiavo tartis, kad jis būtų išduo
tas.

Vienas tų šnipų šiaurėje turėjo radijo 
siųstuvą. Ten pakrantėse sukiodavosi neat
pažinti povandeniniai laivai, buvo pastebė 
ti perduodamieji šviesos ženklai.

ISPANIJAI PRAVERIAMOS DURYS
Europos Ekonominės Bendruomenės 

kraštai nutarė specialiomis sąlygomis už
megzti santykius su Ispanija.

Nutarta per šešetą metų palaipsniui su
mažinti tarp savęs muitus, o paskui įjung
ti Ispaniją pilnu nariu. Tik kai kurie B-nės 
kraštai priešinasi nusistatymui, kad Ispani 
ja būtų po tam tikro laiko automatiškai įsi 
leista. Prancūzija ir Vokietija neskiria di
desnės reikšmės, kad Ispanija kitaip val
dėsi.

KARIAUTOJAMS VĖL DUOS GINKLŲ
Indija ir Pakistanas iki 1965 m. gaudavo 

iš JAV karinę paramą. Parama buvo nu
traukta, kai tie abu kraštai pradėjo tarpu
savio karą.

Dabar JAV vėl ruošiasi pradėti teikti to
kią paramą.

BIUDŽETAS SU MAŽAIS
PAKEITIMAIS

Britanijos dabar paskelbtasis biudžetas 
maža teturi pakeitimų. Truputį atleidžiami 
kai kurie suvaržymai.

Manoma, kad vyriausybė metų bėgyje 
darys pakeitimus, jei jie būtų reikalingi, 
kaip ir iki šiol buvo daroma.

MARŠALAS GRECKO
PATVIRTINTAS

Mirusio marš. Malinovskio vietoj Sov. Są 
jungos krašto apsaugos ministeriu patvir
tintas marš. Grečko. Nuo praeitos vasaros 
jis jau ėjo tas pareigas.

Jis buvo Varšuvos pakto karinių pajėgų 
viršininku, 1953 m. jis buvo pasiųstas į R. 
Vokietiją vadovauti ten sovietų karinėms 
pajėgoms, taigi jis numalšino vokiečių su
kilimą.

Kieno galvos didesnės ?
„Vienybė“ 1967 metų 2-me numeryje ra 

šo: „Yra įdomu, kad Čikagoje Lenkijos 
tūkstantmečiui paminėti „laisvieji“ ir ,,pa 
vergtieji“ (kodėl tai kabutėse? V. L.) len
kai surengė parodą bendromis jėgomis, 
Amerikos lenkų muziejus ir Varšuvos 
technologijos muziejus“.

„Neteka girdėti“, toliau rašo „Vienybė", 
„jog dėl šio krašto lenkų bendravimo su 
komunistine valdžia būtų kas nors turė
jęs kokių nemalonumų ar kad būtų su
griuvusi kokia nors išeivių lenkų institu
cija. Taigi, lenkai šiame reikale parodė 
„didesnes galvas“ negu mūsiškiai“.

Įdomu, kad „Vienybė“ „didumą galvų“ 
matuoja pagal didumą bendradarbiavimo 
su okupantais. Jeigu „Vienybės“ redakto
rėms neteko girdėti apie lenkus, kurie 
priešinasi bendravimui su komunistine 
valdžia Lenkijoje, dar nereiškia, kad jų 
nėra. Lenkų, kaip ir lietuvių, tarpe yra ko 
laborantų, bet yra ir tokių, kurie priešina 
si bendravimui, nors Lenkijos padėtis ir 
yra daug geresnė už mūsų krašto padėtį.

Žinau, kad lenkų laikraščiai ne tik rašo 
straipsnius prieš bendradarbiavimą, bet 
ir prieš lankymąsi Lenkijoje savo malonu
mui. Komunistai Lenkijoje, kaip ir Lietu
voje, įvairiais būdais stengiasi pritraukti 
išeiviją bendradabiauti. Literatūrai Tyri
nėti Institutas prie Lenkų Mokslų Akade
mijos Varšuvoje išsiuntinėjo lenkų rašy
tojams, gyvenantiems užsienyje, anketas 
su eile klausimų, į kuriuos prašo rašyto
jus atsakyti ir anketas grąžinti Institutui. 
Rašytojų atsakymai bus panaudoti Dabar
tiniam Lenkų Rašytojų Žodyne, kuris ža
da būti išleistas Varšuvoje.

Kaip parodą rengiant, taip ir anketos 
atveju buvo rašytojų, kurie tuoj puolė at
sakyti į anketos klausimus. Bet yra ir to
kių, kurie mano, kad, „logiškai galvojant, 
kiekvienas lenkas išeivijoje turėtų sušilai 
kyti dalyvauti bet kokiam pasiūlyme, ke
liamame okupacinės komunistinės valdžios 
Lenkijoje“. Tokios be kompromiso nuomo 
nės yra vienas žymiausių dabartinių len
kų rašytojų emigracijoje Jozef Mackie
wicz, kuris į minėtąją anketą atsiliepė 
per Londone išeinantį savaitraštį „Wiado- 
mosci“, pažymėdamas, jog jis nenori at
sakyti į klausimus ne tik todėl, kad yra 
nusistatęs prieš bendradarbiavimą, bet ir 
todėl, jog nesitiki, kad jo atsakymai bus 
atspausdinti rengiamame žodyne.

PRIPAŽINIMAS IR AUKSAS
Akivaizdžiai pasitvirtina D. Britanijos 

užs. reik, ministerijos patikinimai, kad 
Baltijos valstybes liečiąs vasario 13 d. pa
skelbtasis susitarimas su Sov. S-ga dėl 
tam tikrų atsiskaitymų nereiškia Baltijos 
valstybių okupacijos pripažinimo de jure. 
Vienas iš regimųjų to pasitvirtinimo ženk 
lų yra ir ką tik išleistas oficialus Londo
ne akredituotų diplomatinių atstovų sąra
šas, kuriame Baltijos valstybių diplomat! 
niai atstovai tebėra prideramai įrašyti.

Kaip kalbamojo atsiskaitymo reikalams 
galės būti paliestas Baltijos kraštų D. Bri 
tanijoj saugomasis auksas bei kitos verty 
bės, dar nėra paaiškėję. Tas turtas atsis
kaityme galėtų būti panaudotas tik D. Bri 
tanijos vyriausybei jį tam tikslui konfis
kavus, — vyriausybės potvarkiu ar tam 
tikru parlamento išleistinu įstatymu. Tai 
yra susiję su eile dar neišspręstų teisinių 
klausimų.

Lietuvos atstovybė ir Anglijos lietuviai 
tuo reikalu veikliai susisieja su atitinka
momis įstaigomis ir su parlamento na
riais. Vliko valdyba vienais keliais ir Bal
tijos Valstybių Laisvės Taryba (Baltic 
States Freedom Council) kitais šiomis die 
nomis irgi jau padarė bei darys atitinka
mų žygių. Esamoji padėtis masinio pobū
džio veiksmų šiuo metu nereikalauja. (E)

ĄŽUOLIUKAI Į KIJEVĄ
Vienos berniukų choro pavyzdžiu, jau 

kuris metas yra ir Vilniuje berniukų cho
ras Ąžuoliukas. Chore dainuoja 120 ber
niukų. Per septynetą metų choras yra pa
sirodęs ne tik beveik visuose Lietuvos 
miestuose, bet ir Rygoj, Talline ir net 
Maskvoje. Kovo gale choras išvyko kon
certuoti į Kijevą.

Pažymėtina, kad choras ką tik baigė 
rengti J. S. Bacho kantatą Magnificat (su 
kameriniu filharmonijos orkestru ir ketu
riais solistais, kurių tarpe yra ir V. Adam 
kevičius). Vilniaus „ąžuoliukai“ šią (reli
ginio turinio) kantatą Kijeve atliks pir
mą kartą. Sovietijoj jos iš viso dar niekas 
nėra girdėjęs. Kantatą prirengė choro me 
no vadovas H. Perešteinas. (E)

DU LIETUVIAI TARP RUSŲ
Balandžio-22 - 24 d. Italijoj įvykiančio- 

se Europos jaunių plaukimo varžybose ru 
sų plaukikų grupėje bus ir du lietuviai iš 
Kauno — S. Rudokas ir Egidijus Žebraus
kas. (E)

Pirmuose anketos klausimuose prašoma 
aprašyti savo politinį bei socialinį veiki
mą anksčiau ir dabar. Mackiewicz į šitą 
klausimą atsako: nesu politikas, bet jei 
kada nors joje dalyvavau (kaip, pvz., 1920 
metais kovodamas prieš bolševikus), visa 
da buvau kontrrevoliucinėj pusėj. Ir šian 
dieną esu įsitikinęs, jog bolševikinė revo
liucija yra mūsų amžiaus didžiausia nelai 
mė, didžiausias žmonijos pažangos stab
dys ir pagaliau didžiausia istorijoje min
ties ir dvasios vergija. „Didžioji Spalio“ 
revoliucija, toliau rašo M., paskandi
no pasaulį kolektyvinio melo nelais
vėje. Vien tik kontrrevoliucija galėtų pa
sipriešinti toms tamsioms jėgoms ir su
grąžinti žmonijai tą minties laisvę, kuria 
ji naudojosi prieš bolševikų revoliuciją.

Kaip atrodytų toks mano samprotavi
mas anketoje ir ar jis galėtų būti panau
dotas žodyne, leidžiamame Varšuvoje? — 
klausia Mackiewicz.

Tolimesniuose anketos klausimuose 
prašoma pažymėti chronologine tvarka iš 
leistų knygų ir straipsnių pavadinimus ir 
suglaustai aprašyti jų turinius. Į šį klau
simą Mackiewicz atsako, jog parašė apie 
tūkstantį straipsnių, daugiausia antibol- 
ševikinėmis temomis, ir dešimt knygų. O 
vienuolikta, dar nebaigta, tikriausiai ne
tiks žodynui.

J. M. ilgiausiai sustojo prie savo knygos 
apie nusikaltimus Katyne. Toji knyga bu 
vo išversta į anglų, vokiečių, italų, ispanų 
ii prancūzų kalbas. Lenkijoje, rašo J. M„ 
stengiamasi iškelti martirologiją vokiečių 
okupacijos metu, visai nutylint sunkius so 
vietų nusikaltimus, o ypačiai nutylint nu 
žudymą penkių tūkstančių lenkų karinin 
kų Katyne. Oficialiai Lenkijoje teigiama, 
jog šias baisias Katyno žudynes įvykdę 
vokiečiai. Visi žino teisybę, bet visi tyli, 
nes valdžios yra priversti nenagrinėti ir 
neliesti šitos lenkų tautos tragedijos.

Todėl, nebūdamas tikras, sako toliau J. 
Mackiewicz, kad mano kūrybos reikalai 
nebus iškraipyti ar tik pusiau išryškinti 
Lenkų Rašytojų žodyne, susilaikiau duo
ti atsakymus į anketos klausimus. Juk ar 
gali būti „pusiau tiesa“ ar „pusiau objek
tyvumas“? Ne, to negali būti, sako Mac
kiewicz, lygiai kaip negali būti pusiau ti
kėjimo į Dievą.

Lenkai daro įvairius kompromisinius 
bandymus, pakišdami išeiviams tiltelius, 
ant kurių mielai užšoka bendradarbiavi
mo mėgėjai. Bet aš, ačiū labai, prie jų ne
prisidėsiu, pažymi baigdamas Jozef Mac
kiewicz.

Lenkių moterų žurnalas „Glos Kobiet“ 
(Moterų Balsas) taip pat šiam klausimui 
paskyrė ilgoką straipsnį. Straipsnio .auto
rė B. T. pirmiausia prikiša kai kurioms 
įstaigoms (pvz., Voice of America ir Free 
Europe), kurios savo laiku drąsiai vedė 
antikomunistinę propagandą, o šiandieną 
net neleidžia paminėti, jog Europoje yra 
bolševikų okupuotų kraštų. Negalima sė
dėti ant dviejų balnų, samprotauja B. T., 
joti į dvi priešingas kryptis: kovoti už ne
priklausomybę ir tuo pat metu kalbėti 
apie taikingą „status quo“ padėties išlai
kymą. Straipsnio autorė stebisi, kad 1920 
metais, kai Leninas dar nebuvo užvaldęs 
visos rusų imperijos, pasaulis su pasibai
sėjimu žiūrėjo į komunizmo pavojų Euro
pai ir visam žemės rutuliui; Churchillis ši 
tą komunistų pavojų buvo pavadinęs bol
ševikiniu maru, šiandieną gi, kai komu
nizmas apima didžiąją Azijos, dalį Afri
kos, yra pasiekęs Lotynų Ameriką, kai pa 
čiame Europos viduryje, Berlyne, žmonės 
yra šaudomi (žudomi) už gatvės perėji
mą, keistu būdu tas pats komunizmas yra 
tapęs nebepavojingu. Įvairūs intelektua
lai tvirtina, jog jis yra evoliucijos fazėje, 
yra sušvelnėjęs ir jog yra atėjęs laikas su 
bolševikais bendradarbiauti. Bet lenkų in 
teresas yra, rašo toliau B. T., tokioms kal
boms netikėti ir panašių minčių nekarto
ti, nes jos tik sustiprina komunistinį reži
mą ir palengvina „taikingą“ politinės emi 
gracijos likvidavimą. Neturime užmiršti, 
baigia straipsnio autorė, jog politiniais 
emigrantais tapome savo noru ir jog jais 
būti yra garbė; todėl ir turime tas parei
gas garbingai eiti.

Gal šitų pavyzdžių pakaks „Vienybės“ 
ponioms įsitikinti, jog ir lenkų tarpe esa
ma žmonių, kurie protestuoja prieš leng
vabūdišką bendradarbiavimą.

Kaip lenkų, taip ir lietuvių tarpe yra as 
menų, kurie savo metu gerinosi naciams, 
pvz., ieškodami bibliotekose Vilniuje kny
gų, šmeižiančių žydus, tam, kad paskui pa 
naudotų tas žinias mūsų spaudoje. Dabar 
tie patys asmenys stengiasi pataikauti ki
tam okupantui ir pūsti bendrą dūdą su 
bolševikais. Laimei, tokie žmonės tesuda
ro mažumą, nes didžioji dauguma supran
ta, jog mums, lietuviams, su okupantu ne
pakeliui. Vincenta Lozoraitienė, Rbma
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Penkiasdešimt kelintaisiais metais Vals 
tybinė leidykla Vilniuje išleido Don Ki
choto antrąją laidą, bet nepažymėjo, kad 
vertėjas buvęs Pulgis. Jautėm, kaip skau
džiai jis šitą literatūrinę vagystę pergyve 
no, net vengė bičiulių tarpe apie tai kalbė 
ti. Nejaukiai dėl to, matyt, jautėsi leidyk
los darbuotojai ir Lietuvoje likę draugai 
rašytojai, kurie įvairiais būdais stengė
si su juo tolimojoje Austrą.ijoje užmegz
ti ryšį ir, tur būt, neapmokėto honoraro 
sąskaita jam siuntė krūvas knygų iš Vil
niaus. Nepalaužiamai užsispyręs, giliai įsi 
žeidęs Pulgis iš Vilniaus nepriėmė nė vie
nos knygų siuntos, visas gražindamas paš 
tui su užrašu: „Gavėjas atsisako priimti“.

* * #
Pulgių užpakalinis daržas maždaug ti

piškai australiškas. Nuo mokytojavimo 
australų mokykloje ir šeimininkės parei
gų atliekamu laiku Pulgienės kruopščiai 
prižiūrimas, jis pirmu žvilgsniu mažai 
kuo skyrėsi nuo kaimyninių darželių. Pul- 
gienė, tiesa, buvo prisisodinusi lietuvaitis 
kų rūtų, bet Pulgio smulkmeniško ir susi
rūpinusio dėmesio tesusilaukdavo du au
galai: kylantieji tabako stiebai ir vynuo
gių vijokliai. Kiekvieną kartą užkliuvus 
Pulgių žolynan, tekdavo atlikti apeiginį 
šitų augalų apvaikščiojimą.

Su tabaku nesisekė. Ne visiškai pagal 
planą vystėsi tabako lapai, o išsivysčiu- 
sieji, išdžiovintieji ir pagal paslaptingą 
Pulgio receptą išfermentuotieji nelabai te 
buvo parūkomi. Net ir Pulgio pypkė prieš 
tą tabaką protestuodavo.

Kartą demokratiškai nutarėme, kad tai, 
greičiausia, sūnaus Gedo kaltė. Tur būt, 
dėl to, kadangi jis anuomet lankėsi Ispa
nijoje ir, apskelbtas nepavykusių botaniš- 
kų eksperimentų išpirkimo ožiu, neturė
jo galimybių pasiteisinti. Antra vertus, 
Gedas tą Pulgių tabakyną kadaise ir buvo 
užveisęs.

Vynuogynu Pulgis buvo visiškai paten
kintas. Ilgesingu žvilgsniu apžvelgdavo 
sirpstančias uogas ir beveik laižydavosi. 
Vynuogių jis, beje, nelaikė produktu, o 
tik rupia žaliava. Ir nuolatos būdavo su
sirūpinęs, kad per maža tų vynuogių tu
rįs.

Švelniame Adelaidės klimate vynuogės 
veisėsi tarsi dilgėlės Lietuvoje. Jų vijok
liai apipindavo namų sienas, tvoras ir dar 
žuose prikaišiotus pagalius. Prisirpus jų 
sunaudoti šeimos paprastai negebėdavo, 
ir daug uogų sudžiūdavo ant šakų, šitą 
aplinkybę Pulgis atkakliai išnaudodavo. 
Derliaus metui artinantis, jis sistemingai 
apvaikčiodavo visus arčiau ir ne taip arti 
gyvenančius pažįstamus lietuvius, sutar-

NUOTYKIAI SU PULGIU
(60 METŲ AMŽIAUS PROGA)

damas nusiraškyti atliekamų vynuogių da 
lį

Sezono metu Pulgio rankos, tiesiogine 
to žodžio prasme, būdavo kruvinos. Susi- 
vežęs krūvas vynuogių iš kaimynų, savas 
nusiraškęs, jis raugdavo vyną. Tradiciniu 
traiškymo metodu — uogas mindžioti ba
somis kojomis — jis, jautrios uoslės būda 
mas, nelabai tepasitikėjo. Išrutuliojo Pul
gis grynai lietuvišką traiškymo būdą: ko
čėlu geldoje. Nelaimė tebuvo, kad aštrios 
vynuogių šakelės sukruvindavo jam ran
kas, bet jis kantriai ir niekam nesiskųsda
mas su tokia lemtimi sutikdavo.

Pulgio vynas, atvirai kalbant, išeidavo 
biaurokas. Atvirybės akimirkomis jis ir 
pats su tuo nusiminęs sutikdavo. Kaltybė 
čia, tur būt, bus vynuogių veislėje, netgi 
tų veislių daugybėje, kurios paprastai bū
davo valgomosios, o ne vyninės rūšies. Ta 
čiau kaltas buvo ir pats Pulgis, ir mes, jo 
draugai: suuodę, kad pulginis vynas jau 
užtaisytas, sunkdavome jo sodybos link 
ragautų. Ir išragaudavome tą dar visiškai 
žalią vynelį, dažniausiai nė buteliuko ne
palikdami žmoniškai išsistovėti ir subręs
ti.

Nors ir jš australiškų vynuogių raugtas, 
Pulgiui jo vynas buvo aiškiai nekenksmin 
gas. Prilygdavo (o širdyje, tur būt, ir pra
lenkdavo) tauriausiems ir išmislingiau- 
siems Europos gėralams. Mat, vis dėlto 
buvo lietuviškas vynelis... Ūkiškai gamin
tas.

* * *

Pulgis, be jokios abejonės, priskirtinas 
prie išgeriančių žmonių rūšies. Kaip ir 
daugumas mūsų, nelabai tobulų žmonių. 
Iš paskelbtų atsiminimų sprendžiant, ne
atrodo, kad komunistinis rašytojas Anta
nas Venclova būtų blaivininkas. Todėl 
ypačiai chamiškai nuskamba Venclovos 
užminimas paskutinėje memuarų knygo
je, kad, girdi, dar Klaipėdos laikais Pul
gis buvęs prasigėręs ir todėl literatūriš
kai bejėgis. Netgi asmeniškai kerštaujant 
arba paslapčia literatūrinio talento pavy- 
dint ir komunistiniam rašytojui tarybinė
je santvarkoje taip besaikiai neteisybę 
skelbti yra gėdinga ir negražu. Artimiau 
Pulgį pažinojusiems toks teiginys yra tie
siog juokingas.

Iš tiesų Pulgis yra labai produktyvus 
rašytojas. Tarpais jis užverčia laikraščius 
savo rašiniais, o jei periodikoje ilgesnį 
laiką jo straipsnių nematyti, gali būti tik
ras, kad jo dirbtuvėje kepama nauja kny
ga.

Pokariniu laikotarpiu Pulgis, tur būt, 
ne mažiau už patį Antaną Venclovą yra 
parašęs, tuo pačiu metu rasdamas laiko 
ne tik vynui rauginti, taurelei pakilnoti, 
pavyzdingai bendruomeniniame išeivių 

gyvenime dalyvauti, bet ir šeimai išlaiky
ti, dirbant su literatūra nieko bendro ne
turinčioje tarnyboje. 

• • •
Klaipėdoje Pulgis buvo „Vakarų“ dien

raščio kultūrinės dalies redaktoriumi. 
Ten, jo žodžiais, whisky su soda išmokęs 
gerti, žmoną susiradęs ir viengungystę 
praradęs. Tuo praradimu jis niekados nė 
trupučiuko nesiskųsdavo ir, visų jo drau
gų ir bičiulių liudijimu, niekados nė ne
bandęs svetimoteriauti. Gal dėl to jam ir 
liko tokie giedrūs prisiminimai apie Klai
pėdą.

Uostamiestyje pūtę švieži vėjai. Nebu
vę ten visokių klikų, smulkių rietenų, li
teratūrinių kivirčų. Klaipėdos lietuviai 
jautėsi kaip viena šeima, o kūrybingieji 
(dažnai Pulgio vartojamas žodis!) žmonės 
teatre, Muzikos mokykloje, redakcijose. 
Pedagoginiame ir Prekybos institutuose 
visi darniai tarpusavyje sutardavę.

Kaunas Pulgiui buvo Klaipėdos prieš- 
priešiu, bet savo pirmąjį romaną jis vis 
dėlto parašė ne apie Klaipėdos, o apie 
Kauno tipelį. Pulgis visuomet darydavo 
neaiškius pasipiktinimo garsus, išgirdęs 
užuominas, kad Tipelis esąs autobiografi
nis kūrinys. Tuoj šaukdavosi Pulgienės 
liudijimo, kad romano herojaus prototi-

Knyga
Lietuviškos knygos vaikams šituose mū 

sų svetimuose pasauliuose yra retenybė, 
ir tai jau sena istorija, kuri nieko nebeste 
bina. Jaunimėlis gražiai auga, jo gražūs 
būreliai yra kiekviename mieste, kur tik 
yra lietuvių. Tačiau geležinė tiesa, kad 
tam jaunimėliui niekas jau nebeperka lie 
tuviškų knygelių. Kiek kas dėl to besibar 
tų, kiek tai besvarstytų ir svarstydami 
laužytų sau galvas, vis tiek niekas nepa
sisuka svarstančiųjų pageidaujama link
me.

Šitokioms sąlygoms esant, naujos kny
gelės vaikams pasirodymą sutinki žmogus 
lyg kažką nukritusį iš dangaus (arba iš 
eglės, jeigu kam patiktų švelnesnis paly
ginimas). Vadinas, net ir tokioms sąly
goms esant, dar kažkas rašo vaikams kny
geles ir kažkas leidžia jas!

Su šitokiu nuostabos jausmu sutinka
me ir Danutės Bindokienės knygelę Bal
tosios pelytės kelionę į mėnulį, kurią pra
eitų metų data yra išleidęs Lietuviškos 
Knygos Klubas Chicagoje su E. Brazytės 
iliustracijomis (didelis formatas, 60 psl., 
kainai,50 dol., deja, minkštais viršeliais).

Ar ta pelytės istorija gali būti Įdomi 
vaikams? šimtaprocentiškai tiksliai į tokį 

pas tikrai Kaune slankinėjęs ir kad tai jo
kiu būdu nebuvęs pats Pulgis.

Vėlėliau Pulgis Tipeliu nebuvo labai pa 
tenkintas. Kartais susėdę jo darbo kamba 
ryje pypkiuodavome ir kalbėdavome dau
giausia literatūrinėmis temomis. O spau
dos dažais pakvipus kokiam naujam Pul
gio veikalui, kalba neišvengiamai krypda
vo paties Pulgio knygų link. Rodos, nebu
vo jis efemeriškai jautrus kritiškesniam 
užsiminimui apie jo raštus. Gal dėl to, 
kad jis šių eilučių autoriaus minčių (su 
pagrindu) greičiausia nelabai rimtai į gal 
vą imdavo. Kai kartą teko išsitarti, kad 
Tipelis esmėje tesąs neišbaigta knyga, 
maždaug romano žaliava, iš kurios galima 
būtų padaryti tikrai gerą kūrinį, Pulgis 
liūdnai palingavo galva ir su tokia prog
noze sutiko. Sakė, kad kada nors, kai su
siras laiko, romaną perdirbsiąs. Sklindant 
gandams, kad Pulgis šiuo metu ruošia leis 
ti rinktinius savo raštus, reikia manyti, 
kad anas jo užmojis bus įgyvendintas.

Pirmoji Pulgio jau Australijoje parašy
toji knyga buvo Sudiev, kvietkeli. Buvo 
tai, rodos, ir pirmoji Australijoje išleista 
lietuviška knyga aplamai.

Jurgis Glušauskas, savo atkakliu triūsu 
ir dosnia visuomenės talka įsitaisęs spaus 
tuvę, Adelaidėje leido dvisavaitraštį Aus
tralijos Lietuvį. Ryžosi J. Glušauskas leis 
ti ir knygas, kurių pirmoji kaip tik ir bu
vo 1951-siais metais atmuštasis Sudiev, 
kvietkeli. Geri anuomet dar buvo laikai:

vaikams
klausimą galėtų atsakyti tik vaikų psicho 
logljos specialistai, pedagogai ir patys vai 
kai. Tačiau jeigu būtų leista pasvarstyti 
ir mums, eiliniams, jau seniai išaugusiem 
iš vaiko metų, o ir augusiem visiškai kito 
kiose sąlygose, taip pat ne vaikų psichoio 
gams ir ne pedagogams, tai pasakytume, 
kad knyga įdomi. Jeigu jau kalbama apie 
pelytę, tai vaikams turi būti įdomu. Juk 
jų pasaulis visokie gyvulėliai, neišskiriant 
nė pelyčių. O čia, šioje knygelėje, tų pely
čių ne tik ta baltoji Cyplė, bet visa krūva 
jų, ir ne vien tik pelyčių, bet ir kitokių gy 
vulėlių.

Be to, man rodos, šioje pasakoje visiš
kai tinkamai apjungiama, kas sena ir kas 
nauja. Tasai gyvūnėlių pasaulis tokio se
numo, kaip ir patsai žmogus pasaulyje. 
Bet šis mūsų amžius nuostabus technikos 
stebuklais, kurie labai traukia vaikų dė
mesį. Patenkindami tą vaikų domėjimąsi 
technika, autorė savo vaizduojamąja! pe
lytei Cypleį po įvairių nuotykių leidžia 
paskraidyti raketa į mėnulį ir iš ten grįž
ti žemėn. Vadinas, ir tą vaikų domėjimąsi 
moderniosios technikos dalykais knygelė 
turėtų patenkinti. K. Abr. 

visas knygos tiražas bematant buvo išpar
duotas.

Geriausia Pmgio iki šiol išleistoji kny
ga, tur būt, ir literatūros mokovų nuomo
ne, yra Rojaus vartai. Skrupulingai su
drausmintą veikalo kompoziciją pilnai iš
laikyti tegalėjo įgudęs, pilnai savo ama
tui pasiruošęs rašytojas. O nepakartoja
mo pulgiško žodingumo sodrumas knygos 
skaitymą darė neeiliniu estetiniu pergy
venimu. Be apsimestinio kuklumo Pulgis 
savo Rojaus vartais didžiavosi ir noriai 
draugų tarpe leisdavosi į kalbas, nagrinė
damas įvairias knygos technines detales 
ir stilistinius išraitymus. Gaila, kad taip 
mažai anų pokalbių detalių teišliko atmin 
tyje...

(Bus daugiau)
R. E. Maziliauskas

LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI
Pedagoginio Lituanistikos Instituto 

Chicagoje lietuvių kalbos lektorius D. Ve
lička stengiasi paruošti tokių darbų, ku
rie palengvintų lietuvių kalbos mokymąsi 
tiek mokyklose, kur jų yra, tiek namie.

Tai dabar tas Institutas išleido jo pa
ruoštą jau antrąją dalį Lietuvių kalbos 
pratimų, kurioje pavyzdžių pavyzdžiais ir 
pratimais mokiniui išaiškinami morfolo
gijos dalykai: žodžių daryba ir kaityba, žo 
džio sudėtis, žodžio dalių rašyba, rašybos 
sistema.

Tasai sąsiuvinys pirmoje eilėje skiria
mas Institute neakivaizdiniu būdu studi
juojantiems lietuvių kalbą, bet jis labai 
pravers ir norintiems namie pasimokyti, 
jei tokių norinčių būtų.

Sąsiuvinio kaina 2 dol.
Jis gaunamas šiuo adresu: Pedagoginis 

Lituanistikos Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago 36, Ill., USA.

MARTIROLOGUOS STUDIJA
Vliko valdyba kovo 30 d. posėdyje svars 

tė Lietuvos gyventojų martirologijos (nu- 
kentėjimo nuo bolševikų ir nacių okupa
cijų teroro) studijos klausimą ir nutarė 
pasiūlyt, kad tokią studiją rengtų ir išleis 
tų Lietuvos Studijų Institutas. Vlikas pa
sižada padėti rinkti studijai reikiamus 
duomenis ir rūpintis jos išleidimo reikme
nimis. (E)

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal, 
Canada.
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Naktis
x- PULGIS ANDRIUŠIS *

R. E. Maziliausko atsiminimais minė
dami rašytojo Pulgio Andriušio sukak
tį, persispausdiname čia ir jo apysaką 
iš knygos „Anoj pusėj ežero“.

Pažįstat siaurą dvivėžį kelelį, kurį bai
gia užgriūti iš abiejų pusių rugių laukas, 
kai einant veidą plaka varpų akuotai?

Rasotos, sunkios varpos, nes mes esame 
pačiame birželio gražume, o, be to, už ru
gių, pakalnėje, Daryme, jau visos laumės 
užkūrė krosnis, nuo ežero iki ežero viskas 
parūkavo padūmavo. Ir Darymas, ir sala, 
ir ežeras Gilys, ir liūnas ištirpo rūko debe 
syje, virš kurio įsižiebė ugnelę žvaigždė 
vakarinė, tvinksėdama lyg nemigo nuvar
gintos akies sausgyslė.

Pilnas gėlos ir podagros rūko debesis, 
bekopdamas į kalną pavargo ir pusiauke
lėje, nepasiekęs rugių sienos, atsišliejo 
vienu pečiu į juodalksnių eilę prie tvoros. 
Taip jį čia ir apauš, nes jis iki ryto nebe- 
susirinks daugiau jėgų, kad galėtų baigti 
kelionę aukštyn.

O čia, ant kalno, kur dvivėžis kelelis iš
bėga į sausą dirvonėlį, nuo rugių šiurena 
šiltos oro vilnys. Per dieną prisigėręs sau
lės, rugio šiaudas dabar aplink save sėja 
jaukią šilimą, teikdamas laimę vosilkai, 
kuri miega suglaudusi savo žiedlapius į 
pilką, žvynuotą apvalkalą, kaip kad ir mo 
teris, eidama darganotą naktį į puotą, ant 
žydrios suknelės užsimeta apsiaustą.

Taip jauku rugiagėlės prieglobstyje, 
kad net skruzdė pamiršo savo namus ir 
nusprendė praleisti čionai šią ramią bir
želio naktį, — kur ji dabar eis tokį kelią

parugėje
į skrudėlyną, iki strėnų klampodama ba
sa per šaltą rasą!

Nepasidalindamos naktigultu, ant dir
sės susipešė dvi sprakšės ir kulvirčiais nu 
sirito žemėn, subraškėdamos savo kietais 
žvynais, ties paskutiniu koto gunklu už- 
kliuvusios už vijoklio kilpos. Kai jau visi 
pačiame miego saldume, joms dabar šal
tomis papadėmis vėl jš naujo reikės ieš
koti sauso guolio. Kol išdžius kojos, kol 
sušils patalai, bus jau netoli ir rytas. Štai 
ką daro pavydas ir blogo linkėjimas savo 
artimui!

Iš anapus rūko marių, nuo Aštrakalnio 
atbėga trumpas, sausai medinis klankte- 
rėjimas. Tai Musteikėlis užšovė priemenę 
slanksteliu ir nuėjo gulti j seklyčią, kur 
nuo balkių kvepėjo džiovinti čiobreliai, 
kmynai ir pelynos.

— Klan! — patvirtino už rugių sienos 
dangun įsirėmęs tamsus beržynas.

— Klan! — pritarė šimtais balsų eže
ras Gilys savo užuolankų, paliūnių ir pa
upių lūpomis.

— Klan! — užgyrė Musteikėlio žygį 
drėgnosios Aštriakalnio paskliundos.

Tiktai uodas naktibalda nepritaria ge
riems darbams ir ties paausiu vedžioja sa 
vo maldaujamąją gaidą, ieškodaams už 
save didesnių kvailių. Tai verksminga 
giesmė pikto elgetos, kuris, dar nespėjęs 
įsikibti grobio, jau pakeičia gaidą ir pra
deda zirzti storu pergalingo lėbautojo bo
su, nenujausdamas, kad po trumpos aki
mirkos jis bus su gėda nustumtas nuo 
puotos stalo.

Iš beržyno pusės atsirita drungna ban
ga ir užtvindo parugę, bet per ilgą dieną 
prikaitinta dirvos žemė be perstogės sklei 

džia šilimą, ir dvivėžyje kelelyje netrukus 
vėl jauku ir šilta, kaip Dievo burnoje. O 
už juodalksnių eilės, prie tvoros nejudė
damas vis sėdi atsukęs nugarą rūko debe
sis.

— čė-čė-čė! — suklykia už beržyno 
paukščiukas, lyg kas jį per miegus būtų 
griebęs už plikos, neapsiplunksnojusios 
gerklės.

Aišku. Tai tenai, Oškašlaitėje, pačiame 
viduryje pakalnės, lyg nuo prėslo kren
tančios į ežerą, ant skardžiaus kranto, ta
me dvišakam alksnyje kilo visas tas krik- 
las.

Tarpušakyje, beveik ranka pasiekiamai, 
susikūrė strazdų pora, ir jau kuris laikas, 
einant žemuogiautų, su didžiausiu triukš
mu rėkia Strazdienė, šokdama vis ant to
lesnės šakos, klaidindama žmogų atėjūną, 
idant šisai atitrauktų dėmesį nuo gūžtos, 
kur neseniai išsikalė penki akli, nuogi 
strazdžiukai.

Tai vienas iš jų dabar taip išgąstingai su 
kliko. Tur būt, nuo alksnio lapo nukrito 
jam ant galvos koksai nevykėlis karkvaba 
lis, ar valkata naktinė peteliškė. O gal ką 
nedora susapnavo? Daug pavojų pasauly
je, kol dar neišaugo sparnai.

Ir vėl tyla, jei galima taip pasakyti, kuo
met iš po kojų, nuo kiekvieno rugio šiau
do, nuo builio viršūnės, nuo kmyno kepu
rės, net nuo beržo pašakių kerta lyg plak
tuku į dalgio ašmenis žiogų milijonai, čia 
atsitolindami, čia visai priartėdami prie 
ausies, springdami, per pusę persiplėšda- 
mi. Lyg nematomo dirigento vadovaujami 
šimtai chorų trenkia pasikeisdami tai ru
giuose, tai beržyne, tai dirvonėlyje; tai 
prie juodalksnių eilės kur, atsirėmęs, vis 
sėdi rūko debesis.

Tur būt, jau Žiotinėse, toli, už Aštriakal 
nio amteli pro miegus šuva, nes tas amte
lėjimas atplaukia į parugę jau visai pra
skydęs, skardžių ir daubų apipešiotas, vos 
bepažįstamas, kad tai būtų šuns darbas.

Daryme, ties didžiąja akivara, palaido
tas po rūko debesiu, šliumšteri supančio
tas arklys, pašokdamas į priekį ant nau
jos žolės sklypelio. Toks miegūstas, klam
pus smūgis, kaip duonkepėj minkant teš
lą-

Paskui sudreba lyg mažas griaustinis. 

Tai tas pats arklys nusipurtė. Sako, jis 
taip baido velnius.

Aplink didžiąją akivarą linguoja liūnas; 
ten ir dieną nešvanku, dvokia karklamėtė 
mis ir gailiarūkštėmis, pėdus užtvindo ru
das vanduo, kuriame šmešėlouja dielės ir 
geltonom papilvėm suploti vabalai.

O čionai, dvivėžyje kelelyje, plaukioja 
kvapus, sausas, per dieną sušildytas oras, 
skleidžiasi aplink miegančią gražuolę ru
giagėlę ir jos viešnią skruzdę, saldžiai be- 
ilsinčią po vienu apsiaustu.

Ir tuomet įvyko kažkas nepaprasta. 
Nuo piliakalnio iš anapus ežero praplyšo 
oras:

— Moč, kur palikai maišį-į-į?
— Gale ežera-a-a! —-. atsako miegūstas 

moteriškas balsas.

Per daug jau buvo vienu kartu duota 
darbo Gilio ežerui, skardžiams ir prie- 
upiams, kad jie galėtų tiksliai pakartoti 
Antano Pamalaišio ir jo žmonos Viktulės 
taip vėlybą pasikalbėjimą.

Kol ežeras Gilys ir visi jo pakraštėliai 
išsiaiškino, kilo didžiausias sąmyšis, žo
džiai trankėsi po krūmus, po tėknieles, at- 
sidaužinėjo į paskardes, vertėsi kūliais 
per kalnelius, kad nuneštų Antano Pama
laišio klausimą net į Gailiaraisčio pavers- 
mes, kur, įmetus akmenį, neiškyla joks 
burbulas.

Ir po to nutilo.

Taip. Pamalaišys turi bėdų. Atsikėlęs 
sodybą prie Aštrakalnio, daug kentėjo. 
Kirmėlė užkirto avelę, paskui nugaišo kar 
vė, o svetimi kareiviai durtuvais subadė 
sūnų partizaną. Apylinkės moterys net 
ėmė šnekėti, girdi, kolionijai pasirinko ne 
švarią vietą. Ardamas, norago palyčia iš
kelia pažaliavusių sagtelių, sudegusių kry 
Žiūkų ir nešventintų kaulų.

Taigi, dabar Pamalaišys turi daug rei
kalų pas kunigus, šnabždūnus, tur būt, ir 
ryt švintant rengiasi kur važiuoti ir tokiu 
vėlybu laiku ieško maišės.

Pagaliau sumigo visi. Ir Pamalaišiai su 
savo bėdomis, ir strazdžiukai su savo pa
vojais gūžtoje: sapnuoja laimingai skruz
dė rugiagėlės žiede, sprakšės ir tos, baigę 
vaidus, viena susirado guolį kūkalio lapo 
pažastyje, o kita jau tingėjo lipti į viršų 

ir prisiglaudė ant akmens, šiltame sama-, 
nų kerelyje.

Liko tiktai žiogai, įniršę kirsdami skar
dą, akimirkai atslūgdami, bet tik tam, 
kad vėliau su dar didesniu trenksmu pa
keltų savo atkaklų balsą.

O tenai, užu Aštrakalnio, užu raistų ne
pertraukiamomis fugomis bėga minkštas, 
sraujas ūkas. Sakytum, kalnų upės, pra
laužtos užtvankos, septynių brolių mie
gančiųjų liūtys, verčiasi strimgalviais, 
skrenda žaibo sparnais į vakarų aušros pa
švaistes.

Tai kurkia turkliai. Juodi, rudomis pie
nėmis susisupę požemių vabalai, kurie da 
bar, išlindę iš savo drėgnų urvų, leidžia į 
padanges tą miegūstą, svajingą ūką, ku
riame nėra žiogų metalo. Tai daugiau pu
čiamieji instrumentai, žemieji balsai.

— Tū-ū-ū... — bėga iš garuojančių pa
ežerių, gėladarių tėkmių, iš paversmių ir 
vis liejasi į tą vieną didelę bekrantę sro
vę, kuri ūkaudama pripildo visą pasaulį, 
visą dangų, užtvindo žvaigždes.

— Tū-ū-ū...
Rodos, kažkur bėga didelis, gražus gyve 

nimas, vainikais papuoštais baltais žir
gais skrieja karietos; rožėm apsibarstę 
šviesios žmogystos kvatoja, modamos į 
saulę; lekia pro šalis baltos marmuro ko
lonos, liejasi putodamas ant girliandų 
raudonas vynas, meilė veržiasi per kran
tus, piliąsi muzika, krenta žvaigždės ir 
oleandrai po kojom.

— Į priekį, sparčiau! — rėkia bėgda
mas gyvenimas.

O tu stovi čionai, parugėje, toli nuo to 
gyvenimo, išmestas iš šviesiojo srauto, 
kaip sprakšė iš dirsės guolio, paliktas vie 
nas savo likimui.

Ir taip norėtum kabintis rankom už 
skriejančios laimės vežimo ratų, norėtum 
čiupti už pavadžių žirgą, išpešti nors vie
ną plunksną žydriajam paukščiui.

— Jū-ū-ū...
Štai kas yra ilgesys, kuris nusemia žmo 

gų birželio parugėje, ant dvivėžio kelelio. 
Širdį draskantis, viską nešantis ilgesys, 
kurio nepažįsta strazdžiukai Oškašlaitė
je, nei skruzdė ant rugiagėlės, nei po rūko 
debesiu užmigęs ežeras Gilys.
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 16(958). 1967. IV.

Europos lietuviu kronikų
PUSLAPIO FONDAS

Škotijos lietuviai savo aukomis Fondui 
pralenkė visus! Jau anksčiau buvo atsiun
tęs savo auką prel. J. Gutauskas 5 sv. ir J. 
Sarafinaitė Glasgowo lietuvių — 21 sv. 13 
šil. O dabar per prel. J. Gutauską gauta 
vėl 75 svarai su šiuo laišku: „Senovės ro
mėnai sakydavo: salus populi — suprema 
lex. Tos dvasios vedami Škotijos lietuviai 
iš savojo Lietuvai Gelbėti Fondo skiria 75 
svarus Puslapio Fondui“.

DBLS Nottinghamo skyrius sudarė 52 
sv., Manchesterio DBLS skyrius ir visuo
menė 28 sv. 5 šil. (skyrius iš savo kasos pa 
skyrė 3 sv.). DBLS Leigh'skyrius 21 sv. 15 
šil., P.B. Varkala 20 sv., inž. A. Vilčinskas 
iš JAV atsiuntė 5 sv., DBLS Coventrio sk. 
garbės narys J. Johnstone 3 sv. ir Ig. Gi- 
lys 1 sv.

Taigi šįkart naujų aukų gauta 206 sv. 
Ligi šiol buvo gauta 446 sv. 8 šil. Vadinas, 
šiuo metu bendra suma turėtų būti 652 sv. 
8 šil. Tačiau DBLS iždininkas praneša, 
kad sąrašuose yra įvykusios dvi smulkios 
klaidos: S. Pučinskienė aukojo ne 1 sv., bet 
2 sv., o J. Pakalnis ne 1 sv., bet 10 šil. šitas 
klaideles atitaisę, Puslapio Fonde turime 
652 sv. 18 šil.

Aukas ir toliau prašome siųsti Fondui 
šiuo adresu: DBLS Puslapio Fondas, 1 
Ladbroke Gardens, VV.ll.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Perbio Lietuvių Klubas — 6 sv. ir J. Pa
kalnis — 2 sv. (ne Pakalka, kaip anksčiau 
atspausdinta). Dėkoja TFA D. Britanijoje.

LONDONAS
DVIGUBAS KONCERTAS

LAS Anglijos V-ja ir Londono skyrius 
■balandžio 29, šeštadienį, Parapijos salėje 
ruošia Didelį koncertą.

Pagrindinę koncerto dalį išpildys solo 
Vida Gasperienė iš Nottinghamo, akompo 
nuos jos mokytojas (anglas).

Pakaitomis bus įterpiamas J. černio va 
dovaujamas vyrų oktetas su nauju dainų 
repertuaru.

Priedo B. Čiudiškio baisusis „Čičins
kas“.

Po koncerto šokiai.
Iš Nottinghamo atvyksta gausi jaunimo 

ir jaunai nusiteikusių ekskursija.
Pradžia 7.30 vai. vak. punktualiai.

Rengėjai

NELAIMĖ GATVĖJE
Londono lietuvis Pranas Trečiokas turės 

kelias savaites išgulėti ligoninėje, nes ei
nantį per gatvę jį užkliudė automobilis ir 
nulaužė jam koją.

INŽ. E. RIMKUS LONDONE
Tarnybos reikalais iš Chicagos atvykęs 

Velykų metu Londone lankėsi inž. Edvar
das Rimkus.

DERBY LOTERIJA
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčiai palai

kyti Derby arklių lenktynių loterija bus ir 
šiais metais. Bilietai platinami visose Ang
lijos lietuviškose kolonijose, net 41 vieto
vėje.

Visi kviečiami šią loteriją paremti, nes 
visas pelnas skiriamas bažnyčiai palaikyti.

TAPYBOS PARODA
Apkeliavęs Graikiją, Turkiją, viduriniuo 

sius Rytus ir aplankęs Jeruzalę žinomasis 
lenkų tapytojas Andre Dzieržynskis atsive
žė daugybę piešinių, pagal kuriuos sukur
tuosius savo paveikslus dabar yra išstatęs
Upper Grosvenor galerijoje (19 Upper 
Grosvenor St., London. W.l). Paroda tęsis 
iki gegužės 24 d.

Iš.JJetuvos kilęs A. Dzieržynskis meno 
istoriją studijavo Varšuvoje, o 1957 m. ap
sigyvenęs Londone, veikiai atkreipė žinovų 
dėmesį savo tapyba. Paskutinę savo kūri
nių parodą Londone jis buvo surengęs kar 
tu su lietuve skulptore E. Gaputyte. (m)

MARGUČIŲ BALIUS
Tradicinis šv. Onos Draugijos margučių 

balius buvo suruoštas šeštadienį po Vely
kų. I jį atsilankė tiek daug londoniečių. 
kad salėje nė kiek nebeliko vietos.

Buvo gausi loterija. Draugijos Valdyba 
dėkinga visiems, kurie loterijai aukojo 
fantus.

Velykų margučių premiją laimėjo Virgi
nija Černytė.

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų lietu
viškam spausdintam žodžiui paremti buvo 
malonūs pridėti šie tautiečiai: 43 šil. P. Lie 
sis, 23 šil. J. Klevinis, 13 šil. P. Vilutis, 6 š. 
V. Olencevičius ir po 3 šil. M. Mozūras ir 
B. Čapas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — balandžio 23 d., 11 v., 
Židinyje.

COVENTRY — balandžio 23 d., 12.45 v„ 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAM — balandžio 30 d., 11 vai., 
Židinyje.

STOKE-on-TRENT — balandžio 30 d., 12 
vai., Tunstall.

NOTTINGHAM — gegužės 7 d., 11 vai., 
Židinyje.

COVENTRY — gegužės 7 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's.

MANCHESTER — baland. 30 d., 10.30 v.

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Balandžio 29 d. Notinghamo LAS sk. 
valdyba ruošia ekskursiją į Londone So
cialinio klubo patalpose LAS sk. valdy
bos ruošiamąjį koncertą.

Autobusas išvyks iš Skill's autobusų sto 
ties 1 vai. po pietų.

Kelionės kaina: suaugusiems 25 šil., 
jaunimui iki 21 metų — 12.6 šil.

Norintieji važiuoti užsirašo pas: St. Ja
navičių — 40 Rupert St., Nott'm, ar H. 
Gasperą — 25 A, Park Rd., Lenton, Not.

LAS Nottinghamo sk. valdyba

COVENTRY
MOTINOS MINĖJIMAS IR 

PAVASARIO BALIUS

Pirmą kartą Coventrio Liet. Moterų 
Komitetas gegužės 6 d., 6 vai. vak., Lenkų 
Klubo salėje, White Friars Lane, rengia 
kartu Motinos minėjimą jr Pavasario ba
lių.

Programoje kun. A. Gerybos paskaita 
ir menine dalis. Veiks turtinga loterija, 
baras ir bufetas šokiams gros Dragūno 
vedama kapela.

Be to, ponios žada svečius pavaišinti 
skaniais sumuštiniais.

Sekmadienį, gegužės 7 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth bažnyčioj, bus pamaldos už mo
tinas.

Visus tautiečius iš arti ir toli kviečia
me atsilankyti.

Moterų Komiteto Valdyba

DERBY
MOTINOS MINĖJIMAS

Balandžio 29 d. Derbio Liet. Kat. Para
pija rengia Motinos Dienos minėjimą.

Minėjimas įvyks Duke of York viešbuty
je. Pradžia 6 vai. vakaro. Programą išpil
dys Nottinghamo „Židinys" ir vietos ma
žieji meno mėgėjai. Paskaitai pakviestas 
kunigas iš Nottinghamo. Be to, veiks graži 
ir turtinga loterija.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į šį minėjimą 
gausiai atsilankyti ir tuo paremti mūsų pa
rapiją.

Maršalka

NAUJI LEIDINIAI

A. Rūta — žemės šauksmas. Ši knyga 
išleista prisiminti 25 metų lietuvių trėmi
mui į Sibirą. — 15 šil.

V. Ramojus — Kritusieji už laisvę. Par
tizanų veikla ir jų prisiminimai. — 18 šil.

Šliogeris — Antanas Smetona, žmogus 
ir valstybininkas. — 15 šil.

Baronas — Trečioji moteris. Premijuo
tas romanas. — 18 šil. 6 penai.

Prel. Končius — Atsiminimai iš Balfo 
veiklos. Gausiai iliustruota. — 36 šil. 8 p.

V. Bagdonavičius — Kultūrinės gelmės 
pasakose. — 22 šil.

M. Aukštaitė — Rožių vasara. — 54 šil.
G. Ivaškienė — Baltasis Stumbras. Pre

mijuota istorinė apysaka jaunimui, ilius
truota. — 28 šil.

V. Liulevičius — Lietuvos istorija 5-tai 
klasei ir devintam skyriui. — 10 šil.

Naujos ilgo grojimo plokštelės:
St. Baras. Operų arijos. Radvila Perkū

nas, La Gioconda. Tosca. Turandot, Aida 
ir kitos. Stereo 60 šil., mono 55 šil.

Lietuvių tautiniai šokiai .Kubilas, šus- 
tas. Malūnas, Kalvelis, Audėjėlė ir kiti. 
50 šil.
Rašyti: „Dainora", 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

PADĖKA
Mirus mano broliui Jonui Ramoniui, vi

siems, kurie mane užjautė asmeniškai žo
džiu ar spaudoje, reiškiu nuoširdžią pa
dėką. Taip pat nuoširdžiai dėkoju p. D. 
Dainučiui už tokį jautriai parašytą nekro
logą apie velionį „Europos Lietuvyje".

F. Ramonis su šeima

LIET. SODYBA
Išskyrus porą pirmųjų rugpiūčio savai

čių, Sodyboje dar yra daug laisvų kamba
rių vasaros atostogoms. Gegužė, birželis ir 
dalis liepos tebėra beveik tušti. Argi iš tik
rųjų lietuviams nebereikia Sodybos, nes 
iki šiol vos kelios šeimos teužsisakė kam
barius atostogoms.

VOKIETIJA
— Kovo 31 d ir balandžio 1-2 d. Vokie

tijos Krašto Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos sesijoje dešiniųjų grupių daugumos 
atstovų buvo išjungti iš vykdomųjų orga
nų mažumos atstovai: Erd. Simonaitis, bu
vęs praeitoje kadencijoje Krašto Valdybos 
vicepirmininkas, J. Stankaitis, buvęs Kont 
rolės Komisijos narys, ir lietuvių evange
likų atstovai.

— Buvęs Vliko Vykd. Tarybos pirm. J. 
Glemža dr. P. Karvelio pasiūlymu buvo iš
rinktas į VK Kontrolės Komisiją. Tary
bos suvažiavime buvo išrinkta Tautos 
Fondo atstovybė Vokietijoje iš šių asme
nų: Stepas Vykintas — pirmininkas, J. 
Stankaitis — sekretorius ir J. Matulaitis— 
iždininkas. Sesijos metu buvo surinkta iš 
Tarybos narių ir svečių 180 DM.

— Huettenfeldo bendruomenės apylinkė 
persiorganizavo į seniūniją. Seniūnu išrink 
tas ilgametis tos apylinkės pirmininkas 
gimnazijos mokyt. S. Antanaitis. Seniūno 
padėjėju — gim. mokyt. A. Veršelis. Se
niūnija turi 25 narius.

— Vasario 16 gimnazijos mokyt, dr. V. 
Lėnertas pasitraukė iš tų pareigų ir per
ėjo dirbti mokslinio darbo į Freiburgo uni
versitetą. Huettenfeldo seniūnijos vadovai: 
S. Simonaitis ir A. Veršelis, suruošė jam 
kuklias išleistuves, kuriose dalyvavo arti
mieji draugai. Pažymėtina, kad dr. V. Lė
nertas yra baigęs Vasario 16 gimnaziją ir 
aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomeni
nėje veikloje.

LRK PASTANGOS

Lietuvos Raudonasis Kryžius stengiasi 
sušelpti labiausiai paramos reikalingus 
tautiečius. Jų daugiausia Vokietijoje, nes 
čia liko gyventi mažiausiai darbinga išei
vijos dalis, neturėjusi galimybių išemi
gruoti į užjūrio kraštus.

Nors Vokietijoje geras gyvenimas, bet 
ne vienas atvykęs iš Lietuvos mūsų sene
lis ar ligonis negalėjo patenkinamai įsi
kurti ir gyvena skurdžiose sąlygose. Ar
timo meilė ir pagarba Lietuvai skatina 
mus prisiimti paVargėlius ir jiems padėti.

LRK rūpesčiai padidėjo, prisimenant 
mūsų studijuojantį jaunimą ir vidurinių
jų mokyklų moksleivius. Labai džiugu, 
kad besimokančio, išėjusio iš lietuviško 
kamieno jaunimo skaičius auga, bet kartu 
auįįa materialiniai sunkumai mokslus 
baigti. LRK valdyba randa reikalo įsteig
ti atskirą moksleivijai remti sekciją ir 
tam tikslui turėti atskirą fondą. Todėl 
kiekvienas rėmėjas - aukotojas prašomas 
siunčiant aukas pažymėti, kokiam fondui 
ji skiriama: ligoniams, seneliams šelpti ar 
moksleivijai remti. LRK valdyba numato 
sudaryti moksleivijai remti atskirą patro- 
natą, kuris rūpintųsi padėti jaunimui 
įvairiuose jo reikaluose.

LRK kreipiasi į visus geros širdies tau
tiečius, prašo ir tikisi paramos savo pa
stangoms. Pinigines aukas malonėkite 
siųsti šiuo adresu: Litauisches Rotes 
Kreuz, 699 Bad Mergentheim, Bankhaus 
Partin & Co., Konto Nr. 5123.

KAS NORI PIGIAI PIRKTI?

Sąlygų verčiamas, vienas lietuvis nori 
parduoti švariai išlaikytus visus Nidos Kny 
gų Klubo leidinius (60 knygų) ir „Rinkti
nę".

Visa tai jis parduotų už 3 svarus.
Jo adresas: J. Kaleckas. The Bungalow - 

Air Field. Market Weighton Rd., Barlby, 
Selby, Yorks.

PULGIO ANDRIUŠIO KNYGOS

Mūsiškis laikraštis mini rašytojo Pulgio 
Andriušio 60 m. amžiaus sukaktį. Tasai 
spalvingasis žmogus yra prirašęs ir gražiau 
siomis spalvomis žėrinčių knygų. Ar visas 
jas skaitėte? Ar visas turite?

Jeigu neturite jo romano Tipelis, nepasi
gailėkite sau didelio malonumo ir įsigykite 
jį už 8 šil.

Pilnas didžiulės šilimos Lietuvos gamtai 
yra jo lyrinių apysakų rinkinys Anoj pu
sėj ežero, ir jį galite gauti už 5 šil.

Be to. Nidos Knygų Klubas yra išleidęs 
jo Daina iš kito galo (5 šil.) ir Purienos po 
vandeniu (5 šil.).

Anksčiau išleistasis romanas Rojaus 
vartai jau išparduotas.

Užsakymus prašom siųsti: Nidos Knygų 
Klubas, 1 Ladbroke Gardens, London, 
VV.ll.

Skautai Nottinghamo

Iš Nottinghame balandžio 2 d. įvykusios iškilmingos skautų sueigos: sesės apdova
nojamos ordinais. Foto Žemaičio.

SKAUTAI MINI SUKAKTĮ

Balandžio 2 d. Nottinghame iškilmingai 
paminėta LSS Anglijos Rajono 20 metų 
sukaktis. Nors diena lietinga, salę užpildo 
skautai bei jų svečiai iš plačios Anglijos 
— Wolverhamtono, Derbio, Ketteringo, 
■Stoke-on-Trento, Londono ir Mancheste
rio.

Pradedama pamaldomis, kurias atlaikė 
Rajono Dvasios vadovas kun. dr. S. Matu
lis, pasakydamas iškilmėms atitinkamą 
pamokslą. Pamaldų metu nuskambėjo ga
linga velykinė giesmė.

Po to išsirikiuoja sesės ir broliai, įneša
mos brolijos ir seserijos bei vienetų vė
liavos. Nuskamba raportai. Pagal s. Ga- 
jutę Valterytę, sueigoje dalyvauja 27 se
sės, o Vietininko pavaduotojas Rimantas 
Valteris praneša, kad brolių šioje sueigo
je dalyvauja 23. Tylos minute pagerbtas 
miręs sktn. K. Vaitkevičius.

Pasveikinęs visus ir pasidžiaugęs, Rajo
no Vadas J. Maslauskas kvietė vi
sus dalyvauti linksmesnio pobūdžio minė
jime Manchesteryje bal. 22 d.

Skaitomi įsakymai. Duoda skauto įžodį 
A. Važgauskas. Skauto kaklaraištį jam už 
deda vietininkas B. Zinkus. Skautų Pirmi 
jos taryba apdovonoja B. Zinkų lelijos or 
diną, kurį jam įteikia Rajono vadas J. 
Maslauskas. Skautiško, gyvenimo metų pa 
baigos proga lapkričio 1 d. buvo apdova
notas Rėmėjo ordinu Budėkime redakto
rius V. Ignaitis (dėl ligos dabar negalėjo 
dalyvauti). Seserijos vadeivė G. Zinkienė 
įteikė „Tėvynės dukros“ žymenį ps. G 
Valterytei už gražų atstovovimą skautiš
kam jaunimui Jaunimo kongrese. Kuni
gundai Kaminskaitei ir Irenai Jokubaity- 
tei ■įteikti „Vėliavos" žymenys už sumanų 
vadovavimą skiltims ir atstovavimą Angli
jos skautų rajonui JAV. Ąžuolo mokyklos 
ženklais apdovanoti A. Jakimavičius. R. 
Valteris, J. Zareckas.

Rajono vadas apdovanojo buvusį Rajo
no vadą J. Alkį barometru, o B. Zinkų 
knyga „Lietuva".

Rimantas Valteris perskaito sveikini
mus. LSS Tarybos Pirmijos, A. Saulaičio, 
Skaučių Seserijos Vadijos, S. M. Jonikie
nės. LSS Vyriausiojo skautininko, Vlado

Poną EDVARDĄ PAKĖNĄ ir
Miss MOLLY CRANE, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

Zinkevičių šeima

SUSITIKIMAI AMERIKOJE

(A įkelta iš 3 psl.)
kiną, pakiloja, pavarto įvairius ryšulė
lius. tačiau, nieko įtartino neradęs, vėl už
rakina ir prašo, kad atidaryčiau savo port
felį.

■— Ar neatvežate dovanų? — paklausia.
— Deja, užmiršau jų nupirkti, — atsa

kau ir priduriu: — Ar į Kanadą dovanos 
neįsileidžiamos?

■— Žiūrint kokios, — atsako ir susidomi 
mano foto aparatu.

Mudu su Ekaterina neilgai užtrunkame 
su muitininku ir įsiliejam į laukiančiųjų 
srautą. Prie manęs pribėga pagyvenusi 
moteris su mergaitėmis ir dėkoja už se
sers globą.

Mane sveikina seni pažįstami, su ku
riais keliolika metų nesimačiau, paima la 
gaminą, fotografuoja, klausinėja apie ke
lionę.

Pirmą kartą laisvai atsikvepiu ir apsi
dairau: kur tik bevažiuoji, visur sutinki 
lietuvių, kurie kiekvienam kraštui sutei
kia dalelę lietuviško svetingumo.

(Bus daugiau)

Vijeikio, Drebyshyro skautų berniukų są
jungos, Clive E. Bemrose, Mr. George H. 
Hutchison. Lietuvėm skautėm sveikini
mus siunčia Miss Marjorie Brindley, Mr. 
Tom Rome, Latvių skautų sąjungos var
du E. Asmanis, J. Levinskas, prel. J. Gu
tauskas, Aušros tuntas, Vokietijos rajono 
vardu ps. A. Veršelis. Budėkime redakto
rius V. Ignaitis, Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios Londone klebonas kun. J. Bud- 
zeika, R. Spalis.

žodžiu sveikino DBLS Tarybos ir Val
dybos vardu Tarybos pirm. dr. S. Kuz
minskas.

PLB Valdybos pirm. J. Alkis savo kal
boje priminė, kad skautiškose gretose au
gęs jaunimas šiandien jau užima vadovau
jančias vietas PL Bendruomenėje.

D. Britanijos Sielovados, Šaltinio ir Auš 
ros Vartų Jaunimo Židinio direktorius dr. 
S. Matulis, MIC, linkėjo augti ir stiprė
ti ir būti naudingais lietuviais.

Skautininkas John Booth linkėjo ir to
liau tos sėkmės, kuri lydėjo per paskuti
nius 20 metų. Majoras Hewitt perdavė 
sveikinimus iš vyriausiojo pasaulio skau
tininko. Ramovėnų vardu sveikino K. Mu
rauskas, LAS A. Dėmenis, Tėvų komiteto 
vardu J. Domisevičius, Nottinghamo jau
nimo vardu O. Vainorienė, Rėmėjų var
du K. Bivainis, ukrainiečių skautų vardu 
M. Popovič.

Rajono vietininkas B. Zinkus perbėgo 
20 metų veiklos kelią. Jis sakė, kad jeigu 
nebūtų buvę Anglijoje R. Spalio, tai šian 
dien vargu ar švęstum šią sukaktį. A.a. A. 
J. Kaulėnas rašė vaidinimus ir juos'reh- 
savo skautams. Mūsų gausūs rėmėjai 
DBLS, PLB, LAS daug prisidėjo prie Ra
jono veiklos.

Sesių vadeivė G. Zinkienė kreipėsi į 
motinas, kad leistų savo dukras į skaučių 
gretas.

Rajono vadas Juozas Maslauskas visiem 
padėkojo. Sueiga baigta Tautos himnu.

Dar pasišnekuočiuojama. Kam buvo įdo
mu, galėjo pasižiūrėti G. Valterytės su
rinktų laikraščių iškarpų ir nuotraukų iš 
Jaunimo kongreso. Be to, buvo rodomos 
skaidrės ekrane.

Londoniečių eksursija aplankė Jau
nimo Židinį ir išdardėjo namo.

Paskiltininkis
■naBBBBiBiiBBiiBBBiiaiBBBiBBBBBBmi

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI 
KREIPKIS f

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.l I.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.
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