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BERLYNO IR SOVIETŲ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KIAUSIMAS
Dipl, šefo S. Lozoraičio vedamasis „Bas Sąjungos grasinimų atžvilgiu parodo, jog sybė. Kaip žinoma, ji yra nusistačiusi su
ler Nachrichten“
Vakarai yra padarę tinkamas išvadas iš daryti „taikos sutartį“ su savo pakalikais
pacituotų Chruščiovo žodžių ir aiškiai su Rytų Vokietijoje ir vienpusiškai panaikin
Prieš maždaug dešimt metų vienos Pa pranta, kurių priemonių reikia imtis Va ti Vakarų Berlyno okupacijos statutą tuo
baltijo valstybės diplomatas, kalbėdamas karų Berlyno gyventojų ir savo teisėms pretekstu, kad neva būtų sulikviduotos
Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje apginti.
„karo pasekmės. Čia reikia pabrėžti, jog
Bonnoje, išdėstė šitokias mintis: Antrasis
Bet tai yra tik materiali, taip sakant, demokratinių valstybių kariuomenės bu
pasaulinis karas buvo Vakarų demokrati techniškoji dalyko pusė. Lygiagrečiai su vimas Vakarų Berlyne yra viena nedau
jų vedamas ir laimėtas prieš Hitlerį tau Vakarų karinių priemonių, t.y., Chruščio gelio teigiamų karo pasekmių. Kiekviena
tų laisvės šūkiu. Sovietų Sąjungos dalyva vo rekomenduotosios lazdos paruošimu Centro ir Rytų Europos tauta, o jų tarpe
vimas demokratinėje koalicijoje visiškai turi būti sudaryta civilizuotame pasauly ir lietuvių tauta, karui baigiantis veltui
sudarkė ir nuvertino Vakarų laimėjimą. je tinkama moralinė atmosfera. Tam tiks troško tokio sprendimo, veltui laukė Va
Sovietai įsiskverbė toli į Europą ir smur lui Vakarai turi pasiryžti atgaivinti ir at karų kariuomenės atėjimo, kuris užkirstų
tu primetė savo priespaudą visai eilei lais virai atstovauti tautų laisvės idėjai. Tai kelią sovietų katastrofai. Jeigu šiandieną
vų tautų ir jų tarpe didelei vokiečių tau yra viešai iškelti Sov. Sąjungos paverg Chruščiovas skelbia neva norįs likviduoti
tos daliai. Visos tos pavergtosios tautos tųjų tautų laisvės klausimą ir pareikalau karo pasekmes, tai Vakarams yra ir pa
neatsisakys laisvės ir visada sieks ją at ti jų išlaisvinimo. Nuo antrojo pasaulinio reiga ir interesas ne tik apginti Vakarų
gauti. Deja, jokia Europos didžioji valsty karo pabaigos Vakarų valstybės suteikė Berlyną, bet taip pat pareikalauti kad bū
bė nepasiryžta atvirai ir aiškiai atstovau visišką nepriklausomybę daugiau kaip tų atstatyta Lietuvos, Latvijos, Estijos,
ti tautų laisvės idėjai, ypač Sov. Sąjungos 1 milijardui žmonių Azijoje ir Afrikoje ir Rytų Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, Če
atžvilgiu. Todėl kyla klausimas, ar nega duoda jiems plačiausią ekonominę pagal koslovakijos, Bulgarijos, Rumunijos ir
lėtų Vokietijos Federalinė Respublika už bą. Ir jeigu, nepaisant vosa tai, sovietai Albanijos laisvė ir nepriklausomybė, ku
pildyti tą „moralinę tuštumą“ ir pasiimti nesiliauna kaltinę Vakarus imperializmu rią Sov. Sąjunga yra sutartimis pripaži
vedamąjį vaidmenį dvasiniame ir politi bei kolonializmu, tai reaguodami prieš to nusi.
niame sąjūdy už tautų laisvę. Tai atitiktų kį buvusių kolonialinių tautų ir iš viso
šiaip jau, tos žiaurios kovos akivaizdo
taip pat ir pačios Vokietijos interesus, laisvojo pasaulio kurstymą, Vakarai turi je, kurią Sov. Sąjunga veda prieš bet ku
nes, viena, sovietų okupuotoji Vokietijos pasmerkti Sovietų Sąjungą kaip pusės rią civilizaciją, Vakarai turėtų padaryti
zona tegali būti išlaisvinta, kada kitos so Europos užpuolėją bei pavergėją. Atvirai visas galimas pastangas išaiškinti kiek
vietų pavergtosios tautos atgaus laisvę. ir įsakmiai pasmerkti! Ligšiol Vakarų vienam, kad dabartinėje atomo eroje, ku
Antra, tokia Vokietijos politika turėtų laikysena sovietų pavergtųjų tautų klau rioje demokratijos turi visas priemones
didelės įtakos į jos santykių su Rytų bei simu dažnai atrodė paremta dviem sume užtikrinti žmonių gerovę, komunizmas yra
Centro Europos tautomis pagerinimą ir iš timais: esant įtempimui su Maskva to pasenusi klyskelių teorija, o sovietų dik
dildytų atsiminimą apie tuos įvykius, ku klausimo neliesti, kad įtempimas nepadi- tatūra — barbariška beprotybė, kurių
rie nuo 1914 metų dažnai apsunkindavo dėtų, o tariamųjų atoslūgių metu tą klau jokia tauta, neišskiriant ir rusų tautos,
tų tautų santykius su Vokietija.
simą nutylėti, kad „atoslūgis“ nebūtų su nėra priėmusi savo laisva valia. Bet visų
Šitokie samprotavimai nerado atgarsio trukdytas. Bet. kaip parodo įvykiai, šį pirmiausia reikia pašalinti sovietų sklei
Vokietijos politikoje. Žinoma, negalima taktika neturėjo nė mažiausios įtakos į džiamąją baimę, kad kas laiko Vakarų
laukti, kad valstybė, kuri turi savo sun sovietų pastoviai varomąją agresingos pusę, turi vėliau ar anksčiau žūti. Vaka
kių problemų su Sov. Sąjunga, komplikuo ekspansijos politiką.
rai turi visas galingas priemones kpvoti
tų jų sprendimą kitais pridedamais klau
Be to, pagrindą pavergtųjų tautų klau su ta baime tokiu pat griežtumu, kokiu
simais. Tačiau šiuo atsitikimu buvo iš simui iškelti suteikia pati sovietų vyriau- sovietai siekia pasaulį terorizuoti.
anksto aišku, kad Vokietijos suvienijimas
derybų su sovietų vyriausybe keliu yra
negalimas, nes sovietai, siekdami užval
dyti pasaulį, neprieinami jokiems teisės,
teisingumo ar išminties argumentams.
Pastarieji įvykiai šį faktą patvirtina bei
išryškina. Nė nemanydami sutikti su Vo PREZ. DE GAULLE DEL BERLYNO
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Vakarų kraštams išsiuntinėtoje notoje
$rtų Vokietijos kvislingų pripažinimą ir nuomonės, kad dėl Berlyno reikia laikytis Sov. Sąjunga kaltina Ameriką, Britaniją
pasmaugti 2 milijonų Vakarų Berlyno gy griežtos linijos. Prezidentas pabrėžė Pran ir Prancūziją, kad jos iš V. Vokietijos ga
ventojų laisvę. Tokiai padėčiai esant, ne cūzijos pažiūrą, kad nėra ko dėl to pra benančios į V. Berlyną „sabotažninkus“
galima nekelti klausimo, kaip galėjo Va dėti tartis su Sov. Sąjunga, kol neaišku, ir „šnipus“. Grasinama sustabdyti net ir
karų valstybės prie to prileisti? Atsaky ką būtų galima svarstyti. Tokie klausi cro susisiekimą su Berlynu.
mą į tai galima rasti kaip tik Chruščiovo mai, kaip priėjimas prie Berlyno ir jo lais
žodžiuose, kuris, kalbėdamas Kremliuje vė, buvo sutarti po II pasaulinio karo, o TANKAI PASIENYJE
birželio 28 dieną, pareiškė, kad nuo tų susitarimų laužymas negali būti svars
Prancūzai savo zonoje Berlyne pasieniu
gangsterio negalima apsiginti prašymais, tomas.
su rytais ir britai nuolat patruliuoja su
gangsterilii įtikinti reikia lazdos. Niekas
šarvuočiais, o amerikiečiai tankais.
neginčys, kad Chruščiovas yra ekspertas NAUJA BOMBA
Oficialiai skelbiama, kad tokių priemo
tęs aplinkumos reikaluose. Tvirta Prezi Prez. Kennedy specialiam atstovui Mcdento Kennedy ir Jungtinių Valstybių Cloy Chruščiovas pareiškė, kad sovietai nių reikia, jog žmonės neimtų burtis.
sąjungininkų laikysena dabartinių Sov. yra pasigaminę 100 megatonų bombą, kuri
5000 kartų tiek nuostolių pridarytų, kiek CHOLERA AZIJOJE
Maniloje, Hong Konge, Macao ir Kvannumestoji ant Hirošimos. Dabar norima
tunge buvo susirgimų cholera. Tai dau
NUBAUSTI MIRTIES BAUSMĖMIS
esą ją išbandyti.
Esančios pagamintos ir raketos, kurios giausia vietos, į kur prasiveržia Kinijos
(E) Vilniaus „Tiesa“ 190 n-ry (rugp. tą bombą nugabentų į reikiamą vietą.
pabėgėliai, ypač Macao.
12 d.) paskelbė ilgą V. Minioto rašinį apie
Skaičiuojama, kad Kinijoje jau mirę
Lietuvoje, Šiauliuose, įvykusią Aukščiau PIRMA PLASTINAUTAS
apie 20.000.
siojo Teismo išvažiuojamąją sesiją. Pir
Amerikiečių nusistatymas leisti skristi
mininkavo A. Teismo narys Leonas Miežėnas. Buvo kaltinami buv. Lietuvių ak erdve aplink žemę pirma iš gumos ir plas Maskviečių pareigūnų instruktuojami
tyvistų fronto Joniškio sk. pirmininkas St. tinių medžiagų pagamintą „plastinautą“, tarėsi, kaip daugiau produktų iš Lietuvos
Kakliauskas, buv. policijos viršininkas kuris ištirtų sąlygas vėliau žmogui skrai surinkti
(E) Gegužės 18 d. Vilniuje įvyko platus
Juozas Sutkus ir buv. policininkas Jonas dinti, atnaujino Vakaruose abejones, kad
Ožalas. Jie apkaltinti sušaudę 493 „tary nei Gagarinas, nei Titovas neskrido. Tas žemės ūkio pareigūnų, sovietinės valdžios
binius piliečius“. Pasak „Tiesą“, nė vienas abejones didina rusų kosmonautų pasa ir partijos veikėjų pasitarimas „paruošų
kaltinamųjų neįstengė paneigti įrodymų. kos, kad jie matę skrisdami suartas dir klausimais“. Pirmiausia pranešimą padarė
Lietuvos paruošų ministeris J. Vainaus
0 jais buvę „gausūs dokumentai“, buvo ir vas, vandenynus, miestų žiburius.
kas. Po jo sekė labai ilga eilė pranešimų,
21 liudytojas. Kaltinamųjų „buržuazinių
jų tarpe ir atvykusio iš Maskvos Sovietų
nacionalistų“ kaltę įrodinėjo „respublikos ATSISTATYDINO BRAZILIJOS
valstybinio paruošų komiteto pirm, pava
prokuroras“ V. Galinaitis. „Tiesos“ žo PREZIDENTAS
duotojo M. Makarovo. Ministerių tarybos
džiais, „Nacionalistiniai banditai, tėvynės
Brazilijos prezidentas Janio Quadros pa
iidavikai, masinių žudynių org-nizatoriai reiškė kongresui, kad jis esąs priverstas pirm. Šumauskas ir partijos šefas Snieč
ir vykdytojai“ buvo nuteisti mirties baus pasiduoti „reakcinėms pajėgoms“ ir dėl to kus taip pat dalyvavo. Kai Makarovas bu
vo išdėstęs, ko Maskva iš Lietuvos paruo
me ir nuosprendis laikomas galutiniu ir atsistatydinąs.
šų reikale laukia, Lietuvos sovietiniams
neapskundžiamu. Kaip pastebėjo „Tiesa“,
Kongresas atsistatydinimą priėmė.
gauleiteriams teko tuos reikalavimus tik
Ugi pastarojo laiko J. Ožalas gyvenęs ir
Jis buvo pažadėjęs apvalyti kraštą nuo dar smulkiau išryškinti.
dirbęs Joniškio rajono „Bariūnų“ kolcho kyšininkų ir paskelbti kovą skurdui.
ze, o Juozas Sutkus — Telšių rajone, kita
pavarde. (Kada įvyko minėto teismo po JAPONIJA NEKEIČIA NUSISTATYMO
Prieš metus kėlė į padanges, o šiemet
sėdis — „Tiesoje “ nėra nurodytą. Ę.)
Sovietų Mikojanas buvo nuvažiavęs į pasmerkė
(E) Vienai Kauno autotransporto konto
Japoniją reikalauti, kad ji nutrauktų savo
ros remontininkų brigadai vadovauja N.
saugumo
sutartį
su
Amerika
ir
panaikin

NUO LIETAUS NUKENTĖJO DERLIUS
Kulikovas. Pereitais metais jo brigada lai
tų amerikiečių bazes.
mėjo pirmūnų vardą ir buvo keliama į pa
Po
jo
vizito
japonų
vyriausybė
paskelbė
(E) Iš Lietuvos pranešama apie dauge
danges. O šiemet lapas visai apsivertė. Bri
„mėlynąją
knygą
“
,
kurioje
patvirtinama
le vietų dėl lietaus nukentėjusį derlių.
gadbs mechanikams su Kūlikovu priekyje
Liepos 12 d. Vilniaus radijas valstiečius sąjunga su Vakarais ir atmetamas „ne prikišama, kad jie už įvairius remontus
ragino žiemkenčių derlių kuo skubiau ginkluotas neutralumas“.
imą kyšius. Kulikovas po pereitų metų pa
suimti arba tuoj lauke iškulti, nes, esą,
gyrimo kilo ir partinėje ir profesinės są
kiekviena diena galinti atnešti po 2-3 cnt. PIRMOJI VYRIAUSYBE
jungos hierarchijoje, net buvo išrinktas į
grūdų nuostolių iš kiekvieno ha, o prievo Britų Gvajanoje įvyko rinkimai, ku Kauno miesto tarybą. O dabar visa briga
lės, komunistų partijos įsakymu, juk tu riuos laimėjo Dr. Jagan partija. Pagal da kaltinama. Bet pasirodė stebuklas. Par
rinčios būti išpildytos. Daugiausia nenu naująją konstituciją dabar sudarytoji vy tiniai pareigūnai pareiškė, kad partietis
imtų žiemkenčių turį Mažeikių, Joniškio, riausybė gaus savivaldos teises, o po metų Kulikovas ne pats kyšius ėmęs, o tik žino
Ramygalos, Pandėlio, Kuršėnų, Rietavo ar dvejų — nepriklausomybę.
jęs apie tas machinacijas. Taip, galimas da
rajonai. Tuo tarpu jau pribrendo ir vasa
Bet Dr. Jagan yra Castro ir Chruščiovo Iykas, Kulikovo partinė garbė bus kaip
rojus ir linai. Pagal radiją, jei aruodai gerbėjas, jau po 1953 m. buvęs britų suim nors išgelbėta, o nukentės tik eiliniai me
būsią pilni, tai ir „mūsų tėvynės jėga ir tas, kai komunistai būva pradėję reikštis chanikai, kurie darė tai, kas sovietiniame
galia dar labiau sustiprės, ji įgis dar di ir buvo sustabdytas konstitučijos veiki režime plačiai praktikuojama jau ne nuo
desnių jėgų istoriniams žygdarbiams...“ mas.
šiandien ir ne vien Kaune.
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NEUTRALIZMAS AR IŠLAISVINIMAS?
RAŠO: RAFAĖLIS SEALEY

Sustojus ties branduolinių ginklų klau
simu, pirmajame straipsnyje buvo priei
ta išvados, kad reikia žvelgti plačiau į pa
saulinės įtampos problemą. Žinoma, rei
kia pasisakyti prieš vienšališko branduo
linio nusiginklavimo judėjimą, ir tam
tikslui yra naujai sukurta branduolinio
gynimosi sąjunga (Nuclear Defence Lea
gue, 35, Martins Lane, Wallasey, Che
shire). Bet to neužtenka. Jei Anglija atsi
sakytų branduolinių gynimosi priemonių,
CND šalininkai tuo dar nebūtų patenkin
ti. Jei tai būtų jų tikslas, užuot šūkavę,
jie stengtųsi rimtai ir šaltai įrodinėti, kad
Anglijos atsisakymas nuo branduolinių
ginklų sumažintų karo pavojų. O jų sie
kis yra platesnės apimties.
Anglijos kompartija teturi mažą skai
čių narių, bet naudojasi visiška laisve ir
pritraukia vis daugiau prijaučiančiųjų.
Neutralizmo mintis įleido gilias šaknis vi
sose gyvenimo srityse. Šitokioms sąly
goms esant, kompartijai gali kilti mintis
staiga perimti valdžią į savo rakas. Kol
kas padėtis nėra tinkama; pats valdymo
aparatas — policija, vietinės savivaldy
bės, kariuomenė — išsilaiko stipriai. O
neseniai buvo paskelbta, kokiu būdu kom
partija buvo įsiveržusi į vienos didelės
profsąjungos — ETŲ — valdybą ir ilgus
metus ten vadovavo. Civilinė valdžia dėl
to nieko nesugebėjo padaryti; atsakomy
bė pasipriešinti atiteko privatiems as
menims.
Dvi sąlygas galima iškelti, kurios būna
palankios neutralizmui plėstis. Pirma,
daug anglų, ypač jaunesniosios kartos, ne
žino ar neįsivaizduoja, kokiais žiaurumais
komunistinė valdžia prispaudžia paverg
tuosius. Jeigu žinotų, niekas negalvotų ir
nereikalautų, kad tarptautiniuose santy
kiuose Anglija užimtų tarpininkės vietą
tarp JAV ir TSRS. Maskvos atliktųjų
žingsnių akivaizdoje niekas negali būti
neutralus. Bet dabar bręsta nauja karta,
kuri neatsimena to laiko, kada pavergto
sios tautos buvo laisvos.. Reikią apgailėstaūjant pripažinti, kad žymia dalimi
anglų spauda vos teatlieka savo pareigą;
kai kurie įtakingi laikraščiai retai tepa
mini pavergtųjų likimą.
Žinoma, Anglijoje vyraujančios padė
ties nereikia paišyti vien juodom spalvom.
Dažnas anglų pilietis žiūri į komunistinę
propagandą su visišku nepasitikėjimu,
ners nesigilina į smulkmenas. Bet kol kas
pats veikiausias liudijimas prieš komu
nistinį melą — tai vis didėjančios pabė
gėlių bangos iš Rytų Vokietijos. Todėl, be
abejo, Maskva ieško priemonių Berlyno
ir Vokietijos klausimui greičiau išspręsti
sau palankia prasme. Apskritai kalbant,
kiekvieno pabėgėlio buvimas aiškiai pa
rodo, kas iš tikrųjų yra komunizmas;
pats savo akimis matęs žmogus smarkiau
paveikia viešąją nuomonę, negu tūkstan
čiai kompartijos šaltai spausdintų brošiū
rų. Tenka su pasigėrėjimu patirti, kad
Londone steigiama britų - lietuvių orga
nizacija.
Antrąją neutralizmui išsiplėsti palan
kią sąlygą sudaro valstybių galvos, ilgai
ieškojusios ir dar tebeieškančios nusi
ginklavimo sutarties, šita problema yra
labai paini. Rusai seniai pasirodė neno
rintys nusiginklavimo sutarties; aišku, pa
siekus rimtų žingsnių visuotinio nusi
ginklavimo kryptimi, rusų dabartinė val
džia greitai suirtų. Bet Vakarai negali de
rybų pertraukti, nes tai padarę jie susi
lauktų blogos nuomonės neapsisprendusiųjų valstybių tarpe ir paduotų rusams
į rankas smarkiai veikiantį propagandos
šūkį. O leisdamiesi į derybas Vakarai da
linai pripažįsta rusų valdžios teisėtumą.
PROGRAMA IR NEMOKAMAI

VAISTAI

Dar svarbiau, anglų spauda vis deda vil
ties į derybas nusiginklavimo klausimu;
teko skaityti, kad vien tuo klausimu Va
karai ir Rytai galį susiartinti, o susitarus
dėl nusiginklavimo pasaulinė įtampa atslūgsianti.
Toji viltis nėra pagrįsta. Jokia valstybė
negamina ginklų savo malonumui; kiek
viena valstybė laiko ginklus rimtų ginčų
su kitom valstybėm atvejui. Vakarų vals
tybės rimtai ginčijasi su kompartijos va
dais, nes jos niekada nėra visiškai pamiršusios ir nepamirš pavergtųjų tautų tei
sėtų reikalavimų, šaltasis karas prasidėjo
Europoje ir tik Vidurio ir Rytų Europos
išlaisvinimu tegali pasibaigti.
Išradus branduolinius ginklus, tarptau
tiniai santykiai tuo pasikeitė, kad didelės
valstybės negali tiesiog pasiekti savo tiks
lų, nes nedrįsta skelbti didelio masto ka
rų. Maskva tai greičiau suprato ir ėmėsi
mažų „vietinių“ karų, pvz., Konge. Bet
dabar Vakarai pradeda įsikalti tą pamo
ką; praeitą pavasarį amerikiečiai parėmė
vietinį karą Kuboje. Nors anas pirmasis
žingsnis buvo nedrąsus ir nevykęs, reikia
jį teigiamai įvertinti. Anot vokiečių pa
tarlės, visų dalykų pradžia sunki. Vakarai
pagaliau suprato, kad nusileisdami jie
nieko nelaimės, nes Maskva nenusileis.
Antra vertus, turime dėti vilties ir į
bręstančią rusų kartą. Jai seniai nusibodo
nuolat kartojami propagandos šūkiai; ji
gyvai domisi vakarų gyvenimu (žr. anks
čiau minėtąjį R. Hingley veikalą). Jei
santykiai išsivystys taikingu būdu, jau
noji rusų karta pamažu pasieks viršūnės.
Tempas gali būti pagreitintas. Stalinui
mirus, kompartijos vadovybė atsidūrė
rimtoje krizėje. Žinoma, jei kitas žmogus
staiga iškiltų Chruščiovo vietoje, jis ne
daug ką pakeistų, bet pats Chruščiovo nu
šalinimas susilpnintų kompartijos apara
tą. Chruščiovas atrodo stipriai įsikūręs,
nors ne taip stipriai, kaip Stalinas, o retas
kas žino, ar Stalinas mirė savo mirtimi.
Reikia atidžiai sekti Suslovo karjerą. Jis
lanko • svarbias vietas. Praeitą pavašėrį
Suslovas nuvažiavo į Indiją, kad suderin
tų skirtingas nuomones, iškilusias indų
kompartijoje Kinijos klausimu. Liepos
11 d.,mongolų respublika šventė savo ke
turiasdešimt metų sukaktį, bet Suslovas
nuvažiavo į Ulan Bator 10 dienų anksčiau,
idant pasitartų su kiniečiais. Nekurie tei
gia, kad Suslovas esąs Chruščiovo drau
gas.
Rusų kompartijos pirmasis sekretorius
neturi draugų.
'

PASAIULIY
— Newfoundlande dega miškai, o jiems
gesinti trūksta žmonių ir priemonių.
— Uttar Pradesh valstybėje, Indijoje,
dėl potvynių žuvo 125 žmonės.
— Iš National Gallery Londone pavog
tas 140.000 svarų kainuojąs Gojos paveiks
las.
— Rytų Berlyno policija nušovė kanalu
plaukusį į Vakarų Berlyną pabėgėlį.
— Jugoslavijoje susidūrė traukiniai —
14 žmonių žuvo, 56 sužeisti.
— Joerg Schmidt, kuris suklastotu pa
su pasinaudodamas nuėjo į R. Berlyną sa
vo sužadėtinės atsigabenti, nuteistas 5 me
tais kalėjimo.
— Rugpiūčio 23 d. Paryžiuje sprogo 13
plastikinių bombų (14-ji rasta nesprogu
si).
— Sovietų ambasada Londone nusipir
ko visiškai kapitalistinį žalią .Jaguarą“
automobilį už 1.800 svarų.
— Kembridže mergina pradėjo gerti ka
vą ir užmigo ir turėjo būti nuvežta į ligo
ninę.
— Bandar Shapur, Persijoje, gaisras su
naikino apie 200 medinių namų.
— Ceilono vyriausybė ruošiasi perimti
savo žinion laikraščius.
— Nuo 1945 m iš Rytų Vokietijos per
bėgo į Vakarus apie 4 milijonai žmonių.
— Nicoje plėšikai užpuolė lošimų kaziną, bet pataikė į salę, kur buvo nedidelės
pajamos, ir atėmė tik 12.000 naujųjų fran
kų.
— Rytų Vokietijos vyriausybė nustatė,
kad valstybinėje pramonėje darbo savaitė
bus 45 vai., o privačioje 48 vai.
— Rugsėjo mėn. Amerika pašaukia į ka
riuomenę 25.000 naujokų (didžiausias skai
čius po Korėjos karo).
— Du italų jaunuoliai įdėjo kapsulėn
katę ir iššovė ją į erdves savo gamybos ra
keta, o kai katė, pasiekusi 54)00 pėdų
aukščio, krisdama užsimušė ir įvyko spro
gimas, jie buvo patraukti atsakomybėn.
— Argentinos mokytojams po 7 dienų
streiko 40 proc. pakelti atlyginimai.

(E) Visų profesijų žmonės Lietuvoje
per radiją tarė, „susijaudinę“, savo nuo
monę apie programą, apie pasakišką atei
ties gyvenimą. Pagal rugpiūčio 2 d. radi
ją, Vilniaus 4-sios ligoninės vyr. gyd. V.
Baltaitis pastebėjo, kad šiuo metu Lietu
voje veikia 302 ligoninių tipo gydymo įs
taigų. Jis susižavėjo patyręs, kad partijos
programa numato nemokamą gydymą ne
tik ligoninėse, bet ir sanatarijose ir, svar
biausia, kad girdi, vaistinėse bus galima
iki sočiai įsigyti nemokamai vaistų... Pro
grama, girdi, įgalins lietuvius gydytojus
pradėti gydymą pačioje liges pradžioje...
Taigi, lietuvis gydytojas už 20 metų tikisi
„rojaus“ su gydymu ar vaistais, kurį jau
nuo daugelio metų turi visa eilė Vakarų
kraštų... Baltaitis dar paminėjo ir eilę už
davinių, kuriuos teks išspręsti Lietuvos
medikams, būtent, kova su vėžio liga, kai
kurie infekciniai susirgimai (vidurių šil — Britų firma Vickers-Armstrongs sta
tinė, difterįja...) ir t.t.
tys Indijai tankų fabriką,
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UŽBURTI KELIAI
Giedrius, pirmųjų vaikams laikraštėlių knygoje ji sulietuvinama, įnešama i ją
redaktorius ir leidėjas, parašė naują pa daug nauja, kartu, neslepiama ir jos kilmė.
sakų knygą. Kai kas tvirtina, kad vaikams
Apskritai imant, be mažų išimčių, visos
rašyti yra daug sunkiau, negu suaugu pasakos yra originalios, visos įdomios, po
siems, kad tam reikalingas ypatingas ta kelių žodžių patraukiančios ir, neabejoju,
lentas. Ir tie, kurie taip tvirtina, tur būt, turės didžiulį pasisekimą vaikų tarpe. Sti
neklysta.
lius, kaip tas pribrendęs grūdas, lengvas,
Pasakos dažnai turi tarptautinio pobū žaismingas, turįs braute brautis į skaityto
džio, lygiai kaip ir Giedriaus „Užburti ke jo sielą. Vietomis jis lyg dainuote dainuo
liai“, tačiau maisto jos semiasi iš lietuvis ja: „Pagiryje, paupyje, ant kalniuko prie
kos žemės. Tiek veikėjų vardai: Bitelė, Pa keliuko, gyveno našlė “. Arba: „Medžiai ir
tirga, Želvė, Gailutė, Mildutė, Silpnutis, krūmai ir gėlės žydėjo. Jų žiedai buvo pa
Vyliukas ir kiti, tiek ir jaučiamasis Lietu našūs į varpelius — vieni didesni, kiti ma
vos gamtovaizdis, tiek ir minimieji trem žesni ir visai mažyčiai. Tie varpeliai kabo
ties vaizdai, tiek pasikartojąs laumės var te kabojo ant šakelių ir palengva suposi, o
das, kuris teiks gerai žinomas mūsų tauto kai suposi, tai ir skambėjo, dėl to sklido
sakai, vis tai lietuviška. Gal tik pasigen- po visą sodą ir ta varpelių muzika“. Tas
dam mūsiškio aitvaro.
sakinio preciziškumas savaime veržiasi į
Pasakos paprastai pasižymi dideliu la atmintį, duodamas vaiko vaizduotei turtin
kumu: skraidantieji žirgai, užburtos laz gą, o kartu ir nesudėtingą vaizdą.
delės ir kiti stebuklingi daiktai ar įrankiai,
Kiek puikios pasakos, tiek žavingi VI.
kurie šiaip ar taip nulemia likimą hero Stančikaitės piešiniai, tiek patrauklus pra
jaus naudai.
banginis išleidimas.
Giedriaus pasakose tie fantastiniai ele
Dovana vaikams tikrai puiki, ir, mano
mentai nėra tokie gausūs ar turtingi. manymu, nenupirkę tos knygos, nuskriaus
Jiems jis priešpastato pagrindinio veikėjo savo vaikučius, atimdami jiems tikrą
valią, pasiryžimą. Herojus mokosi iš savo džiaugsmą.
klaidų, bet tas didaktinis elementas ne
R. Spalis
trukdo pasakos eigai, jis organiškai suau
gęs su ja, įpintas į istoriją. O tai padaryta
A. Giedrius UŽBURTI KELIAI. Dailinin
taip sklandžiai, kad pasaka plaukia leng kė — VI. Stančikaitė. Immaculata Press,
vai, įtikinamai ir net laimi iš to.
Putnam, Connecticut. Didelio formato 199
Pabrėžtinai būdingas Giedriui bruožas puslapiai.
yra gerumas. Visi jo veikėjai, net tie, kurie pradžioje yra pikti, pasakos gale pašviesėja ir virsta gerais, jie mielai net pa
deda pagrindiniams herojams. Tas nauju
mas yra sveikintinas, nes skaitantiesiems
Iš „Suvažiavimo Darbų', atskirais at
vaikams sumažinamas įtempimas, giedrėja
siela, ir pastojamas kelias bet kuriems koš spaudais atmušti du Didž. Britanijoje be
marams, kurie galėtų veržtis į sapnus, li sidarbuojančio kun. Stp. Matulio, MIC, lie
tuviškomis temomis darbai: „Lietuva ir
guistai užsis'ėpdami pasąmonėje.
Tiesa, pasakose „Kas atsitiko Verbų Apaštalų Sostas 1795-1940“ ir „Ganytojai
naktį", „Milžinas Grabošius“ lyg ir išeina ir mokslininkai“.
Pirmasis darbas yra kruopšti Lietuvos
ma iš bendrųjų rėmų, bet tos pasakos yra
kiek simbolinės, alegorinės. Piktas raga ir Vatikano santykių istorija nuo Lietuvos
nius, kitur milžinas molinėmis kojomis padalijimo laikų iki bolševikų užėjimo.
skriaudžia silpnesniuosius,
linkėdamas Tai mokslinis darbas, kuriam panaudota
jiems pražūti, bet, atrodo, silpnieji iš gs.usi ir vien tik kruopštiems istorikams te
tvers, išsilaikys. Tai laisvės kova su prie sugaudoma literatūra. Bet, kita vertus, ši
spauda. Kai kurios pasakos, kaip „Zitutė studija tokiu lengvu stilium parašyta, kad
ir vilkas“, primena „Raudonkepurę“, kuri, prieinama kiekvienam skaitytojui. Tai stu
klek girdėjau, paties autoriaus tvirtinimu, dija, apimanti vieną mūsų istorijos sritį,
yra atėjusi pas mus per vokiečius. Šioje ir dėl to ypač įdomi. Istorijos vadovėlių,
net ir platesnių, jau turime, ir dabar indė
lis mūsų tautos ir valstybės istorijon yra
VYDŪNAS NEIGĖ KIASIŲ KOVĄ—
kiekvienas rimtas darbas tokiomis specia
liomis temomis.
TVIRTINA KOMUNISTAI
Dr. Stp. Matulis, MIC, yra vienas jau
(E) Vilniuje leidžiamo „Komunisto“- 7 nųjų mūsų istorikų, ir džiaugsmas ypač
n-ry rašydamas apie filosofinę mintį Lie ima, kad jis reiškiasi kaip tik Lietuvos is
tuvoje J. Macevičius plačiau pamini ir torijos srityje.
Vydūną, jo filosofiją, raštus. Pasak Mace
Antrasis atspaudas („Ganytojai ir moks
vičiaus, Vydūnas, kaip objektyvusis idea lininkai“) yra keturių mūsų žymiųjų žmo
listas, visos esybės pagrindu laikė abs nių biografijos: ark. Pr. Karevičiaus, ark.
trakčią visuotinę „visumą“, kurią tapa M. Reinio, vysk. P.P. Bučio ir istoriko
tino su Dievu... Visuomenės vystymosi kun. prof. Dr. J. Totoraičio. Išskyrus ark.
svarbiausiu akstinu Vydūnas laikęs mo M. Reinį, bolševikų tremties kankinį, kiti
ralinį tobulinimąsi. „Komunistas“ Vydū yra buvę marijonai, ir, tur būt, dar ir tai
nui prikiša, kad jis savo raštuose neragi bus paskatinę autorių apie juos parašyti,
nęs engiamųjų kovoti prieš socialinį ne paminėti juos vėl tuo pat moksliniu
teisingumą ir išnaudojimą, o migdęs juos kruopštumu, panaudojant gausią literatū
viltimis, jog dorovingumas nugalėsiąs blo rą. Tos biografijos, rodos, nedidelės, bet
gį. Kadangi iš viso kategoriškai neigęs vien panaudotoji literatūra rodo jų išsamu
klasių kovą, tad jis komunistams vargiai mą. Vienas Vyt. Didžiojo Universiteto pro
priimtinas.
fesorių sakydavo savo studentams, kad

Dr. Stasys Grigaliūnas
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Leiski mums. Dievuli brangus,
a e
Pamatyt tėvynės dangų —
Baltus sodus, seklytėles
Ir medines bažnytėles.
Pasimelst prie jų altorių,
SOCIALINĖS APLINKOS KITIMAS
Lieptoms žydint ant šventorių
Paklausyt kaip varpas gaudžia
Leono XIII enciklikos „Naujųjų Daly
Ir išgirsti: dainą graudžią...
kų“ 40 metų sukakčiai Pijus XI sociali
niais klausimais 1931 m. išleido naują
Jos padangėj vyturėlį,
encikliką, o leoninio rašto auksinę sukak
Girioj uokiant balandėlį,
tį minint, Pijus XII tuo pačiu reikalu
Soduos šaukiant ten gegutę,
1941 metų Sekminėse į pasaulį kreipėsi
Naktį verkiančią lakštutę...
per radiją. Abudu popiežiai Pijai darbo,
Meldžiam, Viešpatie, ant kelių- darbininkų, darbdavių ir kapitalo santy
Mums grąžink kapus senelių.
kių klausimus gvildeno ir taikė pakitėju
Tavo meilę leisk patirti sioms gyvenimo aplinkybėms bei sąly
Ten parvesk gyvent ir mirti... goms. Per paskutinį dvidešimtmetį socia
linė aplinka vėl gana sparčiais šuoliais ki
to. Naujosios dabartinio popiežiaus enci
Aukštosios mokyklos ieško nepaprastai
klikos „Motina ir Mokytoja“ įžangoje re
daug docentų, dėstytojų ir asistentų
gime suglaustai nurodytus pakitimus vals
(E) Nors sovietinėje Lietuvos spaudoje tybių, politinių vienetų viduje ir tarpusa
vis skelbiama, kad kasmet išleidžiama vyje.
daugybė baigusių aukštąjį mokslą, vis dėl
Mokslo, technikos ir ekonomijos padėtis
to Lietuvos aukštose mokyklose kasmet
ypatingai
kinta, atradus branduolinę, ato
jaučiamas didelis mokomojo personalo trū
kūmas. Vien tik Vilniaus universitetas pa minę jėgą ir ją ėmus taikyti kariniams
skelbė, kad ieško nuo š.m. rugsėjo I d. dau bei civiliniams reikalams. Chemija atveria
giau negu 50 docentų, dėstytojų ir asisten sintetinės gamybos beribes galimybes.
tų. Didelio skaičiaus mokomojo personalo Pramonė ir patarnavimas automatizuoja
mas, žemės ūkis moderninamas. Susižino
ieško ir kitos aukštosios mokyklos.
jimo, bendravimo atstumai radijo, televi
zijos ir kitų priemonių dėka beveik išny
ko. Transporto greitis nepaprastai ūgterėjo. Tarpplanetinis užvaldymas prasideda.
Socialinėje srityje išsivystė apdrauda,
saugumas. Profesinės, sąjungos, unijos at
viename puslapyje kartais galima daugiau
sakingai budi. Liaudies švietimas, bend
pasakyti, negu ištisame tome.
ras gerbūvis pakilo, nuotolis tarp klasių
(K. abr.)
sumažėjo, o vidutinio išsilavinimo asmenų
domė pasaulinės apimties kasdieniniais
Kaina „Lietuva ir Apaštalų Sostas“ 3 įvykiais praplatėjo. Daugėjančiose valsty
šilingai, „Ganytojai ir mokslininkai“ 2 bėse ekonominės sistemos reiškiasi gyviau
šilingai. Gaunama pas autorių: 21, The ir aiškiau pasirodo ekonominės - sociali
Oval, Hackney Rd., London, E.2.
nės lygsvaros stoka tarp žemdirbystės,
pramonės ir visuomeninio aptarnavimo,
lygsvaros stoka tarp kraštų, ekonomiškai
„Meilės sonetai“
pažengusių ir atsilikusių.
Jeigu imsime politines bendruomenes,
(E) Lietuvoje išleisti A. Mickevičiaus tai pastebėsime, kad jose J viešą gyveni
„Meilės sonetai“. 26 sonetus išvertė poe mą įvairūs socialiniai sluogsniai įsijungia
tas J. Marcinkevičius. Vilniaus radijas kaskart stipriau, gausiau. Viešųjų vienetų
liepos 3 d. Mickevičių pavadino „lenkų veikla ekonominėje ir socialinėje plotmė
klasiku“.

Stepono Matulio darbai

LATVIŲ KNYGOS SKAITMENIMIS

Žmogus Pasaulio Kūrėjo tobuliausia būtybė save iš
reiškianti žodžiu ir tuo būdama panaši į savo Kūrėją,
kuris, pasak šv. Jono Evangelisto, buvo Žodis. „Pradžio
je buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo
Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį pada
ryta, kas padaryta, ir be jo nepadaryta nieko. Jame bu

ILGESIO VEDAMAS I I
h::

vo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa
šviečia tamsybėje, bet tamsybė jos neapėmė (Jono 1,
1-5). Tie pirmieji šventojo Jono Evangelijos sakiniai
Vydūnui, dar vaikui, darė gilaus įspūdžio, vertė daug
mąstyti ir, gal būt, kiek lėmė savo profesijai pasiren
kant kalbų mokslą. Jis pagrindinai mokėjo lietuvių, vo
VYDŪNAS
kiečių, anglų ir prancūzų kalbas. Be to, laisvai galėjo
naudotis graikų, lotynų ir sanskrito kalbomis. Slavų
kalbos, literatūra ir aplamai kultūra Vydūno nedomino,
gal būt, daugiausia dėl to, kad slavų, ypač rusų kultū
roj daugiau negu Vakarų iracionalumo, disharmonijos
ir demoniškumo, kuris Vydūno pasaulėjautoj ir pasaulė
žiūroj destruktyvus ir tuo būdu atmestinas.
Žmogaus sielos, kol ji šioj žemėj, nešiotojas ir reiš
kėjas kūnas, kuriam Vydūnas taip pat daug reikšmės
skiria. Juk kūnas, lyg koks žmogaus sielos instrumen
tas, per kurį ji apsireiškia, ir juo tas instrumentas to
bulesnis, juo geriau bei darniau siela per jį gali apsi
reikšti. Vydūnui buvo artimas senovės graikų bei romė
čia spausdiname pirmąjį skyrių— nų
skelbiamas idealas, kad „Mens Sana in corpore sano“
(sveika siela sveikame kūne). Kokia didi nelaimė žmo
„VYDŪNO JAUNYSTĖ“
gui liga, kiek ji daug skausmo teikia ir sąmonę temdo,
Vydūnas
buvo patyręs vaikystėj ir ankstyboj jaunystėj.
iš A. Merkelio parašytos
Tad universitetinėse studijose trečioji jo pasirinktų
mokslų grupė buvo ta, kuri žmogui padeda pažinti savo
plačios Vydūno
kūną, jį tobulinti, saugoti nuo ligų ir daryti geresniu
monografijos.
instrumentu vidujam gyvenimui išreikšti.
Taigi, mokslas trečiasis kertinis akmuo, sudarąs
Vydūno asmenybės pagrindus, žmogui kūrėjui, kaip Vy
Ir įžengiau pro angą
Pasiilgims vadino.
Įvest žadėjo į šventyklą.

S. Matulis, MIC
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY rugsėjo 3 d., 12 vai., St.
Elizabeth's Rd.
LIETUVIŲ SODYBOJE — rugsėjo 10 d„
11 vai., Tautos šventės proga.

Ekspedicija renka meno paminklus
(E) Jau antri metai Lietuvos kultūros
ministerija su valst. Vilniaus dailės mu
ziejumi vykdo jungtines ekspedicijas me
no paminklams tirti ir registruoti. 1960 m.
ekspedicija buvo užregistravusi per 300
meno paminklų. Liepos mėn. ekspedicija
dirbo Švenčionių, Zarasų, Rokiškio rajo
nuose. Rasta senų tapybos darbų, 18 ami
skulptūrų, nemaža 18-19 amž. meniškų au
dinių, sukurtų liaudies menininkų.
............................................... — —
Idealus patarimas
Pacientas skundžiasi gydytojui:
— Kai rytą atsikeliu, tai bent 15 minu
čių svaigsta galva.
— Tai kelkis tamsta 15 minučių vėliau,
— pataria jam gydytojas.

— Berniuk, uždaryk langą, — sako ke
leivis berniukui tramvajuje, — nes lauke
šalta— O kai uždarysiu, ar lauke bus šil
čiau?— klausia berniukas.

LIETUVA - EUROPOS

(E) , Laiks“, Amerikos latvių laikraš Žinomas sportininkas Pra
tis, paskelbė palyginamąją statistiką, susi nas Lubinas pasakoja lie
jusią su grožinės literatūros originalių lei
tuvių pergales. Jį ir dauge
dinių pasirodymu tremtyje ir sovietų
lį kitų reikšmingų dalykų
okup. Latvijoje.
1960 metais laisvieji latviai išleido 20 pamatysite Algirdo Gustai
rašytojų 23 knygas. Per tą patį laiką so čio knygoje
vietai Latvijoje išleido 32 rašytojų 34
LIETUVA —
knygas. Latvių tremtyje yra apie 100.000,
EUROPOS
NUGALĖTOJA.
o Latvijoj pagal 1959 m. surašinėjimą 1,3
milijono.
Australijos latvių centrinio archyvo Ji neseniai pasiekė knygų
metraštyje „Archiva“ skelbiama, jog per
pastaruosius penkerius metus laisvieji lat platintojus. To pat vardo
viai išleido 1.007 knygas, iš jų 622 groži filmas turėjo didžiausią
nės literatūros veikalai. Vidutiniškas kny
pasisekimą žiūrovuose.
gos egzempiorių skaičius — apie 1.000.

(7)

A.MERKELIS

je darosi platesnė ir gilesnė. Tarptauti
niuose baruose kolonijinis režimas išsen
ka, Azijos ir Afrikos tautos gauna politinę
nepriklausomybę. Ryšiai tarp tautų, tar
pusavis priklausomumas tamprėja, o virštautinių organų, siekiančių ekonominių,
socialinių, kultūrinių ir politinių tikslų,
tinklas plinta.
Štai keli bruožai pakitusios visuomeni
nės aplinkos, kurioje Jono XXIII naujoji
enciklika pasirodo. Ji jautriai atsišaukia
į nuosaikiuosius, kad jie pasaulio svars
tyklių svyravimą stengtųsi išlyginti, pa
saulio, pasidalijusio į klestinčias ir atsili
kusias tautas, j privilegijuotą mažumą ir
skurstančius milijonus, į miestiečių ger
būvį, patogumus ir su nepritekliais, sun
kenybėmis besigrumiančius kaimiečius.
Kaip enciklika Katalikų Bažnyčios min
tį svarbiausiais šiandieniniais socialiniais
klausimais pabrėžia, išvysto ir pritaiko,
pažvelgsime sekančiuose numeriuose.

dūnui, mokslas dažniausia esti atbaigiamasis asmenybę
formuoti veiksnys, o tautybę, arba teisingiau pasakius,
tautinę kultūrą, yra pirminis, arba kaip mes pasakytu
me — pirmasis stipriausias ir reikšmingiausias asmeny
bės pagrindui sudaryti kertinis akmuo. Vydūno gyveni
me buvo kitaip: tautinė kultūra jo asmenybę pradėjo
stipriau ir lemtingiau veikti tik trečiajame jo amžiaus
dešimtmety. Taip buvo daugiausia dėl to, kad Vydūno
dvasinis brendimas bei asmenybės formavimas buvo
veikiamas dviejų (lietuvių ir vokiečių) kultūrų, su ryš
kia persvara ir neišdilamus pėdsakus palikusią jo as
menybei vokiška kultūra.
Nors jis kilęs iš grynakraujų tėvų bei probočių ir
pirmieji iš motinos girdimi ir išmokti žodžiai buvo lie
tuviški, tačiau jis greit išmoko ir vokiečių kalbos, ir jo
dvasinis bei intelektinis brendimas vyko vokiečių kultū
rinėj aplinkoj ir stiprioj įtakoj, ir jis tiesiog su ja suau
go. Lietuviškoji kultūrinė aplinka, su kuria Vydūnas
taip pat neišvengiamai susidūrė, buvo vokiečių kultūri
nės įtakos stipriai veikiama: vienų lietuvių tautinė są
monė jau buvo išgęsusi, kitų tamsi, ir jie savo tautine
sąmone ir veiklumu buvo panašūs į negyvus, bereikš
miai slankiojančius probočių šešėlius.
Kilmė, kalba, gimtasis kraštas, tautinė kultūra ir
bendrojo likimo pajautimas bei juo susisielojimas yra
pagrindinės ir tvirtosios grandys, jungiančios žmones į
kolektyvą, vadinamą tautą. Tauta stipri, gaji ir klesti,
jei visos tos grandys sveikos ir glaudžiai tarp savęs su
sijusios. Kuri iš tų grandžių stipriausia ir daugiausia
žmogaus tautybei lemianti, nelengva pasakyti. Per tūks
tančius metų žydų tauta įrodė, kad ji gali išlikti ir be
savo gimtojo krašto, žiauraus likimo blaškoma po įvai
rius pasviečius. Pagaliau apie šeši milijonai Jungtinių
Amerikos Valstybių žydų taip pat įrodė, kad tauta gali
gyventi ne tik be savo gimtosios žemės, bet ir be savo
gimtosios probočių kalbos, jei tik ji nenutolsta nuo savo
tautinės kultūros ir gyvena savo tautos bendro likimo
jautimu ir susisielojimu. Suaugimu su savo tautos kul
tūra, gyvu jos likimo jautrumu ir veikliu viso to sielojimusi reiškiasi žmogaus tautinis sąmoningumas.
Anais laikais Mažojoj Lietuvoj lietuviai smarkiai
nutautėjo ir tą nutautėjimą daugiausia skatino prakti
niai sumetimai: esą, su lietuvių kalba toli nenueisi. Kas
kita vokiečių kalba: jai visur atdaros durys. Pats vokie
čiu kalbos mokėjimas ir jos, kur reikiant, vartojimas
lietuvio dar nedaro nutautėliu. Čia lemiamos reikšmės
turi psichiniai nusiteikimai, kurie dažniausia susifor

muoja pačioje vaikystėje. Vaiko asmenybėj stipresni!
draugės instinktas, negu suaugusio. Jis nenori atsilikti
nuo kitų ir už tai būti išjuoktas ir net iš draugų tarpo
išstumtas.
Storostų šeimos židinys buvo perdėm lietuviškas,
tačiau už jo ribų aplinka daugiau ar mažiau buvo vo
kiška, ir ji savaip veikė augantį ir bręstantį Vydūną.
Būdamas dvikalbis jis gana anksti susidūrė su kalbų
klausimu: kuria kalba — lietuvių ar vokiečių — jis pri
valo kalbėti. Aišku, ta, kuri yra pranašesnė ir gali duo
ti daugiau naudos. Vokiečių kalba, lyginant ją su lietu
vių, praktiškai galvojančiam atrodė pranašesnė. Su kal
bų klausimu Vydūnas susidurdavo kasdieną, ir jų pir
mumas nekartą kvaršino jo jauną galvą. Būdamas atvi
ras ir mėgdamas aiškumą, jis tą klausimą stengės galu
tinai išsiaiškinti.
Tam pasitaikė ir gera proga. Kartą dešimtmetis Vy
dūnas su motina išsirengė aplankyti vienos vokiečių pa
storių šeimos. Viešint su motina pas pažįstamus vokie
čius, ji prireikus dažniausia į sūnų kreipdavosi lietuviš
kai. Sūnus dėl to jausdavos skaudžiai pažemintas: jis
puikiai moka vokiškai, ir motina vokiečių akivaizdoje
tegul jo nekalbina lietuviškai.
— Motut, ten, kur mudu einam, kalba tik vokiškai,
tai ir aš lietuviškai nekalbėsiu.
— Kodėl gi, sūneli, nekalbėsi? — Tiriančiai pažvel
gė į jį motina.
Pajutęs į save atkreiptą keistą motinos žvilgsnį ir
nežinodamas, ką jai atsakyti, kurį laiką galvą nuleidęs
dūlino šalia jos. Pagaliau įsidrąsinęs sako motinai:
— Man gėda lietuviškai kalbėti!
To motina niekad nesitikėjo iš savo sūnelio išgirsti
ir dabar iš nuostabos net sustojo. Uždėjus rankas ant
sūnelio pečių žiūrėjo į jo akis, tirdama, iš kur tokios
keistos mintys sūnaus galvoje. Tėvas namuose visuomet
pagarbiai kalba rpie gimtąją lietuvių kalbą, jis didžiuo
jas lietuvis esąs.
— Iš kur tokios keistos mintys tavo galvelėn atkly
do? Tau gėda lietuviškai kalbėti? Kaip gi tai, sūneli, ga
li būti? Juk tai tavo tėvų, tavo motinos kalba. Jei tu gėdinies lietuviškai kalbėti, tai tu gėdinies ir manęs, savo
motinos? — Jausmingai kalbėjo Vydūno motina.
— O ne, mama, ne! Aš ne tą norėjau pasakyti. Man
gėda ne tavęs, bet lietuvių kalbos, — šaukė Vydūnas,
glausdamasis prie motinos.

(Bus daugiau)

'5^81

3
Kr. 34(675). 1961. VIII. 29

EUROPOS LIETUVIS

3
VEDA: V. čekauskienė-Grinkevičiūtė

KELIONĖ I VULKANĄ

R. SPALIS

iašžŠE
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Neturėdamas draugų, žmogus pražūtum.
Sužinoję, kad kraunamės lagaminus i Ita
liją, jie tuojau išklojo visą savo patyrimą,
ką reikia imti, ko neimti, kokie uodai ir
kur kandžioja, kokiais tepalais teptis, kad
oda liktų sveika ir saulėta žemė nepakenk
tų.
Pirkom ir krovėm viską, ką geri priete
mai patarinėjo, ir, pavežioję tuos visus te
palus po Italiją, sveikus atvežėm neatida
rę. Jei kam reiktų, mielai perleisiu už pa
pigintą kainą.
Be nuotykių neapsieisi. Jie jau užkrito
pirmąją kelionės dieną, geriau pasakius,
naktį, pakeliui iš Bulognės į Šveicariją
traukinyje. Tarnautojams paruošus vadi
namąsias kušetes saldžiam miegui ir paaiš
kėjus, kad mums pagal bilietą tenka pats
vidurys, žmona griežtai atsisakė pasinau
doti šia poilsio priemone. Girdi, žmogus —
ne blynas, geriau kur nors pasėdėti. Merk
damas jau vieną akį, per jėgą laikydamas
kitą, raminu kaip mokėdamas, girdi, sumo
kėjai, tai ir naudokis patogumais, kur gi
lakstysi naktį po traukinį, dar pasiklys!
kur. Tačiau silpnoji pusė buvo kitos nuo
monės. Minutei išnyko iš knarkiančios ku
pė, o kai vėl atsirado, tai jau ne viena, bet
su uniformuotu pareigūnu, kuris, neleidęs
man baigti pradėto sapno, išprašė iš jau ap
šildytos vietos. Nieko neveiksi nusekiau
tolstančiuosius ir atsiradau tuščioje kupė,
kuri visa mums dviems atiduota. Šį kartą
išsitiesiau, lyg gerame miegamajame, gė
dingai sukdamas akis nuo žmonos, kartu
prisimindamas lietuvišką pasaką apie ba
tus, lazdą, moterį ir velnią.
Rytą, gerai išsimiegoję, prilipome aki
mis prie lango. Yra kas pasižiūrėti. Liucer
nos ežeras prazvimbė pro šalį, kalnai, pasi
rišę baltą sniego skarelę, bado dangų, pu
toja kalnų kriokliai, žemai ir aukštai ke
liukai ir tuneliai raižo Šveicarijos žemę.
Dangus kiek padykęs. Lygiai kaip Halifakse jis cepsena lietučiu, tik, aštrios kalno
viršūnės pradurtas, karts nuo karto jis iš
kiša savo mėlyną plikę. Vaizdai neužmirš
tami. Prašvilpiam ir Luganos ežerą, čia
pat jau ir Italijos žemė, ir įvyksta stebuk
las. Danguje, lyg nebuvę, išnyko debesė
liai, saulė plačiausiai šypsosi, tartum lie
taus nemačiusi. Išlipom iš traukinio ir vie
nu žingsniu patekome į šiltą klimatą. Nors
marškinius trauk nuo nugaros ir, pakabi
nęs ant lazdos, keliauk lyg su vėliava.
„Tokių žmonelių, "kaip mes, pasižiūrėti
Italijos prisirinko gal daugiau kaip šim
te. Čia pat įvyko ir transformacija. Lig
iiol keliavę po „Swan“ vėliava, turėjom
užkabinti „Global“ spalvas. Prisistatę ke
lionės vadovai nulengvino mus nuo lagami
nų, kuriuos nuo dabar rasdavome tik kote
liuose, savo kambariuose. Išrikiavę mus,
tartum naujokus, kad ir be muzikos, nuva
rė į stoties bufetą „lunch“ valgyti. Dairo
mės, tylime. Viščiuko tas pats skonis, kaip
ir Anglijoje, tik jis žymiai didesnis, ir sriu
ba neangliška. Vienur kitur staliukai pra
deda jau murmėti. Mezgasi pažintys, nors
ir nedrąsiai. Vadovai skaito pavardes, pri
rašydami dviems savaitėms prie autobusų.
I juos susėdę, tiesiam galvas, stebėdami
kaimynus. Aiškėja tikras kabelio bokštas.
Viso 44 dūšios: amerikonai, anglai, prancū
zai, keli belgai, kanadiečiai, mes du lietu
viai ir danas. Dvi oficialios kalbos: anglų
ir prancūzų.
Judame. Como ežeras ir miestas kvapą
užima savo grožiu, bet tai tik pradžia, nes
Viduržemio jūros pakraštys itin gražus ir
netrūksta žavių vaizdų. Kaskart atsiveria
nauji reginiai, kai mašina kyla, sukinėja
si tarp kalnų, tarpeklių, slėnių, akis glosto
gili žaluma, alyvų medžiai, visu grožiu žy
di įvairiaspalvės oleandrų alėjos, praskren
da neaprūkę, šviesūs miesteliai su didžiu
lėmis natūraliai augančiomis palmėmis,
bet garbinga vieta atiduota ir lietuviškai
pušiai, kurios grakščios eilės puošia dažną
miestą.
Bevalgant makaronus, plečiasi pažintys.
Judriausi amerikiečiai, greičiau amerikie

tės. Jos prisėda iš eilės prie visų keliauto
jų, susipažįsta su visais, išklausinėja, pri
sipažįsta pačios, kad keliauja norėdamos
pažinti, patirti. Viena jų, mokytoja, daug
pasakoja apie Ameriką, drąsi ir didžiai
praktiška. Kai padavėjas davė man grąžos
500 lirų monetą, amerikietė išplėšė ją man
iš rankų ir pareikalavo, kad jis pakeistų
ją į popierinį banknotą, girdi moneta tiek
panaši į šimtą lirų, kad lengva apsirikti,
kas būtų nesveika kišenei. Kelionės metu
mokausi iš jos. Krinta į akis jaunas, aukš
tas ir plonas, kaip nendrė, amerikonas, ku
ris kiekvienoje bažnyčioje stato ir degina
žvakes. Kaip jis jomis apsirūpina, tai jo
paslaptis, tik jis visad su nauja žvake ran
koje.
Su patyrusiais vadovais slenkam per me
no centrus. Ypač Florencija turtinga didin
gaiš kūriniais, kur Mediči šeima sutraukė
garsiuosius menininkus, kur dirbo Michel
angelo, Leonardo da Vinci ir kiti. Puiki
vietos žinovė nevargino nereikšmingomis
smulkmenomis, bet sugebėjo perduoti, kas
svarbiausia, kas būdingiausia. Kartą ji
šyptelėjo, ironiškai sužaibuodama akimis,
girdi, menininkai kūrė kūrinius tylai ir su
sikaupimui, o mes čia plėšome gerkles, ve
džiodami minias. Ir, iš tikrųjų, kur be
žvelgsi, grupės su vadovais siuva aplink,
maišosi, pasimeta, klega, tūkstančiai jų
praeina kiekvieną dieną, girdėti įvairiau
sios kalbos, bet dominuoja anglų.
Lankant vis naujus miestus, paminklus,
didingas bažnyčias, pamažu atbunka dėme
sys, ypač tada, kai vadovai perpila taurę,
aiškindami nereikšmingas smulkmenas,
bet, viską susėmus, vaizdas išeina šviesus,
turtingas, neužmirštamas, bet rašyti apie
tai — jau atskira, rimtesnė tema.
Čeksi iš visų pusių įvairiausi aparatai,
ypač anglai pila praskrendančius vaizdus,
darydami šimtus nuotraukų, bet kiti san
tūresni. Jie kartas nuo karto užfiksuoja sa
ve įdomesniame fone, bet užtat perka dau
gybę vietos gerų nuotraukų. Laikausi ir aš
to principo, mėgėjas būdamas, nekonku
ruodamas su tikrais specialistais.
Viaregio, pasvirusiu bokštu Piza, Sie
na... Vienur kitur sustojam nakvoti. Pui
kus maistas ir gausus kartu, tenka prisi
pirkti tik gėrimų, nes vandentiekio van
duo netinka žmogui. Koteliai labai geri,
vietomis net prabanginiai, pasitaiko su
grakščiais balkonais, dvi naktis turėjom
su dušu, vonia, kas labai reikalinga karš
tame-klimate? Neapolyje pietavome aukš
čiausiame miesto pastate — 30 aukštų dan
goraižyje ant stogo. Visas Neapolis kaip
ant delno. Prisiminiau garsųjį posakį: pa

žvelk į Neapolį ir mirk, tačiau veltui žiūrė
jau ir dairiausi, o nenorėjau mirti ir tiek,
tik gal į vakarą ar naktį pakeičiau nuo
monę, bet laimingai nesulaukiau to laiko,
nes reikėjo keliauti kitur. Amerikonai pir
kosi to hotelio vaizdus, mūsų pietų salę, sa
kėši galėsią pasigirti Amerikoje praban
giniais vaizdais. Nuo to laiko krito man ir
Amerikos prestižas.
Kalbant apie hotelius, tenka pažymėti ir
jų švarą. Kiekvieną dieną keičiami kūno,
kojų rankšluosčiai, ir šiaip labai švaru.
Artėjam prie nemirtingosios Romos.
Veik tris dienas Romoje. Tikėjausi aplan
kyti mūsų lietuviškąją koloniją, bet kur
tau! Kiekviena minutė buvo tiek prikrau
ta, kad ir adatos neprakištum. Važinėjom
po Romą naktį, stebėjom ją iš Kalvų, gė
rėjomės gausiais fontanais, paminklais,
lankėm Vatikaną, jo muziejų, ilgai sėdėjo
me Sikstinos koplyčioje, bet kadangi Po
piežius tuo laiku buvo vasaros rezidencijo
je už Romos, teko samdyti specialią maši
ną, kuri nuvežė ten. Veik visi protestantai
rašėsi ir kartu važiavo.
Tam tikslui pastatytoje salėje susirinko
minios, įvairiaspalvės tiek oda, tiek tauty
be. Vaizdas įspūdingas, ir dažnam ištryško
ašara, kai tarp šauksmų iškilmingai buvo
įneštas Popiežius, kuris laimino susirinku
siuosius. Protestantai kartu šaukė „Viva“.
Jie, ar tai Romoje, ar Assisi, visur sąžinin
gai pirkinėjo šventus paveikslėlius, kryže
lius. Neklausinėjau, kuriam tikslui tai da
ro, gal kaip prisiminimą gal norėdami pa
laikyti lankomąją vietą (įkyriai niekur ne
buvo prašoma išmaldų), o gal dovanų kata
likams, savo draugams.
Romoje, be katakombų, Colosiejaus, fo
rumo, teko patekti ir į operą po atviru dan
gumi, įkurtą senovės šventyklos griuvė
siuose, kur dabar tilpo dešimt tūkstančių
žmonių. Scena nematyto dydžio. „Aidoje“
nugalėtoją Radamesą įveža į sceną karo ve
žimas, pakinkytas ketvertą arklių, ir dar
apstu vietos liko visiems artistams, statis
tams, dekoracijai. Po nakties šiltu dangu
mi opera rodėsi kažkokia svaigi pasaka,
ypač scena prie Nilo, nes ir palmės buvo
natūralios, ir beduino pravestas kupranu
garis, virš galvų esančio dangaus spalva
sutapo su dekoracijų spalva, kažin, ar ka
da teks patirti tokį vaizdą...
40 ar 50 kilometrų už Romos esąs Tivolis, garsus savo 400 fontanų, maloniai ku
teno ausį švelniu čiurlenimu, vandens žais
minga simfonija, gaila tik, kad neteko nu
važiuoti ten naktį, įvairiaspalvių šviesų
žaisme.
(Bus daugiau)

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką ai matau —
širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys
PLĖŠIKŲ GAUJA DEMASKUOTA

Borisas čičkinas ir Fiodoras Gavrilovas
su pataisos darbų kolonija susipažino ta
da, kai buvo nuteisti už grobstymus. Abu
jie iš tenai buvo išleisti pirma laiko. At
rodė, kad jie suprato savo klaidas. Deja...
čičkinas ir Gavrilovas, atvažiavę į Vil
nių, pradėjo dirbti. Pirmasis — suvirinto
jų montavimo valdyboje Nr. 47, antrasis
— šoferiu autotransporto kontoroje Nr. 4.
Uždirbdavo po pusantro tūkstančio, o pra
gerdavo po penkiolika. Stebėjosi valdybo
je ir kontoroje: iš kur vaikinai turi tiek
pinigų? Stebėjosi, ir tiek. O jie tuo tarpu
telkė plėšikų gaują.
Racidyvistai visų pirma į ją įtraukė Iva
ną Jasinskį, Vilniaus rajono Miciūnų ta-
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rybinio ūkio dailidę. Paskui Borisą Andre
jevą, Leonidą Bondarčiką, Leonardą Zacharavičių ir kitus.
Iš Statybos ministerijos sandėlio plėši
kai pavogė 111 lakštų šiferio, iš ŠEC statybos-montavimo valdybos sandėlio — 30,
iš mokyklos-internato statybos Dzūkų gatvųje — 18, iš 'šaldytuvo statybos aikštelės
ir Vyriausiosios tiekimo valdybos staty
bos medžiagų bazės — 452; iš Lietuvos ge
ležinkelio ūkio kiemo — 347, iš gelžbeto
nio atramų gamyklos teritorijos ir energe
tinės statybos tresto sandėlio — 420 lakš
tų ir t.t.
Plėšikų apetitas didėjo. Pasinaudoję
proga, kai pramonės prekių parduotuvę
Nr. 40 „saugojo“ Bondarčikas, sukčiai iš
daužė vitriną ir pavogė vilnonių audinių
daugiau kaip už 9 tūkstančius rublių
(naujais pinigais).
Praėjo keletas dienų, ir vėl apiplėšiama
parduotuvė Nr. 40. Ir vėl „išgaravo“ audi
niai už 8665 rublius.
Po to plėšikai užpuolė Lietuvos teksti
lės prekybos bazę, kurią saugojo gaujos
dalyvis Samusionokas. Iš tenai irgi buvo
pagrobta didelė partija brangių audinių.
Gauja buvo demaskuota. Jos vadeiva B.
čičkinas nuteistas 15 metų kalėti, broliai
V. ir F. Gavrilovai — 12 metų kiekvienas,
B. Andrejevas, A. Bondarčikas, G. Samu
sionokas, I. Jasinskis — 10 metų kiekvie
nas.
rf'
■
Plėšikai pelnytai nubausti. Tačiau ne
noromis kyla klausimas: kodėl taip ilgai
veikė ši niekšų saujelė? Juk kiekvienas
jų dažnai išgerdavo, neateidavo į darbą,
švaistydavosi pinigais, o tuo tarpu įmonių,
kuriose jie dirbo, vadovai, visuomeninės
organizacijos, draugovininkai nepasitei
raudavo, iš kur tie jaunuoliai ima tiek pini
gų, kodėl neateina į darbą ir kodėl vos ne
kasdien geria. Esame tos nuomonės, kad
apie tai turėtų įvykti rimtas pokalbis
montavimo valdybos Nr. 47 ir autotrans
porto kontoros Nr. 4 komjaunimo organi
zacijose.
.
B. Zumaras,

I. Pavlovas
„Komjaunimo tiesa" 1961.VII.19.

pirštų platumo laisvą plotą. Neužmiršti
patepti ir kaklą.
Užtepus kaukę, gera būtų atsigulti ir ra
miai gulėti, nekalbėti ir neskaityti. Pa
laukti, kol kaukė visiškai nudžius. Po to
švelniai nuplauti veidą šiltu vandeniu ir,
sausai nušluosčius, patepti dieniniu kre
mu.
Čia duodu keletą receptų kaukėms, ku
rias galima ir pačiai pasidaryti.

Varškės kaukė
Ji tinka tiktai riebiai odai. Imti 2 val
gomuosius šaukštus varškės, 1 valgomąjį
šaukštą nevirinto pieno ir 1 arbatinį
šaukštelį medaus. Viską gerai sumaišyti.

Kiaušinių trynių kaukė

VEIDO VALYMAS IR VEIDO KAUKĖS

Mane dažnai klausia, kaip geriausia
valyti veido odą, kokios veido kaukės yra
sėkmingiausios ir kaip jas daryti. Sunku
per laikraštį perduoti visas kosmetikos ži
nias ir Įvairiausius būdus. Kas tinka vie
nai, gali pakenkti kitai, nes daug kas pri
klauso nuo veido odos ypatybių. Noriu
manyti, kad toliau aptariamasis būdas
tiktų beveik visoms odoms.
Vakare paimti ant pirštų truputį valo
mojo kremo, ne daugiau kaip pusę arba
tinio šaukštuko, ir labai lengvai aptepti
visą veidą, tik jokiu būdu ne masažuoti,
o tiktai padengti odą. Palaukti pusę ar
ba vieną minutę ir tada švelniai nušluos
tyti tą visą kremą nuo veido su tam tikra
dabar visur lengvai gaunama lignino pavi
dalo ar panašia medžiaga. Šluostyti reikia
rūpestingai ir nepagailėti bent kelių — 2
arba 3 — lignino gabalų. Šluostyti reikia
taip: paimti vieną lignino gabalą ir pri
spausti prie viso veido, nuėmus lengvai
nušluostyti. Taip daryti 2 arba 3 syk, kas
kartą, žinoma imant šviežią lignino gaba
lą. Paskutinį gabalą lengvai suspausti į
kamuoliuką ir tuo kamuoliuku iššluostyti
sunkiau prieinamas vietas aplink nosį, lū
pas, antakius. Taip daryti reikia kas va
karą, jau einant gulti, ir, geriausia, nak
čiai jau niekuo daugiau veido netepti, duo
ti odai pailsėti ir pakvėpuoti.
Iš ryto pripilti į dubenį kiek šilto, bet
jokiu būdu ne karšto vandens ir Įdėti
kiek borakso — maždaug vieną arbatinį
šaukštuką į 2 litrus vandens. Dar geriau
būtų, negu paprastas bOraksas, tai įdėti
miltelių, pagamintų iš tam tikrų augalų.
Ranka suplakti kiek putų tame vandeny
je ir plauti atidžiai veidą ir kaklą. Leng
vai, daugiau prispaudžiant, negu trinant
šluostyti veidą ir vėl antrą kartą tame
vandenyje plauti veidą. Po to veidas bū
na švarus, ir galima jau pradėti rūpintis
grimu ar daryti veido kaukę.

Ji tinka tiktai sausai odai. Imti vieną
trynį ir pridėti trupučiuką saldžios grieti
nės. Viską gerai suplakti ir padengti ta
koše veidą ir kaklą. Šita kaukė labai pa
deda, kai oda būna sausa. Kaukę nuėmus,
patepti veidą riebiu kremu.
Pieno kaukė

Ji tinka visoms odoms. Paimti 2 valgo
muosius šaukštus šviežio pieno ir pridėti
miltų ir borakso, kad pasidarytų tiršta ko
šė. Ta koše apdėti veidą ir laikyti 10 minučių.
„ŠILTAS PUODUKAS“

Jam reikalinga: vieno puoduko manų
kruopų, vieno puoduko pieno, vieno puo
duko cukraus, vieno puoduko miltų, vieno
kiaušinio, vieno pokelio kepimo miltelių,
vieno svaro vyšnių ar kitokių uogų ar
vaisių.
Tas kruopas, pieną, cukrų, miltus, kiau
šinį ir kepimo miltelius gerai sumaišyti.
Paimti apvalią formą tuščiu viduriu, ap
tepti ją gerai riebalais ir sukrėsti į ją tą
tešlą. Ant tos tešlos uždėti išvalytas vyš
nias ir viskas kepti apie valandą laiko.
Kai iškeps, išimti ir padėti ant apskrito
dubens — lėkštės, apibarstyti stambiu cuk
rum. Valgyti, kol šilta.
šeimininkė

ELEKTRINIS

RANKINIS

LAIKRODIS

Tokį laikrodį išleido viena Amerikos
firma.
Elektrinis laikrodis pasižymi dideliu
tikslumu, jo nereikia užsukti — jis be per
traukos eina ištisus metus. Visas laikro
džio mechanizmas — tai mažytis elektro
magnetinis vibratorius, kurį maitina mi
niatiūriškas elektroelementas (1,5 V Jtam
pos).
Iš elektroelemento srovė patenka į ritę,
pagamintą iš 0,03 mm storio vielelės, ši
ritė pritvirtinta prie laikrodžio balanso.
Susidarantis magnetinis laukas, tarpusa
vio sąveikoje su pastovaus magneto lau
ku. išjudina laikrodžio balansą.
Veido kaukės
Balanso švytavimo judesiai nesudėtin
Yra daug įvairiausių veido kaukių, ir game krumpliaračių mechanizme pavirsta
toli gražu ne visos tinka kiekvienai. Visų sukamuoju judėjimu ir varo rodykles.
pirma reikia žinoti, ar oda riebi, ar sau
sa. Turite tada išbandyti vieną kitą kau
kę, kol surasite tikrai sau tinkamą. Veido AUTOMATINĖ LINUA Iš. . MEDŽIO
kaukė pritraukia daugiau kraujo į veido
Futčžou (KLR) arbatžolių fabrike vei
odą, veido raumenys darosi daugiau kia automatinė srovinė linija, pagaminta
įtempti oda išsilygina ir atrodo jaunesnė. iš bambuko medžio. Mediniai automatai
Odos porai išstumia iš savęs visus nešva atlieka šimtus operacijų, kurios eilę šimt
rumus ir įtraukia į save tai, ką mes nori mečių buvo atliekamos rakomis. Tokias
me jai duoti per kaukę.
mašinas lengva pagaminti, be to, jos pasi
Prieš tepant kaukę, veidas turi būti, ži žymi maža savikaina ir dideliu našumu
noma, švarus, gerai išvalytas. Kas gali pa Mediniam rėčiui veikti užtenka 1 AJ va
kelti (tai yra tos, kurios neturi veide ma riklio, gi metaliniam — reikia 7 AJ.
žučių kraujo gyslelių), išvaliusios veidą
gali dėti 1-2 karštus kompresus, kurie, tin
karnai paruošti, atidaro porus. Veido kau
AR TURITE PATEFONĄ?
kę reikia tepti su švariu teptuku, visuo
met tepant iš apačios į viršų. Aplink akis
Jei taip, tai patariame įsigyti naujai
netepti, ypač po akimis palikti apie 1-2 gautą lietuvišką ilgo grojimo plokštelę
MANO TĖVYNĖS PRISIMINIMAI, kurio
je yra net 14 dainų, įdainuotų Lionės Juo
TELEFONINIO PASIKALBĖJIMO
dytės. Plokštelė pagaminta Amerikoje.
Jos kaina — 47 šil. Persiuntimas registruo
PASLAPTIS
ta siunta — 3 šil.
Prie prez. Kennedy lovos yra vadinama
PER ATOSTOGAS
sis „karštas“ telefonas. Jis jungia prezi Kai esate Londone, prašome aplankyti
dentą su karinių pajėgų štabu ir karinė vienintelį Europoje lietuvišką knygynėlį
mis ir stebėjimo bazėmis pasaulyje. Prezi DAINORA, kur rasite ir senesnių ir pačių
dentui, kaip vyriausiajam karinių pajėgų naujausių lietuviškų knygų.
vadui, būtų skambinama tuojau pat, jei
DAINORA,
būtų pastebėtos skrendant raketos, ir jis
49,
Thornton
Ave., London, W.4.
pasakytų, ar pradėti karą, ar ne.
Tel. CHI 2107
Neseniai vieną naktį suskambėjo tas
lefonas. Prezidentas pakėlė ragelį ir pasa
NAUJAUSIOS KNYGOS
kė:
A. Tulys — Tūzų Klubas — novelės,
— Alio.
kaina 0.18.6.
— Ar čia gyvulių ligoninė? — paklausė
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka
jį balsas.
ras — 1.16.8.
— Ne, — atsakė prezidentas, — čia Bal
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą
tieji Rūmai.
statant — 1.16.8.
— Ar čia South 5-6855?
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — ei
— Ne, — atsakė prezidentas, — čia yra lės, premijuota — 1.9.4.
Baltieji Rūmai.
Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.0.
— Ar yra Mr. Stevenson?
P. Naujokaitis — Maži žingsniai — vai
— Ne, čia prezidentas.
kams — 0.14.8.
Tuo pasikalbėjimas ir baigėsi. Spaudą
P. Naujokaitis — Pūžę tiltai — romanas
sudomino klausimas, kaip čia įvyko, kad — 0.18.6.
kažkas pašalinis įsijungė į tą liniją. Prezi
A. Gustaitis — Lietuva — Europos nu
dento spaudos sekretorius atsisakė pasaky galėtoja — 0.18.6.
ti, ar kas nors aiškinamasi. Spauda tad
Dr. Aliūnas — Trejos devynerios — sa
tyra — 0.7.4
pati ėmė aiškintis.
Sužinota, kad pasikalbėjime minėtasis Alė Rūta — Motinos rankos — romanas
telefono numeris tikrai yra gyvulių ligoni — 1.9.4.
B. Raila — Tamsiausia prieš aušrą —
nės. Stevenson dirba toje ligoninėje, tik ta
1.16.8.
da turėjęs laisvą dieną.

4
EUROPOS LIETUVIS
•- ' -■■v-■■■•;

-ploJq

>

. .<

Europos Lietuvių Kronika
SKAUTIŠKAS GERAS DARBELIS

DBLS CENTRO ŽINIOS

Darley Moor stovyklaudami skautai,
skautės ir vadovai pasirinko gerą darbelį
— užsakyti sekantiems metams vienam
seneliui ar ligoniui „Europos Lietuvį*'. At
sižadėdami šokolado, suaukojo tam reika
lui penus ir sudarė 2 svarus.
Ps. Zinkuvienė, siųsdama šią prenume
ratą, paprašė pranešti, kas bus tasai globo
tinis, kad jį ir vėliau galėtų paremti ge
rais darbeliais.

Rugpiūčio 23 d. įvyko Lietuvių Namų
B-vės valdybos posėdis. Šiame posėdyje
svarstyti einamieji B-vės reikalai, kaip
vandens tiekimo problema Sodyboje, eta
tų klausimas ir t.t.
B-vės pranešimas akcininkams, kuris
bus svarstomas per įvyksiantį akcininkų
Suvažiavimą, buvo išspausdintas atskirai
„EL“. Skyrių valdybos ir akcininkai iš
naujo prašomi L.N.B-vės Valdybos iškel
tąsias mintis persvarstyti ir pasiruošti Su
važiavimui, kuris įvyks rugsėjo 30 d., šeš
tadienį, 5 val.p.p. Lietuvių Namuose Lon
done.
Akcininkai, negalintieji Suvažiavime
dalyvauti, gali įgalioti kitus asmenis bal
suoti. Įgaliojimų formas galima bus gauti
DBLS Centre.
Rugsėjo 8-tos minėjimas šiais metais
rengiamas Lietuvių Sodyboje rugsėjo 10
d. Programoje paskaita, o meninę dalį at
liks Londono lietuvių choras, vadovauja
mas V. Mamaičio. Šia proga Lietuvių Klu
bas (1-2, Ladbroke Gardens) rengia eks
kursiją. Autobusas nuo Lietuvių Namų iš
važiuoja sekmadienio rytą, rugsėjo 10 d.,
9 vai. Taip pat tikimasi, kad ir iš rytinio
Londono bus rengiama panaši ekskursija.
Norintieji pasinaudoti autobusu nuo Lie
tuvių Namų, nedelsdami prašomi parašyti
ar paskambinti Lietuvių Namų sekreto
riui. Telefonas: PAR 2470.
Taip pat tenka pabrėžti, kad tai yra dar
vieno sezono pabaiga Sodyboje. Nuo rug
sėjo 16 d. Sodybos personalas pradeda
atostogas. Tautos šventės išvakarėse Sody
boje rengiamas lietuviškas susibūrimas
- pasilinksminimas. Norintieji iš vakaro
vykti į Sodybą, prašomi pranešti Sodybos
Vedėjui J. Lūžai. Telefonas: BORDON 10.

LONDONAS
ŠILUVA, LAISVĖ IR LIETUVIS

Pavergtoje tėvynėje lietuvis, neboda
mas persekiojimo, rugsėjyje lanko Marijos
šventovę Šiluvą, kad prie Lietuvos Kara
lienės sudėtų savo laisvės lūkesčius, su
stiprėtų dvasia. Ta pačia mintimi Londono
ir apylinkių lietuviai rugsėjo 24 d., Mari
jos, belaisvių laisvintojos, šventėje daro
maldingą išvyką į Aylesford marijaninę
šventovę. Išvykos rengėjai ateitininkai vi
sus kviečia prisidėti. Jau gražus būrys už
sirašė. Kiti paskubėkime užsirašyti Lietu
vių klebonijoje (telf. SHO 8735) arba pas
šv. Onos dr. pirm. V. Puidokienę. Delsiant
autobuse gali pritrūkti vietos. Kelionė tik
10 šilingų.
PASIKEITIMAI ADMINISTRACIJOJE

Keletą metų išdirbusi „Europos Lietu
vio“ ir Nidos Knygų Klubo administraci
joje Ona Bendorienė pasitraukė, pereida
ma dirbti kitur.
Jos vietoje dabar dirba Gediminas
Andriušis.

CORBY

NORTHAMPTONAS
PAGARBA UŽ GERUS DARBUS
ARTIMUI

Negaliu nutylėti ir palikti paslaptyje
tų, kurie padarė gerus darbus, man sta
tant paminklą. Pirmiausia — Northamptono skyriaus narių ir kolonijos gyvento
jų, kurie pasitikėjo ir pavedė man pasta
tyti kelių nelaimėje 1949 m. rugpiūčio 6 d.
žuvusiam skyriaus nariui ir skautui a.a.
Stasiui Nimčiauskui paminklą Torney
kaimo kapinėse, Peterborough: Jo globė
jo V. Anužaičio, skyriaus Valdybos narių
9. Barančiukienės, A. Petruševičiaus, vi
sų tų, kurie prisidėjo savo kuklia auka ir
darbu; Peterborough lietuvių parapijos
k'.ebono kun. Kuzmickio, rugpiūčio 13 d.
atlaikiusio gedulingas mišias, pasakiusio
pamokslą, pašventinusio paminklą ir pasa
kiusio pritaikytą žodį; A.R. Barančiuko,
patarnavusio šv. mišioms; iš skautų vado
vybės atvykusio B. Zinkaus iš Derby, ku
ris skautų vardu prie paminklo padėjo gė
lių puokštę; visų Peterborough lietuvių,
kurie apgynė savo gražų lietuvišką vardą,
dalyvaudami šiose gedulingose apeigose;
S. Vaitkevičiaus ir Danilevičiaus, kurie
buvo išrinkti vietoje tvarkyti ir palaikyti
ryšį; V. Kalvaičio, kuris savo lietuvių tar
pe parinko aukų ir savo judrumu daug
pasidarbavo; ponių Vatkevičiaus ir Vaikevičiaus, kurios po visų apeigų iš toliau
atvykusius priglaudė savo pastogėj nuo
lietaus ir pavaišino gardžiais pietum; J.
Kundroto, kuris savo tūkstantiniu taksiu
keturis kartus vežiojo, padarydamas apie
400 mylių; taip pat negaliu nuslėpti Tor
ney kaimo kapinių administracijos, kuri
mus geriau pripažįsta ir įvertina mūsų
darbus, negu kai kurie mes patys lietuviai,
ir kurie atleido nuo mokesčio už kapo vie
tą, ir tų, kurie prisiuntė pagyrimo ir pa
dėkos laiškus. Už tai reiškiu širdingą pa
dėką ir pagarbą.
Skyriaus pirmininkas A. Barančiukas

GAIVINTOJAI

Kur lietuviai susiburia, ten gimsta gies
mė, daina ir reiškiasi nuoširdus svetingu
mas. Taip ir Corbyje. Giesmė skamba per
lietuviškas pamaldas, vadovaujant p. Čer
niauskienei. Daina, muzika girdisi įvai
riuose sambūriuose. Jos gal smarkiausiai
aidėjo rugpiūčio 27 d. pas Kazimierą ir
Zofiją Kriaučiūnus, gyvenančius Corby
pašonėje — Wilbarston, kur apylinkė siū
buoja piūčiai pageltusiais kviečiais ir va
sarojumi, tarsi Lietuvoje. O nagingų
Kriaučiūnų sodyba per trumpą laiką iš
dailinta tikru lietuvišku kruopštumu.
Margaspalvių gėlių darželis anglų akis vi
lioja. Kadangi šioj svetingoj pastogėje
paskutinį sekmadienį šeimininkai subūrė
gražų tautiečių būrelį, tai ir liet, muzika
bei daina iš čia toli bangavo per rudenė
jančias kalveles.
Tikėtina, kad giesmė, daina ir svetin
gumas, tie lietuvio gaivintojai, neužges ir
toliau.
.
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J PIETUS

Janutis Gerardas Kukanauskas, pasi
svečiavęs tėvų namuose, vėl išskubėjo
šviestis į Italiją, saleziečių gimnaziją. Vi
sa Kukanauskų šeima jau kelia sparnus
į artimesnius pietus — į gretimą Ketteringą. Čia įsigijo nuosavą pastogę.
TEN GERA

Amerikoje yra buvusių corbiečių, kurie
ten nerimsta ir žada vėl išlipti Anglijos
krante. Neveltui anuomet mūsų didysis ra
šytojas Vaižgantas, grįžęs iš šiaurės Ame
rikos, parašė knygą, vardu „Ten gera,
kur mūsų nėra“.

BRADFORDAS

MŪSŲ

RĖMĖJAI

Rugsėjo 9 d., 6 vai., Lietuvių Vyties klu
bo patalpose rengiamas Tautos šventės
minėjimas.

ITALIJA

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir
Nidos Knygų Klubo leidinius, aukų pridė
BALFO CENTRO PARAMA
jo M. Valikonis 35 šil. 6 p., A. Keturvaitis
SALEZIEČIŲ VASAROS STOVYKLAI
21 šil. 6 p., Kmieliauskas 20 šil., J. Baraus
ITALIJOJE
kas 10 šil., V. Kavaliauskas 10 šil., J.
Ir šįmet liepos 1 d. saleziečių vedamoji
Strumskis 5 šil., L. Adamkavičius 5 šil., J.
vasarvietė gražiame Aostos slėny, MatterJonkaitls 3 šil., K. Zdramys 2 šil.
horno-Červino papėdėj, atvėrė duris lietu
viškajam jaunimui. Pirmosios trys savai
tės skirtos tik pas tėvelius negalintiems
sugrįžti Castelnuovo auklėtiniams, o nuo
MANCHESTERIS
liepos 25 ir kitiems lietuviukams, kurių du
būriai atvyko iš Vokietijos. Taigi atostogų
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
įkaršty jaukioj lietuviškoj stovykloj vasa
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu rojo apie 70 lietuviukų.
bas rugsėjo 9 d., šeštadienį, 5.30 vai. vaka
Jau kelinti metai, kai vis didėjantis
re, savo patalpose rengia
tremties jaunimo būrys krykštauja šioj
Tautos Šventės Minėjimą.
grynai lietuviškoj vasarvietėj. Lietuvybės
Minėjimo programoje kun. P. Dauknio reikalą gyvai jaučiančių Bičiulių padeda
paskaita. Po minėjimo bus šokiai, kuriems mi jie čia susiburta ne tik pailsėti, pakvė
gros lietuviška kapela.
puoti tyru kalnų oru bei pasigrožėti žavin
Kviečiami visi Manchesterio ir apylin čia Alpių gamta, bet ypač atsigaivinti lie
kės tautiečiai minėjime dalyvauti.
tuviškoj dvasioj.
BALFo Centras, įvertindamas saleziečių
varomąjį darbą ir šioj užmokyklinėj dir
voj — dėl jaunimo, kurs mokslo metus pra
COVENTRY
leidžia lietuvybei svetimoj ir net priešin
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
goj aplinkoj, — padėdamas padengti su
DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo stovyklos išlaikymu susidarančias nema
žas išlaidas, pasiuntė vienkartinę 1.000 do
šia Talutos Šventės minėjimą,
kuris įvyks rugsėjo 9 d., 6 vai. vak., Co lerių auką, už kurią stovyklos vadovybė
savo ir jaunųjų stovyklautojų vardu nuo
operative Hall, Walsgrave Rd.
Programoje: paskaita, linksmoji dalis ir širdžiai dėkoja.
Kun. Stasys Petraitis,
loterija. Šokiams iki 12 vai. gros puiki
Direktorius
The Brian Willis Music Group.
Baras su užkandžiais ir įvairiais gėri
©©©©©©©©©©©©©o©
mais veiks iki 11 vai.
Iš miesto važiuoti 4 ar 6 autobusu.
Jei saviems padėti nori,
Visus tautiečius iš arti ir toli prašom at
Padarysi tai tikrai'.
silankyti.
Skyriaus Valdyba
Kreipkis tik tuojau pas Taurą,

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Ir neliks kišenėj kiaura.

WOLVERHAMPTON AS
TAUTOS ŠVENTĖ WOLVERHAMPTONE

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi

TAURAS

Programoje mok. D. Banaičio paskaita.
Rugsėjo 16 d. įvyks Tautos Šventės mi
Po to bendras lietuvių subuvimas, grojant
(A. Briedis)
nėjimas.
gražiai muzikai.
Programoje:
2.30
p.p.
Springfield
School
MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
Vietos ir apylinkės lietuvius prašome
aikštėje, Springfield Rd., įvyks visos Ang
88, GOLDSMITH AVE„
šventėje dalyvauti.
lijos Lietuvių krepšinio turnyras dėl
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba
LONDON, W.3.
„Laisvės Taurės“.
7 vai. vakare Molineux hotelyje bus mi
Tel. ACO 9471
PAMALDOS EVANGELIKAMS
nėjimas. Po to bendras pobūvis. Gros
Rugpiūčio 27 d., 14 vai., Bradforde, Vo puiki kapela, baras veiks iki 11 vai., šo 5GGGGGGGGGGGGGG
kiečių bažnyčioje, 29, Gt. Horton Rd., lai kiai iki vidurnakčio.
kyšiu pamaldas lietuviams evangelikams.
Visus iš arti ir toli kviečiame atsilanky
Paieškau lietuvės moters vedybų tikslu.
Kun. A. Putcė
ti.
Sporto Klubo Valdyba
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Puiki dovana bet kuria proga!
Naujai pagaminta
PIRMOJI
LIETUVIO KOMPOZITORIAUS

ILGO GROJIMO
PRAMOGINES MUZIKOS
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai Įdainuota
10 šokių muzikos
Hi-Fi ir STEREO plokštelė,
gaunama visose lietuviškos
spaudos ir dovanų
parduotuvėse.
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Rašyti: 80, Clarendon Rd., Shirley Park,
Southampton, Hants., England.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Visos buvusios skautės, kiekviena lietu
viška pastogė peržiūrėkite savo knygų len
tynas, pakampes, gal ten guli sudulkusi,
jums nereikalinga knyga „Skautybė Mer
gaitėms“. Nedelsdami siųskite ją šiuo ad
resu: ps. G. Zinkienė, 88, Byron St., Derby.
Aš ją perduosiu jaunoms vadovėms, ir
jūs atvykę sekančiais metais į vasaros sto
vykią nustebsite, kiek gero padarėte jau
noms lietuvaitėms skautėms.
Mielai sutinku persiuntimo išlaidas pa
dengti ir sumokėti už knygą.
Iš kalno dėkoju skautiškai už pagalbą.
Reiškiu pagarbą, ps. G, Zinkienė, Vadeivė

Rugpiučio 2 d. Antradienis.

raitis ir kun. Putcė su paskaitomis. Būre
lis skautų-čių aplanko Derby kapines ir
padeda gėlių puokštę ant a.a. skautininko
K. Vaitkevičiaus kapo. Mažą, bet gražią
dovanėlę įteikiame stovyklavietės savi
ninkui.
Trečiadieni važiuojame „atsirevanšuoti*1
ukrainiečiams. Jų stovykla netoli Lough
borough, parke, senų rūmų pavėsyje.
Broliai suorganizuoja tinklinio rungtynes
ir lengvai nugali šeimininkus, bet sesėms
nesiseka, per pusę žaidimo jos pavargsta
ir pasiduoda. Pavaišinti vakariene einame
prie laužo. Čia mes pasirodome, kad esa
me nė kiek neblogesni dainininkai ir šokė
jai už ukrainiečius.
Ketvirtadienis. Rikiuojamės paskuti
niam vėliavos nuleidimui. Stovyklos užda
rymo ir atsisveikinimo žodį taria mūsų
viršininkas ps. B. Zinkus. Įsakymų metu
nuskamba ilga eilė sesių ir brolių, išlai
kiusių į aukštesnį patyrimo laipsnį ir pa
keltų į vyresniškumo laipsnius. Paskutinį
kartą nuskamba Himnas, ir vėliava nulei
džiama iki kitos stovyklos.
Atsisveikinimo laužas, kaip ir visi, pra
eina nuotaikingai. „Taukuotas Puodas“
susilaukia daug plojimų ir skautiško ačiū.
Iš lengvo gęsta laužas, stojame ratu, supy
nę rankas tyliai giedame „Ateina nak
tis...“
Sudiev, sudiev... Iki kitos stovykla,

Nuo ankstyvo ryto visokiom susisieki
mo priemonėm renkamės stovyklavietėn.
Čia mus su šypsena sutinka stovyklos vir
šininkas ps. B. Zinkus ir sesių vadeivė ps.
G. Zinkienė. Nors dangus aptrauktas tam
siu debesiu Įr lyja lietutis, bet visų vei
dai linksmi, matyti pasiryžimas nugalėti
nepatogumus tikrai skautiška dvasia.
Valgome pirmutinius pietus, pagamintus
stovyklos virėjo s.v. skilt. A. Gerdžiūno.
Po trumpos pietų pertraukos įvyksta va
dovų posėdis. Stovyklos viršininkas ps.
B. Zinkus išrenkamas brolių pastovyklės
viršininku, pavaduotoju — s.v. vyr. skilt.
J. Rentelis, vyčių būrelio vadovu — s.v.
vyr. skilt. V. Garbonkus, ūkio ir mitybos
viršininku — s.v. skilt. A. Gerdžiūnas,
„Taukuoto Puodo“ redaktorium — R. Sea
ley ir stovyklos darbų vadovu — skilt. R.
Valteris. Sesių pastovyklės vadove — ps.
G. Zinkienė, pavaduotoja — v.s. vyr. skilt.
J. Traškienė. Sudaromi stovyklos darbų
planai bei dienotvarkė.
Vakarop nustoja lyti, ir iš po debesų iš
lenda saulutė. Stovykloje užverda darbas.
Po vakarienės išsirikiuojame pirmam vė
liavos nuleidimui. Stovyklos viršininkas
kreipiasi į stovyklautojus, prašydamas
drausmės ir darnaus susiklausimo visuose
darbuose bei žaidimuose. Toliau skaitomi
Įsakymai — stovyklos malda, „Marija,
J. B.
Marija“, ir, skambant Himnui, leidžiasi
Trispalvė.
„Laužas dega, laužas dega stovykloj,
LSS ANGLIJOS RAJONO
stovykloj...“ — pradedame pirmąjį laužą.
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ STOVYKLOS
Valanda praeina, kaip viena minutė.
APYSKAITA
„Ateina naktis...“ Saldžių sapnų.
Sekančios dvi dienos praeina darbo nuo PAJAMOS
Stovyklos mokestis — 122.0.0; pavieniai
taikoj — kasame ir gražiname „stalą“,
aukotojai — 21.15.0; aukos iš koloniją —
statom vartus, tveriam tvoras...
Ketvirtadienį po pietų atvyksta kun. 84.4.4.
Viso 227.19.4
Kuzmickis, nutraukiam darbus ir, lietui ly
jant, renkamės po senu ąžuolu pasiklau IŠLAIDOS
Maistas — 128.15.4; sanitarijos išlaidos
syti jo kalbos.
Penktadienis. Oras gražus. Pavalgę pus — 1.6.2J: dovanos, reprezentacija—14.14.1;
ryčius visi skubame rengtis ekskursijai į smulkios išlaidos— 11.5.8; stovyklos inven
Alton Towers. Tai vienas gražiųjų viduri torius — 10.10.5; palapinės — 24.19.9; te
nės Anglijos parkų. Grįžtame stovyklon lefonas — 1.12.7; transportas — 18.16.6/.
Viso 212.0.7
alkani ir pavargę, bet linksmi, dalijamės
Likutis 15.18.9
įspūdžiais ir pergyventais nuotykiais.
šeštadienis, šiandien laukiame aukštų
AUKOS, GAUTOS PER KOLONIJAS
jų svečių. Penktą valandą p.p. atvažiuoja
Nottingham (rinkėjas: E. Zaveckienė)
Derbyshire County Commissioner Clive
E. Bemrose (1933 m. apdovanotas „Gele — 14.15.0; Bradford (V. Kazakaitis) — 7.
žinio Vilko“ ordinu, kai su Baden-Powell' 16.0; Londonas (J. Alkis) — 11.10.0; Stolankėsi Klaipėdoj ir Palangoj), County ke-cn-Trent (J. Rentelienė) — 4.2.0; Wol
Commissioner Mrs. C. Wilson, Asst. Coun verhampton (J. Narbutienė) — 6.19.0, Co
ty Commissioner ir Derby District Com ventry (V. Zavalis) — 2.5.4; Buckminster
missioner Miss B. Mclnnes, Asst Commi (D. Gintas) — 1.0.0; Londonas (Dainava)
ssioner for Ashbourne Rev. D. H. Buckley, — 8.6.6; Derby (M. Raulinaitienė) — 1.0.0;
Field Commissioner R.W. Hewitt (globojo Lincoln (R. Vasiliauskienė) — 0.15.0; Man
užsieniečius 1957 m. Jamboree), Girl Gui Chester (E. Venckutė) — 9.0.0; Manchester
de Commissioner Mrs. B.M. Hewitt ir duk (K.I. šnelytės) — 3.0.0; Bradford (Vrubra, 20th st. Augustine Derby Draugovės liauskas) — 1.10.0; Corby (9. Perminierf)
Draugininkas John Booth su dviem savo — 3.10.0: Northampton (A. BarančiukM)
vadovais ir poniom ir keletas anglų skau- — 0.10.0; Rochdale (V. Matuza), — 2.fi.t',
tų-čių ir ukrainiečių reprezentacinis vene- Kettering (J. Nagienė) — 3.0.0; Hudders
field (V. Račys) — 2.8.0.
tas iš stovyklos prie Loughborough.
Iš viso: 84.4.4.
Svečiams aprodome stovyklą, parodėlę,
visus kitus įrengimus ir vaišiname vaka
PAVIENIAI AUKOTOJAI
riene prie mūsų stalo. Prie vėliavos mums
J.E. Ministeris B. Balutis—5.0.0; E. Vait
kalba mūsų senas draugas, Derbyshire kevičienė — 1.0.0; J. Gugas — 5.0.0; Eks
County Commissioner Clive E. Bemrose. kursantai iš Rochdalės — 3.0.0; E. Šova —
Jis prisimena Klaipėdą ir gražiąją Palan 0.10.0; K. Deveikis — 1.0.0; R. Spalis — 1.
gos stovyklą, na, ir stalą, tik daug, daug 0.0; Anglų skautai — 0.5.0; R. Sealey —
didesnį. Nuleidę vėliavą skubame prie lau 3.0.0; H.M. Sunshine — 2.0.0.
žo. Čia skamba lietuviškos, angliškos ir
Viso: 21.15.0.
ukrainietiškos dainos. Ukrainiečių repre
AUKOS DŽIAMBORĖS FONDUI
zentacinis vienetas sušoka du tautinius šo
Stovyklos metu surinkta iš skautų-čią ir
kius. Atsisveikindami svečius, spaudžiam
broliškai rankas, linkėdami viso geriausio. svečių aukų Džiamborės Fondui 10.8.6.
Ukrainiečiai prašo aplankyti jų stovyklą
PADĖKA
sekantį trečiadienį.
Štai jau sekmadienio rytas. Apie dešim Baigėme stovyklą. Liko mums gražus,
tą valandą pradeda rinktis kiti svečiai. Vi brangus atminimas. Už šį atminimą dau
si puolame sveikinti, kas tėvelius, kas pa gel kam turime būti dėkingi.
Iš gražios Darley Moor stovyklos tepasie
žįstamus. Saulutė nesigaili savo spindulių
— nuotaika ko geriausia. Renkamės šv. kia šiuo keliu mūsų nuoširdus skautiškas
Mišioms, kurias atlaiko kun. Kuzmickis. ačiū visus brangius aukotojus. Jūsų auka
Trumpu pamokslu, suprantamu net ir jau mus, vadovus, įgalino jauniems lietuviams
niausiam stovyklautojui, užbaigiamos pa skautams-tėms leisti pastovyklauti net 11
maldos. Einame pietauti, drauge vedamės dienų.
Ačiū tariame ir tiems, kurie nepagailėjo
tėvelius paragauti stovyklinės žirnienės ar
savo atostogų ar laisvalaikio ir padėjo
šaltibarščių.
Išsirikiuojame stovyklos aikštėje prie vė mums kurtis pažįstamame, o taip pat pasiliavos. Skaitomi įsakymai. Gražus būrelis keitusiame Darley Moor.
Didelis skautiškas ačiū tenka J. Mąslaus
sesių ir brolių duoda įžodį ir pasipuošia
raudonu arba geltonu kaklaraiščiu. Se kui, P. Strakšiui, J. šlyžiui, V. Junokui, P.
sėms gerojo darbelio mazgą užriša E. Vait Derevičiui, A. Valentinui ir Mr. W. Cotton.
Mūsų mažieji ypač dėkoja Nottingham©
kevičienė, o broliams kun. Kuzmickis.
Svečiams padėkos žodį taria ps. B. Zinkus, ir Bradfordo ekskursijoms, kurios atvežė
po to kalba kun. Kuzmickis ir K. Deveikis. skanių saldainių, limonado ir visokių kito
Laužas praeina labai nuotaikingai. Dai kių gėrybių.
Ačiū visiems.
nuojame visi, duetai, solo, krečiame išdai
Stovyklos Vadovybė
gas. Daug juoko sukelia „Taukuotas Puo
das“, skaitomas redaktoriaus R.Sealey.
Laikas bėga nesulaikomai — viskam yra EUROPOS LIETUVIS —
galas, ir vėl turime atsisveikinti su malo
LITHUANIAN WEEKLY.
niais svečiais.
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Sekančią savaitę įeiname į normalias
stovyklavimo vėžes. Ruošiamės aukštes Britain by the Lithuanian House
niems patyrimo laipsniams ir specialy Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London,
bėms. Atsilanko vr. skautininkas R. Gied- W.11. Tel. PARk 2470.

