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Abejingas
Kad ir šimtas tūkstančių jau esą Lietu

voj įrašytų į komunistų partiją, partijos 
vadų galvosūkiams dėmesio dabar lyg net 
mažiau bebūtų rodoma, negu prieš 30 me
tų, kai komunistų Lietuvoj tebuvo vos ke
letas ar keliolika šimtų. Dabartinių komu
nistų — ar tik iš reikalo partijon įsirašiu
sių — abejingumą liudija ir liepos 9 d. Vil
niaus laikraščiuose, ypač Tiesoj, skelbia
mieji pranešimai apie įvairiose Lietuvos 
vietose sušauktus komunistų aktyvo, t. y. 
pareigūnų bei pareigūnėlių susirinkimus ir 
tų susirinkimų vardu skelbiamąsias reak
cijas į papasakojimus apie neseniai Mask
voj buvusią tarptautinę komunistų konfe
renciją.

„Karštas, vieningas pritarimas“, skelbia 
Tiesos redaktorių pridėtoji antraštė, tačiau 
tas „karštumas“ tik redakcijoj įspraustas. 
Po ta antrašte sudėtuose pranešimuose ne 
tik nėra jokio karščio, bet greičiau dvelkia 
šaltai sustingęs abejingumas.

Pastebėtina, kad tiems aktyvistams pa
diktuotose rezoliucijose net nekalbama 
apie Maskvos konferencijos nutarimą, o 
tik ištariamas pritarimas rusų kompartijos 
delegacijos linijai toj konferencijoj. Bet 
nematyt, kad aktyvui būtų aišku, kokia ta 
rusų ir kitokia kitų būtų linija toj konfe
rencijoj, nes, sprendžiant iš korespondentų 
pranešimų, rezoliucijose buvo skubama 
nukreipti kalbą nuo konferencijos ir kal
bėti apie kasdieniškesnius dalykus.

Iš Alytaus, pavyzdžiui, rašoma, kad ak
tyvistai urmu pritaria viskam, kas daroma 
Maskvoj, o patys skuba tvirtinti nesigailė
sią jėgų įvykdyti penkmečio planui...

Iš Skuodo — padarysią viską, kad būtų 
įgyvendinti darbo planai, ir darbo pergalė
mis pasitiksią didįjį Lenino jubiliejų...

Iš Kretingos — dirbsią vardan taikos ir,

Septynios DIENOS
JAV kaltos

Sovietų krašto apsaugos ministeris marš. 
Grečka pakaltino JAV už tarptautinį įtem
pimą. Tačiau sovietinės karinės pajėgos 
esančios pasiruošusios atremti bet kurį sa
vų sienų pažeidimą.

Pagal jį, JAV vadovaujamas imperializ
mas vis didinąs ginklavimosi lenktynes. 
Agresija esanti vykdoma Vietname, kari
nėmis provokacijomis verčiąsi Izraelio 
kraštutinieji prieš arabų tautas, V. Vokie
tijos militaristai esą kupini pavojingų už
simojimų.

Maoriai kalti
N. Zelandijos parlamentui pateiktas 

svarstyti klausimas, kaip sutvarkyti čia
buvių — maorių nusikaltimų reikalą.

Maorių nusikaltimų skaičius esąs dabar 
proporcingai penkis kartus didesnis negu 
kitų gyventojų.

Britai kaltinami išdavimu
Kairieji Vakarų Vokietijos studentai 

reiškia nepasitenkinimą, kad britų lėktu
vai iš Vakarų Berlyno atgabeno septynis 
dezertyravusius vokiečių armijos karius.

Nepatenkintieji pasiryžę karingai pasi
reikšti prieš britų konsularines įstaigas.

Skundas dėl traukinių
Čekoslovakijos „Rude Pravo“ laikrašty

je sovietinis pareigūnas skundžiasi, kad 
10.000 vagonų stovi prie Sov. Sąjungos sie
nos tušti, nors iš tikro laukiama, kad jie 
būtų pakrauti geležies rūda, mėsa ir ang
limi.

Anatolijus Kuznecovas
Atvažiavęs 2 savaitėms į Britaniją, iš sa

vo globėjų pabėgo ir prieglobsčio pasipra
šė rusų rašytojas Anatolijus Kuznecovas, 
už du paskutiniuosius savo romanus kriti
kuotas, kad reiškiąs simpatijas žydams ir 
vien kritiškai žiūrįs į sovietinį gyvenimą, 
tačiau neseniai buvo paskirtas j „Junost“, 
žurnalo redakcinį kolektyvą. Jam leista 
pasilikti.

A. Kuznecovas bus bene pats svariausias 
sovietų pilietis iš tų, kurie ligi šiol yra 
pasirinkę pabėgėlio padėtį Britanijoje.

Humphrey ateitis
Buvęs JAV viceprezidentas ir varžęsis 

su Niksonu dėl prezidento vietos Humph
rey žada kandidatuoti j senatą, o jei bus 
išrinktas, statyti savo kandidatūrą į prezi
dentus 1972 m.

Kai senatorius Kennedys dėl nelaimės 
su automobiliu ir merginos mirties jame 
sudarė nekokią nuomonę apie save ir. grei
čiausia, nebesiryš kandidatuoti į preziden
tus, Humphrey gali būti pats rimčiausias 
demokratų kandidatas.

pritarimas
stiprindami pasaulinę (!) socialistinę siste
mą, prisidėsią prie garbingojo Lenino ju
biliejaus sutikimo...

Iš Rokiškio — gerinsią ideologinį darbą, 
sutelksią jėgų pirma laiko įvykdyti penk
mečio užduotims ir įsipareigojimams, skir
tiems V. Lenino gimimo šimtosioms meti
nėms...

Tokie korespondentų suregzti trafaretai 
rodo, kad papasakojimai apie tarptautinę 
komunistų konferenciją mažesniųjų Lietu
vos miestų partiniam aktyvui jei ir buvo 
pro vieną ausį įėję, tai pro kitą bematant 
išėjo, todėl nuo tos konferencijos vertini
mo teko atsikratyti paprastai: „viskam 
pritariam, ir palikit mus ramybėj!“ O už
maskuoti tam nesidomėjimui aukštąja po
litika visi ne tiek vieningai, kiek vienodai 
nukreipė kalbą į... penkmečio uždavinius 
Lenino jubiliejaus garbei. Jau antri metai, 
kaip kalbeles apie Lenino jubiliejų atkal
bėti kiekvienas partijos aktyvistas moka 
ir žino, kad tai kalbėdamas mažiausiai su
sidurs su pavojum ką nors „ne taip“ pasa
kyt... Net ir partijos žurnalistai, registruo
dami iš viršaus užsakytus lojalumo pareiš
kimus, atpasakoja juos lyg atgalia ranka 
tą formalumą atstumdami ii- mielai pasi
tenkindami vietinių penkmečio planų ir 
rengimosi Lenino jubiliejui trafaretiniu 
paminėjimu... (Elta)

DOLERIAI VLIKUI

Amerikos Lietuvių Taryba šiais metais 
jau įmokėjo Vlikui 10.000 dolerių.

Tokią sumą iš Tarybos Vilkas gavęs ir 
praeitais metais.

Nuostoliai lėktuvais
Amerikiečiai Vietnamo kare yra netekę 

5. 666 lėktuvų. Jų vertė būtų bent 3 mili
jardai dolerių.

2.545 sunaikino priešas, 3.121 atsitikti
nai sudužo.

Ties Pietų Vietnamu buvo pašauti 1.241 
helikopteriai, ties Šiaurės Vietnamu 10, o 
atsitiktinai sudužo 1.627.

Ginklai JAV
Specialios komisijos duomenimis, JAV 

piliečių rankose yra apie 90 mil. šaunamų
jų ginklų. Per metus dėl nelaimingų atsiti
kimų su ginklais žūna apie 2.900 amerikie
čių ir sužeidžiama apie 20.000. Praeitais 
metais nužudymų JAV buvo 12.781, ir 65 
procentai tų nužudymų atlikta šaunamai
siais ginklais. Trečdalį apiplėšimų įvykdo 
ginkluoti.

Nužudymų JAV būna 38 kartus tiek, 
kaip Anglijoje, o ginkluotų apiplėšimų 60 
kartų.

Krizė Italijoje
Italija nepajėgia sudaryti naujos vyriau

sybės. Kol kas senoji Rumoro vyriausybė 
eina savo pareigas.

Partijos nesutaria dėl koalicijos. Socia
listai nelinkę įeiti į naują vyriausybę. Dėl 
to plačiai svarstomas klausimas, ar nebū
tų prasmės įleisti į vyriausybę komunistų, 
kurie yra surinkę ketvirtadalį balsų rinki
muose.

Vokiečiai rūpinasi
Vakarų Vokietijos parlamente aiškintasi 

dėl bakteriologinių ir cheminių ginklų, ku
rių, kaip tikimasi, turi amerikiečiai ir Vo
kietijoje.

Prieita išvados, kad amerikiečiai turi tei
sę tokius ginklus laikyti ir Vokietijoje, ka
dangi kita pusė jų turi. Bet rūpinamasi 
tik tuo, kad tokie ginklai būtų saugiai lai
komi.

Partijos veiks sutartinai
Graikijos Vidurio sąjunga ir Tautinė ra

dikalų sąjunga pasirašė susitarimą bend
radarbiauti, kad būtų nuverstas dabartinis 
pulkininkų režimas. Tada jos sudarytų 
koalicinę vyriausybę.

Prieš pulkininkų revoliuciją abi tos par
tijos rinkimuose buvo surinkusios daugiau 
kaip 80 procentų balsų.

Popiežius Afrikoje
Popiežius Paulius VI nuvažiavo į Ugan

dą.
Ten sutiktas minių ir valstybininkų ir 

iš kitų Afrikos kraštų, popiežius tarėsi su 
vyskupais, bet jam ypač rūpi taikos Nige
rijoje reikalas.

NAUJIEJI CARAI PASAULIS APLINK MUS
„Naujieji carai — visų tautybių Sovietų 

Sąjungoj bendras priešas"... Taip pavadin
tas straipsnis yra ne kokiame rytinės Eu
ropos egzilų laikraštyje, o kraštutiniausių 
komunistų žurnale, būtent, Peking Review 
(Nr. 27. 1969 m. liepos 4). Tai kinų komu
nistų pačiame Pekine leidžiamas politinės 
propagandos žurnalas, išeinąs anglų, pran
cūzų, ispanų, japonų ir vokiečių kalbomis.

Straipsnyje primenama, kad apie pusė 
Sovietų Sąjungos aprėptų gyventojų yra, 
kaip sako, „mažuminės tautybės“.

Tvirtina, jog visos tos tautos naujųjų 
Kremliaus „carų" tiek persekiojamos, kad 
jau imančios netekti kantrybės. Ta prasme 
yra užsiminimas ir apie Lietuvą. Būtent:

„Pastaraisiais metais tautinės mažumos 
Baltijos pakraščio sąjunginėse respubliko
se, tokiose kaip Lietuva ir Estija, buvo su
organizavusios įvairių susirinkimų ir iš
leidusios leidinių, griežtai protestuojančių 
prieš išsigimusios sovietinių revizionistų 
klikos fašistinį valdymą“...

Lietuva ir Estija prieš Maskvą protes
tuojančiųjų tarpe šį kartą minima, grei
čiausia. todėl, kad iš ten kaip tik buvo kilę 
protesto memorandumai: Estijos (ar Esti
joj gyvenančių) „technokratų" vardu pasi
rašytasis ir Lietuvos žydų. Todėl ir kalba
ma apie „tautines mažumas sąjunginėse 
respublikose“. Kitu atveju Pekino komu
nistai nesivaržė vadinti Baltijos kraštus 
stačiai naujųjų Kremliaus „carų“ paverg
tomis kolonijomis... Kiekvienu atveju, Pe
kino komunistai ėmėsi uoliai užtarti visus. 
Sako:

„Nauji Sovietijos carai revizionistai, ku
rie negirdėtai persekiojo visų tautybių 
žmones Sovietų Sąjungoj, turi drąsos sa
kytis, kad jokia tautybė nesanti skriau- 
dž.ama ir kad visos tautybės Sovietų Są
jungoj esančios „lygios“. Kruvini faktai 
atskleidė tos išsigimėlių bandos melą ir 
nuplėšė figos lapą nuo visų tautų „drau
gystės“ ir „lygybės“ Sovietų Sąjungoj ir 
visiškai iškėlė aikštėn jų kėslus, kaip visų 
Sovietų Sąjungos tautybių žmonių skerdi
kų... naujieji carai šaukia į „nenumaldo
mą kovą“ prieš „nacionalizmą“. Tai tik 
akių dūmimas. Ką jie vadina „nacionaliz
mu“, yra teisėti Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų reikalavimai ir jų kova prieš nau
juosius sovietinius revizionistinius ca
rus...“ (Elta)

STOVYKLOS ATIDARYMAS
XX-ji Anglijos Rajono skautų vasaros 

stovykla, kurioje dalyvauja ir Vokietijos 
Rajonas, iškilmingai atidaryta liepos 27 d„ 
sekmadienį.

Į atidarymo iškilmes atvyko iš JAV kun. 
A. Saulaitis, SJ, ir A. Zaparackas. Pirmą
sias pamaldas stovykloje atlaikė kun. A. 
Saulaitis, asistuojamas kun. V. Šarkos.

Popietinėmis valandomis stovyklą ap
lankė R. Aukštakalnytė iš JAV ir kanadie
tis V. Ignaitis su dukrelėmis, o taip pat 
nuolat JAV gyvenantieji inž. A. Vilčinskas 
ir A. Grikinaitė.

Stovyklauja apie 100 skautų ir jų vadų.
S. Kasparas

KONGRESE IŠ LIETUVOS
Liepos 27 — rugpiūčio 2 dienomis Lon

done vyko XIX Tarptautinis psichologų 
kongresas, kuriame dalyvavo apie 2.000 tos 
srities mokslininkų.

Apie 40 asmenų sudarančioje Sov. Są
jungos delegacijoje dalyvavo ir du lietu
viai: Vilniaus universiteto pedagogikos ir 
psichologijos katedros vedėjas doc. Alfon
sas Gučas ir Vilniaus pedagoginio institu
to psichologijos katedros doc. Algirdas 
Penkauskas.

Doc. A. Gučas kongrese skaitė savo su E. 
Rimkute paruoštąjį pranešimą „Vizualinio 
ieškojimo psichologinės analizės klausi
mu".

A. a. JONUI KUTKUI 
tragiškai mirus, dideliame liūdesy 

pasilikusius žmoną, dukras Nijolę, Anną, 
Dorą ir sūnelį Andrių giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
E. V. Jakubaičių šeima. Kanada

A. a. IEVAI REKŠČICNIENEI mirus, 
josios dukteris, žentus ir p. Alytę, 

p.p. V. Strakšio ir B. Urbanavičiaus 
šeimas, liūdesio valandoje giliai užjaučia

PLB Derby Lietuvių Klubas

Dėl a. a. KAZIO GUGO mirties Lietuvoje 
iš gilumos širdies reiškiu užuojautą jo 

broliui Povilui Gugui Bedforde.

Kazys Plūkas

MAINAI KALINIAIS

Britanija darė didelį spaudimą, kad bū
tų paleistas Maskvon nuvažiavęs, ten į 
saugumo rankas patekęs ir penkerius me
tus kalėti gavęs mokytojas Brooke. Tą 
spaudimą vykdė vyriausybė ir spauda. Jei
gu tik krustelėdavo tuo reikalu kuris nors 
pareigūnas ar Brooke žmona ar ateidavo 
kokia žinelė, visa tai būtinai surasdavo pa
kankamai vietos laikraščiuose ar televizi
joje. Toks domėjimasis bėdon pakliuvusiu 
savo piliečiu, be abejo, gali tik pasigėrėji
mą kelti. Štai kaip reikia rūpintis žmo
gum! Gali būti, kad pačios Britanijos viduj 
yra nemaža žmonių, kuriems būtų reika
linga rūpestį parodyti, bet. matote, kai to 
žmogaus reikalai susipainioja kur nors 
svetur, tai jis neužmirštamas.

Dabar Brooke jau paleistas ir grįžo na
mo ir turės skubėti rašyti savo atsimini
mus. už kuriuos jis gaus gražius pinigus, 
nes jo reikalas per tuos daugiau kaip ket
vertų metų buvo labai išpopuliarintas ir 
dėl to visi nori sužinoti, ką jis išgyveno. 
Jeigu reikėtų pagyrimo tam kraštui, kurio 
pilietis jis yra. tai štai ir vėl: žmogus, iš
gyvenęs sunkų režimą keletą metų, pasida
rys turtingas, jei tik stovyklos nebus ne
atitaisomai sugriovusios sveikatos, jei tais 
turtais jis galės pasinaudoti.

Kitas dalykas — tasai mainų žmonėmis 
biznis. Tiesa, žmonės iš vergijos ar nelais
vės išpirkinėjami nuo senų senovės, taigi 
nieko čia nauja. Jeigu kas gali dominti, 
tai gal mainų nelygybė. Už Brooke spalio 
mėn. bus paleisti Britanijos kalėjime sė
dintieji du šnipai specialistai — Peteris ir 
Helena Krogeriai, nuteisti 20 metų ir tik 
8 metus atsėdėjusieji, bet, kaip liudija 
laikraščiai, vis dėlto netekusieji sveikatos. 
Taigi britai sutiko mainų biznį padaryti ir 
žmoniškumo pagrindu. Be to, britams ne
maža svėrė ir noras palaikyti gerus santy
kius su Sov. Sąjunga (tie norai privertė 
juos ir Baltijos kraštų auksu susitepti).

Bet neskubėkime britų kaltinti ar teisti. 
Sov. Sąjunga tais mainais išsirūpino laisvę 
dviems šnipams specialistams. O pažiūrė
kime, kiek britai laimėjo. Brooke jau lais
vas. Sovietai dar paleis du jaunus britus, 
kurie sėdi už narkotikų pardavinėjimą. Be 
to, dviems britams leidžiama vesti rusaites 
ir parsivežti namo, o vienai britei ištekėti 
už ruso ir pasiimti jį namo. Vadinas, mai
nais padaromas visas būrelis laimingų!

Britų spauda, ligi šiol taip pavyzdingai 
gynusi savo piliečio reikalą, deja, pradeda 
rodyti nusivylimo ženklų, kai ginamasis 
jau laisvas. Sako, vyriausybė vis tvirtino, 
kad Brooke pateko bėdon už nelegalių at
sišaukimų platinimą, o dabar jis pats išsi
duoda, kad buvo ne visiškai taip. Laikraš
čiai tiesą sakė, kai tvirtino, kad jis gali bū
ti iš naujo teisiamas ir pakaltintas šnipinė
jimu.

Bet dabar, žinoma, jau viskas išspręsta 
ir sutvarkyta.

TEGYVUOJA ISPANIJOS KARALIUS!

Mes buvome įpratę, kad karalių pasau
lyje mažėtų. Mūsų žinomajame artimes- 
niame pasaulyje nedaug jų ir teliko. Tie, 
kurie liko, sėdi kuklūs. Ne viename krašte 
jų vietą užėmė diktatoriai. Respublika il
giau nepabuvo ir Ispanijoje — ten įsistip
rino gen. Franko-, kuris dabar yra jau su
senęs ir ieško įpėdinio, patiems gyvento
jams neduodamas jo pasirinkti (gali būti, 
kad gyventojams, jo kietos rankos jau 30 
metų valdytiems, dabar net nelengva būtų 
patiems pradėti rinktis valdžią — diktatū
ra daugelį įpratino nebegalvoti ir atprati
no savo nuomonę reikšti).

Bet Franko buvo toks malonus, kad nu
tarė Ispanijai duoti karalių. Numalšinęs 
respublikonus, jis savo šalininkams, ger
bėjams ir karjeristams leido apsijungti į 
falangistų partiją, vienintelę leistiną Ispa
nijoje. Dalis ir tų falangistų ilgainiui pra
dėjo rodyti nepasitenkinimą generolo val
džia. Tai, matyt, toje partijoje generolas 
ir nesusirado sau įpėdinio.

Keistas dalykas, kad diktatorius skiria 
karalių. Būtų ir maždaug teisėtas karalius. 
Savo metu karalius Alfonsas XIII įpėdi
niu buvo numatęs Don Juaną, bet tas pasi
rodė perdaug liberalus ir pateko generolo 
nemalonėn. Tai generolas pažadėjo sostą 
pavesti jo sūnui Juanui Carlos, kuris, be 
kita ko, yra Graikijos karaliaus žentas, ir 
labai gali būti, kad senoji Graikijos kara
lienė Frederika į tą paskyrimą bus priki
šusi savo trigrašį, nes ji yra puiki tokių 
visokių intrigų specialistė.

Carlos paskyrimas, atrodo, turi dar vie
ną motyvą. Ispanija yra katalikiškas kraš
tas. įtakingieji katalikai, tiek civiliai, tiek 
dvasiškiai, dažnai subruzda prieš genero
lą. Jeigu būtų surastas būdas jiems nura

minti, tai valdančioji Ispanija turėtų vidu
je sau tik vieną priešą — kairę, pradedant 
liberalais ir baigiant komunistais. O busi
masis karalius Carlos turėtų patenkinti 
katalikiškuosius sluoksnius. Mat, už jo 
auklėjimą yra atsakinga katalikiškoji 
Opus Dei. Dabar tas jos auklėtinis ateis 
valdyti, dėl to, greičiausia, bus jai palan
kus.

Nepatenkinti gal bus falangistai, kad ne 
jų, o katalikų žmogus perims valdžią. Bet 
jiems, tur būt, čia bus tik garbės reikalas. 
Režimas pasiliks toks pat kietas, kaip ir 
buvęs, ir tai rodo, kad Franco pasirinko 
Carlos, o ne Don Juaną, kuris reikalavo 
daugiau demokratinių teisių ir laisvių.

S. Baltaragis

SPAUDOJE
LIUBLINO UNIJOS PASĖKOS

Šįmet liepos 1 d. sukako 400 metų, kai 
pasirašyta vadinamoji Liublino unija. Ją 
vertindamas, JAV leidžiamasis dienraštis 
„Naujienos" liepos 5 d. išspausdintame 
straipsnyje „Liublino unija“ rašo:

„Abiejų valstybių reikalai buvo taip su
siklostę, kad Lenkijos ir Lietuvos seimai 
jau posėdžiavo kartu nuo 1569 metų pra
džios. Posėdžių ir pasitarimų metu Lenki
jos valdovai atvykusius lietuvius kartais 
baugino, kartais jiems nuolaidas darė; vie
nus apgaudinėjo, o kitus papirkinėjo, kol 
privertė pasirašyti dviejų valstybių bend
radarbiavimo dokumentą. Lietuvos kuni
gaikštis Mykolas Radvila Juodasis, vado
vavęs lietuvių delegacijai į Varšuvą ir pa
tyręs lenkų siūlomas sąlygas, pareiškė:

— Verčiau mirti, negu tokią uniją su 
lenkais pasirašyti.

„Radvila Juodasis ir kiti didikai buvo 
priešingi unijai su lenkais, bet Liubline 
posėdžiavusieji Lietuvos seimo atstovai 
sutiko pasirašyti „draugiškumo“ sutartį. 
Vieni protestavo prieš kelis sutarties para
grafus, o kiti prašė Lenkijos valdovus pa
sigailėti, bet vis dėlto susitarimas buvo pa
darytas. Liublino unija lietė du pagrindi
nius dviejų valstybių reikalus: užsienio po
litiką ir finansus. Abi valstybės pasižadėjo 
vesti bendrą užsienio politiką, ir abi vals
tybės įvedė bendrus finansus. Abi valsty
bės turėjo savas kariuomenes, abi sava
rankiškai tvarkė vidaus reikalus. Lietuviai 
turėjo savo statutą, kuris tvarkė tarpusa- 
vius santykius, o lenkai vadovavosi savo 
papročiais ir šlėktų galia.

„Lietuvos kunigaikštija, netekusi sava
rankiškos užsienio politikos, neteko ir sa
varankiškumo. Lenkai, tvarkydami abiejų 
valstybių finansinius reikalus, turtingą 
Lietuvą pamažu nualino. Jie buvo pasiža
dėję negrobti derlingų žemių, bet jas labai 
greitai paėmė savo kontrolėn. Didieji Lie
tuvos dvarai pateko lenkų nuosavybėn. 
Lietuvos bajorai, norėdami išsikovoti iš 
didikų šlėktų teises, pradėjo pamėgdžioti 
lenkus. Jie pramoko lenkiškai, vedė len
kaites ir susižavėjo lenkų „kultūra“. To 
meto tikybininkai, priklausę nuo dvarpo
nių, taip pat sulenkėjo.

„Liublino uniją pasirašė Vilniaus vysku
pas V. Protasevičius, Žemaičių vyskupas J. 
Petkevičius, Povilas Sapiega, Vosylius Tiš
kevičius, Grigalius Katkevičius, Eustachi
jus Valavičius, Mykolas Giedraitis, Jonas 
Kiška ir kiti Liublino seimo dalyviai. Čia 
suminėti vardai lietuviams gerai žinomi, o 
jų ainiai dar ir šiandien tuos vardus ne
šioja ne vien Lietuvoje, bet ir Amerikoje. 
Radvila Rudasis atsisakė pasirašyti.

„Be jau minėtos bendros užsienio ir fi
nansų politikos, Lenkijos ir Lietuvos sei
mas turėjo rinkti abiem valstybėm vieną 
karalių, kuris tuo pačiu metu tapdavo ir 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Jeigu 
Liubline pasirašyto susitarimo lenkai būtų 
laikęsi, tai gal abi valstybės ir būtų galė
jusios susikonsoliduoti, bet lenkai pirmieji 
pradėjo laužyti lietuviams primestą susita
rimą. Jie priskyrė Lietuvai priklausančias 
tris Volyniaus provincijas prie Lenkijos, 
pradėjo savintis lietuviams priklausančias 
duokles iš kuršių žemių ir įvairiausiomis 
priemonėmis veržtis į derlingas ir turtin
gas Lietuvos žemes. Lietuviai protestavo ir 
į bendruosius seimus atstovų nesiuntė.

„Lietuvos didikai, pasirašydami Liubli
no unijos aktą, atidavė krašto nepriklauso
mybę. Unija krašto neapgynė, o krašto ūkį 
visiškai nualino. Bet lenkai padarė lietu
viams dar didesnę skriaudą. Patraukę Lie
tuvos bajorus savo pusėn, jie žiauriai iš
naudojo lietuvį mužiką ir stengėsi jį laiky
ti pačioje žemiausioje to meto santvarkos 
pakopoje. Jie uždarė jam duris į mokyk
las, bandė išrauti jo tautinę savigarbą ir 
siaurino teises".

1
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LAIMUTIS ŠVALKUS
50 M. AMŽIAUS SUKAKTIS

Tie, kurie gyvename Britanijoje, Laimu
tį švalkų susitinkame šen ir ten. Jis — vi
suomeniškas žmogus plačia prasme, ne tik 
dalyvaująs, kur koks didesnis lietuvių su
sibūrimas būna, kaip klausytojas ir žiūro
vas. bet ir prisidedąs prie programų savo 
darbais — rašydamas vaidinimus, skaity
damas savo parašytuosius eilėraščius. Jis 
aktyviai dalyvauja ir organizaciniame gy
venime. Visa tai jis atlieka, nepaisydamas 
savo nuolat šlubuojančios sveikatos.

Šiam vyrui liepos 26 d. suėjo 50 m. am
žiaus (gimęs jis 1919 m. liepos 26 d. Žalio
sios Lankos kaime, Salako valse., Zarasų 
apskr.). O visuomeniškumas įsigėręs jo 
kraujuje nuo pat jaunystės — jis ir Lietu
voje juk dirbo jaunuosiuose ūkininkuose 
ir ateitininkuose, o Britanijoje — vadova
vo DBLS Northamptono skyriui.

Baigęs gimnaziją, jis ruošėsi mokytojo 
darbui. Iš pradžių Kaune baigė mokytojų 
kursus, o po to dar Vilniaus pedagoginia
me institute studijavo fiziką, matematiką Unijoje grupę vaidintojų ir su jais pastato 
ir kūno kultūrą. Taip pasiruošęs, mokyto- sav0 parašytuosius penkis montažus ir tri- 
javo Zarasų gimnazijoje. Okupacijos ir ka- iū veiksmų dramą Didžioji auka.
ras nutraukė darbų, kuriam jis buvo pasi- ^a'P Lietuvoje, taip ir svetur rašė ne- 
ruošęs. Pasitraukęs iš Lietuvos, dar kurį maža ir poezijos. Spausdino ją periodikoje, 
laiką dirbo po karo mokytojo darbą lietu- daugiausia Britanijos Lietuvyje. Europos 
vių gimnazijoje Kasselyje. Iš Vokietijos Lietuvyje, Šaltinyje. Saleziečiai 1966 m. 
emigravęs į Britaniją, darba iš pradžių Italijoje išleido jo eilėraščių rinkinį šir- 
stovykloje kaip vertėjas, gerovės valdinin- dies nuolaužos, o šaltinis 1968 m. rinkinį 
kas ir stovyklos direktoriaus pavaduoto- Dienų sūkuriuos. Šaltinis išleido ir jo dra- 
jas. Kai stovykla buvo uždaryta, perėjo m;l Didžioji Auka.
Northamptone dirbti į fabriką. Sulaukusiam pusamžio sukakties, L.

Laimutis Švalkus plačiausiai žinomas ir švalkui linkime ir toliau darbuotis lietu- 
už šio krašto ribų savo plunksna. Su viškose dirvose.
plunksna jis susidraugavo irgi jaunystėje ----------------------------------------------------
— jau anuomet poezijos ir prozos darbais V. KRĖVĖS ARCHYVAS
bendradarbiavo vietiniame Zarasų Krašte Pensilvanijos universiteto bibliotekoje 
ir Ūkininko Patarėjuje. Jau Lietuvoje pa- dirbąs prof. dr. V. Maciūnas nori ten suda- 
sireiškė ir dramos srityje — jo parašytoji ryti tam tikrą archyvėlį, į kurį būtų su- 
komedija Sumalti pinigai buvo vaidinama rinkta ko daugiau medžiagos apie V. Krė- 
Lietuvos mėgėjų teatruose. vę. Jau surinkęs tam archyvėliui apie pus-

Atsidūręs svetur, iš pradžių stipriausiai trečio šimto rašytojo laiškų ir apsčiai kito- 
sutampa su teatrine veikla — suburia Bri- kios medžiagos.

LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS

Lietuviškiems dalykams mokytis vado
vėlių, rodos, šiek tiek yra. Ar jų pakanka, 
galėtų pasakyti nebent tik mokytojai, jeigu 
jie į tas savaitgalines mokyklas sueinan
čius lietuviukus moko prisilaikydami prog
ramų.

Dabar pasirodė dar vienas vadovėlis, pa
rašytas Zenono Ašoklio ir išleistas JAV 
LB Kultūros fondo. Tai Lietuvos geografi
jos vadovėlis (didelio formato, tekstas ra
šytas rašomąja mašinėle).

Svetur po karo tik vienas Lietuvos geo
grafijos vadovėlis ir tebuvo išėjęs: Antano 
Bendoriaus „Lietuva“ (1952 m.). A. Ben- 
doriaus vadovėlis buvo žymiai platesnis ir 
už šį Z. Ašoklio sudarytąjį. Čia nedideliais 
skyriais aptariama Lietuva, jos geografinė 
padėtis, pasaulio šalys ir kaimynai, žemės 
paviršius, žemės turtai, klimatas, Nemu
nas, upės, ežerai, miškai, gyvūnija, gyven
tojai. lietuviai, švietimas, žemės ūkis, pra
monė. keliai, Vilniaus įkūrimas, Vilniaus 
reikšmė, Kaunas, Klaipėda, vasarvietės, 
Žemaitija, Aukštaitija, Sūduva, Dzūkija, 
Mažoji Lietuva, senoji Lietuva, Lietuva 
respublika, etnografinė Lietuva ir miestų 
gyventojų statistika.

Vadovėlis parašytas grynai mokyklos 
reikalui, nes po kiekvieno skyriaus dar ei
na ir klausimai, kaip vadovėliuose būna 
įprasta.

Vadovėlis iliustruotas.

PREMIJA PROF. A. MACEINAI

Ateitininkų Federacijos įsteigtoji Stasio 
Šalkauskio vardo premija paskirta prof, 
dr. Antanui Maceinai, kaip savo kūryba ir 
asmenybe stipriausiai iškylančiam kūrėjui 
- mąstytojui ir poetui. Premijos dydis — 
1.500 dol.

Prof. A. Maceina yra parašęs eilę filoso
finių veikalų. Jo poezijos rinkinys Gruo
das apdovanotas Rašytojų draugijos pre
mija.

Prof. A. Maceina profesoriauja Miunste- 
rio universitete Vokietijoje.

ŠV. PETRO SKATIKAS

Viso pasaulio katalikų bažnyčiose kas 
metai yra daroma rinkliava popiežiaus lab
daros darbams paremti. O tų reikalų yra 
labai daug. Nelaimių ištikti žmonės šau
kiasi pagalbos. Besivystančių naujų vals
tybių religiniai, moksliniai ir kultūriniai 
reikalai laukia paramos. Misijos, katali
kiška spauda, radijas, televizija ir visi 
naujausieji susižinojimo ir apreikštosios 
tiesos skleidimo būdai, beplatinant Dievo 
karalystę žemėje, prašosi popiežiaus tėviš
kos globos.

Popiežius Paulius VI yra tiesioginis šv. 
Petro apaštalo įpėdinis, Bažnyčios regimo
ji galva. Pirmaisiais veiklos amžiais, iki 
312 m., stabmeldiškoji Romos imperijos 
valdžia katalikus-krikščionis skaitė valsty
bės išdavikais. Juos persekiojo, baudė ir 
žudė. Krikščionys plito. Keitėsi žmonės, 
keitėsi gyvenimo sąlygos, keitėsi pažiūros į 
krikščionis, skelbiančius Dievo ir žmonių 
meilę. Jų vadas, popiežius, įgavo daugiau 
svorio, pagarbos, valdžios ir įtakos, begin
damas žmones nuo skriaudikų. Konstanti
nas padalijo pusiau Romos imperiją: ryti
nė dalis — Bizantija, vakarinė dalis — Ro
ma. Pastoviau apsistojus imperatoriams
Bizantijoje (Konstantinopolyje), o Romos 
bei jos sričių gyventojus palikus be tikros 
apsaugos, pačiam popiežiui su savo asme
nine sargyba tekdavo ginti Romą ir jos 
valdas nuo įsiveržiančių lombardų ir kitų 
puslaukinių tautų. Sunykus imperatoriaus 
civilei valdžiai Romoje, teko imtis civilės 
valdžios pareigų popiežiui. Buvo sunkūs ir 
skaudūs Italijos žmonėms laikai, kai penk
tajame šimtmety įsiveržė iš šiaurės rytų

barbarai Italijon. Gaisrai, plėšikavimai, 
plėšimai, užpuolimai, žudymas žmonių ir 
karai pelenais vertė gyvenvietes, mieste
lius ir pilis. Teko pasipriešinti užpuoli
kams.

Tikro reikalo verčiamas, pop. Grigalius 
Didysis (590-604) statė ne vien bažnyčias, 
kūrė vienuolynus su mokyklomis, bet tvir
tino pilis, tiesė kelius, statė tiltus, globojo 
vargšus ir nuskriaustuosius. Jo sudarytieji
apsaugos pulkai sulaikė barbarų potvynį 
ir ne vieną kartą išgelbėjo miestus nuo su
naikinimo.

Tuo metu Bažnyčios labdaros ir žmonių 
apsaugos reikalams turtingieji apdovano
jo Bažnyčią žemėmis ir jose gyvenančiais 
žmonėmis, šv. Grigalius Did. valdė apie du 
tūkstančiu ketvirtainių mylių plotus.

Frankų karaliui Pipinui Trumpajam pa
dedant, 756 m. buvo sudaryta popiežiaus 
valstybė iš žemių apie Romą, Perugiją, Ra- 
venną ir Commachio. Ji gyvavo per tūks
tantį metų ir buvo Europoje viena tarp ga
lingiausiųjų valstybių. Jos svoris padidėjo 
XV amžiuje, kai Bizantijos imperija suny
ko. paėmus ją 1453 m. turkams.

XVIII ir XIX amž. žmonės ėmė kurti 
tautines valstybes, jungti tautas. Ir Italija 
panorėjo apsijungti. To pasėkoje karalius 
Emanuelis užėmė Romą 1870 m. Popiežius 
pasitraukė į Vatikano rūmus, pasidaryda
mas „Vatikano belaisviu“. Po 59 metų 
keistos padėties Italijos vyriausybė (Mu- 
ssolinis) sudarė su popiežium Pijum XI 
sutartį 1929 m., kuria popiežius atsižadėjo 
teisių į turėtąsias popiežiaus žemes, o Ita
lija pripažino Vatikano valstybę, pasižadė
dama nedidelį metinį atlyginimą Bažny
čiai už paimtuosius Bažnyčios žemes ir
turtus.

Augant Bažnyčios įvairiems reikalams, 
kaip antai: II Vatikano Susirinkimo kiek
viena sesija kainavo milijonus, tęsiant lab
daros darbus, plečiant Dievo karalystę 
naujais susisiekimo ir susižinojimo būdais, 
tenka visa tai apmokėti. Tam patarnauja 
dabar renkamas šv. Petro skatikas.

K. A. M.

Rytą, kai norėjosi miego
— Kažkas ateina, — kumštelėjęs petimi, 

sušnibždėjo Paura. Jo žvilgsnis buvo 
įsmeigtas į kaimo pusę, skendinčią pilkoje 
ir minkštoje nakties prieblandoje. Aš atsi
klaupiau ir atsargiai palenkiau karklo ša
kas, kurios trukdė žiūrėti. Pajutau, kad 
mano sprandą spaudžia šautuvo diržas. 
Keista, kad iki šiol jo beveik nejaučiau. 
Tartum ginklas pats save būtų priminęs.

Jau trečia naktis gulėjome šiame pamiš
kės karklyne, bet tik dabar pirmą kartą 
pasirodė kažkoks gyvas sutvėrimas. Mes 
laukėme iš miško, o jis kėmešavo nuo kai
mo pusės. Tai ištįsdamas, tai vėl sumažė- 
damas juodas šešėlis per kemsuotą ganyk
lą artėjo tiesiai į mus. Nors mums, prisi- 
spaudusiems prie žemės, jis atrodė nema
žas, bet greitai supratau, kad tai vaikas. 
Jau galėjau įžiūrėti ant berniūkščio kup
ros užmestą pilką maišelį.
Kai jis beveik susilygino su mumis, Paura 

stryktelėjo iš krūmo ir čiupo vaiką už pe
ties. Šis išsigandęs suriko, bandė išsiveržti, 
bet stiprūs vyro pirštai taip sugniaužė petį, 
jog berniūkštis iš skausmo persikreipė ir 
pakluso. Paura atsitempė jį į karklyną.

Kišeniniu žibintuvėliu aš švystelėjau 
vaikui į veidą. Išsigandusios juodos aku
tės markstėsi nuo šviesos ir bėginėjo į ša
lis, lyg ieškodamos spragos, pro kurią jis 
dar galėtų ištrūkti.

— Kas tu toks? — nelabai mandagiai 
paklausė Paura, atgręždamas į save pa
blyškusį berniūkščio veidą.

Vaikas tylėjo, tartum nesuprasdamas, ko 
iš jo nori.

— Kokia tavo pavardė? — bandžiau pa
tikslinti klausimą.

— Milašius... — nenoromis sumurmėjo.
— Ak, Milašius! — lyg apsidžiaugęs pa

kartojo Paura ir, prisikišęs prie ausies, 
sušnibždėjo man:

— Jo tėvas miške.
Prie mano kojų pūpsojo pilkas lininis 

maišiukas. Atrišęs kaspiną, į maišo su- 
pliuškusią gerklę įkišau ranką ir ištrau
kiau duonos kepalą, lašinių bryzą, keletą 
svogūnų galvų ir baltus apatinius marški
nius, suvyniotus į laikraštį.

— Tėvui nešei?
Milašiukas tvirčiau suspaudė pablyšku

sias lūpas.
— Padėsim tau nunešti, mes jo draugai, 

— pasisiūlė Paura.
Vaikas žvilgterėjo į jį, paskui į mane, 

pamindžiukavo basomis kojomis ir vėl ne
patikliai panarino galvą.

— Tai kaip? Ar toli nuo čia bunkeris? — 
neatstojo Paura.

Mažasis Milašius dar kartą metė į jį 
žvilgsnį ir sumurmėjo:

— Aš nieko nežinau.
— Kaip tai? O kurgi neši tą paviržį?
Vėl tyla.
Paura niekada nepasižymėjo didele kant

rybe. Tuo labiau, jei kiekvienam aišku, 
kad užklydėlis meluoja. Užsimetęs ant pe
ties automatą, mano draugas nervingai 
vaikščiojo apie vaiką ir gniaužė rankas, 
tartum ieškodamas, ką sugriebti.

Tuo tarpu iš gretimų krūmų atslinko 

dar pora mūsų vyrų. Grėsmingai dideli, 
apsikarstę ginklais, stovėjome visi ratu, 
surėmę žvilgsnius į tą išsigandusį žvirblį, 
ir laukėme jo žodžio. Gal sučiuptas siūlo 
galas nuves mus iki paties kamuolio? Ap
maudu būtų grįžti tuščiomis, prisikama
vus tris naktis šlapiame karklyne.

— Kur turėjai susitikti tėvą — bunke
ryje ar miške? — jau gerokai piktu ir ne
kantraujančiu balsu paklausė Paura. Su
ėmęs dviem pirštais, jis pakėlė panarintą 
berniūkščio smakrą. — Sakyk, o jei ne — 
pertrauksiu diržu, visi mandrumai išlaks
tys!

— Nežinau! — rėkte išrėkė Milašiukas.
— Pažiūrėsim, — grėsmingai sududeno 

Paura, nusijuosdamas savo karišką diržą.
Vaikas susigūžė, jo išsigandusios, bėgi- 

nėjančios akys dar labiau išspango. Staiga 
jis metėsi kaip kurapkiukas pro mano ko
jas ir tikriausiai būtų pabėgęs, jei ne te
lefono laidas, kurį buvome nutiesę nuo vie
no krūmo iki kito. Pargriuvusį jį vėl su
čiupo vyrų rankos ir pastatė į vidurį. Pau
ra porą kartų švystelėjo per nugarą diržu. 
Pliaukšterėjimas lyg šūvių aidas nusirito 
iki pamiškės, bet naudos iš to buvo maža: 
berniūkštis įtraukė pečiuosna galvą, su
kando dantis, net ašarų neparodė.

— Tai kaip? Pasakysi?
Turiu prisipažinti, kad man pradėjo pa

tikti šio vaiko atkaklumas. Jis galėjo būti 
dvylikos ar trylikos metų, liesas, išaugtu 
apiplyšusiu švarkeliu, kelnės — iki pusės 
blauzdos, o kojos basos, čiuplus veidelis 
su tiesia gražia nosimi, juodos didelės 
akys, plonos, atkaklios lūpos. Jis bijojo 
mūsų, bijojo diržo ir šautuvų, bet dar la
biau bijojo išduoti savo paslaptį.

žvilgterėjau į Paurą. Išraudęs jis mirk
sėjo savo įdubusiomis, bemiegėmis akimis 
ir, atrodo, buvo gerokai pasimetęs prieš šį 
mažą, užsispyrusį priešą. Norėdamas paga
liau padaryti stipriausią įspūdį ir mums ir 
vaikui, jis ramiai, bet kartu daug žadan
čiai pasakė:

— Man prakalbėdavo ne tokie vyrai! 
Kai prispausdavau, išdėstydavo kaip kle
bonui per išpažintį. — Jis šyptelėjo, bet 
lūpų virpesys buvo sukaustytas ir netik
ras. — Numaukit jam kelnes!

Šeivys, kuris buvo jauniausias ir dar be
ūsis mūsų būryje, uoliai šoko į pagalbą. 
Berniūkštis kaip ungurys rangėsi jo ran
kose, stengėsi ištrūkti, ir tik po didelio 
vargo pasirodė baltas, liesas jo užpakaliu
kas.

Aš nusigręžiau. Vis sunkiau buvo žiūrėti 
į šias nelygias grumtynes. Net kūdikiška 
nuogybė, blykstelėjusi savo trapiu baltu
mu tarp kareiviškų milinių ir ginklų, rėžė 
akis ir smelkė mane nemaloniu mauduliu.

Paura tuo tarpu neskubėdamas ruošėsi 
egzekucijai. Jis nulaužė kelias liaunas 
karklo vyteles, nusmaukė lapus ir ėmė 
šmiaukščioti sau per aulinį batą, tartum 
pirma ant savęs išbandydamas jų skaudu
mą.

Berniūkštis, kurio galvą, suspaudęs tarp 
kelių, laikė Šeivys, krūpčiojo nuo kiekvie
no kirčio, nors jie buvo skirti dar ne jam.

APSAKYMAS__________________________
ALGIRDAS POCIUS

Šis apgalvotai ilgas ir gąsdinantis ruoši
masis plakti jį veikė kankinamai. Paga
liau nebeištvėręs vaikas, šniurkščiodamas 
nosimi, sulemeno:

— Nemuškit, aš pasakysiu.
Paura nustojo švytravęs vytelėmis.
— Seniai taip reikėjo. Čia vyriška kalba, 

— maloniai užbosijo jis, arčiau prieida
mas.

Šeivys atleido berniūkščio galvą. Vaikas 
greitai užsitraukė kelnes ir pasičiupinėjo 
nuspaustas ausis.

— Ar toli bunkeris? — paklausė Paura, 
tėviškai paimdamas berniuką už rankos.

— Netoli, — vos girdimai sumurmėjo šis, 
nepakeldamas akių nuo žemės.

— Tai vesk!
Paura ir berniūkštis žingsniavo priekyje, 

o mes su paruoštais ginklais slinkome iš 
paskos.

Aušo šiltas, miglotas rytas. Kažkur pa
pieviuose, lyg žaisdami slėpynių, ūbavo 
kiškiai. Nuo medžių šakų kapsėjo apsunkę 
rasos lašai. Susmigusios į blykštantį dan
gų, senų eglių ir pušų viršūnės dar tebe- 
snaudė ramios ir sustingusios, kaip žalios 
statulos.

Brovėmės per dulsvą prieblandą, kuri, 
išsigandusi artėjančios dienos, spaudėsi la
biau prie žemės, lindo į eglių pašakes ir 
pakrūmes. Atrodė, kad mes savo kūnais 
taip pat draikome tamsą, ir toje vietoje, 
kur mūsų praeita, pasidaro šiek tiek švie
siau.

Vedliai kulniavo spėriai — mes vos spė
jome sekti. Paura tėviškai laikė vaiką už 
rankos.

— Ar dar toli? — pasilenkdamas pusbal
siu klausė jis.

Berniukas bailiai žvalgėsi po mišką, tar
tum iš tikrųjų jis pirmą kartą čia būtų pa
tekęs.

Nužingsniavus dar galą, jis sustojo, susi
gūžė į pečius ir pralemeno:

— Kad aš nebežinau...
Paura lošterėjo galvą, tarsi būtų gavęs 

smūgį.
— Brolyti, tu nejuokauk! — pagrasė jis, 

valdydamas užplūstantį pyktį. — Greičiau 
rodyk!

Berniukas vėl pasijudino. Slinko jis ne
noromis, daugiau Pauros tempiamas. Ret
karčiais atsigręždavo, lyg norėdamas įsiti
kinti. ar toli nueita.

šlumšėjome per minkštas samanas, brau
kėme veidais rasotas medžių šakas, barš
kėjome, užkliūdami šaknų ir išvartų.

Atsidūrę prie pažliugusių tyrelių, susto
jome. Kelias užsibaigė.

— Kur? — visų žvilgsniai susmigo į ma
žąjį vedlį.

Jis abejingai vartė juodas akis, tartum 
pats kažkuo stebėtųsi, kraipė galvą ir bur
bėjo sau po nosimi:

— Aš nebežinau...
Paura vėl ėmė čiupinėtis apie diržą. Ša

lia atsistojo Šeivys. Aš atsitraukiau nuo 
būrio ir nusliūginau už kadugyno nusišla
pinti. Nebenorėjau žiūrėti, kaip ims lupti 
tą vaiką. Girdėjau, kaip pliaukšėjo diržas, 
kaip inkštė lyg šunytis mušamas Milašiu

kas, o aš tebestovėjau už krūmo, nors savo 
reikalą buvau užbaigęs. Jutau, kaip vis 
skaudžiau ima dilgčioti gyslelė, varinėjusi 
kraują per smilkinį. Pakšterėjo ant nosies 
rasos lašas. Perbraukiau ranka veidą ir, 
tartum gavęs kokį įsakymą, greitai sugrį
žau prie vyrų, suėmiau Paurą už peties ir 
atlošiau:

— Užteks! Iš to nieko nebus! Mums Mi
lašius banditas, o jam — tėvas. Neverskim 
vaiko to daryti. Patys surasim!

Nuo pykčio iškreiptas Pauros veidas at
sigręžė į mane. Maniau, kad jis griebs pis
toletą ir pils tiesiai į kaktą.

— Patys susidorosimi Be vaikų pagal
bos! — tvirtai pakartojau, atlaikydamas jo 
įsiutusį žvilgsnį.

Paura žvilgterėjo į kitus: vieni, nudelbę 
akis, tyrinėjo samanas prie savo batų, kiti 
žvalgėsi į nykias, ožkabarzdžių kupstais 
pasišiaušusias tyreles. Buvo aišku, kad vi
siems ne prie širdies šis tampymasis su 
Milašiuku.

Vyras nuleido ranką, kurioje virpėjo 
platus, juodas diržas, atsitiesė ir be ypa
tingo karščio burbtelėjo:

— Visuomet atsiranda minkštapaučių...
Berniūkštis, pasinaudojęs sutrikimo mi

nute, greitai užsitempė kelnes. Jis dar te- 
bešniuksėjo nosimi ir rankove šluostėsi 
akis. Paura suėmė jį už čiupros ir pastū
mė:

— Bėk ir daugiau nepasipainiok man 
ant tako... bandito išpera!

Vaikas iš pradžių nedrąsiai, vis dar neti
kėdamas ir bijodamas, kažkaip skersas to
lo į mišką. Įsitikinęs, kad niekas nesiruo
šia šauti, jis pasileido tekinas ir bematant 
dingo už medžių.

Mes likome stovėti po žaliomis, nuluzgu- 
siomis eglių šakomis. Tylūs žiūrėjome, 
kaip virš suvargusių, kreivų tyrelių pušai
čių kėlėsi skaisti, migloje išsipraususi sau
lė. Švilpdamos sparnais, praskrido dvi an
tys. Plekšėdamos jos nusileido kažkur ne
toli pelkėje. Rytas aušo iš tikrųjų gražus, 
šiltas, norėjosi kur nors atokaitoje išsities
ti ir užsnūsti. Praradus žygio tikslą. į vyrų 
kūnus smelkėsi nuovargis. Net miškas šią 
valandą atrodė aiškus, tartum permato
mas. be grasumo ir pavojų. Galėjai many
ti. kad naktis, nuslinkusi į praeitį, nusine
šė viską, kas buvo negera, pikta. Diena au
šo ramiems darbams, paukščių čiulbesiui, 
medžių ošimui. Tokį rytų net žingsnį žengi 
atsargiai, kad ko nors neišgąsdintum.

Sunkiai vilkdami kojas, slinkome atgal į 
pamiškę. Pėdinome tylėdami, tartum visi 
būtumėm kalti dėl kažkokios nesėkmės. 
Tik Paura vis šnarpštė nosimi ir tyliai kei
kėsi. Pagaliau neiškentęs jis atsigręžė j 
mane ir tarė:

■— Pranešiu kapitonui apie tavo sabota
žą!

— Galėsi, — ramiai sutikau.
— Sugavo Milašių ir nurovė kudašių. ■— 

užbosijo kažkuris iš voros galo. Jam pri
tardamas, sugargsėjo kitų vyrų juokas.

Paura piktai nusispiovė į uogienojus, su
sikūprino ir labiau paspartino žingsnį. Už
sigavęs jis. rodės, norėjo nuo mūsų atsito
linti. Gal būt. labiausiai nepatiko jam, kad 
už savo nugaros girdėjo mano žingsnius, 
pakaušiu jautė mano žvilgsnį. Paura kar
tas nuo karto nervingai krestelėdavo gal

vą, tarsi vaikydamas mašalus ar pats su 
savimi kalbėdamas. Jis taip buvo nugrimz
dęs savyje, jog nepastebėjo pamiškėje sto
vinčių trijų vyrų.

— Paura, gulk! — riktelėjau aš. bet tą 
pačią akimirką gelsvą ryto tylą suplėšė 
šūvių serija. Mačiau, kaip suvirpėjo plati, 
miline aptempta Pauros nugara, kaip jis 
apglėbė rankomis krūtinę ir. pasisukęs 
skersas, kairiuoju pečiu krito ant žemės.

— Neleisti į mišką! — valdingai šaukė 
balsas kažkur iš kairės pusės.

Šūviai tratėjo kaip degantys eglišakiai. į 
Kartais kulkų atplėšta pušies kamieno žie- , 
vė krisdavo tiesiai man ant veido.

Netikėtai užklupti, banditai blaškėsi nuo 
vieno medžio prie kito. Trauktis į kaimo 
pusę jie bijojo, o kelias į miško gilumą bu
vo užkirstas. Mačiau, kaip vienas jau gu
lėjo atviroje aikštelėje, niekur nebesislėp
damas. Kiti du dar atsišaudė. Netrukus iš 
jų pusės bepoškėjo tik vienas šautuvas.

Tada aš atsargiai nuslinkau prie Pau
ros. Stiklu aptrauktos, negyvos akys žiū
rėjo į medžių viršūnes. Paėmiau šiurkščią, 
dar šiltą jo rankų. Nebejausdamas širdies 
tvinksnio, laikiau bičiulio plaštaką, lyg at
siprašydamas ar atsisveikindamas. Kartu 
su blėstančia žuvusiojo kūno šilima į ma
no širdį vis aštriau plūdo sunkus, priekaiš
tingas skausmas. Tartum ir aš būčiau kal
tas dėl Pauros mirties. Paskutinio mūsų | 
susikirtimo nuosėdos raižė krūtinę it su
piltos stiklo šukės. Kažką šnibždėjau jam | 
lūpomis, ir atrodė, kad manęs jis klausosi 
nebe gulėdamas ant žemės, o plazdenda- f 
mas kažkur ore.

— Kas tau? — virš savęs išgirdau žo- | 
džius. Pakėliau galvą, šalia stovėjo Šeivys, | 
ant peties užsimetęs automatą. Jo veidas 1 
buvo išblyškęs, o vienas skruostas kažkuo ? 
išteptas.

— Pauros nebėr. — pralemenau, klūpo- < 
damas ant kelių.

— Nieko nepadarysi: vienas už tris, — 
tartum pasididžiuodamas šaltai ištarė Šei- : 
vys. ir nuo tų žodžių mane dar kartą nu- į 
purtė šiurpas.

Miške vėl viskas nurimo. Girdėjosi, kaip 
šakose ėmė ciksėti atsitokėjusios zylės. Tik 
šūvių aidas, rodos, dar tebeklaidžiojo kaž
kur tarp medžių.

Apypiečiais iš kaimo atvarė du porinius 
vežimus. | vienų paguldė Paurą. o j kitų — 
visus tris miškinius. Kad saulė nekaitintų 
ir musės nelįstų, nukautuosius apdangstė 
milinėmis.

Vežimams slenkant per kaimą, ant kelio 
pasirodė tas pats berniūkštis, kurį buvome 
sučiupę naktį. Jis prisigretino prie manęs 
ir, nedrąsiai žvilgčiodamas į akis, tarė:

■— Dėde, leiskit pažiūrėti į tuos vežime...
— Atstok! ■— piktai užrikau. — čia nėra 

tavo tėvo! I
Vaikas suglumęs atsitraukė, bet. dar ne- | 

galėdamas patikėti mano melu, kurį laiką jį 
sekė iš paskos. Basos, suskirdusios kojos | 
be garso tipeno per kelio dulkes. Tik kai f 
Šeivys pagrasė diržu, berniukas prisiglau
dė prie ganyklų tvoros ir liko stovėti vieni
šas ir liūdnas, akimis lydėdamas mūsų 
niūrią eiseną.

(iš Pergalės žurnalo)
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LIETUVOS ATEITIES VARDAN
XVI - SIOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS SVEIKINIMAS

I. Susirinkę iš įvairių pasaulio kraštų — 
Anglijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, 
Italijos, Jungt. Amerikos Valstybių, Pran
cūzijos Švedijos, Šveicarijos ir V. Vokieti
jos į XVI - ją Lietuviškųjų studijų savai
tę, įvykusią 1969 m. liepos 13-20 dienomis 
Baltiečių Krikščionių studentų namuose, 
Bad Godesberge, karštai sveikiname bro
lius ir seses tėvynėje Lietuvoje ir už jos 
ribų.

II. šios savaitės paskaitose ir pokalbiuo
se mes svarstėme daugeriopus dabarties 
gyvenimo klausimus o mūsų mintys nuolat 
krypo į ten. kur plazda lietuviškosios kū
rybos širdis. Mes reiškiame savo įsitikini
mą, kad nūdieniame žmonijos pažangos 
kelyje į šviesesnę ateitį ir lietuvių tauta, 
drauge su kitomis pasaulio tautomis, yra 
pašaukta įnešti savo kūrybos indėlį į bend
rą žmogiškųjų vertybių lobyną.

III. Mes gerai žinome, kiek daug sunkių 
nuostolių žmonėmis padarė Lietuvai ka
ras ir priespauda taip, kad dar šiandien 
nepasiektas prieškarinis gyventojų skai
čius. Nebūdama didele skaičiumi išorinė 
galybė, lietuvių tauta juo labiau nori atsi
dėti kokybiniam kultūros darbui, kad tuo 
būdu atsvertų dėl istorinių aplinkybių ne
palankiai susidėsčiusius kiekybinius san
tykius. Todėl mes ypatingai trokštame tai
kos, gerovės ir laisvės sąlygų, kurios būti
nos kultūros vaisiams nokinti.

IV. Lietuvos dailininkų darbai, meno 
leidiniai, filmai, plačiosios mūsų išeivijos 
spaudiniai, kuriais mes gėrėjomės ir kurie 
žadino studijų savaitės dalyvių kūrybinę 
nuotaiką, paminėjimas šviesių kan. J. Tu
mo-Vaižganto ir prof. K. Pakšto asmeny
bių mums simboliškai išreiškė kūryboje 
glūdinčią lietuviškosios galybės ir vieny
bės jėgą.

ČANČANAS
čančanas buvo čimu imperijos sostinė. 

Čimu tęsėsi šimtus km išilgai nevaisingos 
pakrantės dabartinės Peru šiaurėje, nuo 
Tumbeso miesto Ekvadoro pasienyje iki 
Supės miesto pietuose. Didžiausio sukles
tėjimo metu — XII — XIII a. — čančanas 
buvo didžiausias ne tik Pietų Amerikos, 
bet ir viso žemyno miestas: 77 kv. km plo-
te gyveno 300 tūkst. žmonių, šios sostinės 
didybę atspindėjo ir jo pavadinimas — 
čančanas reiškia „Saulė“.

Čimu imperiją nukariavo inkai, ir tada 
jos kultūra ėmė smukti. Dingo jos turtai, 
griuvo šventovės, rūmai, nyko sudėtinga 
irigacine sistema drėkinami sodai ir dar
žai. Iki šiol iš viso miesto tėra išlikę 11 
įrenginių.

Daugelį amžių niekas nežinojo apie šiuos 
griuvėsius: gyvenamąsias patalpas, maisto 
sandėlius, vandens rezervuarus, požemi
nius takus ir labirintus, kuriais buvo gali
ma patekti į piramides, gerokai buvo už- 
pylusios žemės.

Per stebuklą išliko čančano griuvėsiai. 
Išsilaikyti jiems padėjo sausas dykumos 
klimatas ir tai, kad niekas apie juos neži
nojo. Šio senovinio miesto atradimas pa
keičia ankstesnę nuomonę apie prieško- 
lumbinę kultūrą Peru teritorijoje. Įdomu, 
kad Amerikoje nebuvo kito taip suplanuo
to miesto, kaip Čimu sostinė.

Čimu liaudis neturėjo rašto, todėl apie 
jos kultūrą ir buitį mokslininkai sužino iš 
piešinių ir reljefinių vaizdų gyvenamųjų ir 
ritualinių pastatų sienose. Tačiau geriau-- 
sias informacijos apie Čimu tautą ir jos 
kultūrą šaltinis yra keraminiai indai: iš 
vazų piešinių galima spręsti apie papro
čius, architektūrą, tikėjimą, ligas ir jų gy
dymo būdus, nusikaltėlių baudimą.

(iš Mokslo ir Gyvenimo)

INDIJOS DRAMBLIAI
Indijos dramblys yra didžiausias ir stip

riausias sausumos žinduolis. Stambų, sto
rą, iš šonų kiek suspaustą dramblio kūną 
laiko storos lyg kaladės kojos. Dramblio 
kūnas siekia iki 7 metrų ilgio, 3 metrų 
aukščio ir sveria 4000 kilogramų.

Kojos turi penkis trumpus pirštus su ne
didelėmis kanopomis. Kojų pirštų iš vir
šaus nematyti, jie susiglaudę į krūvą ir pa
slėpti letenos viduje. Oda stora, raukšlėta, 
beveik plika.

Galva didelė, kaklas trumpas, storas. 
Ausys didelės, nulėpusios. Nosis labai ištį
susi ir sudaro ilgą, miklų ir labai stiprų 
straublį, kuriuo jis gali paimti mažus ir di
desnius daiktus, juos pakelti ir nešti.

Straubliu dramblys gali išrauti stambų 
medį. Nosies viduje yra kanalai, kurie 
straublio gale atsiveria šnervėmis. Straub
liu dramblys gali ne tik daiktus imti; 
straublys yra labai jautrus jutimo organas. 
Akys mažos, giliai įdubusios kaktoje. Dan
tų sistema nepilna. Apatiniame žandikauly 
nėra priešakinių dantų. Viršutiniam žan
dikauly yra išaugę labai dideli kapliai, pa
virtę durklais, kurie sveria iki 50 kilogra
mų. Šitie durklai auga visą dramblio gy
venimą. Augalinį maistą dramblys sutrina 
4 didžiuliais krūminiais dantimis. Abejose 
žandikaulio pusėse, viršuj ir apačioje, yra

V. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės vi
sais Lietuvos kultūriniais laimėjimais, ku
rie iškovoti dažnai sunkiom ir kūrybai ne
dėkingom sąlygom didelėmis pastango
mis ir talentu. Mums labai rūpi, kad šie 
laimėjimai kuo greičiau taptų bendra viso 
kultūringojo pasaulio nuosavybe. Todėl 
mes pageidaujame daug platesnių ir gy
vesnių kultūrinių santykių tarp Lietuvos 
ir Vakarų kultūros židinių, kad pasikeiti
mas vertybėmis vyktų sparčiau, negu iki 
šiol, tiesioginiais santykiavimo būdais, be 
nereikalingų užuolankų ir pavėlavimų.

Todėl ir mes pasiruošę remti viską, kas 
skatina ir kelia tokį kultūrinį bendradar
biavimą. o ypač tokias pastangas, kurios 
padėtų dar labiau išplėsti kultūros sude- 
mokratinimą, nes tik kultūrinė demokrati
ja gali geriausiai užtikrinti tautinei kultū
ros kūrybai ir tarptautiniam kultūriniam 
bendradarbiavimui būtinas sąlygas.

VI. Mes džiaugiamės Lietuvos laimėji
mais ir pažanga švietimo srityje ir reiškia
me nuomonę, kad šiuo metu jau yra galu
tinai pribrendęs reikalas Lietuvoje turėti 
ne vieną, bet du-tris universitetus, iš kurių 
spinduliuotų visam kraštui ir toli už jo 
lietuviškoji kūrybos ir mokslo dvasia.

VII. Paminėję istorinę 400 metų Liubli
no unijos sukaktį, mes keliame balsą ir 
kreipiamės į bendro likimo kaimynus len
kus. siūlydami uždaryti abipusių kalčių 
sąskaitas ir atversti naują abipusės pagar
bos, vaisingo bendradarbiavimo ir gerų 
kaimynystės santykių istorijos lapą.

VIII. Reikšdami pasitenkinimą, kad Lie
tuviškųjų studijų savaites Vakarų Europo
je vis daugiau aplanko mūsų tautiečiai iš 
tolimųjų užjūrio kraštų, mes turime vil
ties, kad ir jūs, brangios sesės ir broliai 
tėvynėje, galėsite savo dalyvavimu pada
ryti mūsų šitą vienkartinį metuose susiti
kimą dar vaisingesne lietuvių kultūrinės 
kūrybos ir bendradarbiavimo priemone 
šioje pasaulio dalyje.

Sveikinimas priimtas 1969 m. liepos 20 
d., uždarant XVI-ją Liet, studijų savaitę 
Bad Godesberge.

VOKIETIJOS SLAPTIEJI DOKUMENTAI
Vokietijos užsienių reikalų ministerijos 

dokumentai atąargumo sumetimais buvo 
laikomi gana nuošalioje vietovėje — Har- 
ze. Dokumentų rinkinys apėmė 1871-1944 
m. laikotarpį, ir jie buvo sukrauti ketu
riuose dideliuose namuose. Viename šių 
namų aukšte buvo laikomi vien tik slapti 
dokumentai. Patogumo dėlei jie buvo su
rišti ir sunumeruoti. Dokumentus tvarkė 
tos ministerijos tarnautojas - archyvaras 
baronas von Griesheim. Tai buvo įgudęs 
tarnautojas, kuris visus dokumentus taip 
turėjo sukatalogavęs, kad greitai ir tiksliai 
juos būtų galima surasti.

Prieš pat baigiantis antrajam karui ba
ronas Griesheim gavo iš Berlyno telegra
mą, kad reikia sunaikinti dalį dokumentų. 
Perskaitęs telegramą, jis tuoj suprato, kad 
įsakymas taikomas slaptiems dokumen
tams. Tarp tų sunaikintinų dokumentų yra 
ir 1939 m. vokiečių-rusų derybų slapti pro
tokolai.

Sumanusis tarnautojas tik dalinai išpil
dė gautąjį įsakymą. Jis vietinių nacių aki
vaizdoje sudegino ryšulius senų laikraš
čių, bet dokumentų nelietė. Jis ryžosi juos 
išsaugoti ir palikti ateities istorikams, kad 
jie turėtų tikslius to karo dokumentus.

Minimą vietovę 1945 m. balandžio mėn. 
užėmė amerikiečių pirmosios armijos 9-ji 
divizija. Kariuomenė tuo radiniu labai su
sidomėjo ir pirmoj eilėj griebėsi aiškinti to 

po vieną tokį dantį. Krūminiai dantys iš 
viršaus padengti emalinėmis raukšlėmis. 
Kai krūminiai dantys sudyla, jų vietoj už
auga kiti.

Indijos drambliai gyvena dideliais bū
riais Indijoje, Ceilono, Borneo ir Sumat
ros didžiuliuose miškuose. Čia jiems nie
kas nedrumsčia ramybės. Kelius prie van
dens ir maisto per miškų tankumynus jie 
prasiskina straubliais. Minta augaliniu 
maistu: medžių lapais, žolėmis, javais ir 
vaisiais. Laisvėje gyvena iki 100 metų.

Kas treji ketveri metai patelės veda po 
vieną vaiką, rečiau po du.

Dramblio kaulai stambūs, kieti, kai ku
rie jų, ypač durklų, labai brangūs. Iš jų 
gaminami biliardiniai rutuliai, peiliams 
kriaunos ir įvairūs kiti daiktai ir pagraži
nimai.

Vidurinėj Afrikoj gyvena dar didesni at- 
rikiniai drambliai. Iškasenos rodo, kad se
novėje gyventa milžiniškų dramblių-ma- 
mutų ir kitokių dramblių veislės gyvulių.

Dramblius iš mažens galima prijaukinti 
ir pripratinti įvairiems darbams. Jais jodi
nėja, ir taip pat jie nešioja įvairius sunku
mus. Cirkuose išmoko ir nesudėtingus dar
bus atlikti bei sportuoti.

J. Mškns (iš Draugo)

PASIŪLYMAS SUDARYTI KOALICIJĄ

Aukštai Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Po praėjusių metų PLB Krašto Tarybos 

rinkimų Vokietijoje iškilo daug trinties ir 
polemikos tarp katalikų ir socialdemokra
tų sambūrių. Per įvairius biuletenius ir 
spaudą vedamos plačios užgaulės, net iki 
įžūlumo vieni kitus niekinant ir smerkiant.

Kad to būtų išvengta, siūlau abiems 
partneriams sudaryti bendrą apsijungimo 
koaliciją, lygiai taip, kaip ją savo laiku su
darė Fed. Vokietijos krikščionys demokra
tai — CDU ir socialistai demokratai — 
SPD, ir bendrai dirbti kultūrinį bei tautinį 
darbą.

Sudarius tokią koaliciją, dingtų niekam 
nenaudingas trynimasis, vieni kitų užgau
liojimai, įtarinėjimai ir nesantaika, abu 
partneriai įsijungtų į pozityvų ir naudingą 
darbą Bendruomenės rėmuose. Koalicinį 
apsijungimą ir bendrą darbą visuomet ga
lima išbandyti, kadangi tai nieko nekai
nuotų, o iš to nauda tikrai būtų nemaža. 
Reikia turėti tik gerų norų, o taipgi kaip 
vieniems, taip ir antriems būti sukalba- 
mesniais, o ne „ožiais“.

Koaliciniam apjungimo darbui turėtų 
imtis iniciatyvos PLB Krašto Valdyba. 
Tuomet būtų matyti, kad Krašto Valdyba 
tikrai ieško aukso vidurio darniam ir gra
žiam visų sugyvenimui ir pašalinimui esa
mų negerovių.

Tad sėkmės Fed. Vokietijos lietuviu koa
liciniam apsijungimui!

J. Pyragas

LIETUVIS — PIRMAS MĖNULYJE
Amerikiečiams nusileidus mėnulyje, ki

niečiai pareiškė, kad jų jau būta tenai 
prieš keturis tūkstančius metų. Sunku, ži
noma, patikėti, nes nėra jokių įrodymų. 
Tačiau mes galėtume pasigirti, kad ameri
kiečiai šimtmečiu pasivėlino ir užėmė tik 
antrąją vietą. Devynioliktame amžiuje pir
masis žmogus (lietuvis) mėnulyje atsidūrė 
Tvardauskas, kurį rašytojas A. Mickevi
čius, velnio padedamas, tenai nuskraidi
no!

Mes, dar jauni būdami, pusmėnulyje ma
tydavome žmogaus pavidalo šešėlį ir saky
davome: „Tai Tvardauskas vaikšto“.

Vyt-Vyt.

karo diplomatines paslaptis. Taip pat tuoj 
susirūpino dokumentus apsaugoti, kad vo
kiečiai nepagrobtų ir nesunaikintų. Tuoj 
pat armijos vadovybė paskyrė 200 sunkve
žimių ir visus dokumentus išvežė į saugią 
vietą.

1948 m. pradžioj įvairių kraštų spauda 
paskelbė, kad JAV Valstybės departamen
tas išleido knygą „Nacių-sovietų 1939-1941 
m. santykiai“. Joje sudėta 260 dokumentų 
iš Vokietijos užsienio įstaigos archyvų, pa
imtų 1945 m. Tai slapti dokumentai, kurie 
parodo nacinės Vokietijos ir komunistinės 
Rusijos santykius ir Europos pasidalijimo 
eigą. Viskas prasideda 1939 m. balandžio 
17 d. dokumentu, kuriame pasisakoma, 
kad nacių ir sovietų santykiai galėtų būti 
vis „geresni ir geresni“. Toliau sudėti do
kumentai apie tų santykių gerinimą ir Eu
ropos pasidalijimą įtakų sferomis ir bai
giama 1941 m. birželio 22 d., kada Vokieti
ja paskelbė karą S. Rusijai. Knygos pasi
rodymo proga vokiečių laikraštis „Schwa- 
ebische Landeszeitung“ (1948 m.) dar pri
minė, kad Molotovas siuntė Hitleriui šir
dingus sveikinimus, linkėdamas sėkmingo 
žygio į Olandiją ir Prancūziją. Be to, S. 
Rusija ne tik kad sveikino Vokietiją, bet ir 
jos žygiams teikė paramą. To laikraščio 
pranešimu, S. Rusija Vokietijai davė 208. 
000 t javų, 90.000 t benzino, 8.300 t med
vilnės, 6.340 t vario, cino, nikelio ir kt.

Linkėtina, kad šiais metais visi tie slapti 
dokumentai būtų išversti ne tik į lietuvių, 
bet ir į kitų tautų kalbas ir paskleisti po 
visą pasaulį.

V. Vytenietis

RANKRAŠTIS KALTAS

Jauna latvių pora iš Amerikos liepos 
mėn. pradžioj, besilankydama Rygoj, tapo 
ištikta nemalonumo. Jiems tai atsitiko, 
greičiausia, todėl, kad nebuvo susipažinę 
su įspėjimais vykstantiems į tenai ar tų 
įspėjimų nepaisė. Nemalonumas įvyko jau 
išvykstant. Ten — irgi ne taip, kaip kitur 
— ne tik atvykstantieji, bet ir išvykstan
tieji turi praeiti pro muitinės kontrolę, ku
ri vaikosi ne tiek daiktų, kiek „popierių“, 
tai yra, politinės kontrabandos.

Šios latvių poros atveju kontrolieriai, 
greičiausia, jau buvo paakinti, ko ieškoti 
ir kur žiūrėti. Iškrėtė žmonos rankinuką, 
nors paprastai rankinukų nekrato. Šiame 
rankinuke rado Rygoj gyvenančio latvių 
socialdemokratų veterano Fr. Menderio ra
šinį (memuarus?)... Tai buvo rašinys, kurį 
buvo įdomu gauti latviams socialdemokra
tams egzilams užsieniuose, bet kurį rusi) 
bolševikų režimui buvo visiškai „neįdo
mu“ išleisti. Rašinys buvo paimtas, o ban
džiusieji jį išvežti suimti, jiems grasė kelti 
bylą už „šnipinėjimą“. Pagaliau buvo iš
leisti, bet turėjo atsiprašyti, prisipažinti 
nusikaltę, teisintis buvę sukurstyti ir pa
sakyti, kas, būtent, juos „pakurstė atlikti

Paklydusios avys
LIETUVIŠKOJI, VOKIŠKOJI

Naminis lietuviškumas
Apie praeitį, ypač kai ji dar, palyginti, 

nesena, kai gyvieji jos liudininkai tebegy
vena mūsų tarpe, kai daugelis vis dar jau
čia anos praeities padarytąsias politines, 
tautines, gal net asmenines ir jausmines 
žaizdas, dažnai nesutariama. Nuomonių, 
vertinimų būna įvairių, viens kitam prieš
taraujančių. o kraštutiniausios pažiūros 
paprastai aplamai maža terodo pastangų į 
buvusius įvykius pažvelgti objektyviai, be
šališkai.

Prie tokių, lietuviams nepaprastai opių, 
kone tragiškų klausimų priklauso ir Klai
pėdos, Klaipėdos krašto ir klaipėdiečių bu
vusieji ir esantieji santykiai su likusia Lie
tuva ir lietuvių tauta, šimtmečiais politine 
ir karybos siena nuo lietuvių tautos ka
mieno atskirti, vokiečių valdomi, kalbinės 
ir kultūrinės vokiečių įtakos formuojami 
klaipėdiečiai ilgainiui ir, matyt, neišven
giamai vystėsi skirtingai, sakytume, išsi
rutuliojo tipiškas „klaipėdiečio“ tipas, su 
savaimingais socialiniais ir etniniais jo 
bruožais.

700 metų vokiečių valdžios Klaipėdos 
kraštui ir klaipėdiečiams, aišku, negalėjo 
nepalikti savo įtakos. Klaipėdos krašto 
ekonomika, gyventojų gerovė, o taip pat ir 
krašto administracinė sistema buvo žymiai 
pažangesnės ir tobulesnės, negu likusioje 
Lietuvoje. Patys klaipėdiečiai šitą savo 
pranašumą matė, ir todėl daugelis jų su 
nepasitikėjimu ir įtarimu vertino galimy
bes po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos 
kraštą prijungti prie nepriklausomos Lie
tuvos respublikos. Taip galvojo ne vien 
tiktai jau suvokietėję ar Klaipėdoje įsikū
rę tikri vokiečiai, bet ir daug tų klaipėdie
čių, kurie savo šeimose dar kalbėjo lietu
viškai, puoselėjo lietuviškus papročius. 
Daugelio jų lietuviškumas buvo maždaug 
„naminis“, aiškiai nepolitinis, iš tikrųjų 
tik nežymi, palyginti, klaipėdiečių dalis 
turėjo išvystytą nacionalinį lietuvišką są
moningumą.

Pokario tuštuma
Tačiau tų tikrųjų klaipėdiečių — auto

chtonų Klaipėdos krašte šiandieną beveik 
nebeliko. Beveik 90 nuošimčių — apie ket
virtį milijono — klaipėdiečių Antrojo pa
saulinio karo metu buvo evakuota į vaka
rines Vokietijos provincijas. 1944 m. so
vietų kariuomenei artinantis prie Baltijos, 
vokiečių įstaigos Rytprūsių ir Klaipėdos 
krašto gyventojus prievarta vertė su visu 
turtu, su manta, arkliais ir galvijais trauk
tis į Vakarus. Dalis klaipėdiečių, gal būt, 
pasitraukė ir savo noru, tačiau išdava bu
vo aiški — Klaipėdos kraštas ištuštėjo.

Tik labai nedidelis klaipėdiečių skaičius 
pokario metais grįžo į Klaipėdos kraštą. 
Buvę vokiečių kariai, patekę į sovietų ka
ro nelaisvę, kartais užsirašydavo lietuviais 
ir būdavo atleidžiami į Klaipėdos kraštą. J 
tėviškę grįžo klaipėdiečiai, dėl karo veiks
mų įstrigę Rytų Vokietijoje. Vienas kitas 
namo pasuko ir iš Vakarų Vokietijos. Ta-

Privilegijuotas skystimas
Nors daug spaustuvinių dažų išeikvota 

Vilniaus spaustuvėse straipsniams prieš 
per dideles privilegijas spiritiniams gėra
lams, nors daug išleista įsakų, skelbiančių 
kovą besaikiškam girtuokliavimui, nors 
pats Paleckis — kadai intymus stiklelio bi
čiulis — irgi rašė pamokslus, ragindamas 
bent kiek apvaržyti svaigalų pardavinėji
mą, spiritiniai gėrimai nepasiduoda, nes 
už jų pečių stovi galingiausios sovietinės 
institucijos: valstybinis planas ir biudže
tas. O kadangi dabar valstybės monopolis 
apima ne tik degtinę ir spiritą, bet ir visų 
mitybos dalykų prekybą, tai spiritiniai gė
rimai privilegijuotąją padėtį dabar yra už
ėmę daug platesnėj teritorijoj. Jie nesun
kiai nurungia visus kitus geriamuosius bei 
valgomuosius produktus valgyklose, kavi
nėse ir maisto parduotuvėse.

Štai vaizdelis iš Vilniaus, papasakotas 
liepos 9 d. Tiesos Dienos Aidų skiltyje:

„Ne taip seniai sostinėje, Liudo Giros 
(buv. Vilniaus. E.) gatvėje, buvo atidary
ta ledainė (valgomųjų ledų parduotuvė. 
E.). Sėdi, būdavo, medžių paunksmėje, šne- 
kučiuojiesi. gardžiuojiesi karštį malšinan
čiu skanėstu. Čia galėjai gauti konditeri
jos gaminių, limonado ar mineralinio van
dens.

„Tačiau šiemet maloni, rami vietelė at
rodo visai kitaip. Bealkoholiniai gėrimai 
išnyko, kavos čia taip pat negausi. Dažnai 
ledų čia tik viena rūšis tebūna. Užtat visų 
pirma puikuojasi vynai. Įkaitę vyno gar
bintojai čia prasėdi ištisas valandas, kitas 
su savim atsineša ir stipresnės. O vargšui 
ledų mėgėjui vietos nebeliko.

„Specialaus ledų paviljono sostinėje ne
turime. Ledainė Liudo Giros gatvėje galė
jo nors iš dalies užpildyti šią spragą. Deja,

tokį banditišką aktą“ (t. y., kas prašė at
vežti tą rašinį)... Dar nežinia, kas bus to 
rašinio autoriui. Jis jau 80 m. amžiaus, ne
va gaunąs pensiją. (Elta)

IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

čiau tai tebuvo, palyginti, lašas jūroje. 
Grįžusiųjų skaičių, be abejo, keleriopai 
prašoko tie keliasdešimt tūkstančių klai
pėdiečių, kurie pastarojo dešimtmečio bė
gyje iš Lietuvos repatriavo j Vakarų Vo
kietijų. nes pagal Sovietų Sąjungos-Vaka- 
rų Vokietijos sutartį, kaip klaipėdiečiai, 
buvo pripažinti vokiečių piliečiais.

žodžiu, šiandieną apie kokį nors Klaipė
dos Krašto vokiškumą kalbėti tebūtų ne
susipratimas. Tikrųjų klaipėdiečių Klaipė
dos krašte beveik nebeliko, o susidariusią 
gyventoji) tuštumą jau užpildė kiti.

Rusiškiausias miestas
Apie vokiečių kalbos ir kultūros, apie 

vokiško valstybingumo įtaką Klaipėdos 
krašte tikroviškai kalbėti tegalime tik iki 
1944 metų. Šiandieną konkreti grėsmė 
Klaipėdos krašto lietuviškumui atsirado iš 
kitos pusės: jokioje kitoje Lietuvos dalyje 
nėra įkurdintas toks didelis rusų gyvento
jų nuošimtis, kaip Klaipėdos krašte. Poka- 
rėje ištuštėjusiame Klaipėdos krašte buvo 
apgyvendinta daug tūkstančių rusų nau
jakurių. Apleistose Klaipėdos krašto sody
bose ir apgriautuose jo miestuose kūrėsi ir 
lietuviai iš kitų Lietuvos rajonų, bet dide
lę dalį tos susidariusios gyventojų tuštu
mos užpildė rusų tautybės naujakuriai. 
Faktas lieka faktu, kad Klaipėda šiandie
ną yra pats „rusiškiausias" Lietuvos mies
tas.

Sunku pasakyti, ar šitokio Klaipėdos su
rusinimo galima būtų buvę išvengti. Pati
kimų, išsamių apibendrinančių duomenų 
labai maža, pavienių liudininkų pasakoji
mai dažnai tesiremia nuogirdomis, gan
dais, o kitais atvejais teatskleidžia tik, pa
lyginti, siaurą asmeniškų pergyvenimų 
pluoštą, kurie apriboja galimybes daryti 
plačias, apibendrinančas išvadas. Tačiau 
kone visi duomenys tvirtina, kad pokarėje 
Lietuvoje buvo daromos rimtos ir organi
zuotos pastangos ištuštėjusį Klaipėdos 
kraštą apgyvendinti lietuviais.

Sunku pasakyti, ar ir iki kokio laipsnio 
tokios pastangos buvo skatinamos Lietu
vos kompartijos viršūnėje, tačiau yra ne
maža duomenų, kad ne vienas lietuvis pir
maisiais pokario metais „kelialapį į Klai
pėdą“ gavo iš vietinių partijos organizaci
jų ir kitų sovietinių įstaigų, o nenorin
tiems vykti dažnai būdavo primenama, 
kad „Klaipėdoje mums reikia savo žmo
nių“...

Didesnio masto lietuvių įkurdinimą Klai
pėdos krašte, aišku, trukdė anų pokario 
metų suirutė, partizaninis karas, stalinisti- 
nis teroras. Tačiau turime pagrindo visiš
kai rimtai prileisti, kad toks didelis rusų 
tautybės atėjūnų įsikūrimas Klaipėdoje vi
siškai nebuvo atsitiktinis, kad rusai nau
jakuriai Klaipėdon vyko ne vien tiktai dėl 
to, kad ten buvo susidariusi gyventojų tuš
tuma, o patys lietuviai nepajėgė arba ne
sugebėjo jos užpildyti.

R. E. Maz.

(Bus daugiau)

besivaikant pelno, ji tapo eiline gėrykla“.
Paminėjimas, kad taip atsitiko „besivai

kant pelno“, nurodo, kad ta ledainė, matyt, 
bando prisitaikyti prie Kosygino ekonomi
nių reformų reikalavimo — daryk, kaip iš
manai, bet padaryk valdžiai pelno. Ta par
duotuvėlė, matyt, pastebėjo, kad iš vyno 
išeina kiek daugiau pelno, negu iš limona
do ar ledų. Ir darbo mažiau. Taip, su Ko
sygino pagalba stiprieji gėrimai išstumia 
silpnesniuosius. Blaivininkų balsas, kar
tais net ir į Tiesą patekęs, vistiek lieka ty
ruose bešaukiančiu. (Elta)

GINTARO MUZIEJUS

Du tūkstančiai vasarotojų kasdien ap
silanko Palangos Gintaro muziejuje, o iš 
viso tame muziejuje jau apsilankę kone 
milijonus svečių. Tai tvirtina Vilniuje lei
džiamas dienraštis Czerwony Sztandar 
(liepos 9d.).

Muziejus yra buvusio Palangos dvaro rū
muose. Ilgą laiką jis ten buvo tik „kampi
ninkas“, nes rūmus buvo užėmusi rusų 
dailininkų sąjunga. Dabar tie dailininkai 
pasistatė sau naują vilą, ir muziejus susi
laukė galimybės „išsitiesti“. Neseniai esan
čios atidarytos šešios naujos salės. Ekspo
natų muziejus turįs kone tris tūkstančius.

(Elta)

MIEGUISTI LIŪTAI
Tanzanijos draustiniame parke keliems 

liūtams pakabino ant kaklo tranzistorinius 
radijo siųstuvus. Mokslininkai nustebo su
žinoję, kad žvėrių karalius yra didesnis 
miegalis, negu visų apkalbama meška. Vie
nas liūtas per 21 dieną nuėjo ne daugiau 
kaip 100 km. o miegojo po 20 vai. per parą.
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Europos lietuviu kronika
AUKOS A.A. MIN. B. K. BALUČIO

PAMINKLO FONDUI

Pastaruoju metu fondui aukojo LVS Ra
movė Mančesteryje 15 sv„ DBLS Leigh 
Skyrius 6 sv.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 5 svarus dr. 
R., 10 šil. B. Butrimas, po 8 šil. S. Nagine- 
vičienė ir V. Juknelis, po 3 šil. M. Sabas. J. 
Naujokas. A. Karanauskienė ir I. Tim
mins, 2.6 šil. P. Miklovas ir 2 šil. V. Apana
vičius.

LONDONAS
VYTENIECIŲ PAMALDOS

Pranešu, kad jau yra užprašytos Vyte- 
niečių pamaldos, kurios bus laikomos Lon
dono lietuvių bažnyčioje rugpjūčio 24 d.. 
11 valandų.

Prašau tą dieną pasimelsti už žuvusius 
ir mirusius 9 pėstininkų L. K. Vytenio pul
ko karius.

V. Zdanavičius

TIK TAU IK MAN
Lietuvių Namų Bendrovės Nidos spaus

tuvė ne tik savus darbus atlieka, spausdin
dama „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius, bet ir kitiems pasitarnau
ja.

Dabar ji baigė spausdinti O. B. Audro
nės eilėraščių rinkinį „Tik tau ir man". 
Rinkinys 160 puslapių, išleistas pačios au
torės lėšomis.

Anksčiau Nidoje buvo atspausdintas ki
tas tos pačios autorės eilėraščių rinkinys.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugpjūčio 10 d., 12. 30 

v„ St. Patrick s bažnyčioje.
BRADFORD — rugpjūčio 17 d„ 12.30 v.
ROCHDALE — rugpjūčio 24 d„ 12 v.
HUDDERSFIELD — rugpjūčio 31 d„ 1 v.
P- P-

STOVYKLA
Jau kelinti metai, kai. laikydamiesi gra

žios tradicijos, Anglijos ir Vokietijos skau
tai susirenkame į vieną vietą stovyklauti. 
Praeitais metais atšventėme lietuviškosios 
skautybės auksinį jubiliejų Fuertho ir Ro
muvos apylinkėje Vokietijoje, o šiais me
tais didesnis skačius (36) Vokietijos skau
tų atvyko į 20-ją Anglijos Rajono skautų ir 
skaučių stovyklų. Kelionės ir pasiruošimo 
darbams vadovavo „Aušros' Tunto tunti- 
ninkas ps. Ant. Veršelis, o jam talkininka
vo Vasario 16 Gimnazijos skautai ir skau
tės.

Išvykome liepos 18 d. rytą iš Wormso, 
artimiausios geležinkelio stoties, kur mūsų 
grupės paimti specialiai sustojo greitasis 
traukinys. Prie Pietų Vokietijos skautų 
Koblence ir Koelne prisidėjo likusieji bro
liai iš Šiaurės. Kelionė vyko labai geroje 
ir linksmoje nuotaikoje. Pervažiavę Belgi
ją. kėlėmės iš Ostendės į Doverį laivu. Bu
vo gražus oras — labai malonu denyje. 
Londone mus ne vien tik skautai, bet ir 
gausus būrys tautiečių pasitiko išskėstom 
rankomis. Jie pasiskirstė mus į šeimas, kur 
buvome priimti kaip dideli svečiai: gau
siai vaišinami, tiesiog lepinami ir visur 
vežiojami.

Derbio miesto burmistras priėmė mūsų 
skautus kaip svečius, parodė rotušę ir di
džiojoje priėmimų salėje suruošė arbatėlę.

Turėjome progos viešėti pas daugelį 
tautiečių visoje Anglijoje. Nors buvome 
plačiai išsisklaidę, bet šeštadienį spėjome 
punktualiai susirinkti Lietuvių Sodyboje 
liepos 25 d.

Pirmieji į stovyklavietę atvyko broliai iš 
Londono ir tie Vokietijos skautai, kurie 
ten buvo apsistoję. Gretai išdygo palapinių 
kaimas, ir suorganizuota bendra virtuvė. 
Suvažiavom ir paskutiniai. Vakare visi sto
jo rikiuotis ten ir jau žygiavo laužavietėn. 
Laužą pravedė s. Jaras Alkis.

Sekmadienis, liepos 26 d. Anksti atsikė
lėme ir stojome prie darbo. Nors sekma
dieniais krikščionys turėtų ilsėtis, bet 
mums — įsikūrimo diena, dirbome išsijuo
sę. Vis dėlto neužmiršome savo religinės 
prievolės atlikti: U vai. šįmet įšventinta
sis tėvas Antanas Saulaitis. S. J„ atnaša
vo savo pirmąsias mišias Europoje, ku
rioms koncelebracijoj talkininkavo kun. 
Vaclovas Šarka. Po jų neopresbiteris su
teikė primicijos palaiminimą.

Po vakarienės, vėliavą nuleidžiant ir 
jau turint prieš akis atliktuosius darbus, 
perskaityti įsakymai: 20-sios jubiliejinės 
stovyklos viršininkas yra s. J. Alkis, jo pa
vaduotojas ps. A. Veršelis iš Vokietijos.

I3RADFORDAS

IŠKILMINGOS PAMALDOS

Liepos 27 d. St. Ann’s bažnyčioje susi
rinko gausus skaičius vietos ir apylinkės 
lietuvių dalyvauti iškilmingose jauno sa
leziečio kun. Hermano J. Šulco Sv. Mišio
se. Prie altoriaus kunigą palydėjo kun. M. 
Burba su kun. kapelionu ir patys mažiau
sieji — broliukai Neimantai. Aid. Juškevi
čiūtė, Marytė Žiliukaitė — su gėlėmis. Po 
„Veni, Creator" giesmės gražia tarena au
kojamas Sv. Mišias paįvairino jauna so
listė Vanda Galbuogytė, nuotaikingai su
giedodama „Avė, Maria" ir „Iš šios žeme
lės' . Pabaigoje jaunasis kunigas palaimi
no visus pamaldų dalyvius. Pamaldos bu
vo užbagtos visų sutartinai giedama „Ma
rija, Marija" giesme.

Po pamaldų parapijos salėje bažnytinio 
komiteto rūpesčiu ir nuoširdžiai talkinin
kavusių moterų pagalba buvo jaukios vai
šės. Visiems vaišinantis įvairiais patieka
lais. jaunąjį kunigą nuoširdžiai pasveikino 
St. Ann's klebonas kun. A. J. Hinnigan. vi
sus lietuvius patikindamas, kad jie ir atei
tyje gali būti tikri visokeriopa jo parama. 
Šv. Juozapo bažn. klebonas kan. M. J. 
Dunleavy į savo sveikinimą įpynė gilių 
simpatijos žiedų lietuvių sąmoningumui, 
religingumui, pažadėdamas ir savo globą. 
Šiltais žodžiais jaunąjį kunigą sveikino ir 
sėkmingos piūties linkėjo bažn. komitelo 
pirm. Micuta, Bielevičius. jauna mokt. Bi
rutė Trejonytė, V. Galbuogytė. įteikdama 
parap. bendruomenės atminimą-dovaną. 
kun. kapelionas ir buvęs kun. Hermano 
mokytojas kun. M. Burba. Kun. H. J. Šul
cas, džiaugdamasis visų parodytu nuošir
dumu. jautria kalba dėkojo už nuolatinę 
paramą T. Saleziečių veiklai ir išreiškė 
savo norą ir ryžtą visas jėgas aukoti dar
bui su lietuviais. Visi susitelkę išklausė jo 
motutės Elzės Šukienės jautrios kalbos, 
kurioje ji pažymėjo atidavusi sūnų Dievui 
bei lietuviams ir išreiškė viltį, kad lietu
viai visą laiką glaudžiai bendradarbiaus 
su juo.

Vaišių nuotaikų kėlė lietuviškos sutar
tinės dainos, draugiški pasikalbėjimai ir 
gražus visų mostas gausiomis aukomis pa
remti tolimesnes jaunojo kunigo keliones.

Kiti pareigūnai: kapelionas — s. kun. V. 
Šarka, ūkvedys — s. v. v. si. Algis Ger- 
džiūnas, jo padėjėjai — si. Manfredas šiu- 
šelis ir Edmundas Budrys, iždininkas — s. 
v. v. si. Antanas Jakimavičius. „Taukuoto 
Puodo" redakcija — v. si. Vytautas Mečio
ms ir v. s. v. si. Janina Traškienė. Stovyk
la skirstoma j dvi pastovykles. į skautų pa- 
stovyklę „Sodybą" ir skaučių „Lietuvą“. 
„Lietuvos“ viršininkė yra s. Gilma Zinkie- 
nė. jos pavaduotoja ir sanitarė — v. s. v. 
si. Elena Zaveckienė. adjutante — Irma 
Dilbaitė, dainų ir tautinių šokių vadovė — 
v. s. v. si. Janina Traškienė, paštininkė — 
v. s. v. si. Laimutė Veršelienė. Pastovyklė 
suskirstoma į 4 skiltis. „Sodybos“ viršinin
kas yra s. Bronius Zinkus. jo pavaduoto
jas — si. Marijus Dresleris, adjutantas — 
s. v. si. Stasys Kasparas. Pastovyklė su
skirstyta j 3 draugoves: j vilkiukų (2 bū
reliai). skautų (4 skiltys) ir skautų vyčių 
(2 būreliai).

Stovyklos darbuose dalyvauja ir Angli
jos Rajono vadas s. Juozas Maslauskas.

į laužą aktyviai įsijungė svečiai iš Ame
rikos — s. tėvas Antanas Saulaitis. S. J„ 
ir s. Algis Zaparackas. kurie tos dienos ry
tą atvyko ir ligi trečiadienio numatę būti 
stovykloj.

Pirmadienis, liepos 27 d. šiandien buvo 
pirma paprasta diena. Ji praėjo be ypatin
gų įvykių, tik mus. Europos skautus, iš 
naujo žavėjo Antanas Saulaitis. puikiai 
pravesdamas įvairius pašnekesius.

Antradienis, liepos 28 d. Lijo. Visą die
ną lijo! Priešpiet visai nebuvo įmanoma 
kokią nors programą vykdyti. Po pietų 
skautai vyčiai pastatė įdomius tiltus per 
artimų upelį, o paskui visi skautai ir skau
tės. vilkiukai ir paukštytės tais tiltais ka- 
binėjosi iš vienos pusės į kitą. Bet lietus 
visų nuotaiką palaužė. Net ir didžiausi op
timistai slinko nuliūdę per lietų. Ir štai — 
viena virvė nutrūko, ir pastovykles virši
ninko pavaduotojas s. v. kand. si. Marijus 
Dresleris išsimaudė šaltame vandenyje!

Kadangi visur buvo šlapia, pirmų kartų 
turėjome atsisakyti laužo. Vietoj jo Sody
bos salėje tėvas Ant. Saulaitis pravedė 
rimties valandėlę. Prie jos prisidėjo dides
nis skaičius vyresniųjų skautų ir skaučių, 
ir mes pamąstėme apie šviesos, ugnies ir 
duonos prasmę. Sukalbėję keletą maldų, 
susikabinome rankomis ir kalbėjome visi 
kartu Tėve mūsų. Skautiškomis laužo ap
eigomis ir buvo užbaigta ši rimties valan
dėlė.

si. Petras Veršelis

ATŽALYNIECIŲ DIENOS
„Atžalynas“ dar neatostogauja, nors ir 

jaučiasi pavargęs. Kai ypač gražus oras, 
nebėra noro ir repetuoti. Ar ne geriau 
šiaip sau saulėj kaitintis? Bet turime dar 
pažadus ištesėti, tai tada gal kelis sekma
dienius turėsime laisvus.

Birželio 25 d„ trečiadienį, dalyvavome 
Dairy Festival. Bradfordo burmistrui ati
darius parodą, jaunesnieji ir vyresnieji at- 
žalyniečiai sušoko net 8 tautinius šokius. 
Diena buvo graži. Festivalis vyko miesto 
centre. Leeds Rd., prie Exchange stoties 
įėjimo. Mokiniams buvo egzaminų diena. 
Iš mokyklų taksiais ar autobusais, kiti tie
siai iš darbo skubėjome atlikti savo paža
do.

Šeštadienį, birželio 28 d„ teko šokti ir 
festivalio uždaryme. Programos dalyvių 
buvo daug — airių, ukrainiečių, škotų tau
tiniai šokiai, mokyklų pasirodymai ir t. t. 
Atžalyniečiams teko pabaigoje pasirodyti 
su garsiuoju Jorkšyro dūdų orkestru 
„Black Dike". Tautiniais šokiais domėjosi 
ne tik parodos lankytojai, bet ir praeiviai, 
kadangi šokome atviroj vietoj. Krautuvių, 
įstaigų ir autobusų langai buvo pilni žiū
rovų. Skubėjimas ir prakaitas vertas to, 
nes nors jau daugiau kaip 20 metų mes vi
sur rodomės, o yra anglų, kurie dar nežino, 
kas mes ir iš kur mūsų tėvai atkeliavę. 
Ačiū atžalyniečiams, kurie aukojo savo 
pietų laiką birželio 25 d. ir atliko savo pa
reigą.

Birželio 29 d. Klube buvo aptaria
ma atžalyniečių veikla. Pasitarime dalyva
vo Vyties klubo pirmininkas, keli tėvai, rė
mėjai ir grupės valdybos nariai. Nutarta 
lapkričio mėn. švęsti metines ir kartu Ka
riuomenės šventę. Klubo valdyba pažadė
jo salę, tėveliai — visokeriopą paramą. At- 
žalyniečiai į tą šventę kviečia Londono 
„Grandį" ir visą Mančesterio jaunimą. No
rima susirišti su Nottinghamo jaunimu ir 
kitais. Smulkesnis pranešimas bus po atos
togų.

Liepos 12 d. netikėtai atsidūrėme Man
česteryje, nors ir pavėlavę ir ne pilna gru
pė. Bet mes ten jau ne pirmą kartą būna
me. Daug kartų esame buvę su Bradfordo 
„Sūkuriu", kuriam vadovavo T. Burokas. 
Kai noro yra, ir per savaitę galima suorga
nizuoti iškylą. Ačiū Mančesterio jaunimui, 
suteikusiam mums progos linksmai pra
leisti laiką.

Liepos 19 d„ 6 vai. vakare, dalyvavome 
BADA organizuotame koncerte, kuris vy
ko Bradfordo Universiteto didžiojoj salėj.

J. Tr.

TIK GAUTA
Lietuviškos lengvos muzikos plokštelė — 

„Lauksiu tavęs“.
NAUJAUSIOS KNYGOS:

„Tautos praeitis“ Tomas 2.
Liet. Katalikų Mokslo Akademija — 

Suvažiavimo darbai“.
J. Gliaudą — „Delfino ženkle“. Prem. 

rom.
Alė Rūta — „Vieniši pasauliai“ rom.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Road, 

KEW — SURREY.

PADĖKA

širdingai dėkojame Nottinghamo ir Brad
fordo lietuviams, kurie labai daug širdies 
įdėjo pagerbti jaunajam kun. Šulcui ir jo 
mamytei.

Ypač yra dėkingas buvęs nottinghamie- 
tis kun. Burba jaunosioms solistėms: Vidai 
Gasperienei ii’ Vandutei Galbuogytei, pra
turtinusioms iškilmes giedojimu ir daina
vimu.

Gerbiamajam kapelionui kun. Kuzmic- 
kiui, Bradfordo bažnytiniam komitetui, 
rengėjams, šeimininkėms, visiems dalyva
vusiems. o ypač šauniajam Nottinghamo ir 
Bradfordo jaunimui už meninę dalį — mū
sų visų širdinga ir gili padėka.
Kun. II. Šulcas, E. Šukienė, kun. M. Burba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Liepos 21 d., skautininko T. Roome ir s. 
B. Zinkaus iniciatyva, atvykę iš Vokietijos 
svečiai skautai, kurie buvo apsistoję pa
viešėti Derbyje. Nottinghame ir kitur, su 
vietiniais skautų vadovais ir vadovėmis, 
tarp jų s. kun. V. Šarka, dalyvavo Derbio 
miesto burmistro suruoštame priėmime.

Miesto rotušėje skautus sutiko Derby 
Evening Telegraph korespondentai ir foto
grafai. Jų aprašymas ir nuotraukos iš
spausdinta tame laikraštyje.

Rotušę aprodė tarybos narys Reg Blur- 
ton.

Dalyviai, kurių buvo 14. pavaišinti arba
ta. Po to s. G. Zinkuvienė. atsidėkodama 
burmistrui, įteikė jam tautinę juostelę su 
skautiškais ženklais.

Aukos stovyklai

DBLS Nottinghamo Skyriaus parama per 
J. šukaitį 13 sv„ A. Barančiukas iš Čika
gos 5 sv„ E. Vainorienė iš Nottinghamo 8 
šil. 6 p.

Rajono Vadija

Televizijoje su anglikonais. Iš Anglijos į JAV išvažiavę lietuviai, ten vadinantieji 
save anglikonais, nemaža kur reiškiasi, net ir televizijoje.
Šioje nuotraukoje matome sėdinčius programos vedėjus kas sekmadienio vaka
rą Čikagoje rodomos kanale 26 lietuviškos televizijos: Bal. Brazdžionį. Ed. Vengiaus- 
ką ir Štutą.

NOTTINQHAMAS
SUSITIKIMAS SU KUN. II. .1. ŠULCU
Gražus sekmadienio rytas ir kun. H. Šul

co pirmosios mišios Nottinghame sutraukė 
jau seniai nematyto dydžio lietuvių būrį į 
bažnyčią.

Mišios atlaikytos iškilmingai, giedant 
mergaičių choreliui, pritariant vargonais 
ir solistei V. Gasperienei paįvairinant solo 
„Avė. Maria".

Pritaikytą pamokslą pasakė buvęs not- 
tinghamietis kun. M. Burba, asistavo kun. 
Šarka iš Vokietijos.

Po mišių kun. H. Šulcas suteikė visiems 
palaiminimą ir dovanojo po šv. paveikslėlį, 
prisiminimui jo pirmųjų mišių mūsų para
pijoje.

Tuoj po mišių visi rinkosi į parapijos sa
lę. kur moterys jau buvo paruo.šusios sta
lus kukliems užkandžiams.

Pirmiausiai čia kun. A. Geryba tarė 
trumpą sveikinimo žodį. Po jo DBLS sky
riaus pirm. K. Bivainis sveikino jaunąjį 
kunigą ir jo mamytę, linkėdamas ištver
mės ir pasiryžimo lietuviškoje veikloje.

Jaunimo vardu sveikino E. Vainorienė, 
o mergaitės S. Bedulskytė ir G. Petravi
čiūtė jaunimo vardu įteikė dovanėlę. LAS 
Nottinghamo skyrius taip pat įteikė mažą 
paramą jaunajam kunigui.

Kun. H. Šulcas padėkojo visiems už gra
žų priėmimą ir apdovanojo E. Vainorienę, 
ilgus metus dirbusią su jaunimu, padėkos 
lapu. Kunigo mamytė taip pat dėkojo už 
jų tokį širdingą priėmimą.

Vaišių metu solistė V. Gasperienė sudai
navo keletą Šimkaus ir Jakubėno kūrybos 
dainelių.

Po to pasirodė naujoji tautinių šokių 
grupė, gražiai sušokdama du tautinius šo
kius. akordeonu grojant P. Viržintui, va
dovaujant N. Damaševičiūtei.

J. ir N. Vainoriūtės sudainavo keletą du
etų, o jaunųjų chorelis užbaigė dainelėmis, 
pritariant visai publikai. Ypač gražiai pa
sirodė jaunoji dainininkė L. Perminaitė.

Ta jaukiai ir šeimyniškai praleista sek
madienio popietė, manau, primins jauna
jam kunigui ir jo brangiajai mamytei, kad 
dar yra lietuvių, kurie gerbia mokslą, pa
sišventimą. o visų labiausiai taurią lietu
višką širdį.

Buvęs

PADĖKA
Noriu pareikšti širdingą padėką mote

rims. kurios prisidėjo prie paruošimo sta
lų. priimant jaunąjį kun. H. J. Šulcą, jo 
Mamytę, kun. M. Burbą ir kun. V. Šarką.

Taip pat didelis ačiū M. Januliui už 
bendrųjų reikalų tvarkymą.

E. Vainorienė

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.

NUO KRIVŪLĖS IKI RAKETOS

JAV lietuvių spauda rašo, kad ten pasi
rodė taip pavadintas didžiulis Lietuvos 
paštininkų atsiminimų leidinys.

Jį sudarė JAV gyvenantieji buvę Lietu
vos paštininkai, redagavo A. Gintneris.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS

DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS

Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa
sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR

TYRS* CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

ATVYKSTANTIEMS LONDONAN
Gražioje ir ramioje Londono dalyje, prie 

pat KEW botanikos sodo, išnuomojami 
kambariai atvykstantiems atostogoms ar 
su reikalais Londonan.

Vienam asmeniui, įskaitant pusryčius, 
parai 27/6.

Svečiai priimami tik iš anksto užsisa
kius. Ilgesniam laikui žymi nuolaida.

14, Priory Rd., Kew, Surrey. Pasiekiama 
požemiu iš Kew Gardens stoties, arba au
tobusais: 27, 27A ir 65. Skambinti telefonu 
940-63-77.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

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

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

London, E.2.

EUROPOS LIETUVIS —
LITU U A MA N WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens. London, 1V.11. Tel. 727 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil., do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
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