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GĖDINGA SUKAKTIS
Rugpiūčio 21 dieną sueina metai, kai So

vietų Rusija su lenkų, vengrų ir bulgarų 
talka okupavo beištrūkstančią iš sovieti
nės vergijos Čekoslovakiją. Iš pradžių ši 
okupacija kai kam buvo nelaukta ir neti
kėta, nes atrodė, kad sovietiniai rusai ne
drįs tokių priemonių imtis prieš laisvėjan
čią Čekoslovakiją.

Per šiuos metus paaiškėjo, kad rusai jau 
seniai ruošėsi tai okupacijai ir Vokietijos 
žvalgyba laiku įspėjo vakarus, kokie yra 
sovietiniai kėslai. Bet vakariečiai įspėjimu 
netikėjo, juo labiau, kad sovietai tuo laiku 
tik apie taiką ir gerą tautų sugyvenimą te
kalbėjo ir visokius taikaus sugyvenimo 
planus siūlė. Bet jie turėjo savo planus ir 
juos rengėsi įvykdyti.

Tarp kitko, sovietai buvo pasirengę iš
žudyti visus laisvėjančios Čekoslovakijos 
vadus su Dubčeku priešaky, o jos gerėjan
tį ekonominį gyvenimą sulyginti su sovie
tiniu. Tačiau kai kurių savo planų jie ne
įvykdė. Jie neišžudė Čekoslovakijos vadų, 
nes pabijojo vakarų komunistų partijų 
griežtos reakcijos, nors vakarų demokra
tijos nusiplovė rankas. O susmukdyti Če
koslovakijos ekonominiam gyvenimui so
vietai Maskvoje išspausdino nežinomą kie
kį čekoslovakiškų banknotų ir juos pla
čiai paskleidė. Jų pasirodė ir Londone.

Sovietai puikiai žino, kad čekoslovakai 
rusų nekenčia ir rengiasi atitinkamai pa
minėti šias gėdingas metines. Kad vėl ne
kiltų kokių riaušių, kaip kad po ledo ru
tulio rungtynių, sovietai paskelbė karinius 
manevrus, kurie turėtų prasidėti rugpiūčio 
18 d. Čekoslovakijoje. Jie tęstųsi apie 10 
dienų. Kad atrodytų, jog sovietiniai rusai 
niekuo nekalti, manevrams vadovauti pa
skirtas Čekoslovakijos krašto apsaugos vi- 
ceministeris majoras generolas Muchas. 
Tačiau niekas neabejoja, kad tikroji ma
nevrų vadovybė ir visa gėdingų metinių 
kontrolė bus sovietinio generolo Štmenko 
ir generolo Jakubovskio rankose.

Spėjama, kad šiuose manevruose daly

Septynios DIENOS
Lėšos paskirtos

JAV-bėse labai įvairavo nuomonės dėl 
to, ar ruoštis brangiai gynybai nuo raketų.

Dabar senatas dviejų balsų persvara nu
tarė skirti lėšų paruošiamiesiems darbams. 
Priėmimas Rumunijoje

Apvažiavęs kai kuriuos Azijos kraštus 
su misija pasakyti jų vadams, kad patys 
stiprintų savo gynybą, nes Amerika neno
ri daugiau susilaukti tokių padėčių, kaip 
Vietname, JAV prez. Niksonas dar trum
pam buvo užsukęs į Rumuniją, kur jį en
tuziastiškai sutiko minios gyventojų.
Turi nuopelnų, bet ir kaltas

Rumunijos komunistų partijos kongrese 
prez. Ceausescu pasiūlė pasmerkti 1965 m. 
pradžioje mirusį to krašto komunistų vadą 
Gheorghe-Dej, nes jo valdymo laikais va
lant partiją buvo išžudyta net ir komunis
tų. Savo ruožtu jis iškėlė ir nuopelnus to 
smerkiamojo, ypač kai partija dar tebebu
vo pogrindyje.

Ceausescu perėmė krašto vadovybę, kai 
Gheorghe-Dej mirė.

Judas
Sov. Sąjungoje pradedamos skelbti ži

nios apie iš Britanijos nutarusį negrįžti ra
šytoją Anatolijų Kuznecovą.

„Literatumaja Gazeta“ paskelbė, kad 
pabėgėlis išmetamas iš rašytojų sąjungos, 
ir išspausdino „Junost“ redaktoriaus Bo
riso Polevojaus straipsnį, kuriame Kuzne
covas vadinamas Judu ir būsiąs visada ne
kenčiamas savo tautiečių.

Be kita ko, „Junost“ redakcija parėmė 
Kuznecovo prašymą važiuoti į Londoną, 
kur jis sakėsi rinksiąs medžiagą apie Le
nino jaunystės metų veiklą ir komunistų 
partijos įkūrimą.
Dr. Kiesingerio kelionė

V. Vokietijos kancleris dr. Kiesingeris 
penkioms dienoms nuskrido į JAV, kur po
rą kartų matysis ir su prezidentu.

Kancleriui ypač rūpi išsiaiškinti Rytų- 
Vakarų santykių klausimą ir galimybes pa
siekti, kad dėl Berlyno būtų prieita kokio 
nors atoslūgio. Kadangi JAV ir Sov. Są
junga turi pradėti tartis dėl ginklavimosi 
apribojimų, tai kancleris norįs žinoti, kiek 
tai gali turėti įtakos Europos saugumui.
Potvyniai

Indijoje didžiuliai potvyniai palietė apie 
30 mil. žmonių.

Kadangi lietūs nesibaigia, tai galima 
laukti dar blogesnės padėties. 

vaus ir rumunai. Bet ar jie pasiųs į ma
nevrus karinį dainį, ar tik kariuomenės 
štabo stebėtojus, šiuo metu sunku pasaky
ti. Aišku, bus į darbą įkinkyta ir vadina
moji liaudies milicija, kurios šiandien ten 
priskaitoma apie 50.000.

Čekoslovakijos gyventojai puikiai žino, 
kad joks viešas protestas, jokia vieša anti
rusiška demonstracija negalima. Užtat jie 
rengiasi pasyviam protestui — parodyti 
pasauliui, kad jie nekenčia rusų ir nori 
būti laisvi.

Pogrindyje yra susidaręs komitetas, ku
ris nustatė, kaip krašto gyventojai turi tą 
gėdingos sukakties dieną laikytis.

Tą dieną į darbą ir iš jo eiti tik pėsčio
mis ir nesinaudoti jokiomis viešojo susi
siekimo priemonėmis.

Neiti į kinų, teatrą ar kitą pasilinksmi
nimo vietą.

Nieko nepirkti krautuvėse. Maistu apsi
rūpinti iš vakaro.

Papuošti gėlėmis okupacijos aukų ka
pus.

Nepirkti tą dieną laikraščių, neiti į res
toranus ar kavines.

Papuošti visus tautos didvyrių pamink
lus.

Viskas sustoja 5 minutėms, kai laikro
dis išmuš 12.

Sustoja visos susisiekimo priemonės ir 
uždega gėdingos sukakties šviesas.

Atrodo, kad kulminacinis šio protesto 
taškas turėtų būti 12 valandą, kai sustos 
susisiekimas. Tada net ir sovietiniai tan
kai turėtų sustoti. G. I. Rimulis

PROKLAMACIJOS IR PAREIŠKIMAI
Septyniolika gubernatorių ir 22-jų mies

tų burmistrai (jų tarpe New-Yorko, Čika
gos. Detroito, Clevelando ir Baltimorės) 
paskelbė Pavergtųjų Tautų Savaitę atitin
kamomis proklamacijomis.

Amerikos Kongrese atitinkamus pareiš
kimus ta proga padarė šeši senatoriai ir 
50 Atstovų Rūmų narių. (Elta)

Pompidou į JAV
Prancūzijos prez. Pompidou dar šiais 

metais ruošiasi keliauti į JAV.
Dėl tos kelionės susitarti rugsėjo mėn. 

važiuos užsienių reikalų ministeris Schu- 
mannas. Spalio mėn. Schumannas numa
tęs važiuoti į Maskvą.

Puolamas Tvardovskis
Vis smarkiau pradedamas pulti Alek

sandras Tvardovskis, literatūros žurnalo 
„Novy Mir“ redaktorius.

„Sovietskaja Rossija“ puolė jį kelis kar
tus iš eilės. Puolimai spausdinami taip pat 
„Ogoniok“ ir kituose laikraščiuose.

Tvardovskio žurnalas jau seniai esąs 
toks, su kuriuo flirtuojanti buržuazinė 
propaganda.

Atsisakė kalbėtis
Rusų rašytojas Kuznecovas atsisakė kal

bėtis su sovietiniais pareigūnais.
Sovietų ambasadorius net pagrasino bri

tams „rimtomis pasėkomis“, jei rašytojas 
nebus pristatytas pasikalbėti.

Marso fotografijos
Artėdamas į Marsą ir skrisdamas pro jį, 

amerikiečių erdvės laivas Mariner 7 per
davė žemėn nemaža paveikslų.

Dabar mokslininkai pradeda iš naujo 
svarstyti klausimą, ar ten yra gyvybė, ar 
ne.

Pasitarimai ir pasiruošimai
Čekoslovakijos prez. Svoboda ir komu

nistų vadas dr. Husakas buvo iškviesti į 
Krymą tartis su sovietų vadais Brežnevu 
ir Podgornu.

Sovietų ginkluotų pajėgų politinis vado
vas gen. Jepiševas atskrido į Prahą baigti 
tartis dėl manevrų, kurių laikas sutaps su 
okupacijos metinėmis.

Čekoslovakijos spauda skelbia vadina
mąją dokumentinę medžiagą, kuri rodan
ti, kad iš tiesų buvę ruoštasi perversmui ir 
dėl to okupacija visiškai pateisinama.

Prezidento žygio kritika
Sovietinė „Izvestija“ dėl prez. Niksono 

kelionės į Azijos kraštus rašo, kad jis kar
tojus senąjį kursą, kuris Jungtines Valsty
bes pastatė Vietnamo akligatvyje.

Prezidentas peršąs mintį, kad karinė
mis ir kitokiomis sutartimis su JAV susi
rišę kraštai perimtų ant savo pečių atsako
mybę ir karinius įsipareigojimus.

NAUJAS LEIDINĖLIS ANGLŲ KALBA

Jau spausdinamas naujai iliustruotas 
Vliko paruoštas leidinėlis Lithuania, How 
Much We know About Her. Išsiuntinėji
mas galės būti pradėtas rugsėjo mėnesį. 
Todėl numatantiems juo pasinaudoti jau 
dabar laikas užsisakyti tų leidinėlių rei
kiamą kiekį.

Organizacijos bei paskiri asmenys yra 
kviečiami ir skatinami naudotis visokio
mis įmanomomis progomis skleisti šį leidi
nėlį tarp kitataučių, ypač tarp laikrašti
ninkų, vidurinių mokyklų moksleivių ir 
studentų. Leidinėlyje yra trumpai pateik
ta esminių informacijų apie Lietuvą, 
iliustracijų ir Lietuvos žemėlapis.

Užsisakantieji prašomi siųsti po 10 cen
tų už užsakomą egzempliorių spausdinimo 
bei persiuntimo išlaidų sąskaiton. Kreiptis 
šiuo adresu: VLIKAS, 29 West 57 St. 
10 Fl., New York, N. Y. 10019. (Elta)

„RASA“ NEDALYVAVO
Neustadte/Holsteine, Vokietijoje, prie 

Baltijos jūros, liepos 12-19 dienomis buvo 
suorganizuotas Europos Tautinių drabužių 
ir šokių festivalis, į kurį buvo pakviestas 
ir turėjo dalyvauti Kauno tautinių šokių 
ansamblis „Rasa“.

Ansamblio dalyviai buvo pranešę, kad 
atvyks, ir pareiškę džiaugsmą, kad galės 
dalyvauti, bet Sov. Sąjungos pasiuntinybė 
po to parašė rengėjams, kad „Rasa“ dėl ki
tų įsipareigojimų neatvyks.

Maskva
„Kraštas turtėja tuomet, kai jo prekių 

išvežama daugiau, negu įvežama“... — To
kią taisyklę paskelbė ne pirmo kurso stu
dentas, snūstelėjęs ekonomijos paskaitoj, o 
vilniškės Mokslų akademijos ekonomistas 
Petras Stanikas, gindamas rusų pramonę 
Lietuvoj nuo lietuvių inžinierių-architektų 
Amerikoj išleisto metraščio pastabų.

Jeigu taip ir būtų, kaip tas P. S. paskel
bė, tai turtingiausias kraštas būtų tas, 
kurs liktų tuščias: išvežtų visas savo turi
mąsias gėrybes ir nieko neįsivežtų...

Iš tikrųjų nereikia būti nė mokytu eko
nomistų, kad numanytum, jog čia svarbu 
ne įvežamųjų ar išvežamųjų prekių kiekis, 
o už jas mokamųjų bei gaunamųjų pinigų 
suma, kuri priklauso ne tik nuo kiekio, bet 
ir nuo kainos.

Bet Dubasovo skelbiamose statistikose 
kaip tik to dalyko —■ kainų — ir nėra. Pra
monė Lietuvoj dabar gali šiek tiek vaidin
ti, kad jos vadovai (direktoriai) neva per
ka žaliavas, neva parduoda prekes, bet 
niekas Lietuvoj, nėra savarankus nei pir
kėjas, nei pardavėjas. Lietuvon atvežamų
jų žaliavų (atsiskaitomąsias) kainas nu
stato kažkas Maskvoj, už pagamintąsias 
prekes atsiskaitomuosius kreditus nustato 
kažkas Maskvoj, ir už Lietuvoj naudoja
muosius raumenis bei smegenis atlyginimą 
irgi nustato kažkas Maskvoj.

Dėl to P. Staniko dėsnis, jeigu jis net ir 
teisingai būtų pasakytas, Lietuvoje dabar 
negalioja. Jei knyginis atsiskaitymas ir 
būtų vadinamas „importo-eksporto“ ar

NESURANDAMA KUN. J. RIAUBCNO

Kun. Jonas Riaubūnas, Vasario 16 gim
nazijos kapelionas, atostogavęs Antey kal
nuose pas Tėvus saleziečius, išėjęs vienas 
į kalnus pasivaikščioti, negrįžo.

Iki šiol nepavyko nei policijai, nei ki
tiems ieškotojams jo surasti. Manoma, 
kad bus nukritęs.

Gaila jauno, gabaus ir gero kunigo.
Kun. V. Š.

JONUI KUTKUI mirus, 
gilią užuojautą reiškia žmonai Luizai, 

dukterinis Nijolei, Annai, Dorai ir 
sūnui Andriui.

DBLS Rochdalės Skyriaus V-ba ir nariai

Dėl staigios ir tragiškos
J. KUTKAUS mirties

jo žmonai Luizai, dukterims Nijolei, Annai 
ir Dorai ir mažajam Andriuku!

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
V. ir L. Lipkevičių šeima ir

J. ir O. Ivanauskai

A. a. IEVAI REKŠČIŪNIENEI mirus, 
jos dukrai Stefai Urbanavičienei, vyrui 
Broniui, dukrai Alei ir V. K. Strakšiams 

skausmo valandoje reiškiu nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdžiu.

A. Petrauskas

PASAULIS APLINK MUS
PABĖGĖLIO TRAGEDIJA

Tarpais vis kas nors vienaip ar kitaip 
palieka Rytus ir pasirenka Vakarus. Mes, 
eiliniai žmonės, patys pabėgėliai, įvairio- 
pais jausmais sutinkame tokius pabėgė
lius. Kai kuriam nors abiems pusėms dir
bančiam aukštam žvalgybos pareigūnui 
anoj pusėj pradeda svilti padai ir jis Va
karuose sutinkamas išskėstom rankom, 
kaip koks herojus, nors ten jis būtų nusi
žengęs žmoniškumui, mes anksčiau dar 
nusistebėdavom: štai, po velnių, pasaulis! 
Dabar jau net nebesistebim — pripratom 
prie tokio žaidimo.

Bet daugumas pabėgėlių gali būti tik 
apgailimi, kad jie bėgo ar kad jiems reikė
jo bėgti. Gerai, jei pabėgėlis savo krašte 
buvo nereikšmingas žmogus ir rankomis 
užsidirbo sau duoną. Jei jis pirmaisiais 
mėnesiais nesukiuš, tai paskui ekonomiš
kai, be abejo, geriau gyvens negu prieš pa
bėgdamas, dėl to negali būti dviejų nuo
monių.

Tragedija prasideda su inteligentiško
mis profesijomis. Stalino duktė apsipylė 
doleriais, parašiusi jausmingą savo tėvo 
apologiją. Ji, tiesa, ir savo krašte nedarė 
niekam jokios įtakos. Šokėjas Nurejevas 
svetur išvirto į garsenybes. O kas dar? Ki
ti atbėga ir pražūva.

Sakykim, kad dabar Britanijoje pasili-

nustato
“užsienio prekybos“ atsiskaitymu, tai vis- 
tiek tos „prekybos“ balanso nėra jokiose 
viešose statistikose. Propagandininkams 
tas balansas — svarbiausias argumentas 
įtikinėti, kad rusų pramonė Lietuvoj esan
ti Lietuvai naudinga ir turtinanti kraštą. 
Tik keista, kad ta nauda taip slepiama. 
Kodėl nevalia žmonėms žinot, kiek, ko ir 
kokiomis kainomis (ir iš kur) į Lietuvą 
įvežama ir kiek, ko, kur bei kokiomis kai
nomis išvežama? Jei tie dalykai nebūtų 
slepiami, tai nebūtų ir ginčo apie pramo
nės naudą ar nenaudą, nes būtų lengva ap
skaičiuot, kas kraštui pelninga, kas nuos
tolinga. Bet dabar tų paslapčių, tur būt, 
nei Dubasovas — statistikos įstaigos virši
ninkas Lietuvoj — nežino. Taip esant, apie 
pramonės naudą ar nenaudą galima tik 
spėlioti, turint prieš akis tik faktą, kad 
Lietuva pati negali derėtis nei dėl „impor
to“, nei dėl „eksporto“ kainų, nei gali de
rėtis dėl kitų tos pramonės veikimo sąly
gų: darbo jėgos atlyginimo, žemės naudo
jimo ir kitų reikmenų. Visos kainos ir są
lygos nustatomos Maskvoj. Jeigu tame rei
kale Maskvos pirštai nėra į save lenkti, tai 
kokia būtų viso to monopolio ir jo slaptu
mo prasmė? (Elta)

PARTIŠKAI SUSTIPRINTI
Ligi šiol daugiausia „Tiesoje“ ideologi

niais straipsniais reiškęsis S. Laurinaitis 
įjungtas į žurnalo „Kultūros barai“ redak
ciją.

„Literatūros ir meno“ vyr. redaktorium 
paskirtas V. Radaitis, savo straipsniuose 
reiškęsis „politiniu principingumu“. Bu
vęs ilgametis to savaitraščio vyr. redakto
rius V. Reimeris paskirtas tokioms pat pa
reigoms į „Gimtąjį kraštą“, į kažkur kitur 
.paskirtojo M. Jackevičiaus vietą.

STUDIJA APIE KRYŽIUS
Vokietijoje gyvenąs prof. dr. J. Grinius 

jau seniai yra parašęs studiją apie lietuviš
kus kryžius ir koplytėles ir už ją gavęs 
„Aidų“ žurnalo premiją.

Dabar autorius papildo tą studiją, kuri 
bus spausdinama Lietuvių katalikų moks
lo akademijos metraštyje.

PAPILDYMŲ TOMAS
Lietuvių Enciklopedijos papildymų to

mas jau atspausdintas ir netrukus bus iš
siuntinėtas prenumeratoriams.

Pradedamas spaustuvėje rinkti pirmasis 
Lietuvių Enciklopedijos tomas anglų kal
ba.

A. A. ALGIRDUI VAICEKAUSKUI 
tragiškai Kanadoje žuvus, 

nuliūdusius tėvus, seserį ir brolį 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vyties klubo valdyba ir nariai

A. A. ALGIRDUI VAICEKAUSKUI 
žuvus, jo tėvams, sesei ir broliui 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
E. Vik. Ignaičiai 

kęs rusų rašytojas Anatolijus Kuznecovas 
nepražus ir nebus užmirštas. Kol laikraš
čiai juo domisi ir kol tas dėmesys bus pa
laikomas, jo knygos bus išverstos į anglų 
ir kitas kalbas. Dar jis parašys kokią kny
gą apie Sov. Sąjungos gyvenimą, ir ta bus 
išversta, ir jam nestigs pinigų. Bet čia jis 
bus Kuznecovas, kuris moka rašyti apie 
sovietinį gyvenimą, mažai kieno pažįsta
mą, dėl to įdomų. Jis — talento žmogus, ir 
tai liudys jo knygos. Bet Kuznecovas juk 
yra rusas, kurio paskutinysis romanas 
„Ugnis“ buvo rusiškame žurnale išspaus
dintas dviem milijonais egzempliorių! Už 
kritišką požiūrį romane, tiesa, jis buvo 
puolamas, bet vis dėlto į beprotnamį dar 
niekas jo nekišo, kaip Sov. Sąjungoj prak
tikuojama, o paskyrė į to žurnalo redakci
ją. Jeigu jis kritiškai rašė, tai jam turėjo 
rūpėti visa tai, kas vyksta sovietiniame 
gyvenime, jis norėjo tą gyvenimą veikti, 
būti jo aktyvus dalyvis, tam reikalui skirti 
savo talentą. Taigi Kuznecovo vieta buvo 
ten. Svetur jo vaidmuo sumenkėja iš kar
to. nes jo knygos iš čia nebepasieks skai
tytojo, kuris jų laukė, tur būt, kaip ir duo
nos.

Ne mums spręsti, kiek jo paties gyveni
mas darėsi ten nebeįmanomas. Rašytoją 
ten juk nesunku nutildyti. Nutildytas jis 
pasidaro nebereikšmingas. Jeigu jam buvo 
norima sudaryti tokias sąlygas, tai svetur 
jis bent turės egzistenciją ir dar su šiokiu 
tokiu moraliniu priedu.

Mūsiškiai irgi kartais balsiai pasvajoja: 
va, kad toks ar toks garsus lietuvis imtų ir 
pasiliktų svetur, tai būtų gražu! Argi būtų 
gražu, ypač tokiu atveju, kai žmogus savo 
krašte atlieka reikšmingą darbą? Mes čia 
tokio, greičiausia, badu nenumarintume — 
surastume darbo fabrike, o, ko gera, rašy
tojo gal šiaip taip knygą išleistume (jeigu 
jis ne poetas), o dainininką pasiųstume 
per kolonijas bent po kartą visur padai
nuoti. Kitos profesijos, tur būt, iš viso ne
turėtų kur pasireikšti. Taigi iš visa ko išei
tų tik tragedija, didesnė negu su Kuzneco- 
vu.

KENNEDŽIO TRAGEDIJA
JAV, o taip pat ir kitų kraštų gyvento

jus liepos mėn. vidury, tur būt, labiausiai 
domino mėnulis. Staiga mėnulis nublanko 
— iškilo prieš akis Eduardas Kennedys, 
senatorius, demokratų partijos galimas 
kandidatas į prezidentus. Greičiausia, de
mokratai turi stipresnių politikų, su dides
niu patyrimu, bet Kennedžių garsas dide
lis, nors ir su tragiškais atspalviais. Vie
nas jų buvo prezidentas, kitas siūlė savo 
kandidatūrą į prezidentus, ir abu žuvo. Jei 
abu garsėjo gyvi, tai tragiška mirtis, deja, 
dar padidino jų garsą. Tai trečiasis, pas
kutinysis, jeigu net ir ne savo sugebėji
mais (o sugebėjimo, sako, jam netrūksta), 
tai brolių garsu galėtų toli nueiti.

Bet tą naktį, kai visų dėmesys dar tebe- 
krypo į mėnulį, mažame kurortėlyje įvyko 
tragedija. Susirinko į vilukę šeši vyrai, 
tarp jų ir senatorius, ir šešios jaunos mer
ginos, kurios kadaise dirbo senatoriui Ro
bertui Kennedžiui. Norėta pagerbti tas 
merginas, kurios yra besąlyginės Kenne
džių gerbėjos. Po 11 vai. vakaro dingo se
natorius su Mary J. Kopechne. Senatorius 
tvirtina, kad jis pasukęs ne tuo keliu, už
važiavęs ant siauro tiltelio ir su savo ke
leive atsidūręs vandenyje. Jis pats išsi- 
krapštęs, bandęs gelbėti merginą, pėsčias 
grįžęs draugų ieškoti, su jais grįžęs ir vėl 
bandęs ištraukti merginą. Bet policijai te
buvo pranešta tik po 9 valandų, nors jis 
vaikščiojo su dviem savo draugais advoka
tais, kurie žino įstatymus ir negalėjo būti 
sujaudinti, taigi arba patys galėjo tą pa
reigą atlikti, arba senatorių prikalbėti.

Teisme senatorius prisipažino: kaltas. 
Televizijoje jis pasakė kalbą, kurioje, be 
kita ko, užsiminė, kad Kennedžius lydi 
kažkoks prakeikimas. Po to jis pasakė, kad 
liksiąs senatorium, bet nekandidatuosiąs į 
prezidentus. O jeigu jis nekandidatuos, tai 
beveik tikra, kad Niksonas laimės ir 1972 
metų rinkimus.

Bet Kennedžio byla vis tiek tebėra ne
baigta. Mergina buvo palaidota be skrodi
mų. Daug kur laikas nesueina — policijos 
viršininko pavaduotojas matė žymiai vė
liau tokį juodą automobilį su L raide prie 
numerio, kaip senatoriaus, tame pat kely
je. Senatorius bėgo savo draugų ieškoti, 
bet niekur nesikeitė šlapių drabužių. Pas
kui dar nėręs prie apsivertusio automobi
lio, plaukęs į viešbutį, bet iš kambario 
2,25 vai. ryto išėjęs pasitikrinti laiko ir 
pasiskųsti dėl triukšmo ramiai ir be jokių 
Įtartinų ženklų.

žodžiu, jaunąjį senatorių ištiko trage
dija. Žuvusios Mary Joe šešėlis prislėgė jį 
sunkiai ir gal ilgam. Jo paties ir jo patarė
jų keista laikysena toje tragedijoje dar la
biau viską supainiojo ir pasunkino.

S. Baltaragis
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Vakarai su Charles Angoff
— Literatūros kritikas, rašytojas, apie 

40 knygų autorius, anglų literatūros pro
fesorius, lietuvių literatures bičiulis iš 
Amerikos rytų yra atvykęs į Los Angeles. 
Esi maloniai kviečiamas dalyvauti vaka
rienėje su juo. Ar sutiksi atvykti?

Pasakyta j ausį per telefono ragelį. Kas 
drįstų atmesti tokį paklojimą?

Gražų birželio mėnesio pavakarį mano 
„Auksutė" (taip vadinu dabartinę savo va
žiavimo priemonę) sustoja vakarinėje 
miesto dalyje. Gatvėje jau vaikšto Char
les Angofi. Jisai probėgomis i viešbutėlį, 
atsiveda žmoną.

Western gatvėje „Europos" viešbutis. 
Tenai mūsų turėjo laukti rašytojas Jurgis 
Gliaudą su žmona. Privažiavę matome: jis 
išvažiuoja! Bandome vytis, nepagauname. 
Skambiname į namus — niekas neatsako. 
Turi nemokšą katiną, dar nesugebantį at
siliepti. Beužsisakinėjant vakarienę grįžta 
tamsiu kostiumu pasipuošęs rašytojas Jur
gis Gliaudą su žmona.

Iš knygos lapų į gyvenimą
Charles Angoff yra parašęs įvadus J. 

Gliaudės knygoms anglų kalba. Bet jie tik 
dabar susitinka.

Vladas šlaitas

LIUBLINO UNIJA
Niekas neatsitinka lie priežasties.
Kiekviena nelaimė
turi savo nusiminimo ir savo ašarų prie

žastį.
Tą dieną,
kurią mes pasirašėme Liublino unijos ak

tą, 
mes pasirašėme savo liūdesio 
ir savo ašarų aktą.
Keturis šimtus metų mus lydi žiaurusis

Radvilos Juodojo žodžių šešėlis:
Geriau mirti,
negu pasirašyti Liublino unijos aktą.
Dieve,
padėk mano vargšei lietuvių tautai.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Abu sveikinasi kaip seni pažįstami, dau
gelį metų nesimatę. Neslepiamas nuošir
dumas paliečia jų daug pergyvenusius vei
dus, išraižytus gyvenimo vagelėmis. Akys 
neatlaidžiai veria akis.

Vakaro šeimininkė, visko suorganizuoto- 
ja yra brangi lietuvių poetė, dabar pasau
linės literatūros profesorė, dr. Elena Tu- 
mienė. Ji rami, kaip ir jos vyras Herma
nas Tumas. Daugiausia klausosi. Kukliai, 
tyliai, atsargiai, švelniai taria mintis.

Užeigos savininkai čekai, neseniai atvy
kę. Stirnaitės kojomis mergaitė, aukštu 
kaklu, apskrita nosike, tamsiai ruda apga
uta žanduky. Nesikuklina pasakyti neken
čianti rusų, dabartinių jos tėvynės oku
pantų.

To betrūksta: mes, kad ir be čekaitės, 
pasakojamės ne vien literatūrinėmis temo
mis. Gal norime atrišti mazgelius, krūtinės 
kampeliuose besiplečiančius, norime sve
čiui pasakyti, ką galvojame. Atrodo, dau
gelis girdenų jam nauja. Klausosi bandy
damas pritarti. Ir štai jo žmona pasisako 
gimusi Vilkavišky, vadinosi Friedmanaitė, 
dar atsimena paskirus lietuviškus žodžius, 
pora lengvučių sakinių sudėsto. Jisai gi
męs netoli Minsko. Abu žydų tautybės.

Čia išgirstame iš paties Jurgio Gliaudos, 
kaip jis rašė „Namai ant smėlio“ knygų, 
karo metu gyvendamas Šveicarijoj. Man 
diegia mintis: būtinai Jurgis Gliaudą turė
tų parašyti savo gyvenimo knygą. Nuo Si
biro, kur jis gimė, iki Los Angeles. Jo li
teratūriniai kūriniai šakoti, juose, tarsi ne
ramiame smėly, lizdus įmezga šikšnospar
niai. juose knygnešiai blaškosi ilgos dienos 
kraujuje, tenai vaškiniais sparnais skrai
doma dausose, žvilgterima į Lietuvos ne
priklausomybės pamatų griovimą, diskusi
jos Maskvoje, knygas bematuojantis lietu
vis kolūkietis, ir tu, skaitytojau, paieškoki 
savęs Gliaudos lapuose. Jo recenzijos „Eu
ropos Lietuvyje" ir JAV spaudoje. Juo to
lyn. tuo labyn bus domimasi Jurgio Gliau

dos knygomis. Kas žino, gal jau rašo prisi
minimus. Jis niekad nekalba apie kūrybą 
rašomoj mašinėlėj. Per didelė žuvis gau
dyti plikais jausmais.

M. K. Čiurlionio genijus buvo per pras
tas suprasti tuolaikiams tautiečiams. Char
les Angoff J. Gliaudos čiurlionišką knygą 
„Ikaro sonata" puikiai įvertino!

Anšlavs Eglitis apie Jurgį Gliaudą
Latvių rašytojas klasikas Anšlavs Egli

tis abejoja, ar Angoff bus draugiškas ir 
latviams. Sakau, aną vakarą buvau užsi
minęs apie latvius, reagavo teigiamai.

Bekalbant apie Jurgį Gliaudą, latvis 
Anšlavs Eglitis taip paklausė: „Ar jūs (lie
tuviai) turite bent vieną rašytoją tolygaus 
kalibro kaip Jurgis Gliaudą?“ Jo knyga 
„The Sonata of Icarus" esanti parašyta su 
dideliu literatūriniu žinojimu, geru litera
tūriniu skoniu, vėliausia literatūrine tech
nika, nejučiomis įvesta į knygą, nelengvai 
pastebima.

Po kelių dienų su Charles Angoff ir jo 
žmona ėjome į mūsų namuką vakarinėje 
Hollywood© dalyje. Tarpduryje jau laukė 
tik atvykęs Anšl. Eglitis su naujausia lat
vių literatūros knyga anglų kalba.

Prof. Ch. Angoff tostas: 
už lietuvių ir latvių draugystę!

Pripildžius taureles, ruošiausi pakelti 
tostų už retą svečią iš Amerikos rytų. Bet 
jis pirmas pakėlė, aiškiai sakydamas: už 
lietuvių ir latvių tautas!

.,Who's Who in America“ 1968-1969 me
tų Charles Angoff vadinamas „author, edu
cator". Jis gimė prie Minsko 1902 m. ba
landžio 22 d. į JAV atvežtas 1908 m., pilie
tybę priėmė 1923 m. Literatūros doktoratų 
suteikė Fairleigh Dickinson Universitetas 
Rutherford, N. J. 1966 m., kur ir dabar 
profesoriauja. Kaip laikraštininkas reiškė
si Bostone 1923 m. Redakcijos narys „Ame
rican Mercury" 1925-31 m., vienas „Na
tion" redaktorių 1935 m. „American Mer
cury" redaktorius 1943-50 m. „True Crime 
Detective", „The Magazine of Fantasy and

(Nukelta | 3 psi.)
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ATMAINOS
„Primenu jums savo skelbtąją evan
geliją. kurią priėmėte ir pasilaikėte. 
Ja būsite išganomi tik tuomet, jei lai
kysitės tokios, kokią jums esu skel
bęs" (I Kor. 15,1)

Mūsų laikų žmonės ieško atmainų visose 
gyvenimo srityse. Tokia mada. Visa, kas 
nauja, negirdėta, nematyta. — daug ką ža
vi. Nepaiso, ar atmaina gera, ar netikusi, 
ar ji protinga, ar vien svaja, sapnas.

Rimtai skamba šv. Povilo ap. įspėjimas. 
Evangelijos dėka būsime išganomi, jei lai
kysimės tokios, kokia skelbė apaštalas.
Atgaila

Bažnyčia raginte ragina dalyvauti Mi
šių aukoje ir per jas priimti šv. Komuniją, 
susijungti su Eucharistiniu Jėzumi. Su
švelnino eucharistinį pasninkų. Užtenka, 
kad vieną valandą prieš Komuniją nieko 
nevalgė. Vanduo nenaikina pasninko. Ir 
kai pradėjo žmonės minia eiti prie Dievo 
stalo, susidurta su naujais klausimais: ar 
galima eiti Komunijos be išpažinties, kas 
patarnaus, kai jos eina daug šimtų žmo
nių?

Atsimintina. kad visi, kurie yra pašven
čiamoje Dievo, malonėje, gali kasdien pri
imti š. Komuniją. Atgaila yra būtina tik 
tiems, kurie sunkiai nusikalto Dievui ir 
žmonėms. Išpažintis patartina yra tiems, 
kurie nori būti tikri, kad yra pašvenčia
moje Dievo malonėje. Ji yra naudinga 
tiems, kurie abejoja apie savo kaltes, turi 
painiavų, neišspręstų klausimų. Išsiaiškin
ti. sielai nurimti Ir Dievui atsiskleisti mei
lėje. — jiems yra naudinga ir patartina iš
pažintis.

Kai kuriose vietose, pvz., Vokietijoje, 
pradėjo bandyti „išpažinties klausyti“ visų 
bažnyčiose esančių kartu: kunigas pasako 

pamokymų, skaito nuodėmių rūšis, gailės-
čio aktą, kartu su visais sukalba atgailai 
rąžančių ar kitas maldas ir teikia visiems 
kartu nuodėmių dovanojimą. Karo atveju 
tokią išpažintį naudodavo karo kapelionai 
prieš kariams išeinant į mūšį. Dabar ban
doma taikyti parapijoms. Yra tai grynas 
bandymas, naujumas.
Įgaliojimas

Nuodėmes atleisti gali vien Dievas. Kai
Išganytojas Kaparnaume pasakė per lubas 
nuleistam stabo ištiktam vyrui: „Sūnau, 
tavo nuodėmės tau atleistos", tai Rašto ži
novai prieštaravo: „Kas gali atleisti nuo
dėmes, jei ne vienas Dievas?“ į tą iššūkį 
atsakė Išganytojas: „kad žinotumėte žmo
gaus Sūnų turint žemėje galios atleisti 
nuodėmes (jis tarė stabo ištiktajam): Sa
kau tau: Kelkis, imk savo guolį ir eik į sa
vo namus". (Žr. Morkaus 2 skyr. pradžią). 
Stabo ištiktasis akimirkoje pasveiko, pasi
ėmė savo guolį ir išėjo. Tuomi V. Jėzus 
įrodė savo dieviškąją galią.

Išganytojas turėjo teisę dieviškosios ga
lios dalį perleisti savo Bažnyčiai, apašta
lams. Ir jis tai padarė po savo prisikėlimo 
iš mirusiųjų. „Ramybė tebūnie su jumis. 
Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jus 
siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir 
jiems tarė: Imkite šventąją Dvasią. Kam 
nuodėmes atleisite, tam jos atleistos, ir 
kam sulaikysite, jos sulaikytos" (Jono 20, 
21-23).

Dieviškasis įgaliojimas yra labai svar
bus. Apaštalai ir jų įšventinti vyskupai ir 
kunigai, turėdami dieviškąjį įgaliojimą 
nuodėmes atleisti, tai daro ne savo vardu, 
o Dievo: Tėvo, Sūnaus ir šventosios Dva
sios. K. A. M.

ATGAIVINAMA LIETUVIŠKA
PROGRAMA

Po ilgų ir sudėtingų pastangų, Madride 
yra sutikta atgaivinti Madrido radijo pro
gramas Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Nu
matoma. kad jos pradės veikti nuo rugsė
jo mėnesio vidurio. Lietuviškos programos 
bus perduodamos kasdien po 15 minučių, 
nuo 19:30 iki 19:45 vai. Madrido laiku. Pa
rengiamieji darbai programoms perdavi
nėti ir joms informacine medžiaga aprū
pinti jau pradėti. (E)
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VIETOJ ĮŽANGOS
Kas gi tos „lietuviškųjų studijų savai

tės“, kurios kasmet rengiamos Vakarti Vo
kietijoje ir sutraukia vis daugiau dalyvių 
ne tik iš įvairiti Vak. Europos kraštų, bet 
ir tolimojo užjūrio?

Aiškiai ir trumpai atsakyti nelengva, 
nes tos savaitės jau turi savo istorijų ir 
nusistovėjusį pobūdį.

Jos prasidėjo 1954 m. ir nuo tada rengia
mos kasmet įvairiose Vokietijos vietose. 
Dalyvių skaičiumi jos niekad nebuvo ma
sinės: pirmenybė teikiama ne kiekybei, bet 
kokybei. Daugiausia į jas susirenka inteli
gentai ir akademinis jaunimas.

Kito tokio periodinio susitikimo Europo
je nėra. Tam tikra prasme savaitės yra 
savotiškas unikumas visoje mūsų išeivijo
je. Be abejo, studijų dienos ir net savaitės 
buvo ne kartų rengiamos ir užjūriuose, 
ypač Amerikoje, tačiau ten nesusidarė to
kia tradicija. Šita forma ten nesurado vai
singos dirvos. Tik europiečiai pasirodė iš
tvermingi ir išlaikė savaites, kaip periodi
nio metinio susitikimo tradicijų.

Kokios priežastys tai nulėmė? Gal čia 
turėjo įtakos toji aplinkybė, kad Europos 
lietuviai nė iš tolo negali lygintis su daug 
gyvesniu ir turtingesnio kultūriniu gyve
nimu. kuris vyksta didžiuosiuose užjūrio 
telkiniuose. O gal čia atsiliepia ir kitokis 
— europinis — gyvenimo būdas, kuriame 
sparta ir skubėjimas neatima iš žmogaus 
viso jo laiko ir noro, bent retkarčiais, atsi
plėšti iš kasdienybės srauto, susikaupti, 
pamąstyti.

Kaip ten bebūtų. Europos lietuviai turi 
pagrindo džiaugtis, kad jie tokias savaites 
turi. Faktas, kad jos jau įvyko šešioliktąjį 
kartą iš eilės, ne tik rodo mūsų sugebėji
mą organizuoti kultūrinę veiklą, bet taip 
pat prisidėjo prie prasmingesni© mūsų di
džiojo egzodo sukakties paminėjimo. Juk 
kaip tik šiomis dienomis sukanka dvide
šimt penkeri metai nuo tos lemtingos 1944- 
jų vasaros, kai dešimtys tūkstančių lietu
vių sunkia širdimi pasirinko kelią į Vaka
rus. kad savo buvimu liudytų pasauliui ne
užgniaužiamų Lietuvos teisę laisvai gyven
ti ir kurti.

SAVAIČIŲ PASKIRTIS
Studijų savaitės pirmoje eilėje siekia pa

žadinti lietuviškų mąstymų. Galimybė su
sitikti. susipažinti, pabendrauti jaukioje 
kūrybinėje aplinkoje, pasižmonėti savųjų 
tarpe, atsikvėpti ir atsigauti — visa tai yra 
savaitininkams labai svarbūs ir siektini 
dalykai, liet nėra pagrindinis ar vieninte
lis tikslas. Viso to čia siekiama ypatingu 
bendravimo būdu, būtent, studijomis.

Studijų savaičių pavadinimas sugalvotas 
ne tam, kad gražiau skambėtų, bet jose iš 
tikrųjų viešpatauja minčių pasaulis ir no
ras jame pasigilinti. O tai reiškia įtemptai 
padirbėti ne vien tik savaitės techniki
niams rengėjams. Programos centre — pa
skaitos. kurias skaito daugiau ar mažiau 
pasižymėję mūsų mokslininkai, kultūri
ninkai. visuomenininkai. Jie kviečiami ne 
tik iš Vokietijos, bet ir kitų Europos, o pa
gal galimybes net užjūrio kraštų. Tai ne
abejotinai padeda išlaikyti užsibrėžtą inte
lektualinį lygį.

Nors paskaitos nėra vienintelis ir pats 
moderniausias būdas mintims perduoti ir 
pažadinti, tačiau savaičių rėmuose pasiro
dė labai naudinga ir visiškai neniekintina 
priemonė. Pirmiausia jos duoda progą pa
skaitininkams bent kartą metuose prabil
ti gimtąja kalba į dėkingą auditoriją. Tai 
labai vertinga mokykla ypač jaunesnie
siems. jau svetur išaugusiems mūsų inte
lektualams, kurie niekad neturėjo natūra
laus sąlyčio su lietuviška auditorija.

Paskaitos yra naudingos ir patiems 
klausytojams, nes tokiu būdu jie išklauso 
tai, ko kitu atveju, gal būt, neprisiverstų 
patys perskaityti. Pasiruošusio paskaiti
ninko išmąstytos ir tvarkingai perduotos 
mintys duoda geresnį pagrindų pokalbiui 
užmegzti ir jam vesti temos rėmuose, nesi- 
blaškant į šalis. Pats pokalbis tampa bran
desnis ir teikia daugiau intelektualinio pa
sitenkinimo.

STUDIJŲ NAUDA
Labai galimas dalykas, jog kaip tik ši

tas studijinis bendravimo būdas daugiau
sia prisidėjo prie savaičių pasisekimo ir 
užtikrino jų institucinį pastovumų. Gyven
dami išsisklaidyme, skaudžiai stokojame 
progų bendrai pamąstyti. Todėl susitiki
mai. kurie skiriami studijiniam dalykų 
gvildenimui, neišsisemia kaip tuščios for
malybės, nesustingsta į nuobodų ritualų, 
bet visad dvelkia šviežia kūrybine nuotai
ka ir nuolatinėmis naujomis paskaitomis.

Savaičių studijinis dėmesys iš esmės nu
kreiptas į lietuviškuosius reikalus. Iš to ir 
lietuviškųjų studijų pavadinimas. Nors 
svarstomųjų klausimų ratas nėra siaurai 
aprėžtas, gana įvairus, jame sutelpa ir di
dieji dabarties pasaulio klausimai, tačiau 
svarstymuose niekad iš akių neišleidžiama 
tai. kas ypačiai susiję su Lietuva ir lietu
viškuoju gyvenimu užsienyje. Dėl to savai
tėse jaučiamas humanitarinių ir visuome
nės mokslų tematikos vyravimas.

PILNATVĖS SIEKIS
Butų klaidinga manyti, kad savaitėse 

viešpatauja vienašališka akademinė nuo
taika. „Proto ir širdžių šventė" — taip šie
met studijų savaitę pavadino iškalbinga
sis šveicaras-lietuvis profesorius Eretas. Iš 
tikrųjų tai labai taiklus bendro savaičių 
pobūdžio nusakymas.

Daug dėmesio skiriama asmeniniam su
sipažinimui ir bendravimui. Dėl to keičia
mos susitikimo vietos, ieškoma naujų pa
skaitininkų. kviečiami nauji dalyviai, 

stengiamasi kūrybingoje tautinio, visuo
meninio ir kultūrinio darbo nuotaikoje su
derinti įvairovę, tarpusavės pagarbos ir 
pozityvaus darbo ryšiais jungti skirtingų 
politinių, pasaulėžiūrinių ir religinių aki
račių žmones, kad jie geriau vienas kitą 
pažintų, prie vienas kito priprastų, geriau 
pajustų bendrus gyvenamojo laiko ir tauti
nės pareigos reikalavimus.

Tuo tikslu šalia paskaitų rengiamos 
bendros pamaldos, minėjimai, Tėvynės va
landėlė. parodėlės, išvykos ir pan. Kartais 
ta nepaskaitinė dalis labiau pabrėžiama ir 
pavykusi, kartais mažiau, bet visuomet 
svarbi sudėtinė studijų savaitės dalis.

Štai kodėl šią iniciatyvą uoliai remia ir 
globoja PLB Vokietijos Krašto valdyba, o 
rengėjų tarpan įsirikiavo eilė veiklių vi
suomeninių organizacijų. Tiesa, savaičių 
pradininkai buvo vienos rezistencinės 
krypties žmonės, kurie ir šiandien nuo to 
darbo nepasitraukė ir prisidėjo prie jo tęs
tinumo, tačiau jie seniai išmoko pasidalyti 
bendru darbu su visais, kas tik nori ir mo
ka jį dirbti.

Nutraukti studijų savaites šiandien bū
tų ne kokio būrelio nesėkmė, bet tikras 
nuostolis V. Europos lietuvių kultūriniame 
gyvenime, baisi spraga vos judančioje 
minčių apytakoje.

SAVAIČIŲ METODAS
Jų pavyzdys iš dalies yra paskolintas iš 

pagarsėjusių Prancūzijoje visuomeninių 
savaičių (semaines sociales). Tiesa, mums 
dar toli šaukti iki to, nes neturime nė to
kių gerų sąlygų. Pagaliau mūsiškės savai
tės prasidėjo lygiai 40 metų vėliau ir jau 
vien dėl to nesuspėjo taip giliai suleisti sa
vo šaknų. Normaliomis sąlygomis tėvynėje 
jos būtų galėjusios daug daugiau pasiekti. 
Visa tai tiesa, tačiau ir tokios, kokios jos 
dabar yra, sudaro labai vertingą indėlį lie
tuviškosios visuomeninės kultūros istorijoj.

Savaičių metodas savitas. Jos reikalauja 
atsidėjimo planuoti iš anksto. Ir jeigu iki 
šiol išsiversta be nuolatinio sekretoriato, 
tai tik todėl, kad esame neturtingi emig
rantai. Už tai juo labiau reikia būti dėkin
giems tam žmonių branduolėliui, kuris 
šiaip taip tas funkcijas atlieka.

Prie silpnosios savaičių pusės reikia pri- 
skaityti ir tai. kad jos neleidžia savo dar
bų. Tas reikalas jau ne kartų svarstytas. 
Ne kartą buvo pageidauta, kad paskaitos 
būtų skelbiamos ir pasiektų platesnius vi
suomenės sluoksnius. Idealu būtų turėti 
kiekvienos savaitės paskaitų atskirų leidi
nį. Tačiau iki šiol to trūko, ir nematyti 
ženklų, kad padėtis pasitaisytų. Yra eilė 
tariamai nenugalimų priežasčių, dėl kurių 
savaičių rengėjai atrodo rezignavę ir atsi
sakę minties leisti savo darbus spaudos 
švieson. Atrodo, tarsi gyvąjį žmonių sąlytį 
vienkartiniame susitikime jie labiau ver
tintų. negu spausdinto žodžio galių. Esmė
je tiedu dalykai vienas kito neišskiria ir 
galėtų vienas kitų gražiai papildyti.

Tarkime, kad savaitės darbų nespausdi- 
nimas yra silpnybė, kurią turimomis sąly
gomis reikia suprasti ir pateisinti. 

ANNABERGO PAŪKSMĖJE
Šiemetinė, iš eilės šešioliktoji, Liet, stu

dijų savaitė įvyko liepos 13-20 d. d. Bad 
Godesberge, netoli Bonnos, Baltiečių 
krikščionių studentų namuose, kurie įsikū
rę Annabergo kalno miškingoje pašlaitėje, 
gražioje Reino krašto gamtoje. Jau seno
vėje romėnai grožėjosi šia vietove ir turėjo 
čia savo maudykles.

Nuošaliai nuo miesto triukšmo didelia
me parke stovi Annabergo pilis su jaukio
mis erdviomis salėmis. Tikrai ideali vieta 
suvažiavimams, šitą Baltiečių krikščionių 
studentų nuosavybę sumaniai veda ir 
tvarko ev. kun. J. Urdzė.

Čia malonų prieglobstį surado apie 100 
savaitės dalyvių. Nors vietų skaičius buvo 
ribotas, numatytas tik pusei to skaičiaus, 
tačiau kun. Urdzė užleido savo privačius 
kambarius, visi gražiai sutilpo.

šį kartų savaitės dalyvių spektras ap
ėmė 10 Europos ir užjūrio kraštų. Tai — 
Anglija. Australija. Belgija. Italija, JAV, 
Prancūzija, Švedija, Šveicarija ir V. Vo
kietija. Lyg pasigesta studentiškojo jauni
mo iš Vokietijos, kur dar nebuvo pasibaigę 
vasaros semestro vargai, bet jo vietų už
pildė labai simpatingas, jaunatviškai žva
lus ir šauniai lietuviškai nusiteikęs jauni
mas iš Amerikos.

Reikia pasidžiaugti, kad savaites paste
bėjo čikagiečiai, jomis domisi ir atneša į 
jas savo dalį, kuri praturtina kontaktų ga
limybes. Net kyla mintis, kad rengėjai pa
sirūpintų anksčiau paskelbti savaičių laiką 
ir taip padėtų norintiems atvykti su
derinti savo atostogas. Iš to tik abipusė 
nauda. Amerikiečiams malonu pamatyti 
savo brolių europinę dvasią. Tuo tarpu 
Amerika turi daug gražaus jaunimo, kuris 
savo sąmoningumu ir lietuviškomis savy
bėmis gali būti pavyzdys savo vienme
čiams Europoje.

SAVAITĖS PRADŽIA
Savaitininkai suvažiavo sekmadienį, lie

pos 13 d. Tą patį vakarų įvyko susipažini
mas, kurį pravedė A. Grinienė. Tai ji, kaip 
paprastai, įdėjo daug darbo ir širdies tech
nikiniame rengimo darbe, kuriame jai tal
kino kiti du rengimo komisijos nariai — 
kun. V. Damijonaitis ir stud. M. Landas.

Pirmadienio rytų prasidėjo savaitės dar
bai. kuriems vadovavo Vasario 16 gimna
zijos direktorius V. Natkevičius. Atidary
mo kalboje jis nušvietė savaičių kilmę ir 
paskirtį. „Studijų savaitės", nurodė jis. 
„turi ir specifiškai visuomeninį pobūdį: 
pratinti lietuvį visuomenininką žiūrėti 
rimtai, vengti improvizacijos ta prasme, 
kad jis neįprastų pasitikėti retoriniais ga
bumais „pilstyti iš tuščio į dyką“, bet pir
ma dalykus išstudijuotų ir paskui juos neš
tų visuomenėn".

žodžiu susirinkusiuosius pasveikino na
mų šeimininkas. Baltiečių krikščionių stu
dentų sąjungos gen. sekr. kun. Urdzė. Raš
tu sveikino Lietuvos diplomatijos šefas 
min. S. Lozoraitis. Liet. kat. mokslo akade
mijos pirmininkas kun. prof. dr. A. Liui- 
ma. SJ. DBLS valdybos pirm. inž. J. Vil
činskas, Ev. kun. senj. A. Keleris ir kt. Te

legramą iš Putnamo atsiuntė Europos vys
kupas dr. A. Deksnys.

Iš viso savaitėje perskaityta 10 paskai
tų. Jos nebuvo tiesiogiai susietos viena 
bendra tema, lietė dabarties pasaulio kri
zės skirtingus aspektus, bet visos daugiau 
ar mažiau rišosi su lietuviškaisiais rūpes
čiais. Šį kartą net 6 paskaitininkai buvo iš 
pačios Vokietijos, o 4 iš kitur, būtent, 2 iš 
Šveicarijos, po 1 iš Prancūzijos ir Švedijos.

Pirmuoju paskaitininku buvo pristaty
tas uppsalietis dr. Kajetonas Čeginskas. 
Jis gvildeno temą — „Ant depopuliacijos 
slenksčio: Lietuvos gyventojų kaita 1940- 
1969".

Paskaitoje buvo apžvelgta pastarųjų tri
jų dešimtmečių demografinė raida Lietu
voje, tiksliau tariant, tik vienas tos raidos 
aspektas — bendro gyventojų skaičiaus 
sumažėjimas ir atskirų tarpsnių dinamika.

NEUŽGIJUSI ŽAIZDA
Nūdienio demografinio pesimizmo atsto

vai būgštauja dėl pasaulio ateities, nes 
mato didelį pavojų per dideliam žmonių 
skaičiaus didėjime. Toks pavojus Lietuvai 
negresia. „Lietuviškuoju požiūriu“ — tei
gė dr. Čeginskas — „pesimistiškai gali nu
teikti nebent baimė, kad esame ir pramato- 
moje ateityje būsime per mažai gausūs ir 
todėl per silpni vykstančioje tautų kovoje 
už būvį ir gerovę".

Lietuva dar iki šiandien neužgydė karo 
ir okupacijų nuostolio žmonėmis. 1969 m. 
pradžioje buvo priskaičiuojama 3,11 mln 
gyventojų, kai 1940 m. dabartinėje terito
rijoje jų buvo apytikriai 3,18 mln.

NESĄŽININGA SOVIETŲ STATISTIKA
Jeigu sovietinė spauda jau nuo 1963 m. 

skelbia, kad pasiektas ir viršytas prieška
rinis skaičius, tai toks tvirtinimas remiasi 
Centrinės statistikos valdybos klaidingu 
prieškarinio skaičiaus nustatymu.

Sovietų statistikos leidiniai įpratę nu
rodyti, kad 1939 m. dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje tebuvę 2,88 mln žmonių, t. y. 
net 300 tūkst. mažiau, negu jų iš tikrųjų 
buvo. Matyt, Maskva jaučiasi kalta dėl 
Lietuvos gyventojų nuostolių ir tokiu bū
du nori paslėpti savo atsakomybės dalį.

Pastaruoju metu kai kuriuose statisti
kos leidiniuose sovietai jau naudoja kiek 
didesnį skaičių — 2.925 tūkst. gyv. 1940 m. 
pradžioje, tačiau ir tas skaičius pilnai ne
atitinka to laiko teritorinių pasikeitimų. 
Okupuotos Lietuvos ekonomistai yra at
skirais atvejais mėginę pataisyti šitą klai
dą. tačiau jų pastangos atsimušė į sovieti
nės statistikos biurokratų užsispyrusį no
rų mažinti buvusį skaičių, kad nekristų į 
akis Lietuvos nuostoliai žmonėmis.

Sovietai dažnai taip nesąžiningai naudo
ja sumažintus statistinius duomenis, kad 
būtų sumenkintas nepriklausomos Lietu
vos vaizdas ir labiau iškelti „socialistiniai 
laimėjimai". Todėl paskaitininkas siūlė iš 
viso nesinaudoti tokiais palyginimais, o 
pasitenkinti tik sovietų statistiniais duo
menimis nuo 1945 m., nes pastarieji tikrai 
liečia patį palyginamąjį vienetą.

(Bus daugiau)
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Strateginė reikšmė
Rusija Pabaltijui labai didelę strateginę 

reikšmę skyrė nuo pat Petro I laikų, šiais 
laikais geopolitinė rytinio Baltijos jūros 
pakraščio reikšmė nesumažėjo, gal tik pa
didėjo. Maskva negalėjo būti abejinga ir 
nerūpestinga dėl Baltijos pakrančių sau
gumo. Todėl ištuštėjusių Rytprūsių rajo
nuose — Karaliaučiuje ir jo srityje — bu
vo įkurdintas politiškai patikimiausias so
vietinių piliečių elementas — rusai, todėl 
tokiais sparčiais šuoliais išaugo rusų gy
ventojų skaičius Rygoje, todėl, tur būt, ir 
Klaipėdos krašte rusų naujakurių gausa, 
matyt, nėra atsitiktinė.

Ar šitas rusiško elemento įkurdinimas 
Lietuvos pajūryje vyko sistemingai, pagal 
iš anksto Maskvoje smulkmeniškai išdirb
tą planą, ar jis įvyko kaip savotiškas prie- 
produktis, vykdant Karaliaučiaus srities 
kolonizaciją, gal būt, net savotiškai lenk
tyniaujant su atsikeliančiais lietuviais iš 
likusios Lietuvos, — šiandieną neturime 
duomenų spręsti. Tai pagaliau nėra nė la
bai svarbu: faktas lieka faktu, kad Klaipė
dos kraštas dabar yra netekęs viso savo 
buvusio vokiškumo, kad jis yra iš esmės 
lietuviškas, bet su labai žymia rusų nauja
kurių, o tuo pačiu ir rusų kalbos ir kultū
ros įtaka.

Praeities balsas
Vadinas, šiandieną svarstymai apie Klai

pėdos krašto vokiškumą tegali būti aka
demiški, vystomi teorinėje plotmėje, pri
klausantieji istorijai, o ne mūsų dienų tik
rovei. Tačiau kalbos, šūkiai, pamfletai ir 
visokiausi rašiniai apie „vokiškąjį Klaipė
dos kraštą“ vis dar pasigirsta aistringai, 
trankiai ir iššaukiamai. Tai savotiški pra-

Charles
(Atkelta iš 2 psl.)

Science Fiction,, redagavo 1950-51. Vienas 
„The Book of Wit and Humour“ redakto
rių. Lektorius anglų k. University of Kan
sas City 1949-50. Wagner College 1950 m. 
Nuo 1957 m. iki dabar anglų literatūros 
profesorius Fairleigh Dickinson Universi
te. Patarėjas „Jewish Book Guild" nuo 
1949 m. Ir t. t.

Apie 40 knygų autorius
Yra profesorių, redaktorių, neišspausdi

nusių nė vienos knygos. Pasiskaitykime jo 
knygų bent antraštes.

Romanai: Journey to the Dawn, In the 
Morning Light, The Sun at Noon, Between 
Day and Dark, The bitter Spring, Summer 
Storm, Memory of Autumn, Winter Twi
light (pastaroji bus išspausdinta 1969 m. 
rudenį). Novelių knygos: When I was a 
Boy in Boston, Adventures in Heaven, 
Something About My Father and Other 
People. Vaidinimai: Moment Musicale, So
mething to Sing About. Poezija: The Bell 
of Time, Memoranda for Tomorrow. Vei
kalai: A Literary History of the American 
Peope, I ir II tomai; The Book of Libel, 
Palestrina, Fathers of Classical Music, H. 
L. Menckens, A Portrait From Memory, 
The Tone of the Twenties (literatūriniai 
essays), Georges Sterling. Redagavo kny
gas: Arsenal for Skeptics, Stradivari, The 
World of George Jean Nathan, The Huma
nities in the Age of Science, Stories From 
the Literary Review. Su kitais redagavo: 
The American Mercury Reader, Modern 
Stories From Many Lands. Novels of Je- 
wish-American Life.

Dabar jis yra pirmininkas Poetry So
ciety of America. Charles Angoff vardo 
kolekcija yra Bostono Universitete.

Apie jo knygas Meyer Levin yra para
šęs: „Charles Angoff romanai yra Nobelio 
premijos verti“.

Gerą literatūrą turinti tauta, kaip 
lietuvių tauta, negali būti sunaikinta

— Ką jūs manote apie lietuvių literatū
rą, lyginant ją su kitų tautų geriausia lite
ratūra? — paklausiau.

—Lietuvių literatūra, kiek ją pažįstu, 
yra stipri. Ypač geros novelės ir liaudies 
kūryba. Lietuvių literatūra yra aukšto lyg
mens. Eilė mano skaitytų lietuvių literatū
ros kūrinių, išverstų į anglų k., yra pasau
linio lygio.

Jis įsitikinęs, kad okupacija nepargriaus 
lietuvių tautos.

Sakau, kad lietuvių tauta neabejoja išsi
laikymu, nežiūrint, kaip ilgai rusų-komu- 
nistų okupacija tęsis. Tauta lyg ir ruošiasi 
neatlaidžiai kovai individualiai, nepaisy
dama aplinkos nei sąlygų.

— Lietuviai kažkaip vieningiau laikosi 
prieš rusus, jų prieauglis didesnis, jie, at
rodo, neabejoja savo tauta. O. kad taip 
būtų su latviais! — sako Eglitis.

Dr. Ch. Angoff paklausė mane, ką ma
nau apie latvių literatūrą, ar ji maždaug 
tokio lygmens, kaip lietuvių literatūra. At
sakiau: taip, jų romanai daugiausia geres
ni už lietuvių, jie turi ilgesnę literatūrinės 
raštijos tradiciją, kai mums ji buvo už
drausta okupantų caro rusų, tokių pat

IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

eities balsai, operuojantieji buvusiomis, į 
dabarties tikrovę nebeatremtomis katego
rijomis, tačiau su visiškai betarpiška da
barties aistra ir užsiangažavimu. Tai pa
čių klaipėdiečių balsai.

Daug klaipėdiečių pokario metais iš Va
karų Vokietijos išemigravo į užjūrius, ta
čiau bene didžiausia jų dalis įsikūrė Vaka
rų Vokietijoje. Tik, palyginti, nedidelė 
klaipėdiečių dalis įsijungė į lietuvių išeivi
jos gretas. Daugelis klaipėdiečių yra pilna
teisiai Vakarų Vokietijos piliečiai ir jau
čiasi vokiečiais. Klaipėdiečių jaunimas, 
jau suaugęs ir subrendęs Vakaruose, tik 
labai išimtinais atvejais tesupranta lietu
viškai, yra visiškai asimiliavęsis Vakarų 
Vokietijos visuomenėje ir net vokiškai jau 
kalba savo gyvenamosios provincijos tar
me (pvz., bavariškai, švabiškai, platt).

Vokiškieji klaipėdiečiai Vakarų Vokieti
joje yra susibūrę į savo specialią organiza
ciją, vadinamą „Landmannschaft" (maž
daug: žemiečių sąjunga), kuri, kaip ir vi
sos Vak. Vokietijoje veikiančios pabėgėlių 
iš rytinės Vokietijos organizacijos, finan
siškai yra remiamos valstybės. Lietuviškai 
galvojant, ši organizacija turi kai kurių ne 
itin simpatiškų bruož.ų.

Ši klaipėdiečių organizacija savo politi
niuose siekiuose reikalauja vadinamojo 
„Heimatrecht“, atseit, „teisės į tėvynę“. 
Tai, be abejo, galėtų būti visiškai supran
tamas ieškinys Sovietų Sąjungai, gal ir 
Lietuvai arba net ir pačiai istorijai. Kaip 
jis praktiškai galėtų būti reiškiamas, tur 
būt, nežino nė patys tie vokiškieji klaipė
diečiai. Tačiau nemaloniausiai, kone atstu
miančiai veikia tai, kad eilė šių klaipėdie
čių veikėjų buvo kadaise nemenki nacių 
pareigūnai, pasižymėję lietuvių ir lietuviš
kumo engimu, kurie dabar dedasi kažko
kiais šventais angelėliais, kurie, esą, anais

Angoff
tautos naikintojų, kaip ir komunistų rusų. 
Tada Angoff pasidarė išvadą, kad latvių 
tauta vistiek išliks. Klausinėjo apie kalbų 
panašumą. Apgailestavau, kad mūsų kalbi
ninkai, organizacijų vadovai nesistengia 
abiejų kalbas artinti, lyginti; plakasi sa
vuose rateliuose, visiškai nesistengdami 
suartinti lietuvius su latviais, tarsi neži
notų, jog mums reikia susijungti. Per tiek 
metų emigracijoje tuo reikalu dar nieko 
nepadaryta, rusams, be abejo, nuoširdžiai 
džiaugiantis mūsų tebesilaikomu suskili
mu, toliau tebevaromu bendra anglų, rusų, 
vokiečių ar ispanų kalbomis, žiūrint, ko
kioje valstybėje gyvenama, kur posėdžiau
jama.

Charles Angoff pradėjo rašyti būdamas 
13 metų. Pirmą jo literatūrinį kūrinėlį iš
spausdino „Atlantic Monthly“, kai jis bu
vo 20 metų. Tevartoja anglų ir yedish kal
bas. Hebrajiškai tik supranta, kalbėti ne
gali. Rašo vien anglų k. Rašo ar yra rašęs 
į apie 100 įvairių žurnalų, ne vien JAV, 
bet ir Anglijoj, Ispanijoj, Portugalijoj, Vo
kietijoj, Švedijoj, Prancūzijoj, Argentinoj.

Jam parašyti romaną trunka apie 10-20 
metų. Aišku, ne vien sėdėjimas prie rašo
mos mašinėlės yra rašymas. Ilgiausia trun
ka galvoti, pergalvoti, vėl galvoti ir tik ta
da pradėti rašyti.

Kokie autoriai patinka? Jų išvardija iš
tisą eilę. Daugiausia filosofinės minties ar 
gilaus literatūrinio erudito. Jis daugiausia 
rašo apie amerikiečius ar žydus, nes jų gy
venimą geriausiai pažįsta.

Rašo kasdien
Stebiuosi, kaip suspėja tiek prirašyti. 

Rašo kasdien, ir tai yra nustatęs kaip tai
syklę. Kartais iš prirašytų trijų puslapių, 
kai juos perredaguoja, telieka vienas. Kad 
ir šį vakarą, kai sugrįš namo, dar rašys, o 
jau buvo 9 vai. 30 min. vakaro. Jis turi di
delių literatūrinių planų: 11 tomų serijai 
knygų. Sako, jis-suras joms parašyti, iš
leisti laiko, nors jau 67 metų. Svarbu tikė
ti. vis dirbti, veikti, kurti. Kartais iš 
smulkmenų susidaro knygos, iškyla naujų 
idėjų. Kiekvienas paskelbtas vertingesnis 
sakinys palieka įtaką nematomuose skai
tytojuose. Jo romanai turi po apie 700 psl.

Un-te jis dėsto po 12 vai. į savaitę. Turi 
apie 100 studentų. Kiek iš jų bus ar gali 
būti literatų? Jam atrodo, šiuokart duome
nų turi 3 ar 4 studentai. Ne. savo žmonai 
nesako apie kūrybą, su ja nesitaria, o jei 
ji ką pasako, nedaug į tai kreipia dėmesio, 
žino, jis, tik jis atsakingas už savo kūry
bą, jis turi daryti ir daro savaip.

Jis skaito greit. Sumini keletą lietuvių 
rašytojų pavardžių. Tiesa, porą kartų ma
ne paklausė, kas parašė tokį romaną ar 
tokią novelę, ir nuomonės apie tokį ar ano
kį literatūrinį lietuvių kūrinį.

Žymiausios lietuvių asmenybės: 
Stepas Zobarskas ir prel. Mincevičius 
Su lietuvių literatūra pirmas jį supažin

dino Stepas Zobarskas, buvęs jo studentas 
universitete. Gražiai prisimena Stepą Zo- 
barską ir jo novelę apie monsinjoro kėdutę 
gerai žino, aukštai vertina. Stebisi Zobars- 
ko sugebėjimu suorganizuoti aukšto lygio 
knygų leidyklą, taip padėjusią išgarsinti, 

„tūkstantmečio reicho“ laikais tevedė tau
tinę kovą už vokiškumą...

Subarbarinta kova
Ir mes, lietuviai, retai temėgstame prisi

pažinti, kad kova tarp vokiškumo ir lietu
viškumo Klaipėdos krašte buvo visiškai 
tikroviška. Nežiūrint to, kad daug klaipė
diečių veikėjų anuomet buvo savo kilme 
tikri lietuviai su gražiomis (tik vokiškai 
rašomomis) lietuviškomis pavardėmis, jie 
nedviprasmiškai palaikė vokiškumą ir sie
kė Klaipėdos kraštą prijungti prie Vokieti
jos. ToKia tautinė kova vyko, tai istorinis 
faktas, o atėję naciai tą kovą tik subarba- 
rino ir sužvėrino. Konkrečių pavyzdžių ši
tam teiginiui paremti galima būtų prirašy
ti ištisus puslapius. K

Vokiškųjų klaipėdiečių organizacija Va
karų Vokietijoje vis dar, atrodo, didele da
limi gyvena anų buvusių kovų aistra. Jų 
laikraštyje „Memeler Dampfboot“ („Klai
pėdos garlaivis"), jų veikėjų prakalbose 
vis dar liejama anų kovų tulžis, dažnai 
niekinami lietuviai, skundžiamasi, kokie 
tie lietuviai biaurūs, baisūs, kaip jie ne
žmoniškai skriaudė tuos vargšus klaipė
diečius.

Lietuviškoji mūsų spauda į tokius ir pa
našius „Memeler Dampfboot" išpuolius 
jau seniai nustojo reaguoti. Tur būt, tei
singai, nes daugelis tokių išsišokimų yra 
labai primityvūs ir neverti rimto dėmesio. 
Tačiau kartais būna paskelbiama ir įdo
mesnės medžiagos, kur aiškiai matomos 
autoriaus pastangos reikalą pristatyti nors 
ir iš savo — vokiško — taško, bet objekty
viai. Toli gražu ir tokiuose rašiniuose ne 
su viskuo galima sutikti, bet tokie doku
mentai vis dėlto jau laikytini vertinga me
džiaga tai praeičiai objektyviai pažinti. 
Prie tokių rašinių esame linkę priskirti ir 
prisiminimus Johanno Pakalnischkio 
(kaip jis pats savo vardą ir pavardę rašo), 
buvusio Klaipėdos atstovo Lietuvos seime.

R. E. Maz.

(b. d.)

išvesti lietuvių literatūrą į pasaulį per 
anglų k. knygas. Taip pažino vertingas 
Gliaudės knygas ir eilę kitų lietuvių rašy
tojų. Tuoj sumini Baroną, tėvą Andriekų, 
Landsbergį, kan. M. Vaitkų, Jankų.

Juo mažesnė valstybė, tuo geresnė lite
ratūra. Tai prof. Angoff teorija.

Su Egličiu bandome kuklintis, mudviem 
atrodo, kad kai kurios didesnės valstybės 
turi geresnių knygų, nei lietuviai ar lat
viai. Nesunkiai duodame keletą pavyzdžių. 
Pasiūlau: gal proporcingai imant mažesnė 
tauta turi geresnę literatūrą, nei didieji. 
Jisai sako, jog Florencija, Venecija sukūrė 
geresnių kūrinių, nei vėlesnė kur kas di
desnė Italija. Susiskaldžiusi Vokietija da
vusi taip pat geresnių rašytojų, nei suvie
nyta Vokietija.

Jisai yra sutikęs nemaža lietuvių. Kurie 
iš jų paliko geriausią įspūdį?

Atsako: Stepas Zobarskas ir prelatas V. 
Mincevičius. Kaip gi, abu pažįstu. Papasa
koju kai kuriuos epizodus iš anų dviejų 
gyvenimo. Sakau, Zobarsko laiškų turiu 
dar iš Europos. Ar pažįstu jo dukrą, tikrą 
literatūrinį perlą? Gaila, nepažįstu. Oh. 
būtinai turėčiau susipažinti. Kada sutikau 
prel. Mincevičių? Pernai Romoje? Jis ne
paprastas žmogus, ar ne? Man pasakoja 
apie jo senų Lietuvos žemėlapių rinkinius, 
vieną net padovanojo jo žmonai, apibrė
žęs jos gimtąjį Vilkaviškį. Ar ir aš renku 
senus Lietuvos žemėlapius? Ar ir man prel. 
Mincevičius dovanojo? Be abejo, čia mano 
žemėlapių rinkinėlis ne prie temos. Kalba
mės apie prel. V. Mincevičių, kuris turi su
rinkęs tikrai daug vertingų dalykų, užėjęs 
net niekam nežinomą seniai mirusio gar
siojo lietuvių rašytojo vyskupo Baranaus
ko laišką popiežiui. Gal vertėtų prel. Min
cevičiui pradėti rašyti Lietuvos istoriją ar 
pan., ką jis numatęs daryti. Rodžiau lietu
viško stiliaus dekoracijas iš kardinolo Sa- 
more bibliotekos Italijoj su eile meniškų 
lietuviško stiliaus dalykų. Net medalyje 
matyti Lietuvos vytis, vis tai prel. Mince
vičiaus nuopelnas, įtaka.

Apie lietuvius rašys savo knygose
Klausiu, kuo yra garsinęs lietuvių lite

ratūrą, lietuvių tautą, be tų įvadų Zobars
ko leidyklos knygose. Atsako, kad buvo 
pasikvietęs ir savo kūrybos skaitė poetas 
tėvas Andriekus jo vadovaujamoj Poetų 
Draugijoj. Sakau, per tuos 20 metų, kai 
pradėjo susipažinti su lietuvių literatūra, 
ai' neturėjo progos ir noro lietuvius kuo 
savarankiškesnių pagarsinti? Taip, jis ruo
šiasi savo knygose rašyti apie lietuvių no
veles ir liaudies kūrybą,-apie aukšto lygio 
lietuvių literatūrą yra kalbėjęs savo stu
dentams un-te. Ar nemanytų savo kūrybon 
įvesti bent vieną lietuvį veikėją, paįvai
rintų, duotų naujos spalvos, gal ir charak
teris skirtųsi? Ar jam neatrodo, kad lietu
viai kitokie nei, sakysime, amerikiečiai ar 
žydai, kuriuos plačiausiai vaizduoja savo 
kūryboje? Atsako, kad ruošiąsis įvesti ko
kį lietuvių veikėją į savo puslapius. Gal 
net daugiau. Pirmoje eilėje galvoja apie 
prel. Mincevičių.

Atostogų metu su paskaitomis
Į čia atvyko iš Čikagos, kur sutiko kele

tą lietuvių rašytojų, literatų, jį labai gra
žiai priėmusių. Jie buvo nuvedę ir į lietu
višką valgyklą. Stebisi lietuvių tautos emi
gracijoje susiorganizavimu, vieningumu.

GUNDYTOJAS
Jeigu kas, nebuvęs Sodyboje, paklaustų, 

kaip ji atrodo, geriausias aprašymas būtų 
šitoks: paimk andriušišką ežerą, prie jo 
pastatyk krėvišką Šarūno pilį, padėk val
dovu valančišką gaspadorių, privešk apie 
šimtą katiliškiškų zimagorų, tai ir bus pil
nas vaizdas. Aš ten buvau, tai pabandysiu 
plačiau valančiškai aprašyti. Kiti tegul an- 
driušiškai, krėviškai ir katiliškiškai apra
šo.

Hampshire parakvijoje yra didelė sody
ba, Headley Park vadinama. Žemės tos so
dybos yra labai plačios, nei galo, nei kraš
to negali užmatyti. Sodyboje auga daug 
medžių, pušys tankiais kotais suaugusios, 
ąžuolai plačiai šakas išplėtę. Yra tos sody
bos ribose ežeras, nors neganėtinai didelis, 
kad ežeru vadinti galima būtų, šiaip sau 
geras duburkis, jame daug įvairių žuvų 
veisiasi. Valdo tą sodybą Juozapas Lūža. 
Žmogus jis yra doras, kartais kad ir pa- 
girtuokliauja, bet niekada nesvetimote
riauja. Vyrus ir moteris, kurie jo valdžio
je yra, kieta ranka valdo, tinginiauti ne
leidžia. Emilija Lūžienė taipogi moteris la
bai dievobaiminga, prižiūri, kad visi dorai 
gyventi), kad Dievo nerūstjntų, svieto mar- 
nasties neužtrauktų.

Antroj pusėj kelio yra klioštorius, ku
riame gyvena broliai Zokono Švento Skau
to. Namų jie nestato, gyvena tokiose ma- 
jednėse orkštulėse iš brezento. Dėvi jie 
trumpomis kelnėmis, per dieną visokius 
gerus darbus daro, žmonėms nelaimėse pa
deda, mažus vaikelius ir mergeles dailaus 
elgimosi moko. Sutemus laužą uždega ir 
aplink jį susėdę nobažnai gieda.

Taip ilgus metus visi raškažlyvai gyve
no, nė kokia marnastis neužėjo, kol vieną 
vasarą atsiplovė iš tolimos Šiaurės bala- 
mūtas. Buvo jis jau gerokai į senatvę pasi
davęs, škorbato išėstais dantimis, veidas 
susirūkšlojęs, kaip senas pumpotauškis.

Juozapas su Emilija, pildydami Dievo 
prisakymus apie keleivio į namus priėmi
mą ir pavalgydinimą, leido jam pernakvo
ti, davė valgyti, o tas ir nebeina toliau. Ir 
dar gyvendamas tarp dorų žmonių ėmė 
juos gundyti.

— Neklausykite, — sako, — Juozapo nė 
Emilijos. Gerkite, linksminkitės, šokite ir 
visokiais būdais šiame pasaulyje raškažy- 
kitės.

O kada visi taip daryti pradėjo, tai Die
vas ant sodybos baisią marnastį užleido. 
Užėjo baisi kaitra, lietus nelijo, taip jog 
viskas išdžiūvo, iškepė, duburkyje žuvys 
ištroško, vištos nebedėjo, tik išsižiojusios 
apie obelis streipaliavo. Priėjo taip blogai, 
kad nebebuvo ko valgyti.

Kad nemirtų badu, vyrai nutarė žėgliuo- 
ti į mares menkių žvejoti. Parvežė jie daug 
menkių, o moterys jas dorodamos sako:

— Kad tos jūsų menkės tokios majed- 
nės. Galvos toj vietoj, kur uodegos turėtų 
būti, uodegos gi galvų vietoj.

Vadovas visų žvejų, vyras su patyrimu, 
pulkauninkas, buvęs narsioj kariaunoj Lie
tuvos ir žemaičių, taip išaiškino: dabar, 
sako, visas pasaulis yra apsuptas radijo 
propagandos. Iš rytų eina komunistų pro
paganda, o iš vakarų į rytus kapitalistų 
propaganda. Viena propaganda, ar rytų, ar 
vakarų, gyvybei nepavojinga, bet kai tos 
dvi propagandos ore susiduria, tai jos krin
ta stačiai žemyn, ir, jei pataiko ant gyvo 

Skaitytoju taiokai
DĖL TRIJŲ LAIŠKU

Jeigu kurie skaitytojai būtų ir nepaten
kinti dr. S. Kuzminsko paskutiniaisiais 
straipsniais, tai jiems galima pasiūlyti pa
siklausinėti senesnius žmones, kurie visa 
pergyveno anais laikais. Tegul neklausia 
tokių, kurie priklausė vienai ar kitai parti
jai: tegul klausia paprastą lietuvį, kuris tu
rėjo vieną tikslą — gyventi lietuviu.

Nesutikčiau dėl testamento, kurį turėtu
me palikti. Mes jau esam palikę testamen
tą — Lietuvą, nepriklausomą valstybę. Jei 
kiekvienas lietuvis supras šių žodžių reikš
mę, kaip aš ir S. K. supranta, tai Lietuva 
jau yra čia pat laisva.

Sena patarlė sako: „Nėra namų be dū
mų“. Taip buvo ir nepriklausomybės lai
kais. Seimas, turėdamas daug partijų, gin
čijosi, reikėjo reformų. 1926 m. pervers
mas uždėjo kraštui diktatūrą, pakeista 
konstitucija, įvesta nauja tvarka. Nors to-

kovingumu, kūrybingumu. Iki šiol lietu
viai jam palieka gerą įspūdį. Čia, Kalifor
nijoj, jis pakviestas ištisai eilei paskaitų. 
Mini koledžius, žydų poetų centrą, kitas 
institucijas. Iš Los Angeles, Calif., liepos 
3 d. vyks į Montreal, Kanadoje, irgi su 
paskaitomis. Gal žinau lietuvių literatų 
Montreal? Žinau. Galėčiau parašyti reko
mendacinius laiškus? Parašiau.

Aną dieną dr. poetė Elena Tumienė jam 
dedikavo Donelaičio metus anglų k., išvers 
tus N. Rastenio. Po kelių dienų jau buvo 
juos pradėjęs skaityti, Donelaitis jam pa
liekąs labai gerą įspūdį. Paklausiau, ar ne
mano apie Donelaitį skaityti savo studen
tams universitete.

Atsakymą duos gyvenimas.

daikto, tas visai nebežino, ar jis ateina, ar 
nueina.

Ėjo pro šalį tokia tropni mergaitė, dide
lėje mokslinyčioje aukštus biologijos 
mokslus išėjusi. Žmonės ėmė ją klausinėti, 
ar galima bus tas menkes valgyti, kad jos 
dvigubos radijo propagandos taip baisiai 
sudakūčiotos. Ta su aukštais mokslais 
mergaitė jiems pasakė:

— Menkes galite valgyti, tik galvų ne- 
valgykit.

Susėdo vyrai ir moterys žuvų valgyti, o 
tas balamūtas iš Šiaurės ir vėl juos gundo:

— Neklausykite, — sako, — nė vieno, 
valgykit ir galvas. Nieko blogo jums neat
sitiks, tik linksmas piktjuokis visus paims.

Galvas bevalgant, pradėjo visi dainuoti, 
paskui pradėjo baisiai lasavoti, o kai pa
baigė valgyti, tai jau visai jiems protai su
simaišė. Ėmė visi šaukti, žaimotis, viso
kiais balsais rėkti. Emilija pradarė duris 
ir sako:

— Ko jūs čia dabar taip lasavojate, aš 
negaliu užmigti? — O pamačiusi, kaip visi 
baisiai žaimojasi, o kai kurie iš jų nerik- 
tingais rūbais persirenginėja, nobažniai 
rankas susidėjo, pakėlė jas į dangų ir sako:
— Atleisk jiems Viešpatie, nes jie mano, 
kad dabar yra Užgavėnės.

Tas, kurs iš šiaurės atkeliavęs buvo ir 
baisiausiai už visus žaimojosi ir lasavojo, 
priėjo prie jo ir sako:

— Ko tu čia dabar, Montrimiene, šormo- 
liuoji?

Emilija jam sako:
— Ko tu čia mane pramonioji, kokia aš 

tau Montrimiene! Ir kokia tu dabar nesu
prantama kalba kalbi?

O tas vėl sako:
— O kaip tu mane supranti, jei aš ne

suprantama kalba kalbu?
Emilijai ir akys iššoko.
— Tikrai, — sako, — dabar čia majed- 

ni dalykai darosi. Jis man nesuprantama 
kalba pasakoja, ir aš jį suprantu. Tikriau
siai jus visus nalobšis yra apsėdęs.

Nubėgo į klioštorių švento skauto ir atsi
vedė vyriausiąjį zokano provincijolą. Tas, 
įėjęs pro duris, sušuko:

— Išeikite, piktosios dvasios, iš krikš
čioniškų kūnų!

Bet kuo garsiau jis šaukė, tuo daugiau 
vyrai ir moterys lasavojo ir žaimojosi. Ta
da jis pasikvietė daugiau brolių skautų. 
Vienas iš jų, kuris suprato ne tik apie dan
giškus, bet ir apie žemiškus dalykus, sako:
— Čia yra blogiau negu velnio apsėdimas, 
jie visi yra menkgalvių prisiėdę.

Reikia, savo, gyvų vombolę sugauti, uo
degą nuplauti, skysčius sugerti, tirščius 
pritverti, ir tada visi į protą atsivers.

Tuojau sukėlė visus skautus ir pasiuntė 
į kaiti vombolių gaudyti. Uodegas nu
pjaustė, tirščius pritvėrė, skysčius davė 
sugerti. Jaunesni tuojau pradėjo į protą 
atsiversti, o prieš aušrą ir tie, kurie virš 
50 metų amžiaus buvo, apsiraminti pradė
jo.

Kitą dieną tą iš šiaurės atsiplovusį įso
dino į vežimą, nuvežė devynias mylias nuo 
sodybos, įdėjo įmaišą, devynis kartus ap
suko, kad atgal į sodybą kelio nerastų, ir 
paleido.

Po to vėl žmonės pradėjo dorai ir raš
kažlyvai gyventi.

P. Milašius

kios valdžios nė vienas pilietis nenorėjo, 
bet ji buvo sava, iš lietuvių sudaryta. Visi 
jautė tai, bet niekas nenorėjo ruso ar vo
kiečio.

Tie trys dr. S. Kuzminsko laiškai lyg bū
tų iš istorijos lapų iškirpti. O kalbėdami 
dėl ateities, turime atminti, kad jei bus 
Lietuva sava, lygiavertė Europos tautų šei
moje, tai ji nebebus tokia, kokia buvo anų 
20 metų nepriklausomybės laikotarpiu. 
1919 metais atstatytoji jau nebebuvo Vy
tauto laikų Lietuva (nekalbant apie plo
tą). Jei Vytautas būtų galėjęs ateiti pažiū
rėti jos, būtų negalėjęs atpažinti. Busimoji 
nebeatrodys tokia, kokia buvo 1919 m. Jai 
reikės daug mokytesnių galvų, kurios ją 
tvarkys.

Yra visokių nuomonių dėl busimosios 
Lietuvos. „Kai tik sugrįšiu, tuojau išvary
siu lauk tą, kuris gyvena mano tėvo sody
boje“. Šitaip padaryti, man rodos, tikrai 
negalėsime, nes tas, kuris ten gyvena ir 
dirba, dabar ten tikras tos vietos šeiminin
kas. Mes sugrįžę turėsime taikytis prie ten 
gyvenančių ir laukti atitinkamų organų 
patvarkymo. Greičiausia, nebeatstatysime 
nė tokių sodybų, kurios buvo sunaikintos. 
Reikės reformų, kurios atitiktų naujoviš
kus reikalavimus. Ūkiai, tur būt, liks ko
operatiniai, nes mažiems buvo sunku vers
tis.

Mums reikia mokslo, kuris įgalintų pasi
ruošti reformoms, naujų galvų, kurios ga
lėtų galvoti laisvai ir netrukdomai ir ruoš
ti naujus planus, naujų rinkų, kad būtų 
galima pasiųsti lietuviškus bekonus, svies
tą ir kiaušinius į pelningas vietas.

J. šatcikis
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LONDONAS
GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

BRITANIJOJE

Keletą dienų Britanijoje praleido Vasa
rio 16 Gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius su žmona.

Apsipažinę su Londonu, aplankę Lietu
vių Sodybą ir ten stovyklaujančius skau
tus, viešėjo taip pat ir Lietuvių Namuose 
ir papasakojo apie Gimnazijos rūpesčius 
ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės gyve
nimo kai kuriuos būdingesnius bruožus.

EUROPON BENDRUOMENĖS 
REIKALAIS

Atskridę iš JAV, dalyvavę skautų sto
vykloje Lietuvių Sodyboje, su mūsiškiais 
veikėjais taręsi Lietuvių Bendruomenės 
reikalais, tos Bendruomenės centro atsto
vai kun. A. Saulaitis ir A. Zaparackas iš
vyko į Europos žemyno kraštus, kur susi
tiks su vietinių bendruomenių kraštų val
dybomis.

SVEČIAS Iš LOS ANGELES
Apvažinėjęs nemažą dalį Europos ir dar 

ruošdamasis apsukti kai kuriuos to žemy
no kraštus, Londonan buvo užsukęs Juozas 
Kaributas, aktorius ir žurnalistas, nuolat 
gyvenąs Los Angeles, JAV, ten aktyviai 
reiškiąsis laikraščiuose ir kaip režisierius.

Jis ta proga aplankė ir Lietuvių Namus.

MES, LSS ANGLIJOS IR VOKIETIJOS...
Baigiantis Lietuvių Sodyboje skautų 

stovyklai, gauti stovyklaujančiųjų pasira
šyti du tokie sveikinimai ir linkėjimai, ku
rių vienas skirtas DBLS, organizacijoms, 
rėmėjams ir plačiajai visuomenei, o kitas 
„Europos Lietuvio" redaktoriui:

„Mes, LSS Anglijos ir Vokietijos Rajonų 
skautai ir skautės, susirinkę šiais Lietuvių 
Šeimos Metais į Anglijos Rajono Jubilie
jinę Stovyklą Sodybos kalnelyje po plevė
suojančia Trispalve ir Aukščiausiojo Kū
rėjo atviros gamtos prieglobstyje, skautiš
kai sveikiname Jus ir reiškiame gražiau
sius linkėjimus ir nuoširdžiausią padėką 
už visokeriopą paramą mūsų Rajonams.

„Su mūsų budėjimu telydi Aukščiausio
jo palaima Jūsų darbus. Budime!“

AUKA GIMNAZIJAI
Bradfordiškis J. Varaškevičius paaukojo 

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje 5 sv.

DERBY
MIRĖ I. REKŠČICNIENĖ

Derbyje mirė 76 m. amžiaus lietuvė Ieva 
Rekščiūnienė.

Velionė paskutiniuosius apie 14 metų iš
gulėjo suparalyžuota.
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JEIGU SAVIEJI LAUKIA 

siuntinių, visada iškyla klausimas, per ką užsakyti, kas 
greit ir gerai pasitarnaus.

Tokiu patarnavimu dar verčiasi nemaža bendrovių ir 
privačių asmenų. O mes čia.norime pasakyti, kad jau ke
linti metai SIUNTINIŲ SKYRIŲ turi ir Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė, kuri plačiau lietuviams žinoma tuo, kad 
leidžia „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas, 
išlaiko sodybą-vasarvietę ir yra įsikūrusi savuose namuo
se. Tas Siuntinių Skyrius nedaro jokių didelių pelnų, nes 
jo uždavinys pirmoje eilėje yra patarnauti tautiečiams. O 
kai nedaro pelnų, tai neturi iš ko garsintis laikraščiuose 
ir tuo būdu pasiekt visus, kuriems rūpi siuntinių reikalas.

Šia proga kaip tik norime pasiūlyti savo patarnavimą 
ir atkreipti dėmesį, kuria tvarka tas Siuntinių Skyrius 
pasitarnauja. O jis stengias iki smulkmenų įvykdyti visus 
siuntinį užsakančiojo pageidavimus. Jis turi tiesioginį 
ryšį su fabrikais ir urmininkais. Taigi kai siuntėjas nori 
medžiagų, jam pagal pageidavimą pasiunčiama pavyzdžių 
pasirinkti. Ką jis pasirenka, tas iš fabriko užsakoma ir 
siunčiama. Kai reikia kitokių daiktų, Siuntinių Skyrius, 
gavęs smulkius pageidavimus ir nurodymus, nuperka kas 
reikalinga iš urmininkų ir siunčia.

Tokį patarnavimą galima būtų vadinti šeimyniniu ar 
asmeniniu ar dar kitaip, bet pavadinimai, tur būt, nė 
nesvarbu. Svarbiausia, kad tuo būdu tvarkantis nesusi
daro sąlygos jokiems nesusipratimams: viskas būna nau
ja, viskas aišku, viskas iki smulkmenų taip, kaip užsaky
tojas nori ir nurodo.

Dėl to jeigu jums reikia savo artimiesiems sudaryti 
siuntinį arba toks reikalas kiltų jūsų bičiuliams ar kai
mynams, prašom rašyti:

LITHUANIAN HOUSE LTD.

SIUNTINIŲ SKYRIUS
1 Ladbroke Gardens, London, W.ll, Gt. Britain
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugpiūčio 17 d., 12.30 v.
ROCHDALE — rugpiūčio 24 d., 12 v.
HUDDERSFIELD — rugpiūčio 31 d., 1 v.
P- P-
NOTTINGHAM — rugpiūčio 15 d., žoli

nėje, 7 vai. vakare, J. Židinyje.
LEICESTER — rugpiūčio 17 d„ 12 vai., 

72 Mere Rd.
NOTTINGHAM — rugp. 17 d., 11.15 vai., 

J. Židinyje.
NOTTINGHAM — rugp. 24 d., 11.15 vai., 

J. Židinyje.

KUN. V. ŠARKA ANGLIJOJE

Su Vokietijos lietuviais skautais atvykęs 
j stovyklą Lietuvių Sodyboje, dar aplankęs 
vienur kitur lietuvių kolonijas, susitikęs su 
daugeliu tautiečių, porą kartų ir Lietuvių 
Namuose Londone pabuvojo kun. Vaclo
vas Šarka, nuolat gyvenąs Hamburge, Vo
kietijoje, ir iš ten nuolat keliaująs po savo 
gyvenamąjį kraštą, kur tik yra lietuvių, 
vykdydamas religinę ir tautinę pastoraci
ją. Savo Hamburge kun. V. Šarka leidžia ir 
rotatorium spausdinamą laikraštėlį „Auš
ros Vartai", kuris siuntinėjamas jo aptar
naujamiems lietuviams.

Lietuvių Namuose pagrindinė jo pokal
bio tema buvo „Europos Lietuvis“. Kun. V. 
Šarka pažadėjo įsijungti į visokeriopą tal
ką laikraščiui.

Kun. V. Šarka yra Vilniaus krašto lietu
vis, kupinas sveiko lietuviško entuziazmo 
ir didelio pasiryžimo aukotis lietuviškam 
reikalui.

Be kita ko, su kun. V. Šarka Lietuvių 
Namuose lankėsi ir kitas vilnietis — A. 
Veršelis, Vasario 16 gimnazijos mokyto
jas, Vokietijos lietuvų skautų vadovas sto
vykloje.

UŽ SVETINGUMĄ IR GERĄ NUOTAIKĄ

Labai Gerbiamas Pone Lūža, 
nepaprastai dėkoju Jums už svetingumą, 

gerą nuotaiką, kuria žavite ne tik mūsų 
skautus, bet ir visus Lietuvių Sodybos sve
čius.

Kiekvienas lietuvis privalo didžiuotis 
šia lietuviška sodyba ir džiaugtis jos pui
kiu personalu, kuris patarnauja lietuviams 
pensininkams, svečiams — tautiečiams ir 
kitiems. Padėk, Dieve, tęsti Jums gražų ir 
naudingą darbą. Džiaugiuosi, kad galėjau 
pas Jus praleisti vieną savaitę, ramiai pail
sėdamas, atnaujindamas senas ir užmegz
damas naujas pažintis su Anglijos lietu
viais. Ačiū!

Jus gerbiąs ir dėkingas
Kun. V. šarka

MANCHESTERIS
ATOSTOGŲ Į KANADĄ

Mančesteriečiai J. M. Navickai ir J. B. 
Snabaičiai 6 savaitėms išvyko atostogų į 
Kanadą pas sūnų ir brolį Antaną, gyve
nantį Montrealyje. Žada aplankyti ir pa
žįstamus, kurie iš Anglijos išvyko į Kana
dą.

Tačiau visos šeimos vos neištiko skaudi 
nelaimė. Mančesterio aerodrome, vos pa
kilusio nuo žemės, jų lėktuvo užsidegė vie
nas motorų. Lėktuvas su trimis kitais mo
torais laimingai nusileido, o po kelių va
landų kitas amerikiečių lėktuvas paėmė 
visus keleivius, kartu ir Navickų ir Sna- 
baičių šeimas. Kanadą jie pasiekė laimin
gai.

A. M.

A. A. ALGIRDAS VAICEKAUSKAS
Pasiekė mus nelaukta ir netikėta žinia, 

kad rugpjūčio 5 d. Montrealyje, Kanadoje, 
eismo nelaimėje žuvo a. a. A. Vaicekaus
kas.

Jis gimęs karo audrų sūkuryje — 1945 
m. Vokietijoje. Po karo su tėvais atvyko į 
Angliją ir apsigyveno Bradforde, kur tėvai 
uždarbiavo fabrikuose, o Algis lankė mo
kyklą ir rengėsi gyvenimui. Čia baigė gim
naziją ir komercinę mokyklą, dirbo įvai
riose įstaigose. Bet jį nuolatos viliojo jū
ros neišsakomi plotai. Tai jis metė įstaigos 
darbą ir išplaukė į jūrą. Jūroje išgyveno 
daug audrų, bet viskas baigėsi laimingai. 
Tik išlipusį Montrealyje į krantą šį jauną 
ir bepradedantį gyventi vyrą sutiko mirtis.

Palaidotas Montrealyje.

NOTTINQHAMAS
DŽIAUGIUOSI IR DĖKOJU

Žmogų galima palyginti su laikrodžiu. 
Kai laikrodis sugenda ir sustoja, tai jis ne
šamas pas laikrodininką, kad paremontuo
tų, pateptų ratukus. Tada laikrodis ir to
liau rodo laiką.

Kai žmogus suserga, jį paguldo į ligoni
nę, daktarai jį operuoja, apgydo ir atsiga
vusį paleidžia į gyvenimą. Žinoma, jei 
jiems pasiseka apgydyti.

Bet ligoniui dar ne viskas daktarai. 
Jam reikalinga ir užuojauta, kad kas pa
guostų, pakeltų dvasią, kad būtų kam iš
lieti savo skausmus. Tuomet ir ligoninės 
lova būna daug minkštesnė, ir tos pačios 
žaizdos mažiau skauda, ir jos greičiau gy
ja.

Todėl ir aš, sugrįžęs iš ligoninės, džiau
giuosi ir dėkoju ypač savo šeimininkams 
J. F. Rimšams ir V. Montvilaitei, kurie 
mane visomis leistomis lankymo valando
mis rūpinosi ir lankė ligoninėje, taip pat 
Radzevičiams, Končiams, Januliui, Pukiui, 
Vainorienei, Kiršinui, dr. Kuzminskui, Po- 
peliučkai, Ciganskui, Jasiuliui, Nutautui. 
Coventrio Paulavičiui, Paululaičiui, už lin
kėjimus raštu DBLS pirm. J. Vilčinskui 
šeimos ir Centro Valdybos vardu, Vikt. Ig- 
naičiui Bradfordo lietuvių vardu, Notting- 
hamo skyr. valdybai — narių ir pažįstamų 
draugų lietuvių vardu, J. S. Timmins, 
Gudliauskui ir visiems aplankiusiems ir iš- 
reiškusiems užuojautą sugrįžus iš ligoninės.

Dėkoju ir tariu brolišką lietuvišką ačiū.
Jūsų Kazimieras Bivainis

JAUNIMO ŽIDINYS 

16 Hound. Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

VASARĄ BAIGIANT
Jaunuolių atostoginę stovyklą prie Jau

nimo Židinio dėl direktoriaus ilgesnio dar
bymečio Romoje teko iš liepos galo atidėti 
į rugpiūčio pabaigą. Dabar, direktoriui grį
žus, ji įvyks nuo rugpjūčio 24 iki 31 dienos. 
Kas norės, pradžiai galės atvykti jau rug
pjūčio 23 dieną. Užsirašiusieji tegu prane
ša iš anksto, kada atvyks, o jei atsirastų 
naujų norinčių, tepraneša kuo greičiau. Vi
siems sąlygos, kaip skelbta anksčiau.

Mokslo metai prie Židinio prasideda 
rugsėjo 3 dieną.

PADĖKA

Nepaprastai esame dėkingi gerbiamam 
prel. Gutauskui už viešnagę ir tėvišką rū
pestį mums lankantis Škotijoje.

Blaivybės d-jai ir šv. Kazimiero parapi
jiečiams už suruoštas vaišes Glasgow‘e ir 
Carfin'e.

Glasgow© mišriam chorui už koncertinę 
dalį, o jo vadovei p. Serafinaitei už jau
kią viešnagę kun. Šulco mamytei.

Širdingas ačiū p. p. Gužauskams už jau
nojo kunigo globą ir palydėjimą savo ma
šina.

Nuoširdi padėka p. Glušauskienei už pa
mokslininko apgyvendinimą ir motinišką 
rūpestį per dvi savaites.

Visiems kitiems lietuviams už gerą širdį 
ir vaišingumą mūsų gili padėka. Nors ir 
turime išvykti ir atsisveikinti su svetingai
siais lietuviais, bet mūsų širdies dalelė dar 
ilgai liksis jūsų atmintyje, brangieji.

Kun. Burba dar liekasi Glasgowe, pa
vaduodamas prel. Gutauską: jis aplankys 
sergančius ir suramins nuliūdusiuosius.

Kun. Hermanas Šulcas, 
Elzbieta Šukienė,

Kun. Mečys Burba

VOKIETIJA
LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE

Leidinys „Lietuvių Švietimas Vokietijo
je 1944-1950 metais“ jau suredaguotas. 
Gautoji medžiaga suskirstyta į keturias 
dalis.

Pirmoje dalyje sutalpinti vaikų darželių 
aprašai, antroje — pradžios mokyklų, tre
čioje — progimnazijų bei gimnazijų, o ket
virtoje —• specialinių mokyklų ir kursų. 
Surinkta daug fotografijų.

Šiuo metu lituanistas peržiūri rankraš
čio kalbą. Rugpjūčio mėn. viduryje rank
raštis bus atiduotas leidėjui. Provizoriniu 
apskaičiavimu šis 600 puslapių leidinys, 
įrištas kietais viršeliais, turėtų kainuoti 
apie 8-9 dol. Kad leidėjui paaiškėtų tiražo 
dydis ir kad prenumeratoriai būtų galima 
įdėti į leidinį, manantieji pirkti šį leidinį, 
prašomi nedelsiant pranešt Kultūrai Rem
ti Draugijai, 7026 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, U. S. A. Pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite, kai gausite knygą. (V. L.)

PADĖKA

Vokietijos Rajono skautai ir skautės reiš
kia didelę padėką ir nuoširdžią pagarbą 
Anglijos Lietuvių Sąjungai, Anglijos Lie
tuvių Bendruomenei, Lietuvių Sodybai, L. 
Namams, „židiniui“, Šv. Kazimiero para
pijai, Sporto ir Socialiniam Klubui, bro
liams skautams ir sesėms skautėms bei vi
siems Anglijos lietuviams už pakvietimą ir 
sudarymą galimybių dalyvauti Anglijos 
Lietuvių Skautų Jubiliejinėje Stovykloje, 
už šiltą globą, lietuvišką vaišingumą, di
delį tautinį susipratimą bei gražų pavyzdį 
lietuviško organizuotumo, gyvenant toli 
nuo tėvynės.

LSS Vokietijos Rajonas

FELJETONO KONKURSO
JURY KOMISIJOS SPRENDIMAS

Atvangos Klubo Skelbto Feljetono Kon
kurso Jury Komisija, sudaryta Clevelan- 
de iš Kęstučo Gaidžiūno, Viktoro Mariūno 
ir Petro Maželio, savo 1969 m. birželio 23 
d. posėdy aptarė visus 26 į konkursą at
siųstuosius rankraščius ir be nuomonių 
skirtumo priėjo išvados, kad visi 26 felje
tonai ir savo žanro prasme ir literatūrine 
verte yra neabejotinai silpni.

Todėl Jury Komisija pataria Atvangos 
Klubui niekam iš feljetono konkurso daly
vių jokios premijos neskirti ir spaudai nė 
vieno rašinio nesiųsti.

Jury Komisija 
(parašai): Kęstutis Gaidžiūnas, Viktoras 
Mariūnas, Petras Maželis.

Autoriai prašomi atsiimti savo rankraš
čius, prisiunčiant adresą: Atvanga, 2712 — 
3rd Street, Santa Monica, Cal. 90405.

M. D. Atvanga

PAIEŠKOJIMAI
ŠIMKUS Leonardas, gimęs 1926 m. Ma

žeikiuose, ir MICKIEWICZ Roman (Ro
muald), gimęs 1907.III.26 Eišiškėse, patys 
ar žinantieji apie juos prašom rašyti „Eu
ropos Lietuvio" Administracijai.

LIET. SODYBA
MEŠKERIOTOJŲ VARŽYBOS

Rugpiūčio 24 d„ 3 vai. p. p., Lietuvių 
Sodyboje įvyks meškeriojimo varžybos. 
Sėkmingiausiam meškeriotojui bus įteikta 
dovana. Meškeriojimo laikas nuo 3 vai. iki 
6 vai.

Norintieji šiose varžybose dalyvauti, 
prašomi užsirašyti ar nuvažiavę į Sodybą 
prisistatyti organizatoriui P. Gugui.

Šiomis dienomis susitarta su viena fir
ma, kuri išvalys Sodybos ežerėlį. Vėliau 
Sodybos vadovybei išsprendus vandens 
tiekimo klausimą, galime tikėtis, kad tu
rėsime gan nemažą ir labai gražiai atro
dantį ežerėlį Lietuvių Sodyboje.

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.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerios — 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.

PUTINO LAIŠKAI

Australijoje atskira knyga išleidžiami V. 
Mykolaičio-Putino laiškai, 1957-1967 m. ra
šyti seseriai M. Slavėnienei.

Knygoje būsią 50 laiškų.

STATYS OPERĄ

Kitų metų pavasarį Čikagos lietuvių 
opera žada pastatyti G. Verdžio 4 veiksmų 
operą „Likimo galia“.
Dirigentu pakviestas prof. V. Marijošius.

LSD VARTOTOJŲ ŪKIS
Kalifornijoje, JAV, dr. Learys yra su

organizavęs narkotiko LSD vartotojų 
bendruomeninį ūkį. Be kita ko, dr. Learys 
yra ne tik tų vartotojų globėjas: jis skel
bia, kad narkotiką reikia vartoti.

Bet jo ūkį pradeda apnikti nelaimės. Ne
seniai ten maudymosi baseine buvo suras
ta negyva septyniolikmetė mergina. Tyri
mai parodė, kad ji buvo vartojusi tą nar
kotiką. Dėl to suimtas ir daktaras, kaip 
galimas nusikaltimo dalininkas.

Po to širdies smūgiu mirė 26 m. amžiaus 
vaikinas, kurio mirties priežastys dar ir 
toliau aiškinamos.

♦ ♦

12 SUKILĖLIŲ
Andrahos valstijoje, Indijoje, policija 

nušovė 12 sukilėlių komunistų, kurie pra
dėjo pulti sargybas namų darbo bombo
mis ir iš lanko laidomomis strėlėmis.

ĮSPĖJIMAS MOTORISTAMS
Prancūzijoje įspėjami nesėsti prie vairo 

sergantieji širdies ligomis, turintieji aukš
tą kraujo spaudimą ir diabetikai, kurie 
naudoja insuliną.

* •

KALTI DU PUSPENIAI
Britanijoj nebegalioja jau puspenių mo

netos.
Bet Walsalle keleivis reikalavo, kad 

konduktorius iš jo priimtų du puspenius 
už peną. Konduktorius atsisakė, šoferis at
sisakė toliau važiuoti. Keleivis buvo iš
krapštytas, ir tik tada autobusas nuvažia
vo.

RADIJAS SU ŠŪKIAIS
Britanijos BBC graikiškasis skyrius pra

dėjo, be kita ko, transliuoti ir tokius saki
nius: „Aleksandros iš Paros salos, laukiu 
tavo laiško penktadienį“, arba „Būkite 
prie savo radijo aparatų sekančią savaitę 
tuo pat metu“. Dar būsią transliuojami sa
kiniai „Marija privalo būti atviromis aki
mis“ ir „Perduok Petro sveikinimus Kiri- 
jakui“.

BBC tvirtina, kad tie sakiniai nieko ne
reiškia — nėra koks nors šifras. Rugsėjo 
mėn. sukanka tam skyriui 30 metų, ir no
rima tik sukelti susidomėjimą.

O Graikijos vyriausybė žiūrinti į tai su 
įtarimu ir žadanti reikšti griežtą protestą, 
kad siunčiami šifruoti pranešimai.

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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