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Svarstomas Europos saugumas PASAULIS APLINK MUS
5O-ties socialdemokratų partijų atstovai, 

suvažiavę į XI Socialistų Internacionalo 
kongresų, nuo birželio 16 iki 20 dienos po
sėdžiavo pietų Anglijos pajūryje ir svarstė 
politinius klausimus, kurie rūpi viso pa
saulio demokratiniams socialistams. Atsi
tiktinai ar pagal Kremliaus planą tuo pat 
metu į Maskvą buvo sukviesti 75 komunis
tų partijų atstovai ir po ilgų ginčų buvo 
priversti pasirašyti pareiškimą, kuriuo, 
tur būt, daugumas jų buvo nepatenkinti.

Žinomasis anglų dienraštis ,,The Times" 
ta proga parašė (birželio 17 d. vedamasis): 
„socialistai turėjo būti patenkinti atmosfe
ros skirtingumu. Jie susirinko normalaus 
pasitarimo, kviečiamo kas treji metai, tuo 
tarpu komunistai Maskvon buvo sušaukti 
ginti savo didžiojo brolio nuo konkurento 
pretenzijų ir atleisti jam už padarytąjį 
tarptautini nusikaltimą".

Tarp suvažiavusiųjų į Eastbourną buvo 
didesniųjų valstybių žinomi politiniai vei
kėjai ir mažesniųjų partijų netiek žinomi 
socialdemokratai. Britų Darbo Partijos de
legacijoje buvo Min. pirm. H. Wilson, ly
derio pavaduotojas G. Brown, keli minis
terial ir parlamento atstovai. Vokietijos— 
užs. reik. min. W. Brandt, H. Wehner. A. 
Nau ir kiti. Italijos socialistams atstovavo 
užs. reik. min. P. Nenni. A. Cariglia ir kt. 
Švedijos soc. dem. partijos delegacijoje bu
vo O. Palme, kuris yra numatomas busi
muoju min. pirmininku, kai T. Erlander šį 
rudenį pasitrauks į pensiją. Izraelio dele
gacijai vadovavo iš Lietuvos kilęs R. Bar- 
katt, o jos sudėtyje taip pat buvo min. 
pirm. G. Meir ir dar viena politinė veikė
ja, kilusi iš Lietuvos. Suomių socialdemo
kratus atstovavo jauni vyrai, tik prieš sa
vaitę partijos suvažiavime išrinkti į vado
vaujamąsias vietas. Taip pat labai ener
ginga jaunuolių grupė atstovavo JAV-bių 
socialdemokratų partijai. Aktyviai pasi
reiškė Norvegijos. Olandijos, Singapūro ir

Septimos DIENOS
Pasitarimas su nukrypimais

Maskvon sukviestieji 75 komunistų par
tijų atstovai baigė pasitarimus. Tačiau 14 
partijų atstovai nesutiko be sąlygų pasira
šyti bendro baigiamojo pareiškimo. Tai 
pirmas toks atsitikimas, kai bolševikų par
tijos, sutardamos dėl kai kurių dalykų, pa
silieka sau teisę dėl kitų turėti kitokią 
nuomonę.

Daugumas tų su bendruoju pareiškimu 
nesutinkančių partijų nenori pripažinti tos 
pareiškimo dalies, kuri aptaria partijų tar
pusavio santykius. Jos nenori, kad partijos 
kištųsi viena į kitos reikalus. Tokiu kiši
mosi atveju laikomas Čekoslovakijos už
ėmimas (Čekoslovakiją konkrečiai savo 
kalbose minėjo atstovai tik kelių partijų, 
kurios dabar atsisako pasirašyti pareiški
mą).

Kai kurios ir pasirašiusiųjų partijų de
legacijos padariusios tai tik perkelbėtos.

Prezidentas Pompidou
Antruosiuose rinkimuose Prancūzijos 

prezidentu išrinktas Pompidou, buvęs mi- 
nisteris pirmininkas, de Gąulle'io partijos 
žmogus.

Žemės klausimas Airijoje
Airijoje yra įstatymas, pagal kurį ūkiai 

gali būti atimami, jei savininkai juose ne
gyvena ir jų nedirba. Apie 850 ūkių vy
riausybė jau atpirko. Bet nemaža ūkių Ai
rijoje turi pirkę svetimšaliai, ypač vokie
čiai. Tokius ūkius IRA (Irish Respublican 
Army) organizacija pradėjo užpuldinėti ir 
deginti.

įspėjimas profesinėms sąjungoms
Čekoslovakijos „Rude Prąvo" nurodo, 

kad darbininkai ir profsąjungininkąi pri
valo prisilaikyti partijos politikos.

Pasirodo, didžiausio krašte plieno fabri
ko Kladne profesinių sąjungų pareigūnai 
priėmė rezoliuciją, kurioje skundžiamasi, 
kad sąjungų rinkimuose partija nurodinė
ja kandidatus, kuriuos reikia rinkti. Tokia 
praktika jau pernai buvusi pasmerkta.

Sumažins ar ne?
JAV laiko V. Vokietijoje 300.000 karių, 

ir vis stiprėja pasiryžimas tas pajėgas su
mažinti. Tik nesutariama, kiek reikėtų ati
traukti, Kai kurie senatoriai norėtų, kad 
būtų atitraukta 210.000. o krašto apsaugos 
ministeris Leirdas pasisakė už 50.000.

Tuo atitraukimu norima sumažinti kari
nes išlaidas.

SOC. INTERNACIONALO KONGRESAS EASTBOURNE

Korėjos jauni socialistai. Bene vyriausias 
amžiumi delegatas buvo Jugoslavijos egzi- 
linės partijos lyderis Ž. Topalovič, kuriam 
neseniai sukako 80 metų amžiaus. Kiti R. 
Europos socialdemokratų atstovai netoli 
nuo jo atsiliko, išskyrus Bulgarijos atstovę 
M. Kraus ir keletą kitų. Lietuvos socialde
mokratų partijos atstovu buvo J. Vilčins
kas.

Kongresas prasidėjo tarptautinės padė
ties apžvalga, kurią padarė H. Wilson, W. 
Brandt ir P. Nenni. Diskusijose1 vėliau kal
bėjo G. Meir. kuri jautriais žodžiais nupa
sakojo Izraelio politinę padėtį. Beveik iš
imtinai apie Rytų Europą kalbėjo Belgijos 
socialistų atstovas V. Larock, kuris apelia
vo į kongresą, kad būtų daugiau dėmesio 
atkreipta į Rytų Europos tautų pastangas 
išsilaisvinti iš sovietų vergijos. Kaip Veng
rijos ir Čekoslovakijos įvykiai rodo. Rytų 
Europos tautos siekia demokratinio socia
lizmo. kuriam šiame kongrese atstovauja 
egzilinės partijos. Internacionalas turi ne
nustoti rūpinęsis Rytų Europos kraštais.

Kalbėdamas Rytų ir Vid. Europos Socia
listų Unijos vardu. Lenkijos socialistų par
tijos delegatas T. Prokopowicz pasakė, 
kad, norint užtikrinti Europos saugumą, 
reikia atitraukti rusų kariuomenę ne tik iš 
Čekoslovakijos, bet ir iš visos Rytų Euro
pos. Reikia taip pat parodyti komunistams 
socialdemokratų laimėjimus Švedijoje, Iz
raelyje ir kituose kraštuose, kur ilgesnį lai
ką valdžioje yra buvę socialdemokratai.

Rytų Europos problemą palietė savo kal
bose ir pirmieji kalbėtojai. W. Braųdt pa
sakė, kad Sovietų invazija į Čekoslovakiją 
1968 m. rugpiūčio 21 d. militariniu požiū
riu buvo sėkminga, nors ne pasigėrėtina. 
Politiniu atžvilgiu ši intervencija sovie
tams buvo nesėkminga, tuo labiau, kad ko
munistai kituose pasaulio kraštuose yra 
nelinkę pripažinti jos teisėta. P. Nenni sa
vo gražioje kalboje daugiau filosofavo, bet

Neatlaikė plienas ir betonas
San Rafaelyje, Ispanijoje, sugriuvo vos 

tik pastatytas modernus restoranas, pilnas 
suvažiavusių svečių. 57 užmušti, 200 su
žeistų.

Suimti savininkas, architektas ir resto
raną stačiusieji technikai.

Jokio nacionalizmo!
V. Vokietijos krikščionių demokratų par

tijos suvažiavime vadai pasisakė prieš na
cionalizmą, apie kurį esą plačiai kalbama. 
Kancleris Kiesingeris siūlė stiprinti pat
riotizmą.

Socialdemokratai padėję krikščionims 
demokratams vykdyti kai kurias finansi
nes priemones.

Reformos ir apsivalymai
Novotnio laikais Čekoslovakijos komu

nistų partija turėjo partines kontrolės ko
misijas srityse ir rajonuose. Dabar tokios 
komisijos įvedamos jau ir įmonėse. Jau 
daugiau kaip dviejuose tūkstančiuose įmo
nių tokios komisijos išrinktos po to, kai 
Husakas perėmė iš Dubčeko valdžią. Ka
dangi tenka rinkti partijos pasiūlytus kan
didatus. kai kuriose įmonėse darbininkai 
pradeda reikšti nepasitenkinimą.

Partijos kontrolės pirmininkas Jakes va
lo partiją.

Žvalgybiniai sovietų lėktuvai
„Newsweek“ rašo, kad sovietiniai žval

gybiniai lėktuvai šįmet dar smarkiau žval
go JAV — per pirmuosius penkis šių metų 
mėnesius jie 125 kartus praskrido Aliaskos 
pakrantėmis. Ramiojo vandenyno šiaurės 
vakarų puse ir pro Naująją Angliją. Per
nai per visus metus sukiojosi 191 kartą.

Tam žvalgybiniam reikalui naudojami 
seni bombonešiai, jie seka radaro stotis, 
užrašinėja radijo pranešimus ir tiria JAV 
oro gynybos pajėgumą.

Argentinoje nesiliauja neramumai
Argentinoje darbininkai, studentai ir ku

nigai bendromis jėgomis ir toliau kelia ne
ramumus.

Prieš trejis metus perėmęs valdžią, pre
zidentas Ongania sustabdė pinigų vertės 
smukimą, užšaldė atlyginimus ir pramonei 
kelti nusprendė įsileisti užsienių kapitalą. 
Amerikiečiai pradėjo supirkinėti įmones, 
darbininkai nepatenkinti suvaržymais, 
studentai nori revoliucijos, ir Buenos Ai
rės kardinolas arkivyskupas reikalauja 
konstitucinės valdžios. 

ir jis pasisakė prieš sovietų dabartinę po
litiką Europoje. „Ribotas suverenitetas" ir 
„socialistinė bendruomenė", kuriuos ruo
šiasi patvirtinti 75 partijos Maskvoje, su
teikdamos teisę įsikišti net ginklu, kovoje 
prieš laisvės eretikus, yra stalinizmas.

H. Wilson pradėjo savo kalbą nuo Čeko
slovakijos įvykių ir ties tuo klausimu su
stojo kiek ilgiau. Jis paaiškino, jog tai da
ro ne dėl to, kad teiktų pirmenybę Euro
pai, bet dėl to, kad tai, kas įvyko Čekoslo
vakijoje rugpiūčio mėnesį ir vėliau, turi 
pasaulinio masto reikšmę ir tų įvykių pa
sekmės susijusios ne tik su Sovietų bloku 
ir Europa. Tie įvykiai dar labiau paryški
no Europos vienybės reikalingumą ir Siau
rės Atlanto Pakto (NATO) budrumo rei
kalą. Tik vieninga Europa gali atsispirti 
pavojams iš šalies ir išspręsti kitas proble
mas, kurios iškyla prieš žmoniją.

Net tokių tolimų kraštų socialistai, kaip 
Indijos ii' Japonijos, pasmerkė Sovietų in
vaziją į Čekoslovakiją ir reikalavo ati
traukti iš ten rusų kariuomenę. Daug kal
bėtojų taip pat palietė komunistų siūlomą
ją Europos saugumo konferenciją. Beveik 
visi pasisakė už konferenciją, bet su sąly
ga, kad jai būtų gerai pasiruošta. Suomi
jos delegatas perskaitė savo partijos suva
žiavimo priimtąją rezoliuciją, kurioje jau
čiamas meškos letena įrašytas reikalavi
mas, kad būtų sušaukta Europos saugumo 
konferencija ir kad ta konferencija pripa
žintų pokarines Europos sienas galutinė
mis. Dėl šio pasiūlymo vėliau Lietuvos S. 
D. P. delegatas pareiškė, kad jis yra nepri
imtinas Lietuvai ir kitoms Baltijos valsty
bėms ir vargu ar naudingas pačios Suomi
jos interesams. Jis įteisintų Baltijos vals
tybių įjungimų į Sovietų imperiją.

Kiti referatai, kurie buvo svarstomi kon
grese, kėlė šiuos klausimus: pagalbos atsi
tikusiems kraštams programa antrajam 
dešimtmečiui, Europos vienybė, socializ
mas ir kultūra, socializmas ir naujoji kar
ta, nusiginklavimas ir padėtis komunistų 
kraštuose ir raida partijose.

Kongreso metu delegatai buvo kviečia
mi į kelis priėmimus. J Britanijos Min. pir
mininko suruoštąjį priėmimą taip pat bu
vo pakviesti visų valstybių ambasadoriai, 
įskaitant ir komunistinius kraštus. Čia no
rom nenorom egzilams teko susitikti su 
Europos satelitinių kraštų diplomatais.

J. V.

VOKIEČIAI STATYS FABRIKĄ

Elta-Pressedienst Vokietijoj patyrė, kad 
viena vakarų Vokietijos įmonė apsiėmė 
pastatyti Vilniuje medžio perdirbimo kom
binatą, kuriame būsią gaminami standar
tiniai langai, durys ir parketas grindims. 
Statybos vertė esanti apie 30 milijonų mar
kių. Statybos reikalų aptarti balandžio 
mėn. į Landau buvo atvykę keturi lietu
viai inžinieriai iš Vilniaus. (E)

NUBAUSTI UŽ MEMORANDUMĄ
Prieš kiek laiko trys Lietuvos kunigai — 

Petras Dumbliauskas, Pranas Tamulevičius 
ir Juozas Zdebskis —įteikė memorandumą 
Lietuvos okupantui, prašydami daugiau 
laisvės vienintelei Lietuvos kunigų semina
rijai.

Už tokį veiksmą, kuris išplaukia iš žmo
giškosios teisės, garantuotos visuotinėje 
Žmogaus teisių deklaracijoje, jie visi trys 
buvo nubausti. Du priversti dirbti pramo
nėje, trečiam keliama byla už tariamąjį 
okupanto niekinimą. Visiems trims atimta 
teisė eiti kunigo pareigas.

„Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę“ dėl 
to kreipėsi memorandumu į J. Tautų ge
neralinį sekretorių U Thantą.

BALTIJOS TYRIMO INSTITUTAS

Bonnos universiteto Baltijos Tyrimų 
Instituto vedėju (rotaciniu pagrindu) 
šiems metams išrinktas estas geografas E. 
Kantas. Jis yra profesorius Lundo univer
sitete. Švedijoj.

Instituto vedėjo pavaduotoju išrinktas 
latvis archeologas Jekabs Ozols. Pranešta, 
kad spausdinami 14-15 „Commentationes 
Baltici" tomai.

Iš lietuvių šio instituto nariai yra profe
soriai Ivinskis (Bonna) ir Maceina (Miuns 
teris). Prof. Ivinskio paskaitos ir seminaro 
darbai šiame semestre skiriami Lietuvos 
Lenkijos Liublino unijai aptarti jos 400 m. 
sukakties proga.

SKUNDAS JUNGTINĖMS TAUTOMS

Kai kurie reiškiniai rodytų, kad Sov. Są
jungoje didėja politinis teroras — perse
kiojami, i kalėjimus grūdami žmonės, ku
rie reikalauja didesnių teisių. Bylos vyks
ta įvairiose Sov. Sąjungos dalyse, neišski
riant nė Baltijos kraštų, ir tai liudija nau
jas dokumentas, kurį gegužės 20 d. surašė 
grupė rusų ir pasiuntė Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijai. Tą dokumentą - 
skundą pasirašė 15 asmenų iš įvairių vie
tų. Kiti 40 asmenų pasirašė kitą atsišauki
mą, paremiantį tą pagrindinį.

Skunde reiškiamas nerimus dėl politinio 
persekiojimo, kuris sudarąs vaizdą, kad 
grįžta Stalino laikai, ir prašoma pagalbos, 
nes visoks klabinimas savose viršūnėse 
nieko nepadeda. Patiems nesą jokių vilčių 
ką nors pasiekti.

O pažeidžiamos esančios pačios pagrin
dinės žmogaus teisės. Pati svarbiausia — 
turėti savo įsitikinimus ir juos skelbti. Da
bar gi visose politinėse bylose vis sakoma, 
kad žmonės teisiami ne už įsitikinimus. 
Priešingai, jie kaip tik už tai ir teisiami, 
tik nenorima parodyti. Teisiami, žinoma, 
ne už pačius įsitikinimus, bet už jų skelbi
mą, jeigu tai nesutinka su oficialiąja poli
tika. Tačiau Žmogaus teisių deklaracijoje 
numatyta teisė ir skelbti savo įsitikinimus, 
ne vien tik juos turėti.

Skunde nurodoma eilė pavyzdžių, už ką 
žmonės teisiami. Siniavskis ir Danielis nu
teisti už tai, kad savo darbus spausdino 
užsieniuose. Ginzburgas ir Galanskovas 
nusmerkti kalėti, kad leido literatūrinį 
žurnalą ir aprašė Siniavskio ir Danielio 
bylą. Chaustovas ir Bukovskis organizavo 
demonstraciją protestuoti prieš Ginzburgo 
ir Galanskovo areštą. Litvinovas, Larisa 
Danielienė ir kiti nuteisti už protestą dėl 
Čekoslovakijos. Marčenka nuteistas už 
knygą apie kalėjimų sąlygas postulininiais 
laikais, Belgorodskaja už pastangas platin
ti atsišaukimą dėl Marčenkos arešto, Kra- 
čevskis ir kiti už platinimą užsieniuose iš
spausdintų knygų. Ukrainoje vienoj byloj 
nuteista keliolika asmenų, kitoj Čornovi- 
las, ir dar daug kitų bylų būta. Krymo to
toriai susilaukė daugiau kaip 20 bylų. Bal
tijos kraštuose ypač garsi buvusi Kalninšo 
ir kitų byla.

Šen ir ten buvę naujų areštų, tarp jų bu
vęs kolchozo pirmininkas Jachimovičius 
nuo Rygos už rašinėjimą protesto laiškų 
dėl politinių persekiojimų, dailininkas 
Kuznecovas nuo Maskvos už skleidimą li
teratūros, išleistos ne valstybinės leidyk
los, generolas Grigorenka su keliais toto
riais už totorių gynimą, mokytojas Gaba- 
jus už laikymą protestą reiškiančių doku
mentų ir kt.

Primenama, kad pastaraisiais mėnesiais 
buvo teisiami žydai ir reikalaujantieji re
liginės laisvės. Persekiojimas vykdomas 
nežmoniškomis formomis — teismuose ne
paisoma būtinos procedūros, apkaltintieji 
kišami į bepročių ligonines.

Greičiausia, kad skundą ir atsišaukimą 
pasirašiusieji irgi bus suimti. Taigi bylų 
dar padaugės.

KOMUNISTŲ SUSISKALDYMAS

Kiek iš viso šiandien yra susiskaldęs pa
saulinis komunizmas, kuris prieš keliolika 
metų pripažino Maskvą kaip visa ko viršū
nę ir paklusniai laikėsi jos įsakymų?

Nemaža pagrindo suskilti, be abejo, da
vė pati Maskva. Stalino laikais atrodė, kad 
Sov. Sąjunga siekia visame pasaulyje įgy
vendinti komunizmą. Jos imperialistiniai 
kėslai nebuvo taip aiškiai pramatomi kaip 
dabar. Tai kitų kraštų partijos ir rėmė so
vietinę.

Dabar Sov. Sąjunga jau nustojo net kal
bėti, kad ji negalinti sugyventi su kapita
listiniu pasauliu. Kai tik nori, kai jos vals
tybinė politika leidžia, tai ji puikiai suta
ria su bet kuriuo kraštu. Komunistiniame 
pasaulyje tokia laikysena turi revizioniz- 
mo vardą. Šitaip, žinoma, lengviau gyven
ti, negu atsitverus nuo pasaulio. Net ir ūki
nės reformos vykdomos ta prasme, kad bū
tų daugiau pelno, taip sakant, labiau artė

Staiga mirus 
ADOMUI VENSKUI.

D.B.L.B-nės Derbio Lietuvių Klubo V-ba 
ir nariai reiškiame: užuojautą liūdesio 

valandoje Onai Vensjdenei. sūnui Jonui ir 
jo žmonai Irenai Venskams.

DLK ’Valdyba 

jama į kapitalizmą. Dar daugiau j dešinę 
nukrypusi yra nebent Tito Jugoslavija.

Dėl to tarptautinio komunizmo ir pasau
linės revoliucijos vėliavų iš Sov. Sąjungos 
išplėšė Kinija, ūkiškai labiau atsilikusi, 
daugiau idėjomis negu duona pajėgianti 
maitintis, nesurandanti turtingame pasau
lyje draugų ir sąjungininkų. Jos vadai ne
leidžia savo biurokratams aptukti, todėl 
nuolat šokdina juos, palaiko nuolatinę re
voliuciją viduje — niekam neleidžia nei 
ramiai miegoti, nei praturtėti. Bet tokia 
Kinijos komunistų partijos laikysena pa
traukia į save nemaža kitų kraštų komu
nistų, ypač laisvųjų kraštų. Net ištisos par
tijos pradeda rodyti simpatijas Kinijai ir 
nusigręžia nuo Sov. Sąjungos, kurios va
dai ima aptukti ir netekti prestižo.

Pasaulinės revoliucijos misiją nori vyk
dyti ir Kubos diktatorius Castro. Pietų 
Amerikos kraštuose komunizmui nepa
prastai palanki dirva. Bet atskirų kraštų 
komunistų partijos ten nelabai tiki, kad 
Castro joms galėtų padėti. Sov. Sąjunga 
taip pat nenori, kad Castro pradėtų suda
rinėti savo imperiją Pietų Amerikoje, ji 
pati norėtų ten įsistiprinti, jeigu galima. 
Kita vertus, kas gi yra tas Castro, kuris ir 
pats maitinasi iš Sov. Sąjungos saujos!

Taigi pasaulinis komunizmas yra suski
lęs, mažiausia, bent į tris sroves. Pagal tas 
sroves rikiuojasi ir kitos komunistų parti
jos, kurių iš viso yra apie 100. Kai dabar 
jau nebegalima partijose palaikyti griežtos 
drausmės, tai kai kurios jų yra suskilusios 
bent į tris linkmes — vieni palaiko sovie
tus, kiti kiniečius, o treti Kubos komunis
tų politiką.

S. Baltaragis

KANDIDATAI PREMIJOMS

Kaip praneša vilniškė Tiesa, respubliki
nių literatūros ir meno premijų komitetas 
nutarė svarstyti šiuos darbus respubliki
nėms premijoms gauti: literatūros — J. 
Marcinkevičiaus poemą-dramą „Mindau
gas" ir J. Paukštelio romanų trilogiją 
„Jaunystė", „Netekėk, saulele", „Čia mūsų 
namai“; teatro ir kinematografijos — S. 
Ratkevičiaus režisuotus darbus P. Manče- 
vo „Zuikių mokykla" ir S. Nėries „Eglė 
žalčių karalienė", H. Vancevičiaus „Min
daugo" (J. Marcinkevičliaus) pastatymą, 
V. Paltanavičiaus operos „Kryžkelėje“ pa
statymą. D. Banionį — už reikšmingus 
vaidmenis teatre ir filmuose, P. R. Verbą 
— už kino filmus „Ištikimybė“, „V. Svirs
kis" ir „Čiutyta rūta"; muzikos — J. Čiur
lionytę už darbą „Lietuvių liaudies muzi
kos bruožus“, A. Bražinską už kamerinę 
simfoniją „Lietuva“, V. Laurušą už operą 
„Paklydę paukščiai“, V. Paltanavičių už 
operą „Kryžkelėje"; dailės — R. Antinis 
už šešetą skulptūros darbų ir A. Kučas už 
knygų iliustracijas.

ŽYMENYS MEMELLENDERIAMS

Rytprūsių „luindsmannschaft“ (vokiš
kųjų pabėgėlių iš Ryt. Prūsijos vyriausioji 
organizacija Vakarų Vokietijoje) paskyrė 
aukštus pasižymėjimo ženklus (Prūsų sky
dus) dviems vokiškiems memellcnderiams 
R. Meyeriui ir P. Brockui.

Buvęs mokyklų patarėjas R. Meyeris pa
sižymėjo kaip vienas pikčiausių vokieti
ninkų gynėjų Klaipėdos krašte ir beatodai- 
rinis kurstytojas prieš Lietuvos valstybę 
ir lietuvių tautą. Tą pačią pragaištingą po
litiką Meyeris varė ir po antrojo pasauli
nio karo, ilgus metus vadovaudamas me- 
mellenderių organizacijai V. Vokietijoje. 
Savaime menkai žinomas rašytojas Paul 
Brock veikia kaip anos organizacijos spau
dos referentas.

Kaip rašo „Memeler Dampfboot", Hitle
rio laikais pavirtęs nacių organu, pasižy
mėjimo ženklai buvę paskirti aniems kurs
tytojams prieš Lietuvą „jubiliejiniais me
tais“, t.y. Klaipėdos krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos 30 metų sukakties proga.

Aukštų žymeniu suteikimą Meyeriui ir 
Brockui tenka laikyti piktu akibrokštu, 
nukreiptu prieš Lietuvą ir lietuvių tautą. 
Tuo pačiu Maskvai duotas naujas argu
mentas kaltinti Vakarų Vokietiją revan
šistiniais kėslais. G.

PADĖKA

Ryšium su staigia mano mylimo Tėvelio 
mirtimi, noriu išreikšti kuo širdingiausią 
padėką kunigui A. Pucei už atlaikytas pa
maldas ir visiems Derbio, Sheffieldo. Co- 
ventrio, Bradfordo ir Londono lietuviams, 
atsilankiusiems j Jo laidotuves.

J. Venskus
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DR. PIJUS GRIGAITIS
JAV miręs „Naujienų" redaktorius dr. P. Grigaitis bu»o žymus laikraštininkas ir 
visuomenininkas.
Jam paminėti čia persispausdinant straipsni iš Londone dabar išėjusio „Skardo" Nr.l

REVOLIUCINIO JUDĖJIMO VETERANAS
Cicilikų metai. Kai kalbame apie Lietuvos revoliucinį 
judėjimų, savaime prisimename 1905 metus Penktųjų 
metų revoliucija iš tiesų buvo svarbi kryžkelė visuomeni
niame Lietuvos vystymesi. Tada Lietuvos visuomene jau 
galutinai įžengė į dvidešimtąjį amžių, su penktaisiais me
tais pagaliau išsibaigė tas nacionalinio, visuomeninio ir 
politinio brendimo tarpsnis, kuris istorijon jėjo kaip tau
tinio atgimimo laikotarpis. Tai buvo pirmasis ir bene vie
nintelis natūralus, savaimingas ir spontaniškas lietuvių 
liaudies revoliucinis prasiveržimas, tiesiogiai išplaukęs 
iš anuometinių krašto ekonominių, socialinių, politinių 
ir tautinių santykių. Ir 1917-1920 metų nacionalinio ir 
socialinio išsilaisvinimo kova, kuri privedė prie antro
sios Lietuvos valstybės sukūrimo, savo revoliucini ele
mentą tiesiogiai paveldėjo iš penktųjų metų judėjimo

Penktieji buvo cicilikų metai. Socialistinis judėjimas 
tada sužydėjo visu savo platumu, jis parodė savo jėga, 
subrendimą ir visuotinumą Masiniai streikai Lietuvos 
miestuose, aistringi mitingai miesteliuose, kumečių strei
kai Žemaitijos, Aukštaitijos ir Suvalkijos dvaruose buvo 
socialistų vadovaujami. Rusų administracija; ir polici
jai pakrikus. Vilnių penktaisiais metais faktiškai tvarkė 
ir gyventojų saugumu rūpinosi laetuvos Socialdemokra
tų Partijos (LSDP) Vilniaus biuras IžiDP anuomet iš 
tikrųjų buvo krašto revoliucinio judėjimo širdis ir vado
vė.

Penktųjų metų judėjimas iškėlė ir revoliuciniai užgrū
dino visą eilę jaunų lietuvių socialdemokratų Stp Kai
rys revoliuciniam judėjimui vadovavo Vilniuje K Bie
linis skrajojo po visą Lietuvą, organizavo streikus ir mi
tingus, J. Glemža su ginklu rankoje puolė Aiaullų kalė
jimą, norėdamas išvaduoti ten kalinamus socialistus Ne
daug tų revoliucinio judėjimo veteranų tebėra gyvųjų 
tarpe, likusieji jau yra seneliai, o gegužės 22 d. Chica- 
goje, JAV, mirė 86 metų sulaukęs dr. Pijus Grigaitis

Revoliucinis universitetas. Penktaisiais metais P. Gri
gaitis buvo 22 m. amžiaus studentas. Studijavo jis Pet
rapilyje, bet revoliucinis jo universitetas buvo Kalvari
jos kalėjimas, į kurį jis pateko, už socialistinę veiklą su
imtas 1905 m. gruodžio 6 d. Tuo metu Kalvarijos kalėji
me sėdėjo apie 200 revoliucinio judėjimo dalyvių, jų tar

pe eile pučių veikliausių socialdemokratų aktyvo narių: 
dr. A. Garmus, Kačergis, V. Kapsukas, J. Rimša ir kl. 
Socialdemokratai ir kalėjime nenuleido rankų. Ten buvo 
„suruoštos klesos", kuriose kalinami revoliucionieriai la
vinosi socialistinėje ideologijoje ir visuomenmiuose 
moksluose. Kalimai taip pat redagavo nelegalų socialde
mokratų laikrašų „Darbininką". Kalėjimo vadovybė nė 
neįtarė, kad jų globotiniai per ryšininkus palaiko slaptą, 
bet tamprų ryši su I-SD Partijos vadovybe Vilniuje it 
kad nelegaliojo Tilžėje spausdinamo „Darbininko" me
džiaga paruošiama ir suredaguojama jų panosėje kalėji
me K Bielinis ir V Požėla bandė suimtuosius revoliu
cionierius iš Kalvarijos kalėjimo išlaisvinti, liet jiems 
nepasisekė Perkeltas i Suvalkų kalėjimą, P Grigaitis 
sugebėjo pats savo sumanumu 1900 m. birželio 12 d pa
bėgti.

Žandarų ieškomas ir persekiojamus P Grigaitis pasi
traukė į užsienius. JAV-se rinko aukas revoliucijai lue- 
tuvuje paremti Studijavo Berne, Šveicarijoje, u Chicago* 
universitetas jam suteikė teisių mokslų daktaro laipsnį 
JAV-se visą laiką buvo laikraštininku ir redaktorium: 
Bultimorėje redagavo savaitraštį „Pirmyn”, Pirmojo pas 
karo metu socialistišką Žurnalą „Naująją gadynę”, o 
nuo 1914 m. su nedidele pertrauką iki mirties buvo Chi- 
vagos lietuvių dienraščiu „Naujienų" vyr, redaktoriumi

Skausmingos skjrytius Dr Pijus Grigaitis buvo įtaigi, 
stipri, bet ir prieštaringa asmenybė, kurios susidarymui 
įtakos, matyt, turėjo ir jo turiningas gyvenimas l<«-ve
li uemė veikla Ji. ta- abejo, užgrudmo, sukietino Jo jsitlki- 
nUnu*. išmokė savo tikslo siekti su užsispyrimu ir be 
kompromisų Jo platus išsilavinimas, ypač nsuumrtu- 
ntuuse moksluose, ji padare vienu IŠ geriausių markais- 
mo ir aplamai socialistinės teorijos žinovų užsienių lie
tuviuose Tačiau Jts pastaraisiais dviem dešimtmečiais 
šia savo erudicija beveik visiškai nepasidalydavo su pis- 
Iešmais sluoksniais, išskyrus tik laikraštinius rašinius 
..Naujienose ”

Ft» Pirmojo pas karo Amerikos lietuvių socialistinei 
srovei suskilus j komunistus ir demokratinius socialistus, 
dr P. Grigaitis su savo redaguojamomis Naujienomis*" 
nedviprasmiškai atsiribojo nuo komunistų Tos skyry

II VATIKANO SUSIRINKIMO DOKUMENTAI
Skaitėme savo laikraštyje, kad net DBlJS 

suvažiavime buvo keliamas pageidavimas, 
sakysim. Sekmadienio rimties skyrelyje 
susilaukti dauginu žinių ir informacijų 
apie II Vatikano susirinkimo nutarimus 
Katalikų Bažnyčios gyvenime tas susirin
kimas buvo reikšmingas. Vienais atvejais 
jis pabrėžtinai patvirtino tai, kas iš seniau 
nustatyta, kitais įnešė pakeitimų Platesne 
visuomenė iš tiesų apie visa tai daugiausia 
tiek, tur būt. ir težino, kad mišios dabar 
laikomos jau maldininkų gimtąja kalba ir 
jose jau tiesiogiai daugiau dalyvauja ir pa
tys maldininkai. O tiek pažinčių, matyt, 
maža, tikintieji tai jaučia ir dėl to tą klau
simą judina.

Kita vertus, ar visuomenę įmanoma vie
name laikraščio skyrelyje ar kita siauras 
apimties forma supažindinti su tuo. kas II 
Vatikano susirinkime vyko ir kas buvo nu
statyta? Tur būt. kad ne. šitai, matyt, la
bai puikiai suprato lietuviškoji dvasiškrja. 
kuri ėmėsi leisti seriją knygų „Krikščionis 
gyvenime”. Toje serijoje pirmiausia ir pa
leisti į žmones su II Vatikano susirinkimu 
susiję dokumentai. Kiek anksčiau pasirodė 

jau du tomai knygos II Vatikano Su-drln 
kimo dokumentai. Pirmajame tome buvo 
išspausdintos konstitucijos. antrajame 
dekretai ir pareiškimai Dabar išėjo tre
čiasis tomas su popiežių kaltximis ir raš
tais ryšium su tuo susirinkimu Taigi be 
trys tomai ir yra medžiaga, kuri turi pa
dėti katalikui suprasti, ką Ii Vatikano su
sirinkimas patvirtino ir kur priėjo išva
dos, kad reikia naudotis kitokia forma 
praktiškame bažnyčios gyvenime Išeitų, 
kad kiekvienam katalikui, norinčiam su
prasti. kas buvo svarstyta ir nutarta, rei
kėtų imti t rankas tuos tomus ir atidžiai 
studijuoti Tačiau reikia suabejoti, ar to
kių intencijų skatinami iniciatoriai ėmėsi 
versti i lietuvių kalbą ir leisti tuos doku
mentus Jeigu tokia intencija butų buvu
si. tai tie dokumentų tomai butų buvę pa
leisti didžiuliai* tiražais ir siūlom: įsigy ti 
visiems tikintiesiem* O tie ‘omai leidžia
mi labai ribotais tiražai*, ladmas. jie ir 
skinami tik tiems kune non ar privalėtų 
iš pagrindų viską išstudijuoti ir suprasti 
Pirmiausia, tur būt. tie tomai skiriami 
dvasiškijai studijuoti ir suprasti, nes ji vi
sus pakeitimus vykdys, kiek jie susiję su 

forma, ir skelto* žsnunemi kiek v au >;j. 
siję m <w

Trečia*!*, tas dabar 1 tėjęs «iokanw»;t 
tomas kuriame išspausdinta popa-ž. , taJ, 
tau ir raštai ryšium su guairmk me :< »e» 
lytaisiais dalykai*, turi vis <JHto ,r tokai* 
medžiagos, kuri, tur imt. tauta gal ir pla
tesnei tikinčiųjų visuomene., norm?.a. 
perprasti, kas buvo svarstyt* ir nutarta 
Tome išspausdintas didelis arti Jfto 
lapių kun V Zakaro straipsnis, btase 
ĮKipulianau pateikiama santrauka sųsir.n- 
kime svarstytųjų ir nutartųjų dalyką Ta 
santraukine apžvalga i: galėtą pasinaudot, 
susirinkimo nutarimais bcsidomiriŽMuji vi
suomenė

šis „II Vatikano susirinkimo dok.smm- 
tų tomas turi 362 jiuiJapiui yra *«■-»,

MINI V IW MH1KII s

Gegužės 19 d JAV. Braoklyrie mirė prą-,. 
grafa* Antanas Bemjorius

Jis yra paruošęs ir išk-iMŽinęs cesųjrafs- 
joa v.Mlovėlių ir kitokių to* sritie* darbų 
daug rašę* Lietuvių F>iriklo|«x! . t r- 
Io,-* visuomeninį darbą

bos nebuvo švelnios, bet kietos ir skausmingos. Daug bu
vusių bemiražyg.ų, daug artimų draugų ir bičiulių Ame
rikoje po jų atsirado skirtingose uarikadų pusėse, iškili
mas sen uosi uoae Amerikos lietuvių socialistuose ir ku- 
mums’.uose paliko daug kartėlių ir vis dar neužgijusių 
asmeriišsų žandų Ne Vienam tai, matyt, buvo traumališ- 
kas išgy v'emmas Dr. J’ Grigams savo apsisprendime bu
vo griežtas, o jo „Naujienos" pasidarė ir išliko bene kraš- 
tutmiaas-u anų Kumumstimu lietuvišku laikraščiu. Atsi
ribojęs nuo komunistų ir aiškiai pasisakęs už nepriklau
somą luetuvą ar P Grigaitis kovingai pasmerkė antį 
demokratinį 1920 m. dešiniųjų perversmą, o nepnklau- 
sumybes neteka* ji* iki pat mirties siekė ją atstatyti

Žymusis taiki as n m ak as Nežiūrint 60 metų trukusios 
plač.us ir Šakotus s įSUomen.nės ir paliūnės jo veiklus 
Amerikoje dr P Grigaičio parmoję eilėje buvo laikraš- 
tininko veisia. Jis tavo puiitims auvingas, nesigedinan- 
č*a- partar ala.La as . a.si otm.liS „s S.ai,dieną gllgalllško- 
sios iurnaiisLikus braižas gsh atrodyti kiek senoviškas, 
larnHKŠmsus aslų (atžvilgiais Vienapusiškas n kaltais 
net hrpakatil„s skirtinga, nuomonei Grigaičio polemika 
pernelyg daina, nuskambėdavo trankiai, kandžiai ir bač 
kiškai, bet jo raš-nisa visuomet būdavo šmaikštus, dažnai 
įta.g„s ii >.».aatsrt akaatytin. \ dailiųjų II apžvalginių 
StraspMiių jis „NaujueniMne" nepasirašydavo, bet jo brai
žas bodavo lengvai atpažįstamas

loSlkraitin.nkas Grigaitis be abeju, buvo savo laikų 
produktas O vis -oū'.o bežiūrint šių pastabų, dr. P Gri
gaitis tiki.a.a. J,.**, kaip varnas žymiausių musų 
laiktašnn.nką .r pikLi', Nrtoivo tetikimu, nebuvo le
nais. karias Gr ga-ėiO piunksna aplenktų Teisingai ar 
klaidinąs V a* a į. ar Kita.p. bet Gr-gaili* niekados liepa- 
būgštavo aKtaaJ;* s gj s-enamujo taiku klausimais pasisa- 
kytl Jukš ir.Mrt-.-ngesn.s iMHuviškujo it ametikietlško 
jo g>ve!. mt» įvykis nelikdavo Naujienų" pamuštas Iš 
tiesą Na_, .t buvo dt Pijus Grigaitis Kai Jis 
pi,ei keletą n«~: , ue1. <ą ir aetiaivės palaipsniui lt tak 
tiško nedegąs i'a pus ii ilr galima buvo pastebėti iki 
kukio jaipiisao ■.« dienraščio veidas savaimingumas Ir 
bet, Sakytume (.Bausiu prklausė nuo dr P Grigaičio

JA\ w 4r 1' Grigaiti* tavo polit.neje veikloje n ypač 
Naujiencme *.>• a. palaike ir rente demokratų partiją 

l*rt kadiaadel..miį avėtą Jis į d u- Amerikos pritapo u net 
paleėkdano s>srt«i JAV pdietytoę Ja, p«'. savu mirties jis 
buvo Am«.k<« , tarybos Ir I-tat ,Sor>al<temukra'
tų sąjungos >»i<A;'es- O iietuviškuji ąocialdemukraU|a 
su juo neteko dar vė-... , revobuciltio judėjimu ve-
ter ano , f e»n i

įrištas tokiu put stilium kaip ir du įilrmie-
p, it jo kaina yra 4 dol Šio tomu nmetis
!.*» kun. V. ibsidokas

f Ą«

FŠDIDtVTAS „*A1.TŽNIS-
Dėt redaktoriau* Ilgo* kies suvėdavę*. 

.AaJbm.j itabar jau išleidžia antrą padi 
dmtą numeti

Šiame birielio mėti Ni 3 spauadmatm 
straipsniai ir trumpesni pasisakymai J 
Ata’**, kun S Matulio, vysk A Dekanių, 
ptof P Rabikausko, vysk V Brirgso. 
pt«rf Z Ivinskio H DidJūulytea-Motina 
kenėik vysk f Sheen, V Banaičio, kun 3 
Jiakev-.čiauK kun K A. Matulaičio. A J 
Stamaita kun J Hermanovičlaus. kun A 
Keierwi. K Pluko ir kitų. e;lėr»W-iai V 
štaito. M Vilties. K Grigaitytės, .1 Saka-

K B-tiko. A Paėksunkis, platu* jauni
mą r šai'. mėlio skyriai ir kronika it Vo 
• e- ;, s Britanijos ir kitų lietuvių gyveni-

lt R R^KASAI SKO KSVC.Ą
t>raė££*« ral<K kad IJrtuviAkm kn,vf<š» 

lr»<W i a Albino HnranjĮiufc- 
t* rinkinį , ir vytn»<»>'

A-^ yra <1avęw iri> jtuozxw
o dabar aljudftjo

<-IKASl\ (sA^YTOJAS
Aš e&u Gera*
Mis auMūjii MVt) «yvybt ui avu

(Jonu lū })>
Velykų llntų įeirvujvadai da- 

w jautir tliiug patnuKandia tilni^ 
nadrtat (irwue PiMdiJoje padare p«- 
rei$4uni< nri a kXi mlr
kinu &)}*ku u trt*ukiniit*rn& į pie-

.Ša.jsk.nau Taip H palikti Musių 
di«*nų vadiukiniry JaisvamatuaT nurt 
Vv pfvU. nie^čad i.ciiia’r ne; palyW.)u <ie1 
nea4wjojM įurį uk jie negab auv’tik’h u 
paimu liueso proto ui galio* š^mihiš«>> ir 

£.»vyl»t*t kaitimu h nūn suv< jU- 
fc. n’.j fir'. .m j j bu v iii m Varais*!*

l-kldiiujš J.itua viHiltU IT dl.iau£Stnm tiu» 
Mbcūke V<d>Muar Knatui ik miru-

. iiaujji nemarų
£AW'‘.;m*4 J temimu laltne**. ^yverib
tnn paiaDie^.. \ Vi*u* muk- pi ikreli

Apaštalų pamuk.vh nkr 
iug <-*u» Mš<- iada pilnai pan akut j Kria- 
’*ų £artot<<. daugiau nH*rkt*i'ičia *kp*»iš 
r ut. aU*a.ująni,. audvaainii kūnų mui
liet g.'JV'ii šią pr-ž i .ar H t t«*o. kui pala n m 
pat* i>rc^ *s i jo pafcaulu «>ufr mubų i. i 
VU IMtšitilji ..f £'ludi ŽM’I Citš.štHU t'iake*

ti Jų j ut»4 .Ii.u<>ar 1 ik ild i<*Mr*ttU' ] 
ll.r-V^į a.ik u k.<Kjc-i lubtJO KntlUfe k<»liU»1.j 
ii jM-t ttąijų ijc-.u j tavu gaftię. j iMkf^h 
m< dangub ikrtagin*^ «i pastovų paailik*- 

taip IsrtMMiių tsauyu ♦*u< hanatmiu t»udu 
J. b yra rriaait faa>L<tja** U nuc>d«*m«** v**f-

Jvadavu tavu mirumi viau* 
k ur kr bk pamate* akauamaib paaibaudo 
lt Savu paBėbkiftto !'*kh hanatytyt- viaa* 
dk yla *u mamų paaidatę* rnaialu tuūaų 
kurto* u yp*? t<rla. Tu aenaai*
paaauba. Ncd šftr inktoakt* tau tok £arbt$* 
riaukwp authw* nrdnao tikuti* atn^.jiK' »«*' 
marauB tunui pnmkeJu* ii mi»
ruajųjų. aah» ukrju 4 hdknų pna**
kėlimo i

K:n1»u» paak«*Ud*»t*i dangikkatu* moka 
Jaa tf >u pnaikrlima* ii nnruaiųjų
d kx*k> riekm.il.k*» alaiga išplito
I lj^ .i's.ic ..r. ?ir. kurą-pilfcėj©
Knifl-ų Jų ksjlšt :r vimi yrtto
bei aUvmto | aikkų l>»c*vu paiada

iMiajUki auka yra K Miklų auka Su- 
WšiU«up* r>oar krmiUtaMa ir darųjįkkaM* 
jaadaa Wvkua Dirva* n ^mugua Falėm 
Dx'vo lamauti krno^uk kutiųrat
Daw jwi Hwfuyfm atktovau.ia
i<-£;tTto D rv* »r tana !>»•.
VU vardu tkaDtoft pak<*ia<tomaa n

'-kfa V Jrraufc kutui n krauju 
,.Kw vamanc» kdna it e«*na marai krau 
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Mokomosios kuopos žinioje buvo ketu
rios mašinos. Be to. tekdavo eiti į auto ba
taliono dirbtuves, kur būdavo remontuoja
mos viso bataliono mašinos. Kai jau teori
ją praeidavai ir gerai susipažindavai ra 
mašinomis, tada tik leisdavo pamėginti va
žiuoti. Bet ir šiaip, kai niekas nematyda
vo, šoferis leisdavo įsikibti į vairą, važiuo
jant plačia gatve. Jausdavai* lyg dvarą nu
pirkęs. jei gali suvaldyti mašiną.

Visos žinios apie naujas ministerijos nu
pirktas mašinas ateidavo į mokomąją kuo
pą. Mat. tik iš čia reikalaudavo šoferių 
Šoferiai labai džiaugdavos išgirdę, kad to
kia ir tokia mašina nupirkta. Va. sakyda
vo. kad man tokia mašina su starteriu, su 
dinama, su šviesa... Važiuok ir norėk.

Kiek jau tada buvo šoferių, baigusių mo
kyklą, tai mašinų tik pusės tiek nebuvo 
Kaune. Be to, jau buvo ir privačių kursų 
Kaune, kur mokydavo šoferiauti. Todėl 
nebuvo prasmės stovėti ir laukti mašinos, 
kai jos nėra. Reikėjo ieškoti kitos išeities.

Baigęs aš nutariau grįžti, iš kur atėjęs. 
Kai gavau atsakymą, kad galiu grįžti, tai 
dar kokią savaitę galvojau. Sugrįžęs į pul
ką, gavau paskyrimą į pirmąją kulkosvai
džių kuopą ginklininku. Kažkaip jaučiaus 
nepatenkintas, kad nepaskyrė pas Karvelį 
į antrąją kuopą. Bet mano nepasitenkini
mas netrukus praėjo, nes greitai susiradau 
draugų naujoje vietoje. Vadas paskyrė 
mane švietimo komisijos nariu, ir mano 
žinioje buvo visi sporto įrankiai.

Viršilos pareigas laikinai ėjo jaunas pus

karininkis. Ūkvedys buvo jenas karys 
Bandžiau su jais susitarti dėl kuopos laik
raščio leidimo Bet iš jų susilaukiau tik 
pajuokos Va. girdi, atsirado žurnalistas*

Netrukus iš karo mokyklas Atsiuntė 
mums tariamąjį viršila be laipsnio Jis vir
šilos laipsnį gavo, kai perėmė pareigas 
kuopoj. Aptariau laikraščio reikalus su 
naujuoju viršila, bet ir šis man nepritarė, 
tik kaip inteligentas neišjuokė mano su
manymo Matydamas, kad jis apie tokį 
kuopos laikraštėlį nenusimano nė tiek, 
kiek aš. nieko daugiau niekam nebesakiau 
Bet dėjau pastangas, kad toks laikraštėlis 
būtų.

Nusipirkęs popieriaus, slaptai nuo kitu 
bandžiau kurti laikraštėlį Pas mane daž
nai ateidavo ūkvedys ir viršila J ; turėjau 
saugotis Jei kareiviai pamatydavo mane 
dirbant prie laikraščio, tai jie nesuprasda
vo.

Naujokų negavome, kuopa sumažėjo, ūk
vedys išvažiavo Turėjau perimti ir ūkio 
sandėlį. Laikraštį pavadinau Juokai-tiesa 
Laikraščio pavadinimą pagražinau ąžuolo 
lapais, parašiau veriamąjį Rašydavau pir
ma pieštuku, o paskui tušu. I,aikrašti no
rėjau leisti bent keturių puslapių. Dabar 
jau turėjau visai gatavą pirmąjį puslapi 
Bet dar norėjau paruošti bent vieną pusla
pį su karikatūromis ir tada nunešti kuopos 
vadui parodyti.

Kai tik baigiau rašyti įvadinį straipsnį, 
kur buvęs, kur nebuvęs, vadas’ Man ne
buvo kaip uždengti savo laikraščio, nes vi
sas puslapis dar buvo šlapias nuo tušo.
Pirmosios kuopos v.idu anksčiau buvo 

buvę* Adomavičių*, bet jis krito j« Varė
na Dabar buvo jauncsnysi* Icrirtlanta* 
apie 30 metų vyras Gaila Gandicm* jo pa
vardės nebeatsimenu Tai jis. nesakę* nė 
žodžio, žiurėjo j mano laikrašti o ai lau
kiau progos paprašyti leidimo

— Gerai, puikiai. — pradėjo ji* — Ko- 
dėl seniau nepradėjai’ Kai sarai*, atnešk 
man. aš klaidas pataisysiu, ir turėsime sa
vo kuopos laikraštį.

Tada mudu turėjome labai nuo«>rd , pa- 
sikalbėjimą dėl laikraščio. A.< jam viską 
nusakiau, kaip bandžiau vi* išleisti laik
raštėlį Jis išklausę* pasakė

Kolei negalėjai manęs pasiklausti’
Šitaip gimė Juokai-tiesa. mėnesinis la k- 

raiti*. 3 p pulko kulkosv. kuopos švietimo 
komisijos leidžiamas ir redaguojama* Ro 
kėjo nemaža dirbti paruoš* keturiems pus
lapiams Reikėjo dar ir tarnybą a' k' 
Laikraštėlyje buvo rašoma apie viską B < 
vo rašoma apie nauja uniforma, apie ma
das. duodama juokų ir t t.

Naudodamasis kuopos šapirografu 
spausdindavau 50 egzempliorių. Pirmąjį 
numerį išsiuntinėjau visų kuopų komandų 
raštinėms, be to. įteikta kai kuriems va
dams. I pirmąjį numerį buvo įdėtas lape
lis su prašymu paremti leidimą Surinkta 
aukų apie 7 litus. Už juos užteko nupirkti 
medžiagos išleisti trims numeriams. Ant
rąjį numerį išleidus, buvo pulko gegužinė 
visai netoli už upės. Kuopos raštininkas 
prižadėjo gegužinėje paplatinti. Paėmęs 35 
egzempliorius, kėlėsi mažu laiveliu per 
upę. nes tiltas buvo už poros kilometrų, 
laivelis apvirto, laikraščiai sušlapo, sust- 

a>jo raidė* ir turėjom sunaikinti laku-
i i egzempliorių gaudyte išgaudė o ki- 

'• s isitikę vi* klausdavo, ar nėra užtiliku- 
*m kokio egzompiĮonau*

Tuo metu prailėta rinkti istorine me
džiaga apie pulką Kadangi priklausiau 
švietimo komisijai, tai eidavau kattą kas 
savaitę ; pulko Štabą padėti verstis šamuo
se dokumentuose Ten susitikdavau karių 
>• viso pulko Jie mane laikydavo lyg ant 
juoko sr naujai atėjusiam pristatydavo

Prašom susipažinti su tokiu ir lokio 
la kraičio redaktorium

Al nej leidėju, nei mlaktorium nepasi- 
ralvdarau T-aikrašti leido ir redagavo 
iv o'itno komisija O jei mane pavadinda
vo redaktorium, tai atrodydavo, kad iš ma
nęs tik pasijuokia

U < : lęs tris 'o laikraštėlio numerius, pa
sitraukiau iš kariuomenės Man išvykus 
r laikraštėli* sustojo Vėliau ir pulkas, no 

bepapildoma* naujokais, sumažėjo ir buvo 
išformuotas

Ištarnavęs kariuomenėje penkerius me
tus. per tą laiką patyriau šilto ir šalto, pra
leidau linksmų ir liūdnų dienų, bei ne vie
nas. kartu su kitais vienmečiais jaunuo
liais. Ne taip skaudu būti ir sužeistam kai 
matai draugą, liekantį tęsti tavo kovos 
Mano laimė, kad išnešiau kaulus, nors 
šiaip du kartu lengvai teko, šrapnelis pa
lietė ranką, o pro kaklą pralindo priešo 
kulka, bet nepalietė kaulo. Kovos įkarščio 
metu iš karto nė nejauti, kai tave sužei
džia Kai mane sužeidė j kakla. pajutau, 
kad prakaitas bėga. Pabraukęs ranka, pa
mačiau. kad kraujas, bet dar galvojau, kad 

t.k įbrėžta Kiti man parodė kad <>*u nu
brista*. p»s*;.. r pats pajutau kad Šlapia 
apie ,iue>*rr»<mį nu ’upratau kert pavojin
ga it man į radom » ipo* daryli*

V ar.a'T, koja* aini blauzdikauliu*
.Ir. kojon Jetei'.a :,:>:«uko | užįiakal; ir Jį* 
nrį-.-.ir i ■.-« Kai jį paklauKlsu. ar Ja
bs) skauda jn sako

Nepozija.g Man ūk labai sutrenkė 
kažka* o pa*kui dar pridėjo Kaip 
tas mane bala* nusmuko’

Ta g ar sinodo, kad jo batas nusmu
kęs <■ i r.kr ,; < koja buvo apsisukusi

Kar uomenėj tarnauti karo metu jiaso- 
1 n£.a Už ta turėtų liūtį mokamas giras 
atlyginimas lū' rrm* taroavoms ne UŽ st- 
lyginimą tarnavome tam kad norėjoms 
Imti lietu* a.s ’<.k ao pat kaip mūsų pro- 
aemsi h tai davė mums jogos nugalėti 
priešus, daug stipresnius už mus pačius

NegaW pasakyti, kad per tą laiką 
nieko ne! a-, išmokęs Išmokau daug, 
let ta, hutų atskira kalba Kai stojau k»- 
riuomenėr: buvau 19 metų amžiau*. Tėvai 
sakė, kad . gimęs 1900 motai* Kai 1929 
m ruden; norėja.i išsiimti metrikus, tai 
vargonimnkai ruošė metuose nerado ma
nę* M-ir rodi kad esu gimę* lųfij me
tai* Todėl 1920 metų visuotiniame balsa
vime savo balsą neteisėtai atidaviau, nes 
buvau ne 20. bet 19 pilnu metų

Kariuomenėje būnant, dar karią teko 
balsuoti Ukmergės mieste O kai buvo tre
čia* visivii.no balsavimas, lai kariuomenei 
jau nebebuvo leidžiama balsuoti Bei ai 
jau buvau civilis, todėl balsavau ir rinki
muose j trečiąjį seimą, kuris buvo tauti
ninkų išvaikytą*

(Pabaiga I
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MEDŽIOKLE SENOVĖS LIETUVOJE
Visoje Europoje Lietuva garsėjo tankio

mis giriomis ir neperžengiamais miškais, 
plačiai išsiskleidusiais didžiuliuose krašto 
plotuose. „Žmogus tenai žingsnio žengti 
negalėjo, bet ropoti turėjo per gulinčias 
drūktas drūktesnes sankritas, jau nuo kar
šaties, jau nuo vėtrų raizgiai sudribusias,“ 
vaizdingai rašė S. Daukantas. Stambūs gi
rių plotai buvo Užnemunėje, Merkio ir 
Katros upių baseine, panemuniais, Žemai
čiuose ir rytų Aukštaitijoje. Lietuvos gi
riose buvo pilna žvėrių ir žvėrelių, paukš
čių. Čia veisėsi dykaragiai stumbrai ir tau
rai, porakanopiai elniai, briedžiai, stirnos, 
šernai, laukiniai arkliai; čia buvo gausu 
vilkų, meškų, ernių, lūšių ir smulkių gro
buonių — kiaunių, audinių, šermuonėlių, 
šeškų, žebenkščių, barsukų ir ūdrų. Miš
kuose ir laukuose dešimtimis tūkstančių 
veisėsi pilkieji ir baltieji kiškiai, buvo pa
plitusios voverės, bebrai, sabalai. Lietuvo
je buvo gausu ir paukščių — tetervinų, 
kurtinių, kurapkų, laukinių ančių, žąsų ir 
1.1.

Medžiotojams buvo ko medžioti. Ir me
džioklė praeityje buvo dažnas dalykas. Ji 
buvo ne vien smagi pramoga, bet taip pat 
ir svarbus maisto bei turto šaltinis. Sume
džiotų žvėrių, paukščių mėsa, ypač jų 
plunksnos ir brangieji kailiai, buvo labai 
reikšminga, pageidaujama eksporto prekė.

Jau XI a„ kaip pažymi kronikininkas 
Adomas Bremenietis, Pabaltijo kraštų kai
liai, ypač kiaunių, užėmė žymią vietą Eu
ropos prekyboje. XVI a. Lietuvos kailiai ir 
odos turėjo didelį pasisekimą Flandrijos, 
Italijos, Čekijos ir Vokietijos Frankfurto, 
Mainco, Leipcigo, Magdeburgo miestų rin
kose. Šių prekių įsigyti užsienio pirkliai 
arba jų įgalioti agentai atvykdavo į Lietu
vą ir jas supirkinėdavo. Stambesniuose 
Lietuvos miestuose ir prekybos centruose 
užsienio pirkliai turėjo specialius sandė
lius — prekybos (svečių) namus — konto
ras, kur laikydavo vietoje įsigytas prekes. 
Iš čia jos buvo vežamos vandens ar sausu
mos keliais. Ypač gyvas susisiekimas ėjo 
Nemunu, Nerimi. Prekių transportui buvo 
naudojamas Nevėžis, Šventoji, Šešupė, Du
bysa ir kitos upės. Jau XIV a. laivuojamos 
upės buvo valomos nuo kliūčių, traukiami
iš dugno navigacijai trukdą akmenys, gili
namos jų vagos.

Be to, sumedžiota žvėriena buvo svarbus 
maisto produktas kariuomenei. Kariai, ku
rie nuolat budėjo pilyse, dažnai patys apsi
rūpindavo jos ištekliais. XV a. pradžioje, 
intensyviai ruošiantis karui su kryžiuo
čiais, krašte planingai buvo kunigaikščio 
organizuojamos kolektyvinės medžioklės 
kaupti žvėrienos atsargą. Jogaila ir Vytau
tas su savo gausia dvariškių palyda net aš- 
tuonias dienas medžiojo Belovežo girioje. 
Daug primedžiotos mėsos susūdė, sudėjo į 
statines ir taip mito 1410 m. karo su kry-

JAUNIMUI
„ATŽALYNO“ IŠKYLA

Buvau E. L. minėjęs, kad birželio mėn. 
„Atžalynas" kviečiamas į Yorką. Atsipra
šau, informacija pasirodė klaidinga. Birže
lio 7-ji karšta, saulėta, mes keliaujam ne į 
Yorką, o į Arthingtoną, kuris taip toli nuo 
Yorko, kaip ir Bradfordas. Girdėjome 
daug pasakojimų apie lordus, bet jų rū
muose dar nevisiems tekę būti. Išvažiuo
dami gavome pamokymų išlaikyti lietuviš
ką vardą , ir t. t.

Apie 2 vai. atvykstame į Creskeld Hali, 
pik. Sir Malcolm ir Lady Stoddart Scott 
kaimiškąją gyvenvietę. Sir Malcolm Scott 
dar ir parlamento atstovas. Čia mus sutin
ka tarnas, nuveda į rūmų raštinę, kuri 
skirta persirengti. Pristatyta veidrodžių, 
minkštos kėdės, šalia prausykla ir tuale
tas. Tokio kambario persirengti dar niekur 
neturėjome. Iš karto pasijuntame, kad esa
me laukiami, bet visi susijaudinę: kaip čia 
mums pasiseks? Po to Yorkshire County 
Federation of Women's Institutes kviečia 
mus į taut, šokių festivalį. Po minėtųjų 
institucijų konferencijos, kur buvo renka
ma atstovė į suvažiavimą, konferencijos 
prezidentė atidaro festivalį, duodama žodį 
Lady Stoddart Scott. Ji kviečia apžiūrėti 
sodus, gėlynus, daržus, bilijardo kambary 
parodą „Nature's Bounty“, vandens gėly
nus ir t. t. Privažiavo apie 200 svečių, apie 
100 konferencijos dalyvių. Programa vyko 
ore, aikštėje prieš rūmus. Jai vadovavo 
Mrs. Abbey M. C. Pradžioj buvo susipaži
nimo šokiai. Susidaro didžiulis ratas, įjun
giami ir mes. Toks anglų visuomenėn įjun
gimas mums pirmas, kartu ir padrąsinan
tis. Po to šoka 7 grupės, mes antri. Sveiki
nant visus Kepurine, vienai mergaitei iš
krinta kepurė. Pati Lady Scott, išėjus į 
aikštę, pakelia ir paduoda raustančiai šo
kėjai.

Mūsų tautiniai rūbai visus sužavėjo. 
Mes — vienintelė svetimšalių grupė. Iš 
pradžių šokome 4 šokius. Pasisekimas pui
kus. Vėliau arbatėlė, pasivaikščiojimai, 
bet programa vyksta: madų paradas (insti
tutų darbai), loterija, žaidimai ir t. t. Pas
kui sušokame dar 4 šokius. Vyrų didžiau

žiuočiais metu. Tada kariuomenei maitinti 
buvo patiekta net apie 50 statinių sūdytos 
žvėrienos. Vytautas, stengdamasis diplo
matiniu keliu atgauti žemaičius iki pat 
Baltijos jūros, savo laiškuose ir skunduose 
prieš kryžiuočių ordiną nurodydavo, kad 
ši teritorija Lietuvos ūkiui buvo labai 
svarbi medžioklės ir žūklės požiūriu.

Pažymėtina, kad Lietuvos didieji kuni
gaikščiai buvo aistringi medžiotojai. Tokią 
jų medžioklę labai vaizdingai aprašė Ba
lys Sruoga „Giesmėje apie Gediminą“.

„Kartą priešų didžią minią
Iš savų kraštų išginęs,
Linksmas grįžta Gediminas
Atsikvėpt miškuos tėvynės.
Su šauniais kariais savais 
Joja kloniais ir kalnais.
Ir medžioja — miškas braška!
Stirnos, briedžiai, lapės, meškos, — 
Aibės lekiančių žvėrių
Klumpa krenta nuo strėlių.
Skamba liemens ąžuolų
Nuo trimitų, nuo linksmų...“
Legenda pasakoja, kad, bemedžiodamas 

Vilniaus kalneliuose ir kloniuose, Gedimi
nas sapnavo geležinį vilką, kuris staugė ir 
dejavo. Tam tikras žynio aiškinimas buvu
si priežastis įkurti Lietuvos sostinę — Vil
nių. Jo sūnus — šaunus medžiotojas ir ka
rys — Kęstutis, vaikydamasis miškuos 
žvėris, nuklydo į kryžiuočių valdomas sri
tis ir 1361 m. pavasarį netikėtai pateko į 
nelaisvę, bet iš jos tų pačių metų rudenį 
vikriai pabėgo. Vytauto laikais įvairūs pa
sitarimai su Jogaila arba susitikimai su 
užsienio diplomatais vykdavo triukšmingų 
medžioklių metu. Panemuniais prie Sūdu
vos žemių buvo daug Vytauto įtvirtintų pi
lių (Birštono, Nemunaičio ir kt.), kurios 
buvo svarbūs gynybiniai punktai prieš 
kryžiuočius ir žinomos kunigaikščio me
džioklės vietos. O tokių medinių pilių — 
medžioklėms skirtų vietų — buvo įvairio
se krašto srityse.

Kitaip būdavo su valstiečių rengiamo
mis medžioklėmis. Jiems medžioklė ir net 
žvejyba valdovo ar feodalų miškuose, eže
ruose ir upėse buvo griežtai draudžiama. 
Valtiečiai tokiose medžioklėse buvo tik 
varovai ar šauliai arba jiems, pagal atski- 
rus nuostatus, buvo įsakoma primedžioti 
nustatytą kiekį žvėrių ar sužvejoti žuvų 
feodalo dvaro stalui. Savo ūkio poreikiams 
valstiečių žvejyba arba medžioklė buvo 
laikoma brakonieriavimu. Šlėktos nelemto 
šeimininkavimo laikais, XVII-XVIII a. ir 
vėliau, kapitalizmo sąlygomis, medžioklė 
tapo privilegijuotų klasių pramoga. Jos 
buvo rengiamos labai iškilmingos, triukš
mingos ir gausios, trukdavo savaites. Pa
prastai į tokias medžiokles suvažiuodavo 
daug privilegijuotų asmenų su savo dau
gybe šaulių, šunų ir sakalų. Susitaisydavo 
iki kelių šimtų medžiotojų ir varovų. Daž-

sias dėmesys Mikita. Rugučiams sulaukė
me net pagyrimų. Mūsų vardas kyla! Atėjo 
eilė ir mums savo tautinį šokį bendrųjų ei
lėn įjungti. Per garsiakalbius suskamba 
D. Rušino grojamas Suktinis, J. Traškie- 
nė supažindina su šokiu, susidomėjimas 
didelis, ratas pusšimtinis. Programa baigė
si bendrais šokiais, kurių programoje bu
vo net 12. Mrs. Abbey taip puikiai infor
muoja visus šokius, kad ir visai jų nešokę, 
seni ir jauni, puikiai orientuojasi.
Kas mums, jaunimui, patiko, tai kad jau

ni, pusamžiai, seneliai, visi jungiasi ratan, 
visi šoka, juokauja. Amžiaus ir luomų 
skirtumas visai pamirštamas. Taip lietu
vių tarpe nėra.

Esame kviečiami panašiam subuvimui 
lapkričio mėn. Apie tai parašysiu vėliau.

Šią iškylą organizavo B. Balčiūnaitė, ke
lionę apmokėjo Lady Stoddart Scott.

Gryname ore linksmai praleidę laiką, 
dainuodami grįžome namo.

Laikas būtų anglų pavyzdžiu pasekti ir 
mūsų senimui, retkarčiais susijungti su 
jaunimu, tada daugiau karta kartą supras
tų, o kritikos pritrūktų iš visų pusių.

Atžalynietis

STIPENDIJOS LITUANISTIKAI
Leono Venckaus vadovaujamasis Čika

gos Anglijos Lietuvių Klubas įsipareigojo 
skirti tris stipendijas Britanijoje gyvenan
tiems lietuviams, kurie ryžtųsi neakivaiz
diniu būdu studijuoti lituanistikos dalykus 
Pedagoginiame Lituanistikos Institute Či
kagoje.

Lituanistinių dalykų kursas išeinamas 
per trejis metus. Norintieji tuos dalykus 
studijuoti, turėtų būti išėję jau vidurinės 
mokyklos mokslus, nes kitaip būtų gal per 
sunku.

Kas norėtų studijuoti, prašomi kreiptis į 
DBLS Valdybą (1 Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11).

Be kita ko, Anglijos Lietuvių Klubas bū
tų labai patenkintas, jei bent vienas kan
didatas susirastų iš Mančesterio lietuvių 
padangės.

nai jie iš vienų miškų persikeldavo į kitus, 
iš vieno dvaro vykdavo į kitą. Tokioms 
grupinėms medžioklėms organizuoti feo
dalai dvaruose turėjo specialius žmones — 
rezidentus, kurie turėjo rūpintis, kad me
džioklė šauniai praeitų ir kad jos dalyviai 
būtų patenkinti, nenuobodžiautų, būtų 
linksmi ir užimti, o medžioklės pabaigtu
vėse būtinai nusigertų.

Tokias plačiai garsėjusias Lietuvoje feo
dalų rengiamas medžiokles labai vaizdžiai 
aprašė A. Mickevičius knygoje „Ponas Ta
das“.

Didžiojo kunigaikščio medžioklėms ir 
jam priklausantiems miškams tvarkyti bu
vo nemaža pareigūnų. Pagal 1587 m. in
strukciją, svarbiausias ir aukštas šių rei
kalų urėdas buvo vyriausias kunigaikščio 
medžiotojas, kuris tvarkė medžioklių ir 
miškų reikalus, skyrė kitus medžioklių 
tarnautojus ir tikrino jų darbą. Kitas 
svarbus pareigūnas buvo girininkas, val
dęs miškuose gyvenančius valstiečius, pri
žiūrėjęs, kad kunigaikščio miškuose nebū
tų savavališkai medžiojama, kertama me
džių, daroma individualių skynimų, lydi
mų. Plečiantis ir intensyvėjant miškų 
ūkiui, girininkai turėjo tvarkyti girių pre
kybą, rūpintis medžių apdorojimu ir ruo
šimu užsienio rinkoms, jų plukdymu upė
mis. Šie valdininkai stebėjo, kad giriose be 
savininko žinios nebūtų statoma palapinių 
— būdų, kur kokie neklaužados galėjo sa
vavališkai degtis anglių, pelenų, tekintis 
deguto. Girininkai, remdamiesi žvėrių se- 
kikų duomenimis, sudarydavo miškuose 
eiguvas, kurios viena nuo kitos skirdavosi 
žvėrių gausumo procentais. Žemesnė už gi
rininką buvo gausi medžioklės ir miško 
tarnautojų grupė, vadinamieji šokikai, ku
rių priedermė buvo uoliai sekti žvėrių 
migraciją, stebėti ir pranešinėti girininkui 
įvairių žvėrių mėgiamas apsistojimo vie
tas. Jie turėjo prižiūrėti tvarką miškuose, 
galėjo bausti brakonierius. Žvėrių sekikai 
miškuose statėsi šakų palapines, didesnius 
Tęstinius pastatus, kur medžioklės metu 
galėjo laikinai apsistoti medžiotojai. Sa
koma, kad šiuose pastatuose buvo židinių 
pasišildyti arba medžiokliniam kepsniui 
pačirškinti.

Nemažą miško ir medžioklės tarnautojų 
grupę sudarė šauliai, kurie visada daly
vaudavo rengiamose medžioklėse, saugojo 
miškus, prižiūrėjo medžiojamuosius plo
tus.

Gausiausią, su medžiokle susijusių žmo
nių grupę sudarė medžiokliniai valstiečiai, 
kurie tiesiogiai turėjo rūpintis žvėrių glo
ba, auginimu ir jų maitinimu žiemos metu 
ir buvo įpareigoti pagal miško savininko 
pareikalavimą juos gaudyti ir medžioti vi
sais metų laikais, apeiti bičių dreves ir jas 
prižiūrėti. Šie valstiečiai, gyvenę miškų 
skynimų sodybose ar pamiškių kaimuose, 
dažnai dirbo labai siaurose medžioklės 
ūkio šakose. Vieni jų buvo kiaunių, kiškių, 
lapių, voverių medžiotojai, kiti — šernų, 
lokių, treti buvo varovai medžioklėse. At
skiras medžioklinių valstiečių grupes su-
darė bebrininkai, kurie veisė, prižiūrėjo ir 
medžiojo bebrus. Feodalui jie turėjo ati
duoti kas penktą sumedžiotą bebrą ir mo
kėti nemažą specialų mokestį.

Miškų ir žvėrių ūkio tarnautojų dar
bams vietoje tikrinti, kontroliuoti buvo 
dažnai siunčiami revizoriai. Jie apie savo 
išvykas į miškus ir tikrinimus vietoje išsa
miai raportuodavo kunigaikščiui. Tokie 
revizoriai turėjo stebėti viską, kas susiję 
su miškų ir žvėrių ūkiu, tyrinėti galimus 
naujus pelno šaltinius iš miškų ir me
džioklių.

Pagaliau pačių medžioklių organizavi
mu, vykdymu ir medžioklių pabaigtuvių 
rengimu turėjo rūpintis vadinamieji rezi
dentai, kurių buvo kiekviename feodalo 
dvare. Jie tiesiogiai prižiūrėjo šunininkų, 
sakalininkų, ginklininkų, šaulių, taip pat 
girininkų, eigulių, sekikų ir kitų su me
džiokle susijusių žmonių darbą. Reziden
tais būdavo nusigyvenę bajorai arba at
sargos karininkai, pasižymėję organizaci
niais gabumais.

žodžiu, praeityje buvo daugybė parei
gūnų ir žmonių, kurie rūpinosi miškų 
ūkiu, medžioklėmis, žvėrių ir paukščių ap
sauga, jų maitinimu.

Seniau nebuvo nustatinėjami terminai, 
kada ir ką galima medžioti. Feodalai savo 
valdose medžiojo visais metų laikais. Tie
sa, valakų reformos nuostatai pažymėjo, 
kad svetimose žemėse ir dirvose buvo 
draudžiama medžioti nuo „Sekminių šven
čių iki visų javų nuvalymo laukuose“, nes 
medžiotojai nutrypdavo laukus, dirvas ir 
pasėlius. Tuo metu šie draudimai buvo tai
komi grynai klasiniais interesais: apsaugo
ti savo valdas — miškus ir girias, laukus ir 
pievas neištryptas, o ne išsaugoti žvėrių ar 
paukščių giminę gyvą. Tiesa, kunigaikščio 
valdose ir valstybinėse žemėse XVI-XVII 
a. girininkai ir jų žmonės buvo įpareigoti 
daryti žvėrių apskaitą, stebėti juos pora
vimosi metu, pranešti apie užmuštus ar 
nugaišusius žvėris. 1567 m. instrukcija įsa
koma dažnai apjodinėti miškus ir praneši
nėti apie žvėrių padėtį vietose.

Medžioklių metu dalis žvėrių ir paukš
čių buvo sugaunama gyvų. XV-XVII a. ir 
vėliau stambieji feodalai savo dvaruose

buvo įrengę žvėrynus — savotiškus zoolo-
gijos sodus. Tokį žvėryną pirmą kartą mi
ni Prancūzijos diplomatas Ž. Lenua, kuris, 
1414 m. lankydamasis Lietuvoje, matęs jį 
Trakuose. Magnatai Radvilos žvėryną tu
rėjo Vilniuje. Net iki šiol išliko Vilniaus 
priemiesčio pavadinimas „Žvėrynas“. Bir- 
žų-Dubingių Radvilos žvėryną turėjo 
stambiausioje širvenos ežero saloje Bir
žuose.

Lietuvoje buvo taikomi įvairūs medžio
jimo būdai ir naudojamos visokios prie
monės bei įrankiai. Pagal metų laikus ir 
žvėrių rūšis medžiojo raiti (dažniausiai 
kai nebuvo sniego) arba pėsti. Kunigaikš
čio rengiamose medžioklėse dalyvaudavo 
raiteliai. Pėsčiomis medžiodavo žiemą, kai 
gausu sniego. Pagal žvėrių ir paukščių rū
šis buvo skirtingi medžiojimo būdai. XVI 
a. stumbrus medžiodavo apsiginklavę ieti
mis, pėsti, slėpdamiesi už storų medžių. 
Šunys atvydavo stumbrus iki tos vietos, 
kur slėpėsi medžiotojai. Šį seną ir drąsų 
medžioklės būdą įdomiai aprašo Habsbur- 
gų diplomatas ir rašytojas Zigmantas Her
beršteinas (1486-1566 m.) kelionių po Lie
tuvą pastabose. Vilkus medžiodavo raiti, o 
šernus, meškas ir briedžius — pėsti ir rai
ti.

Medžioklėse buvo naudojamos įvairios 
techniškos priemonės ir įrankiai. Žvėris ir 
paukščius užmušdavo strėlėmis, ietimis, 
dviašmeniniais kardais ir daugiausia šau
tuvais. Plačiai buvo taikomos kilpos, tink
lai, bučiai, kretilai — pintinės, gardys-tvo- 
ros, duobės, dėžių pavidalo prispaudžian- 
tys ir užsikertantys spąstai. Žvėrims bei 
paukščiams vilioti būdavo panaudojami 
įvairūs masalai — mėsa, grūdai, daržovės, 
šienas, dobilai. Jau pirmasis Lietuvos sta
tutas, išleistas 1529 m., nurodo, kad griež
tai baudžiami tie, kurie naikins ar išteps 
degutu bei česnaku viliojančias ar medžio
jančius priemones. Medžioklės metu pasi
slėpti iš žaliuojančių šakų buvo sukrauna
mos šėtros arba iš plonos drobės dirbamos 
palapinės.

Be techniškų priemonių, medžioklėse bu
vo naudojami specialiai išdresiruoti šunys 
(bebriniai šunys, sekikai, kurtai, vižlai ir 
kt.). Geri medžiokliniai šunys buvo bran
ginami, labai vertinami. Už gerą veislinę 
kalę atiduodavo net visą palivarką. Pasi
taikydavo net tokių beširdžių feodalų, ku
rie savo dvarų baudžiauninkus mainydavo

Sftaityteįu laibai
PO DAUG METŲ SODYBOJE

Gal ir būtų man gėda prisipažinti, kad 
tik antrą kartą apsilankiau Lietuvių Sody
boje, kai ji buvo nupirkta. Vis buvo tokios 
nepalankios gyvenimo sąlygos. Turėjau 
noro ir pačią Sodybą pamatyti ir susitikti 
vieną kitą pažįstamą.

Nors ir dabar gyvenu toli ir maža ten 
mano mieste yra lietuvių, ne visi ir noro 
turi vykti į Sodybą, bet šiomis Sekminė
mis šiaip taip susikombinavome iš Kette- 
ringo ir iš Corbio. Taigi „nuskridom“ kaip 
ir kiti.

Įdomu buvo po ilgo laiko pamatyti, kaip 
dabar atrodo Sodyba, arba, kaip ji dar va
dinama, antroji mūsų Lietuva, na, ir sene
lių prieglauda. Čia juk gali priseiti ir am
žių užbaigti. Nors dar turim savo pastogę, 
bet negalima žinoti, kas bus ateityje. Argi 
mes žinojom, kad teks taip po svetimus 
kraštus klajoti? Sakoma: „Neišsižadėk tar- 
bos ir lazdos“.

Sodyba jau netokia, kokia buvo, kai ją 
pirmą kartą mačiau. Pastatas iš oro pusės 
atrodo tas pat, nematyti, kad kas būtų at
naujinta. Vidaus nemačiau. Tiesa, aplinkui 
visur matyti, kad pasidarbuota. Tai bus 
vedėjo J. Lūžos pastangos. Taigi, kad So
dyba ne menkėtų, o tobulėtų, to ir linkėti
na, kiek leidžia sąlygos, o svarbiausia — 
finansai. Kai jų yra, tai daug kas galima 
daryti bei planuoti. Laiko, tiesa, jau daug 
prabėgę. Pats J. Lūža prasitarė, kad jau 
14 metų, kaip čia dirbąs. Jei Sekminių per 
metus būtų daugiau, tai ir svariukų būtų 
daugiau.

Šiaip, matyti, viskuo buvo pasirūpinta, 
kad žmonės būtų patenkinti. Atrodo, kad 
nebūtų ko ir reikšti nepasitenkinimą. Ligi 
šiol, teisybė, tik J. Traškienės nepasitenki
nimą ir skaičiau dėl 4 šilingų. Gal kitam 
nebuvo gaila ir 14 svarų. Juokais, žinoma, 
galima būtų priminti, kad nebuvo pasirū
pinta „sanitariniu personalu“ pažeistiems 
ir vienam kitam kritusiam gelbėti. O „ka
riautojų“ buvo nemaža. Vieni „kariavo 
alučiu už Vietnamą“, kiti dar prisiminda
mi tėvynę, na, ir už patį tą mielą putotą 
bokaliuką. Kai paklausiau vieną, ko jis čia

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — pokelis 12 šit.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd..

London, E.2.

į gerus šunis. Medžiokliniams šunims pri-
žiūrėti ir juos mokyti dvaruose buvo pa
skiriami specialūs žmonės — šunininkai. 
Jiems gyventi ir šunims laikyti buvo stato
mi atskiri trobesiai.

Medžioklėse didelę reikšmę turėjo ir dre
siruoti plėšrieji paukščiai — pesliai ir va
nagai, o ypač sakalai, senuose raštuose va
dinami įvairiais vardais. Dresiruoti paukš
čiai buvo skirti sparnuočiams ir smul
kiems miško žvėrims — lapėms, šeškams, 
kiškiams, opšrams (barsukams) ir kt. me
džioti. Lietuvoje buvo labai branginami 
sakalai, kuriuos saugodavo net įstatymai. 
Lietuvos statute nurodoma, kad baudžia
mi tie, kurie išdrasko perinčių sakalų liz
dus, gaudo juos perinčius arba grobsto iš 
lizdų mažus šakaliukus. Iš mažens išdresi
ruoti sakalai tarytum atstodavo šautuvą. 
Medžioklėje juos prižiūrėdavo ir išleisda
vo specialūs žmonės, ant kurių apvyniotų 
audeklu kumščių tupėdavo paleidžiami sa
kalai. Kunigaikščio dvare Vilniuje net 
buvo specialios ir garbingos sakalų užvaiz- 
do-sakalininko pareigos.

Ilgas ir sudėtingas, daug kantrybės rei
kalaujantis buvo sakalų mokymas medžio
ti. Kai kuriuose kunigaikščio ar stambiųjų 
feodalų dvaruose buvo specialios sakalų 
mokyklos-falkonerijos (pvz., Verkiuose 
prie Vilniaus). Ypač garsios jau nuo XIV 
a. buvo sakalų mokyklos Šarkuvos (dabar 
Lesnoje) kaime Kuršių Neringoje, čia šile 
buvo dresiruojami sakalai (vietiniai žmo
nės juos vadino šarkomis, iš čia, gal būt, ir 
vietovės pavadinimas — Šarkuva). Vėliau 
sakalų mokykla buvo ir Rasytėje. Dresi
ruoti sakalai buvo brangiai parduodami į 
įvairius Europos kraštus — į Vokietiją ir 
net Angliją. Senovėje dovanoti išmokytą 
sakalą buvo laikoma didele pagarba, dos
numu. Išmokyti sakalai Lietuvoje medžio
klių metu buvo naudojami net iki XX a. 
pradžios. Tokius sakalus laikydavo specia
liuose trobesiuose arba tvartuose. Pavyz
džiui, Verkių dvare sakalus laikė specia
liai įtaisytoje tvarto pakraigėje.

žodžiu, medžioklė, iš pradžių buvusi 
svarbiu pragyvenimo, apsirūpinimo mais
tu šaltiniu, vėliau tapo feodalų pramoga.

(iš Mokslo ir gyvenimo)

guli, tai atsakė, kad kritęs už Vietnamą. 
Pažeistieji dar galėjo repinėti pusiau ke- 
liaklupsti.

Daugiausia „kovotojų“ buvo palei Žalią
ją girelę. Ten garsiau skambėjo dainos už 
pamaldų giesmes. Tai ir su pažįstamais 
kartais buvo sunku besusikalbėti. O ir pa
žįstamus po tokio ilgio laiko jau buvo sun
ku atpažinti. Jau patys veidai pasikeitę, na, 
ir plaukeliai pamarguliavę taip, kaip ir 
mano. Bet dar turi energijos ir karingumo. 
Per tai ir sunku susikalbėti, kai jie kalba 
tik apie savo karingumą. O gal ir reikia 
mums dabar tokių „kovotojų“. Jei jų ne
būtų, būtumėm apsnūdę, neveiklūs.

J. Liobė

PRŪSIJOS SOSTINĖ
1807-1808 m. Klaipėda buvo oficiali Prū

sijos sostinė. Kai Napoleonas nugalėjo 
Prūsiją, Prūsijos imperatorius Fridrichas 
Vilhelmas III savo sostinę iš Berlyno per
kėlė į Klaipėdą. Imperatorius drauge su 
karaliene Luiza gyveno rotušės rūmuose. 
Rotušės rūmai, smarkiai nukentėję per 
II-jį pasaulinį karą, dabar restauruoti.

BENZINO UPĖS
Vakarų Vokietijos automobilistai pasie

kė savotišką rekordą. Kaip rašo Hambur
go savaitraštis „Zeit“, praėjusiais metais 
jie suvartojo 12,4 mln. tonų benzino, t. y. 
daugiau negu bet kuri kita Vakarų Euro
pos valstybė. Po jos seka Anglija, kurioje 
suvartota 12,3 mln. tonų benzino, Prancū
zija (9,9 mln. t.) ir Italija (7,7 mln. t.).

TURTINGI VISADA DAROSI
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.
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Europos lietuviu kronikų
MCSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 10 
šil. L. Čiudiškis, 10 šil. K. Mickevičius, po 
8 šil. A. Miliūnas, P. Juška ir P. Popika, 
po 3 šil. P. Čeponis, M. Gliaubertas, V. Ze- 
liūga, N. žvirblis, P. Remėza, K. Savonis, 
J. Stankevičius, E. Kaupytė, R. Gustainis 
ir L. Nemeika.

LONDONAS
PAMALDOS UŽ TREMTINIUS

Birželio 15 d., sekmadienį, buvo atna
šaujamos šv. Mišios už lietuvius tremti
nius Sibire.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos atstovas 
D. Britanijai V. Balickas, buvo Amerikos 
lietuvių turistų, jų tarpe prof. A. Kazlas 
su ponia, kurie po pamaldų aplankė klebo
ną.

Paskutiniuoju metu daug Amerikos lie
tuvių užsuka į kleboniją ir sekmadieniais 
į bažnyčią, nes Amerikos lietuviuose Lie
tuvių bažnyčia ir klebonija žinomos, kaip 
tautinis centras Londone.

KUN. H. ŠULCO PAMALDOS
Liepos 13 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, 

jaunasis kunigas salezietis Hermanas Šul
cas Lietuvių bažnyčioje Londone laikys šv. 
Mišias. Prieš Mišias bus procesija su Šv. 
Sakramentu.

Su jaunuoju kunigu kartu atvyksta bu
vęs nottinghamietis kun. M. Burba. Ka
dangi tą dieną bus daugiau svečių kunigų, 
visi tikintieji galės pasinaudoti jų patarna
vimu ir gausiau eiti prie Šv. Komunijos.

Po pamaldų Londono moterys saleziečių 
rėmėjos rengia jaunojo kunigo garbei pie
tus Londono Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje. Londono jaunimas atliks programą. 
Numatantieji dalyvauti pietuose, prašomi 
užsirašyti ir užsimokėti (mokestis 1 sv.) 
pas V. Jurienę Baltic Stores, S. Kasparą 
ar I. Dailidę galimai greičiau.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Pagal išsiuntinėtąjį loterijos traukimo 
lapą buvo 38 arkliai. 4 laimingieji — bilie
tas Nr. 2392 (kuriame nėra nieko užrašy
ta) laimėjo 1 vietą. Tas bilietas, greičiau
sia, parduotas kam nors Leicesteryje. Bi
lietas Nr. 204 (taip pat nieko nėra užrašy
ta, bet ar nebus tik Stoke-on-Trent) —IX 
vietą. Bilietas Nr. 3970 laimėjo (P. Mask- 
vytis, Nottinghame) —III vietą, bilietas 
Nr. 1054 (Pilipavičius iš .Leigh) — IV vie
tą, ant jo bilieto ir nieko nebuvo užrašyta.

Laimingieji premijoms išmokėti prašomi 
atsiųsti bilietus.

S. Kasparas

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Birželio 28 d., šeštadienį, Nottinghamo 
LAS skyriaus valdyba organizuoja ekskur
siją į Manchesteryje ruošiamąjį koncertą.

Išvykstame 3 v.p.p. iš Skill's autobusų 
stoties, kuri yra kitoj pusėj kooperatyvo.

Jaunimo grupės dalyviai ir pensininkai 
vežami nemokamai.

Kelionės kaina 15 šilingų.
LAS Skyriaus Valdyba

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 28 d., 7 vai. vak., Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, Whitefriars Lane, Covent
ry, rengia Joninių, Petrinių ir kitų vardi
nių balių. Šokiams iki 1 vai. ryto gros ži
nomoji E. Dragūno kapela, baras su įvai
riais gėrimais ir užkandžiais veiks iki 
11.45 vai.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

LITHUANIA 700 YEARS

A. Geručio redaguotą anglų kalboje Lie
tuvos istoriją jau galima gauti ir Anglijo
je. Šis didelės vertės leidinys ypatingai tin
ka dovanai angliškai kalbančiam bičiuliui 
ir juo labiau mūsų jaunimui, norinčiam 
pažinti savo tėvų krašto gyvenimą 700 m. 
bėgyje. Knygos kaina 5 sv.

Marija Gimbutas — The Balts — anglų 
kalba istorinis veikalas apie Baltijos žmo
nes ir kraštus. Iliustruota, dailiai išleista, 
280 puslapių knyga. Kaina 3 sv. 3 š. 6 p.

Užsakoma: Dainora, 14, Priory Rd., Kew,
Surrey.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

STOVYKLAI ARTĖJANT
Neužilgo Anglijos - Vokietijos Rajonų 

skautai ir skautės vyksime į Sodybą — ra
jono 20 jubiliejinę stovyklą.

Praktika rodo, kad stovyklos pasiseki
mas priklauso nuo stovyklautojų nusiteiki
mo, susiklausymo, pasiruošimo ir oro. Dėl 
to labai svarbu, kaip visi dalyviai pasiruo
šia laužams, ką pasiima išvykdami į Sody
bos miškus.

Skautai ir skautės, be abejo, bus viskam 
pasiruošę, tačiau kai ką norėčiau priminti 
tiems, kurie pirmą kartą atvyksta. Pirmoji 
pareiga turėti pilną skautišką uniformą su 
visais skautiškais ženklais, kuprinę daik
tams susidėti, tinkamą stovyklauti lovelę 
ar orinę lovą (Li-Lo), brezento gabalą pa
sitiesti žemėje miegamajam maišui, porą 
šiltų antklodžių, būtinai lietpaltį, guminius 
batus, šiaip tinkamus batus, sportinius ba
tus, šiltą megztinį, ilgas ir trumpas kelnes, 
apatinius ir viršutinius marškinius pasi
keisti, sporto kelnaites, prausimosi ir val
gymo įrankius, užrašų knygutę, pieštuką ir 
kitų smulkių dalykėlių savo nuožiūra.

Nepatartina apsikrauti nereikalingais 
drabužiais, nes miške nebus progų dėvėti. 
Visi stovyklautojai atvyksta jau unifor
muoti.

Pageidautina, kad muzikantai pasiimtų 
savo muzikos instrumentus — gitaras, 
akordeonus ir t. t. Turint galvoje dėmesį 
vakariniams laužams, kiekvienas vienetas 
turėtų iš anksto pasiruošti keletui pasiro
dymų, išmokti eilėraščių, dainų, šūkių.

Svarbiausias stovyklos įvykis — uždary
mo iškilmės ir didysis atsisveikinimo lau
žas, kuriame visuomet dalyvauja gausiai 
organizacijų atstovų, svečių, rėmėjų, tėve
lių ir net kitataučių skautų atstovų. Šioje 
stovykloje tikimasi turėti iš Amerikos ir 
Vokietijos svečių.

Budėkime.
s. J. Maslauskas 

Rajono Vadas

AUKOS SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLAI

M. Tirevičienė iš Derbio 1 sv., A. Šleikus 
iš Sowerby 1 sv., DBLS Londono Centrinis 
Skyrius 5 sv., Stok-on-Trento lietuviai per 
B. Puodžiūnienę 3 sv. 12 šil., Wolverhamp- 
tono lietuviai per E. Kaminskienę 6 sv. 6 
šil., DBLS Ketteringo Skyrius per A. Na
vicką 8 sv. 10 šil.

Aukotojams ir rinkėjams reiškiama nuo
širdi skautiška padėka. Ypatinga padėka 
Ketteringo mieliems pensininkams, kurie 
atkreipė dėmesį į jaunimo veiklą.

s. J. Maslauskas 
LLS Anglijos Rajono Vadas

PADĖKA
Širdingai dėkoju Manchesterio skau- 

tams-ėms už suruoštas išleistuves ir dova
nas, man ir mano broliams išvykstant į 
Kanadą; L. S. S. Anglijos Rajonui ir skau- 
tų-čių tėvams už gražias dovanas.

Ačiū taip pat p. p. Damauskams, p. p. 
Lipkevičiams, p. Skryp, p. Zinkienei ir se
sėms Nijolei ir Kristinai už asmeniškas do
vanas.

Ilgai prisiminsiu jus ir tikiuosi, kad 
Manchesterio skautai ir toliau tęs savo 
darbą.

Visiems skautiškas ačiū!
vyr. sk. vyr. si. Irena Jakubaitytė

S P O R T A S

Lietuviai krepšininkai gražiai pasirodė 
prieš Wolverhamptono anglų sudėtinę ko
mandą, kurioje žaidė „Vilties“ ir C.B. Smi- 
tho žaidėjai.

Nors lietuviai ir pralaimėjo penkiais taš
kais (47:42), bet būdami tik penki, įstengė 
pačioje pabaigoje pagreitinti žaidimą ir 
prispaudė varžovą. Už lietuvius žaidė Br. 
Viliūnas, U. Manga, P. Petkevičius, V. Ban
doms ir V. Kelmistraitis. Labai gerai žai
dė visi. Br. Viliūnas, nors ir nesitrenira- 
vęs, mėtė tiksliai. P. Petkevičius ir V. Ban
doms padarę tokią pažangą, kad varžovai 
turėjo juos nuolatos dengti ir stebėti. O 
senasis vilkas Manga žaidė su tokiu entu
ziazmu, kad, rodos, būtų ne daugiau kaip 
40 metų, o tik per 20 metų amžiaus. Labai 
gražiai jie bendradarbiavo su kitu senu 
vilku — V. Kelmistraičiu, kuris irgi savo 
metimais pajėgė varžovus erzinti...

Ši lietuvių komanda žada sužaisti dar 
daugiau rungtynių prieš kitus klubus Wol- 
verhamptone ir pasiruošę aplankyti kitus 
lietuvių klubus. Suinteresuoti kviečiami 
burtis apie „Vilties" klubą.

Gaila, kad daugiau lietuvių nerodo susi
domėjimo krepšiniu, o yra daug jaunų ir 
gerų sportininkų. Būtų gera, jei jie prisi
dėtų, tai galėtume išstatyti lietuvių ko
mandą lygoje kitais metais. Suinteresuo
tieji prašom užsirašyti Klubo valdyboje ar 
pas P. Petkevičių ar V. Bandonį.

V. K.

DERBY
LIETUVIŠKAS ADOMO VENSKAUS 

KAPAS
Derbio lietuvių koloniją vėl ištiko ne

laimė, kurios tikrai niekas nesitikėjo. Bir
želio 11d. staiga širdies smūgiu mirė a. a. 
Adomas Venskus. Palaidotas birželio 17 d. 
lietuvių kapinėse.

Velionis, palyginti, dar buvo nesenas — 
vos 68 m. amžiaus, buvo dar visai stiprus 
ir pajėgus. A. a. Venskus, kaip ir daugelis 
mūsų, į Angliją atvažiavo 1947 m. Iš pra
džių dirbo Mansfielde, vėliau persikėlė į 
Sheffieldą, kur išgyveno ilgesnį laiką. Ten 
begyvendamas,, išsirūpino iš Lietuvos savo 
žmonų ir sūnų ir pagaliau marčią.

Scheffielde gyvendamas, įsigijo lietuvių 
pasitikėjimą, susirado daug draugų, kurie 
jį mylėjo ir gerbė, nes jis buvo ramaus ir 
nuoširdaus būdo. Iš Sheffieldo į Derbį per
sikėlė dar tik pernai ir čia išgyveno vos 
apie metus. Derbyje mažai dar ką tepaži
nojo iš vietinių lietuvių, bet tie denbiškiai, 
kurie velionį pažinojo, pastebėjo jo gerą ir 
draugiškų būdų bei nuoširdumų.

A. a. Venskus visuomet dalyvaudavo 
įvairiuose vietos Skyriaus parengimuose ir 
kiek galėdamas rėmė kiekvieną. Savo me
tu priklausė DBLS Sheffieldo Skyriui, vė
liau Londono Centriniam.

Palydėti jo į paskutinę kelionę suvažiavo 
daugiau kaip 70 žmonių. Laidotuvėse daly
vavo beveik visi Sheffieldo lietuviai, taip 
pat dar iš Londono, Bradfordo, Coventrio, 
Burtono ir didesnioji dalis derbiškių. 
Karstą puošė 27 vainikai bei gėlių puokš
tės, o jų buvo net ir iš Vokietijos. Taigi 
karstas skendo žalumynuose. Lietuvių il
goka vilkstinė iš namų pajudėjo į kapines, 
Kur vietos koplytėlėje lietuvių liuteronų 
kun. Aldonis Putcė atliko gedulingas reli
gines apeigas. Paskui vykstama į lietuviš
kų kapų kampelį, kur kun. A. Putcei su
kalbėjus maldą, a. a. A. Venskus buvo pa
laidotas amžinoj poilsio vietoj. Tai jau 
antras kapas šiame lietuviškų kapų kam
pelyje.

Iš kapinių buvo vykstama į „Grand 
Stand" viešbutį, kur visi buvo pavaišinti 
šilta arbatėle ir skaniais sumuštiniais.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Oną. 
sūnų Joną ir marčią Ireną, be to, daug liū
dinčių gerų draugų. Mes visi liūdime, ne
tekę gero ir brangaus tautiečio. Sudieu, 
brangus tautieti, tegul lengva bus tau ši 
svetima šalelė.

J. Levinskas

HALIFAX

ANTRASIS LIETUVIŲ FONDO NARYS
Bendruomenės Valdybos p-kui S. Kas

parui lankantis Mančesteryje, Antanas 
Šleikus iš Sowerby Bridge, York's, įmokė
jo šimto dolerių įnašą (40 svarų) Lietuvių 
Fondui. Taigi jis bus antrasis Lietuvių 
Fondo narys iš D. Britanijos. Pirmasis yra 
Mančesterio L. V. S. „Ramovė“, kuri jau 
gana senokai yra įmokėjusi savo įnašą.

Kas norėtų pasidaryti Lietuvių Fondo 
nariais, Bendruomenės Valdyba mielai pa
sitarnaus persiųsdama pinigus į centrą, 
kuris yra Čikagoje.

D. B. L. B-nės Valdybos P-kas

MANCHESTERIS
ŽIVILĖS IR MAIRONIO DRAUGOVIŲ

METINĖS
Birželio 7-ji Mančesteryje praėjo šven

tiška nuotaika, nes beveik visoje Anglijoje 
sakoma, kad tame mieste visuomet lyja. 
Bet šį kartų saulutė, iškilusi iš ryto miglos, 
skaisčiais bei karštais spinduliais sveikino 
Živilės bei Maironio draugovių skautus ir 
skautes, besirengiančius vykti į savo drau
govių 7 metų sukaktuves.

Popiečiu pradėjo rinktis į savo Socialinį 
klubą paties Mančesterio lietuviai. Bet 
tuoj pamatėme, kad jame buriasi jau ir 
lietuviai iš Birminghamo, Londono, Bolto- 
no, Rochdalės, Halifakso, o derbiečiai at
bildėjo didžiuliu autobusu, kuriam vado
vavo J. Levinskas.

Buvo gauta žinia, kad nottinghamiečiai 
irgi išvažiavo autobusu, bet jis sugriuvo, 
o kito nebebuvo galima gauti.
Kadangi oras buvo gražus, o svečių daug, 

tai draugovių vadovybė pasisiūlė minėji
mo sueigą pravesti gražioje klubo aikštėje, 
kur aplink auga obelys ir kriaušės.

Sueigų atidarė Maironio d-vės draugi
ninkas ir Rajono vietininkas A. Jakimavi
čius, supažindindamas su draugovių veik
la. Draugovių nariai kviečiami vėliavų pa
gerbti. Atnešamos draugovių vėliavos, o 
jų viduryje Lietuvos vėliava. Skaitomi įsa
kymai. Duoda įžodį —- jaunojo skauto — 
Jonas Bružas, skaučių Ona Lipkevičiūtė, 
Anna Kutkutė, Rita Jaloveckaitė, Rosita 
Bernatavičiūtė, paukštyčių Alytė Lipkevi
čiūtė ir sesutės Verutė ir Felomena Valiu
kevičiūtės. Kaklaraiščius užriša Rajono 
vadas J. Maslauskas ir vadeivė Gajutė Val- 
terytė.

Po įžodžio įvykta Živilės d-vės pareigų 
perdavimo ceremonijos, kurias atliko Ra
jono vadeivė G. Valterytė, buvusi draugo
vės draugininke Irena Jakubaitytė išvyks
ta į Kanadą. Draugininkės pareigas peri
ma Nijolė Kutkutė, jos adjutante — Kris-

KONCERTAS

Sol. V. Gasperienė
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 

birželio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hali salėje rengia

KONCERTĄ.
Programų išpildys mūsų žinomosios 

solistės V. Gasperienė, V. Galbuogytė ir 
baleto šokėja J. Vainoriūtė.

Kadangi šios rūšies kultūriniai parengi
mai mūsų gyvenime yra tikra retenybė, 
maloniai kviečiame visus iš arti ir toli pa
sinaudoti šia proga ir savo gausiu dalyva
vimu paskatinti mūsų mieląsias koncerto 
išpildytojas ir toliau tęsti lietuviškų kul
tūrinį darbų savo pasirinktoje srityje.

Koncertas bus pradėtas punktualiai, to
dėl svečiai prašomi nesivėluoti.

Po programos veiks puikus bufetas ir 
bus šokiai ligi 11 valandos.

Salė iš miesto centro, iš Cannon Street, 
pasiekiama šiais autobusais; 4, 35, 59, 60, 
62 ir 81. Važiuoti ligi Derby Street.

Skyriaus Valdyba

Baleto šokėja J. Vainoriūtė 
*★*★★★*****★*•★★*★★★★★★*★*★★★★**★********★***★*★*★★★*★★*★****
tina Lipkevičiūtė. Į paskiltininkės laipsnį 
pakeliama Vida Barauskaitė, į vyresnio
sios skiltininkės laipsnį — Irena Jakubai
tytė.

Toliau vadovavimą sueigai perima Ra
jono vadas J. Maslauskas ir praveda atsi
sveikinimą su išvykstančia V. Jakubaičio 
šeima. Atsisveikinimo žodį taria Rajono 
vadas J. Maslauskas, padėkodamas bičiu
liui ir skautiško darbo rėmėjui V. Jakubai- 
čiui ir poniai, ir įteikia dovaną. S. Kaspa
ras, DBLB valdybos p-kas, apgailestavo, 
kad išvažiuoja labai veikli buvusi Jauni
mo Kongreso dalyvė Irena Jakubaitytė. 
Klubo p-kas V. Kupstys išreiškė išvažiuo
jantiems padėką už nuoširdų darbą Man
česteryje, palinkėdamas, kad naujoje vie
toje sektųsi dar geriau. Gilma Zinkuvienė 
atsisveikindama skaučių vardu įteikė do
vanų Irenai Jakubaitytei, Tėvų komiteto 
vardu — V. Lipkevičius. Maironio d-vės 
draugininkas A. Jakimavičius įteikia drau
govės dovanas Antanui ir Vytui Jakubai- 
čiams sueigai pasibaigus.

Živilės draugovės skautės sužavi svečius 
savo dainomis.

Tėvų komitetas surengė Jakubaičiams 
išleistuvių vakarienę. Pradėdamas vakarie
nę, Tėvų komiteto p-kas A. Bernatavičius 
supaždindina su Jakubaičių šeimos veikla 
skautuose. Besivaišinant dar kalba O. Ra
monienė Mančesterio moterų vardu ii' įtei
kia moterų dovanų. DBLS Derbio skyriaus 
p-kas Levinskas linki, kad naujoje vieto
je ir naujame versle tabakas augtų gerai. 
V. Lipkevičius parodo tą tėvų komiteto do
vanų, kuri buvo įteikta sueigos metu. Tai 
medžio drožinys, vaizduojąs vargo mokyk
lą. Išdrožė dail. K. Steponavičius. Klubo 
p-kas V. Kupstys nurodo, kad per 29 metų 
negirdėjom kalbant V. Jakubaičio, ir kvie
čia jį šiame paskutiniame suėjime tarti žo
dį. V. Jakubaitis reiškia savo susijaudini
mą, kad po tiek bendro gyvenimo metų 
tenka išsiskirti, bet juk čia, sako, ne Lie
tuva, kiekvienas bando kaip geriau įsikur
ti. tad ir jo šeima to siekia.

Išleistuvės su šeimyniškais pokalbiais 
užsitęsė gana ilgai. S. Kasparas

DBLB PIRMININKAS MANČESTERYJE

Birželio 7-8 d. d. DBLB p-kas S. Kaspa
ras lankė Mančesterio lietuvius. Birželio 
7 d. jis dalyvavo skautų Maironio ir Živilės 
draugovių 7 metų sukakties sueigoje ir V. 
Jakubaičio šeimos išleistuvėse.

Mančesterio klubo sekretorius Jonas Mi- 
laknis aprodė jam klubą, klubo p-kas V.

Kupstys supažindina su klubo ir L. V. S. 
„Ramovėnų“ veikla.

Birželio 8 d. buvo aplankytos Mostono 
kapinės. į jas lydėjo klubo sekretorius J. 
Milaknis, DBLS skyriaus p-kas A. Jalo- 
veckas. Apžiūrėtos kapinės, aplankytas 
Onos Kairiūkštienės kapas. Savo mašina 
pasitarnavo Albinas Remeikis.

Lankymosi metu išgirsta daug pageida
vimų, kurie bus svarstomi DBLB Valdy
boje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
NOTTINGHAM — birželio 29 d., 11.15 v., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — liepos 6 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
COVENTRY — liepos 13 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.
BRADFORD — liepos 6 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 13 d., J2.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 20 d., 12.30 vai.
MANCHESTER. — birželio 29 d., 11 vai.
ECCLES — liepos 13 d., 12.15 vai.

KAS GALĖTŲ PAGLOBOTI?
Liepos 19 d. į Britaniją atvažiuoja dides

nis lietuvių skautų būrys iš Vokietijos.
Jie dalyvaus liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 

įvykstančioje skautų stovykloje, bet prieš 
tai norėtų susipažinti su šiuo kraštu ir jo 
miestais, susieiti su lietuviais. Todėl rei
kia, kad juos iki stovyklos kas nors pri
glaustų ir paglobotų.

Jeigu susirastų lietuvių šeinių, kurios su
tiktų pasiimti pagloboti bent po vieną jau
nųjų svečių ar viešnių, prašom skubiai 
pranešti Rajono Vadui .1. Maslauskui (7 
The Crescent. Mayfield. Nr. Ashbourne, 
Derbyshire) arba Lietuvių Namams (1 
Ladbroke Gardens, London. W.ll).
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