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DUODA, IMA IR NIEKO NETURI
BROLIŠKI RYŠIAI IR MENKOS KOKYBĖS PREKĖS

(Elta) Lietuvos ekonominiai ryšiai su
įvairiomis Sovietijos respublikomis vadi
nami skambiu vardu — broliški ryšiai...
Lietuvos įmonių pagamintos prekės ke
liauja į šimtus Sovietijos miestų. Kaip tie
„broliški ryšiai“ yra suraizgę Lietuvos
ūkio gamybą su visa Sovietija, apie tai
vaizdžiai pasakoja P. Giedraitis su G. Me
telskiu Vilniaus „Komunisto“ (7 nr.) skil
tyse.
Pirmiausia jie pažymi, kad su Lietuvos
respublika ekonominius ryšius palaiko
apie 1.000 „broliškų tarybinių respubli
kų“ įmonių. O Lietuvos darbininkų gami
nama produkcija, esą, siunčiama į keletą
šimtų šalies (suprask, Sovietų S-gos —
E. ) miestų. Autoriai taip susižavėję tais
plačiais ūkiniais ryšiais, kad sušunka —
ne, neužtenka viso gyvenimo apvažiuoti
miestams ir gamykloms, su kuriais Lietu
vą sieja ekonominiai ryšiai.
Jei visų turistų, Lietuvą lankančių, ke
liai būtinai veda per Maskvą, tas pats pasakytina ir apie, „Komunisto“ žodžiais,
draugystės kelią (tiksliau — ūkinės pri
klausomybės, išnaudojimo, Lietuvos ūkio
apiplėšimo kelią — E.).
Maskvoje rasime ir pastatą pačiame
centre, Vorovskio gatvėje (tai buvęs
nepr. Lietuvos Pasiuntinybės namas —
E. J — čia veikia Lietuvos Ministrų Tary
bos atstovybė prie Sovietų S-gos Min. Ta
rybos. To namo šeimininkas — K. Gabdankas ir „Komunistas“ tą įstaigą, nesi
varžydamas ir nerausdamas, vadina...
draugystės namu. Toji „Lietuvos atstovy
bė“ nieko bendra neturi su politiniu atsto
vavimu, greičiau tai įstaiga, lyg koks vo
ratinklis nubrėžęs, apimąs Lietuvos ūki
nius ryšius su visa Sovietija ir atvirkš
čiai. Čia gali pamatyti, kokia ūkio produk
cija plaukia į Lietuvą ir kiek įmonių su
pagamintų prekių kiekiais aprūpina tuos
šimtus Sovietijos miestų, kurių ir per vi
są gyvenimą neapvažiuosi.
Pasirodo, Lietuvai produkciją tiekia
247 Maskvos miesto ir srities įmonės, jų

tarpe ir Lichačiovo vardo automobilių
gamykla. Šioji siunčia automašinas, šal
dytuvus, motorus, atsargines dalis. Be to,
iš Maskvos gamyklų Lietuvon siunčiamos
staklės, kranai, plienas, elektros varik
liai, įrengimai tekstilės pramonei ir pla
taus vartojimo prekės.
Giedraitis su Metelskiu džiūgauja, kad
Lietuva ūkiškai toli pažengusi, ir tai įro
do metalo suvartojimas. Esą, per paskuti
nį dešimtmetį Lietuvoj suvartojamo me
talo kiekis padidėjęs 8 kartus. Daugiausia
metalo Lietuvai tiekia Krivoj Rogo (Uk
rainoje) metalurgai.
Iš tų šimtų miestų, į kuriuos keliauja
Lietuvoje pagamintos prekės, galima ke
letą paminėti. Štai, Vilniaus gamyklos
elektrinio suvirinimo agregatai patenka į
Kamni miestą ties Kaspijos jūra, jie siun
čiami ir katilų gamyklai Taganroge, o Lie
tuvoje pagamintos skaičiavimo mašinos,
staklės, elektrografijos prietaisai pasiekia
Maskvą, Azerbaidžaną, Ukrainą ir eilę ki
tų respublikų. Lietuviški baldai matomi
Maskvos teatruose, viešbučiuose, ne taip
seniai jie papuošę ir Suvažiavimų rūmus
Kremliuje.
Kai atsiduri maskvinėje Gabdanko įs
taigoje, pasirodo, joje gali patirti ir apie
vad. „stūmikus“. Ir „Komunistas“ dejuo
ja, kad Sovietijoje dar šiuo metu tokie
„stūmikai“ plačiai siaučia, keliaudami iš
krašto į kraštą, įkalbinėdami, „patepda
mi“ ir siekdami įsigyti įvairių deficitinių
prekių, mašinų, įrengimų. Prikemšami
sandėliai šiuo metu nereikalingomis me
džiagomis ir guodžiamas! — o gal kada
nors prireiks?
O kai išvykę iš Gabdanko „atstovybės“
„Komunisto“ bendradarbiai pavažinėjo
po Sovietijos miestus, įvairiose vietose
rado Lietuvoje pagamintas prekes su...
įvairiais defektais (taigi, skubos dar
bas... — E.). Pvz., Rostovo universalinėje
parduotuvėje buvo matyti kostiumai, ku
riuos Vilniaus „Lelijos“ fabrikas pasiu
vęs pagal seną madą ir dabar prekės netu

rinčios paklausos. Maskvos trikotažo ba
zėje buvę sulaikyta apie 9.000 šiaučiūnaitės vardo fabriko trikotažo gaminių —
rasta daug defektų, grąžinta į Kauną. Vėl
Mordovijoje atsisakyta parduoti daugiau
kaip 1.000 porų veltinių — jie buvę blo
gos kokybės (pagamino Anykščių „Spar
tako" fabrikas). Nusiskundimai, reklamacijos dėl Lietuvos fabrikų, gamyklų pro
dukcijos, kokybės, girdi, dar vis gauna
mos. Pagal „Komunistą“, tai turį kelti ne
rimą ne tik ūkio darbuotojams, bet ir pa
čiai partijai. Ir čia lengvai paaiškinama,
kad daugiausia esąs kaltas silpnai Lietu
voje vedamas politinis darbas. Nedaug
esą verti ir visi gražūs žodžiai apie tautų
draugystę. Tai teigdamas žurnalas, kal Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos
bėjęs tikrumoje apie Lietuvos ūkio api
plėšinėjimą, neįprastais tempais skatina
mą gamybą, aišku, neturėjo pagrindo gir
tis nei broliškais ryšiais, nei tuo didinguo
ju „draugystės keliu“.

KOSMINIAI SKRIDIMAI NUSTELBĖ

Muzikai pajungiami garbinti
kosmonautus
(E) Kosmonautų skridimo proga Vil
niaus spauda skelbė pasikalbėjimus su
įvairių kultūros sričių darbuotojais. Muzi
kas J. Švedas ta proga priminė, kad 1961
m. Gagarino skridimo proga pritaikęs me
lodiją dainai „Žmogus iš Lenino šalies", o
šių mefų skridimui muziką drauge su poe
tu A. Miškiniu užtiko bekuriant chorinę
poemą apie Lietuvos VRES (šiluminę
elektros stotį ties Vieviu). Girdi, ir muzi
koje turį skambėti kosminiai motyvai ir,
jo žodžiais, „be abejo, į poemą įeis ir pos
mai apie erdvių laivus“.
Rugpiūčio 18 d., Maskvoje sutinkant
kosmonautus, lietuviai kompozitoriai Bau
milas ir Žigaitis sukomponavo dainą „Kos
moso broliai“, ir, pagal Vilniaus radijo
rugp. 20 d. pranešimą, kitą dieną toji dai
na jau skambėjusi visoje Sov. Sąjungoje.

Puola „urzgiančius ponus“ už Atlanto
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Kupini šviesių vilčių sveikiname į Lietuvių Sodybą susirinkusi
Europos lietuviškojo jaunimo suvažiavimą.
Turėdami galvoje didelius atstumus, stipriai veikiančią sveti
mąją aplinką ir dar kitas kliūtis, ypač džiaugiamės susivažiavuslųjų ryžtu sueiti į būrį, pabūti lietuviškoje draugėje ir atgaivinti savo
lietuvybę. Kas mato pavojus ir ryžtasi juos nugalėti, tas yra pats są
moningiausias. O tasai sąmoningumas ir yra pati brangiausia ypa
tybė. Jis rodo, kad lietuvybė svetur nemirs: bus sąmoningo jaunimo,
kuris gaivins ir palaikys ją, kuris kovos už savo krašto laisvę, kuris
dirbs, prisidės prie krašto atstatymo.
Linkime darbingos nuotaikos dabar ir lietuviškos stiprybės pas
kui, kai po suvažiavimo bus išsiskirstyta vėl po Europą. Lietuva taip
pat Europoje, ir musų brolių žvilgsniai nuolat krypsta į mus. Jiems
taip pat bus džiaugsmo išgirsti, kad čia pat, toje pat Europoje, lais
vojoje jos dalyje, esama sąmoningo ir ryžtingo lietuviško jaunimo.
Jiems bus džiaugsmo, kad su senąja karta čia nesibaigs lietuvybė ir
kova.

(E) Rugpiūčio 11-12 d.d. sovietams į
orbitą paleidus du kosminius laivus, pra
nešimai apie skridimą, pasikalbėjimai su
įvairių profesijų žmonėmis, entuziazmo
skatinimas nustelbė visas kitas žinias tiek
spaudoje, tiek Vilniaus radijo praneši
muose. Plačiai skelbtos abiejų kosmonau
tų biografijos, aiškinta skridimo reikšmė,
ypač keltas sovietų pranašumas užkariau
jant erdves. Vilniuje ir kituose miestuose
garsiakalbiais nuolat pranešinėta apie
skridimą, gyventojai ir nenorėdami buvo
verčiami visas mintis kaupti tik į sovieti
nių lakūnų žygį ir į... sovietinės tėvynės
šaunumą.
Vilniaus radijas ryšium su skridimais
kalbėjosi su įvairių profesijų gyventojais.
Fizikos-matematikos mokslo dr. J. B. Ty
ra pasisakė apie grynai mokslinę reikšmę,
jo žodžiais: „Vot, mes artėjame prie to,
kad žmogų galėtume parengti į kosminę
laboratoriją“. Kai radijo atstovas lankėsi
Sanitas įmonėje Kaune, tai, girdi, visi
dirbę pakilesne nuotaika. Trys tarnauto
jos, paklaustos apie jų nuomonę, atsakė,
kad jos palinkėtų kosmonautams laimin
gai grįžti į žemę. Na, o kodėl nesiunčiate
telegramos į kosmosą? — paklausė radijo
korespondentas ir moterys... nuskubėjo
į įmonės kontorą mušti telegramos adre
su: Maskva, kosmosas. Staklių gamykloje
Kaune taip pat darbininkai paraginti siųs
ti telegramą, reikšti pasididžiavimo jaus
mus.
Jau pradėta skelbti, kad ir Lietuvos
žemdirbiai sparčiau dirba, prisiklausę
džiaugsmingų žinių apie „mūsų krašto“
piliečių žygį. Iš kitų vietų vėl skelbta, kad
žmonės mesdavo darbą ir bėgdavo kiaušy
tis radijo žinių. Rugpiūčio 13 d. per Vil
niaus radiją kalbėdamas, komentatorius
St. Laurinaitis kėlė sovietinį pranašumą,
žemino amerikiečių pasiektus laimėji
mus, jų mokslo lygį. Esą. amerikiečiai
skridimus vykdę skubotai, jų palydovai
leidžiami į erdvę kariniais tikslais, o so
vietams terūpi taika... Toliau aiškinta,
kokia milžiniška esanti „mūsų tėvynės“
galia ir kad komunizmo priešus paga
vęs... išgąstis. Pagaliau, papasakota, kad
liaudies dailininkė Elena Babravičienė
per dvi dienas nuaudusi lietuviškais ornamentais juostą ir ją pasiuntusi naršuoliams...

PONAS ANT SAVO GALVOS

Vilniškė „Tiesa“ dar vis smarkiai tebe
sidomi tais Klaipėdos krašto gyventojais,
kurie pasinaudoja teise išvykti iš Lietu
vos į Vakarus. Jau ne kartą visaip buvo
gąsdinami tie, kurie dar nesuspėjo išsirū
pinti leidimų išvykti ar svyruoja. Šįkart,
neturėdama pati tuo reikalu jokios me
džiagos, „Tiesa“ persispausdino iš kretin
giškio laikraščio truputį gąsdinimų ir
laiškų ištraukų. Juk dar yra klaipėdiečių,
kurie tebesiruošia važiuoti, kaip rašo
„Tiesa“.
Tai ir mes žvilgterėkime į tuos laiškus,
ko jie verti. Mums irgi yrą tekę matyti
laiškų, kuriuos rašo ištrūkę iš sovietinės
nelaisvės gyvenantiems laisvėje. Tie Va
karuose atsidūrę Lietuvon, aišku, kitaip
rašo. Kitaip rašytų ir tie, kurie dar nėra
išvažiavę. Kurie dabar išvažiavo, tie labai
puikiai žino, kad girtis geru gyvenimu ne
galima. Galima tuo pakenkti juk tiems,
kuriems rašoma. Tačiau aišku, kad išva
žiavusieji laikinai turi pagyventi bara
kuose. Svetimo krašto aplinką sunkiau
pajunta tie, kurie visiškai nemoka vo
kiškai.
Bet vienas „Tiesos“ minimojo Broniaus
Bakšio laiško sakinys tačiau išduoda di
delę paslaptį. Jis rašo savo likusiems Lie
tuvoje namiškiams: „čionai beveik kožnas ponas ant savęs ir jis labai reikalų
nenori su kitu turėti“. Čia juk pasakyta
didelė tiesa. Jeigu Lietuvoje šitaip būtų,
niekas iš jos nevažiuotų. Visa nelaimė,
— Dėl potvynio pietų Korėjos uosta kad Lietuvoje dabar daug yra tų ponų
miestyje Sunčonge žuvo 156, dar nesuras ant kiekvieno galvos. Nuo jų žmonės ir
bėga, jei tik kas gali.
ta 89.

Su siena nuvirs
ir Ulbrichtas

PAMIRŠO LIETUVĮ ŽUKAUSKĄ
AZERBAIDŽANE
(E) Azerbaidžano respublikoje yra re
tas miestas Neftianyje Kamni — jis pasta
tytas atviroje jūroje, ant polių ir čia atlie
kami sunkūs naftos darbai. Šaltkalvis Jo
nas Žukauskas, gimęs Mažeikiuose, prieš
10 metų atvykęs į Baku. Buvo našlys, da
bar vedęs rusę ir gyvena Baku mieste.
Šis per 50 m. amž. „išeivis“, esą, pasiskun
dė, kad Lietuva, jos žmonės jį pamiršę. Se
niai matęs knygas lietuvių kalba, o „Są
junginė spauda“ nepriėmusi „Tiesos“ pre
numerates. Pamiršo ir draugai, ir retai
kada jis gaunąs laišką iš Lietuvos.
Panašus likimas ir kito kovotojo „už
priešakines komunizmo linijas“ — inži
nieriaus Kęstučio Valiušaičio tolimame
Čeliabinske. Jis, baigęs Kauno Politechni
kos institutą, išvyko dirbti į Uralą. Be to,
daugelis Politechnikos instituto studentų
atlieka gamybinę praktiką Uralo, Pavolgio, Baltarusijos, Ukrainos gamyklose.

(E) Neseniai Vilniuje išleistoje žurna
listo M. Jackevičiaus knygoje „Džonis iš
Vinipego“ paskelbta feljetonų, tačiau,
anot „Tiesos“ (182 nr.), šiame rinkinyje
idėjiškai ir meniškai esą stipriausi pamf
letai užsienio tematika. Satyriniu būdu,
esą, autorius pajuokiąs į Vakarus pabėgu
sius „urzgiančius ponus“, „subankruta
vusius vertelgas, kurie apiplėšinėja, iš
naudoja savo tautiečius“. Nors, „Tiesos“
nuomone, tai esanti puiki medžiaga saty
rai, tačiau aplamai autorius nepasiekia
anksčiau tokiomis temomis rašiusių lygio
ir... pasirodo blankiai.

Dėl Berlyno sienos taip rašo amerikie
čių „Time“:
„Esama žmonių, kurie galvoja, kad
Chruščiovas būtų patenkintas atsikratęs
visos tos kiaulystės, kurią jam sudaro so
vietinė zona. Ji yra dėmė jo prestižui, jos
okupacinės išlaidos yra didelės, ir iš jos
vis mažiau gaunama pramonės gaminių.
Tačiau kai sovietų kariniai daliniai pasi
trauks ir sovietinė zona iš tiesų bus lais
va, tai ar išsilaikys tada Ulbrichtas? Ar
išsilaikys ramūs kiti satelitai? Taigi
Chruščiovas yra priverstas toliau suktis,
ir siena turi stovėti, bent laikinai. Bet vie
ną dieną — ar metų bėgyje? ar dešimtme
čių, ar vienos kartos? — ji turi nuvirsti.
Ji yra juk nenatūrali, nežmoniška siena ir
jeigu protingai nebus pašalinta, tai žmo
nės vieną dieną susikurstys prievarta nu
versti ją“.
Britų „The Observer“ komunistų veiks
muose įžiūri pavojų prisikelti nacionaliz
mui. Jis pažymi:
„Padėtis Berlyne yra ir pavojinga ir
tragiška. Komunistinės įstaigos gal tikisi,
kad savo žiaurumu pajėgs sulaikyti kitus
Rytų Vokietijos gyventojus, jog jie ne
bėgtų. Tačiau jos yra pasirinkusios kaip
tik tokį kelią, kuris gali iš naujo prikelti
nacionalizmo dvasią Vakarų Vokietijoje
ir troškimą atsikeršyti“.
Prancūzų „Combat“ Berlyno klausimui
išspręsti nurodo dvi galimybes. Laikraš
tis rašo:
„Viena jų būtų paskatinti stiprias de
monstracijas, išgriauti sieną ir jėga atsta
tyti keturių valstybių valdymo padėtį,
tačiau Vakaruose niekas nedrįsta tokio
būdo siūlyti. Antrasis atvejis būtų tartis.
Tada tektų atsisakyti Potsdamo sutarties
ir minties turėti vieną Vokietiją. Trumpai

rSc-Ą/ŲTi/os DIENOS -Į
DIDŽIULIS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Praeitą sekmadienį Persijoje įvyko di
džiulis žemės drebėjimas.
Žuvo ne mažiau kaip 4000 žmonių. Dre
bėjimo paliestame rajone suversti ištisi
kaimai, ir kai kuriuose jų neliko gyvo
žmogaus.
Dabar spėliojama, ar turi ką nors bend
ra su tuo drebėjimu rusų Kaukaze vykdy,
tasis didžiulis sprogdinimas po žeme.

TAIFŪNAS
Hong-Kongą nusiaubė taifūnas Vanda.
Žmonių žuvo apie 50, sužeista apie 200.
Daugiau kaip 15.000 benamių.

tariant, tektų pripažinti Vokiečių Demo
kratinę Respubliką ir pasirašyti taikos
sutartį, kuri garantuotų Vakarų Berlynui
laisvę“.
šveicarų „Die Tat“ rašo:
„Maskva ir toliau gyvai vykdo savo žai
dimą po truputį sunaikinti jau seniai nu
sistovėjusią Berlyno padėtį. Jai padėtis
Berlyne yra ne teisės, bet jėgos reikalas.
Gerai bus padaryta, jei nuolat bus žiūri
ma, kaip čia toliau rutuliosis tasai paaš
trėjęs susidūrimas“.
CHRUŠČIOVAS IR EUROPOS
BENDROJI RINKA
„The New York Times“ rašo:
„Praeitų metų pradžioje Chruščiovas
pradėjo visuotinį politinį karą prieš Ben
drąją Rinką. Dabar jis savo kritiką jau
švelnina pusiau prislėptu nurodymu į
„galimybę ūkiškai bendradarbiauti ir tai
kiai tarpusavy ūkiškai varžytis“ tarp Eu
ropos Ekonominės Bendruomenės ir Rytų
ūkinės savitarpio pagalbos bloko, plačiau
žinomo Comecon vardu. Pagrindą sovietų
vadui pakeisti toną bus sudaręs tas daly
kas, kad tie jo ankstyvesnieji puolimai
maža ką tedavė ar net ir nieko. Pavyz
džiui, Prancūzija visiškai neišsigando. Ki
ta labai gera priežastis galėtų būti visoje
Rytų Europoje pablogėjusi padėtis, kuri
labiau negu iki šiol verčia ieškoti preky
binių santykių su Vakarų Europa. Prancūzų-sovietų derybos parodė, kad Comecono kraštai galėtų Europos Ekonominės
Bendruomenės nariams parodyti didelio
palankumo“.
CHRUŠČIOVAS IR CASTRO LAUKIA
Dėl to, kad Kubos pabėgėlių laivas ap
šaudė savo sostinę Havaną, amerikiečių
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo:
„Užpuolimas negalėjo įvykti labiau tin
kamesnių Castrui laiku. Krašto ūkis su
griautas, viduje auga nerimas, o Sov. Są
junga prigabeno ginklų ir žmonių. Laikas
buvo visiškai pribrendęs pasiieškoti tokio
neklaužados, kurio darbas leistų pateisinti
sovietų pristatymus ir viešai nukreipti
žmonių dėmesį nuo ūkinės netvarkos.
Aišku, kad dėdė Samas Castrui ir yra tas
išdykęs neklaužada. Chruščiovas jau ne
begali pasitikėti, kad Castro išlaikys Ku
bą. Todėl jis atgabeno savo žmonių. Dėl
to Kuba galėjo būti sovietų užimta, kaip
savo metu Vengrija“.
KO VERTAS PASIŪLYMAS?
Sov. Sąjungai pasiūlius Suomijai pasi
rašyti 50 metų sutartį,' pagal kurią ji ga
lėtų naudotis Saimos kanalu, suomių
„Huvudstadsbladet“ rašo:
„Sov. Sąjungos pasiryžimas sudaryti
sutartį yra džiuginantis. Vienintelis, bet
svarus dalykas, kuris galėtų būti iškeltas
prieš tokią sutartį, tai ūkinė investavimų
našta — įdėti į transporto sistemą ten
apie dešimt milijardų suomiškų markių,
kai naudotis tegalima bus tik vasarą ir
tai tik labai ribotam prekių kiekiui gaben
ti, daugiausia tik toms, kurias reikės iš
vežti iš Saimos srities“.

NAGALANDAS
Nagos kalnuose Indijoje gyvenančios
giminės reikalavo nepriklausomybės. Dėl
jos buvo kruvinai kovojama.
Indijos parlamentas nutarė atlikti pa
ruošiamuosius darbus nagų autonomijai.
PUOLA BENDR. RiNKĄ
Nagų teritorija būtų apie 6.000 kv. my
„Pravda“ apkaltino Europos Bendrąją lių, o gyventojų 450.000.
Rinką, kaip ekonominio kolonializmo at
stovę, kuri skatinanti militarizmo atgimi MUZULMONAI PRIEŠ MUZULMONUS
mą.
Alžyro armijos vadai nepatenkinti val
Straipsnyje, kurį yra paruošę mokslų džią perėmusio Ben Bellos politika. Jie
akademijos ekonomikos instituto darbuo pradėjo diktuoti jam.
tojai. tvirtinama, kad Bendroji Rinka už
Ben Bella įsakė jo pusę palaikantiems
kertanti kelią laisvai prekybai. Siūloma kariams pradėti kovą prieš politinių karo
sušaukti tarptautinę konferenciją tarptau vadų karinius dalinius.
tinei prekybos organizacijai įkurti.
NACIAI TEISME
AREŠTUOTI MINISTERIAI
Nacionalistinio britų sąjūdžio vado Jor
A.A. KAZIMIERUI VEBELIŪNUI
Ganos vyriausybė pasodino į kalėjimą dano ir kitų bylą rugsėjo 11d. pradės
mirus,
savo užsienių reikalų ministerį Adjejų, in svarstyti Old Bailey teisme.
žmonai
Juzei,
sūnums
Vytautui ir Jonui
formacijos ministerį Adamafijų ir valdan
Jie kaltinami sudarę smogikų grupę,
broliui kun. Antanui Vebeliūnui
čiosios partijos sekretorių Cofie-Crabbę. kuri stengėsi apsirūpinti sprogmenimis ir
reiškiame gilią užuojautą ir drauge
Jų suėmimas siejamas su paskutiniuo apskritai kelti neramumus.
liūdime
ju pasikėsinimu prieš prez. Nkrumą. „Gha
nian Times“ reikalauja pakarti juos.
Jonas ir Teofilė Bakaičiai
— Čekoslovakijos uniformuotam 21 am
žiaus
kariui
pasisekė
pabėgti
su
visu
au

U THANTAS — CHRUŠČIOVAS
DBLS Nottinghamo Sk. Sekretoriui
J. Tautų gen. sekretofius U Thantas lan tomatiniu pistoletu.
— 500.000 Amerikos automobilių pra
A. GUDLIAUSKUI,
kėši Sov. Sąjungoje ir tarėsi su Chruščio
monės darbininkų buvo pakelti atlygini
jo Tėveliui Lietuvoje mirus,
vu.
Svarbiausia pasikalbėjimo tema buvo mai 2.5 proc.
gilią užuojautą reiškia
— Pietų Korėjos karinis teismas nutei
Vokietijos klausimas.
Skyriaus
Valdyba ir nariai
Buvę taip pat užsiminta galimybė susi sė pašalintąjį ministerį pirmininką Johną
Tschangą
kalėti
iki
gyvos
galvos.
tikti prez. Kennedžiui ir Chruščiovui.
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ĮVADAS
Šios paskaitos tikslas yra ne pristatyti
jau įrodytą akademinę tiesą, bet atkreipti
dėmesį į tam tikrus tikroviškus svetur įsi
kūrusių jų gyvenimo klausimus, aptarti
kai kuriuos mano pačios susidarytuosius
Įspūdžius ir sukelti diskusijas.
Pagrindinis šio rašinio dalykas yra sve
tur apsigyvenusiųjų, o ypač lietuvių emi
grantų asimiliacija ar nutautimas.
Žmonių emigravimas iš Lietuvos nėra
kokia nors naujiena, jis prasidėjo jau pra
eitame amžiuje, ir kiekviena tokia emi
gracijos banga turėjo skirtingas priežas
tis, kodėl žmonės palieka savo kraštą.
Nors politinės priežastys turėjo reikšmės
ir ankstyvesniosiose emigracijose, tačiau
pastaroji, vykusi maždaug 1944 metais,
aiškiai buvo politinio pobūdžio emigraci
ja. Lietuviai bėgo iš savo krašto ne dėl to,
kad jie būtų to norėję, bet dėl to, kad tu
rėjo šitaip elgtis, kad nebuvo kitos išei
ties. Tai dėl to visiškai pateisinama buvo
duoti jiems politinių pabėgėlių vardą. Vė
liau, metams vis slenkant, o Lietuvon grįž
ti nesant galimybių, lietuviai važiavo į
įvairius kraštus kaip eiliniai imigrantai.
Tačiau esama skirtumo tarp tų imigrantų,
kurie įvažiuoja savo noru, tarp tų eilinių
ir politinių kur nors įvažiuojančių imi
grantų.
>
Eilinis imigrantas paprastai atvažiuoja
kur nors skatinamas minties pradėti kraš
te, kurin jis įvažiavo, visiškai naują gyve
nimą. Jis yra pasiryžęs kurti naujus, nuo
lat gyventi skirtus namus sau ir savo šei
mai, leisti tame naujajame krašte šaknis
ir visam laikui kurtis jame. Paprastas ei
linis imigrantas taip pat būna pasiruošęs
nutraukti ryšius su savo tėvyne, užmiršti
savo praeitį ir pagaliau laikyti save tikru
savo pasirinktojo krašto piliečiu.
Politinės imigracijos padėtis yra visiš
kai kitokia. Toksai tėvynę palieka prieš
savo valią, tikėdamasis grįžti, kai tik bus
galima. Taigi iš tiesų nei jis nori kur nors
važiuoti, nei ieško sau antrosios tėvynės,
kur galėtų kurtis sau antruosius pasto
vius namus. Ko jis iš tikro nori, tai laiki
nos „prieglaudos“, kurioje jis galėtų lauk
ti tinkamiausios progos grįžti atgal į sa
vo tėvynę, šitaip jis gali išlaukti mėne
sius, metus, amžius, o per tą laiką jis gali
būti jau išmokęs naują kalbą, susikūręs
sau gerą socialinę ir ekonominę padėtį,

NUTAUTIMAS
SUVAŽIAVIME

LIETUVIŲ SODYBOJE DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

įsikūręs, nusipirkęs žemės ir nuosavybių
ir taip toliau, tačiau kas su juo bebūtų at
sitikę, jis nenutraukia ryšių su savo tėvy
ne. Pagrindinė šitokių imigrantų tipo sa
vybė yra ta, kad jis neužmiršta, kur ir
kuris kraštas yra jo tikroji tėvynė. Jis vi
sados žino, kas vyksta jo senojoje tėvynė
je, vis žiūrėdamas, kada bus kokia proga
grįžti.
Kadangi politinio imigranto esminis šie
kimas yra laukti progos grįžti, tai supran
tema, kad jis bandys išlaikyti visas .savo
tautines savybes ir su naujuoju kraštu
kaip begalima mažiau susilieti. Pirmai
siais svetur gyvenimo metais. apskritai
tai nėra sunku, ir beveik visiškai galima
atsilaikyti nuo asimiliacijos, bet į didžiau
šią imigrantų problemą tai išvirsta vis me

RAŠO Marina Gorodeckaitė

tams bėgant ir sekančiai kartai beaugant.
Lietuviams jų jaunimo vis didėjanti asi
miliacija yra vienas pačių aštriųjų ir
ypač susirūpinti verčiančių dalykų. Kiek
galima spręsti iš lietuviškų laikraščių, su
sirinkimų, suvažiavimų ir atskirų pasi
kalbėjimų, aiškiai matyti, kad daugumas
socialinio gyvenimo vadovų ir darbuoto
jų iš tikro yra sukaupę savo dėmesį ties
palaipsniui didėjančiu mūsų jaunimo nutautimu. Apskritai lietuviai yra įsisąmoni
nę tą asimiliacijos klausimą, kuris išreiš
kiamas tokiu bendriniu posakiu, kad
„mes netenkame savo jaunimo". Tačiau,
kiek galima spręsti, ne kažin kas tebuvo
padaryta, kad būtų tam užkirstas kelias,
ir net dar daugiau — daugelis lietuvių
galvoja, kad čia nieko jau nebegali būti
padaryta, kad jau nebėra vilties. Ar taip
iš tikro yra, ar ne, tai vėliau pasvarsty
sime.
I

Kai apie asimiliaciją tiek daug buvo pri
kalbėta, tai būtų prasminga pirmiausiai
panagrinėti, kas ta asimiliacija iš tiesų
yra.
Jei paklaustumėm kurį nors lietuvį, ką
gi ta asimiliacija reiškia, tai jis gal pasa
kytų, kad asimiliavęsi jau yra tas ar tie,
kurie nebepajėgia lietuviškai šnekėti. Ei

(6)
Kartą, jau Lietuvą raudonajam siaubui
okupavus, tarnybos reikalais nuvykau į
Vilkaviškį. Ėjau į Pradžios Mokyklų Ins
pektoriaus įstaigą. Čia netikėtai susitikau
du jau išeinančius Gižų laisvamanių val
dybos narius: S. Lingį, kuris vėliau buvo
Vilkaviškio kooperatyvo valdytoju, ir J.
Plečkaitį, kuris vėliau tarnavo enkavedis
tu. Inspektorius man pasakė, kad šie du
draugai buvo mano reikalais atėję: jie
atnešė prašymą, kad mane tuč tuojau iš
keltų iš Gižų.
Gaila buvo palikti Gižus. Ten buvau
gražiai susitvarkęs. Turėjau daug draugų
ir pažįstamų. Tačiau raminausi. Tokios
netvarkos ir chaoso metu geriau būti nuo
žalesnėje vietoje ir mažiau painiotis po
kojomis.
Nukėlė mane į netolimą Paežerių mo
kyklą. Į tą mokyklą, kurioje anais senais
laikais mokėsi Dr. Vincas Kudirka.
Paežeriai tai lyg savotiškas užkampis.
Jie yra bemaž viduryje trikampio tarp Vii
kaviškio, Pilviškių ir Gižų. Vieta gana
rami ir graži. Mokykla sena, medinė. Ta
čiau su gražia praeitimi. Joje pradėjo
mokslus eiti daug garsių žmonių: Dr. Vin
cas Kudirka, Antanas Krikščiukaitis-Aiš
bė, skulptorius Petras Rimša ir kiti.
Vienoj mokyklos pusėj netoli buvo miš
kas. Antroj — ežeras, per kurį jaunasis
Kudirkų Vincukas į mokyklą ėjo, kai šis
žiemą užšaldavo, ir pliuškindavosi jo ban
gose vasarą, kai saulutė gerokai įšildyda
vo vandenį ir žemės paviršių, čia pat už
gerų varsnų buvo kaimo kapinaitės, ku
riose palaidota anksti mirusi Vincuko ma
mytė, iš kurios, kaip jis pats sako, išmoko
daug gražių dalykų ir paveldėjo palinki
mą į meną, nes jo mama gražiai dainavu
si, puikiai marginusi margučius, dailiai
sekusi pasakas.
Kiek tolėliau — Smalinyčia. Ten Vincu
ko tėvas nusižiūrėjo jauną, gražią Endziu
lytę ir ją vedė. Tokią jauną, tokią gražią,
kad Vincukas nedrįso jos net mama va
dinti.
Šalia mokyklos buvo du būdingi kaimy
nsi: tai Juozas Andziulis ir Jonas Miliaus
kas. Juozas Andziulis tai amžinas studen
tas, buvęs visokiose tarnybose ir, tur būt,
iš visur išvytas. Pagaliau, kai jau neturė
jo kur pasidėti, sugrįžo namo. O kai tėvas
mirė, ėmėsi pats 6 ha ūkį tvarkyti. Jis tu
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rėjo ypatingą laikrodį. Kai tik kas nors
pas mus į mokyklą ateidavo ar atvažiuo
davo. sušlubuodavo arba visai sustodavo
tas jo laikrodis. Tada kaimynas turėdavo
reikalo ateiti į mokyklą patikrinti laikro
džio, na, ir ta proga akį užmesdavo j mū
sų svečius. Ir taip diena iš dienos, savaitė
iš savaitės tas laikrodis sustreikuodavo,
kai tik kas nors svetimas užsukdavo pas
mus. Žinoma, nenorėjau jam pasakyti,
kad neateitų laikrodžio tikrinti. Tačiau jo
tikslus supratau aš, suprato ir kaimynai.
Jo saugodavomės.
Kitas dar mandresnis kaimynas tai Jo
nas Miliauskas. Nuoširdus buvo ir malo
nus. Paslaugus. Jo tėvas gražiai gyveno ir
puikiai sutvarkė ūkį. Tačiau Jonas jau iš
pat mažų dienų nemėgo eiti tėvo pėdomis.
Jis mėgdavo paulioti ir išgerti.
Ūkis visiškai pasikeitė, kai jaunasis
Miliauskas jį paveldėjo po tėvo mirties:
stogai nukrito, ūkio trobesių durys suiro,
gyvuliai sulyso ir sumenko. Niekas trobe
sių netaisė, niekas gyvulių neprižiūrėjo.
Laukuose ne javai, bet piktžolės derėjo.
Viskas buvo palikta Dievo valiai. Tai bu
vo tikras kolchozo įsikūnijimas.
Jis vogdavo bet ką nuo savo žmonos ir
šeimos. Parduodavo ir pragerdavo.
Tačiau jam išėjo į gera, kai Sovietai
okupavo Lietuvą. Ūkininkai okupantams
turėjo sudėti dideles javo ir kitų ūkiškų
gėrybių duokles. Miliauskas nieko neda
vė, nes nieko neturėjo: buvo tuščias kluo
nas ir iššluota klėtis. Gyvuliai sulysę ir
sumenkę. Šeima alkana ir apdriskus. Jis
buvo žinomas ne tik Paežeriuose. Jį paži
nojo plačios apylinkės karčiamninkai.
Miliauskas nenusiminė, kai ir pavasa
ris atėjo. Visokio plauko politiniai agita
toriai ir kitokį varovai ūkininkus ragino
dirbti laukus, sėti javus, kad plačiajai tė
vynei nereikėtų badauti, o Jonas tik juo
kėsi. Laukų dirbti nėjo, nes jo arkliai ne
paėjo. Tada raudonieji pareigūnai atsiun
tė traktorių ir išarė jo laukus. Miliauskas
neturėjo sėklos. Raudonieji pareigūnai ir
čia atėjo į talką: apsėjo Miliausko laukus.
Ir kai per vieną vietos žmonių susirinki
mą kažkas iškėlė kolchozo reikalą, pirma
sis pasisiūlė Jonas Miliauskas.
x Kaimynai pasakojo, kad Miliauską su
degtine ir į patį pragarą būtų galima nu
vesti.

liniam žmogui pati svarbiausioji asimilia
eijos žymė yra ta, kad žmogus nebegali
naudotis savo gimtąja kalba, bet ta žymė
nėra vienintelė. Jei dar toliau jį klausinėtumėm ir kiek labiau primygtinai, tai jis
mums pasakytų, kad kariais atsitinka ir
taip, jog žmogus asimiliuojasi net ir tada,
kai dar pajėgia naudotis gimtąja kalba.
Tai bus tokie atvejai, kai žmogus nenori
nieko bendra turėti su savo tėvynainiais,
kai jis vengia susitikti su lietuviais, kai
vengia lietuviškų bendruomeninių subuvi
mų, kuris gali net ir šeimą sukurti su ki
tataučiu, kuris bendrauja daugiausia su
to krašto žmonėmis, kuriame yra apsigy
venęs, ir gyvena taip, kaip ir jie.
Šitoks asimiliacijos supratimas yra tei
singas ir jis sutampa su bendruomeninį
gyvenimą tyrinėjančiųjų mokslo žmonių
nuomone, bet jis teduoda labai suprastin
tą vaizdą. Daugumas bendruomeninį gy
venimą tyrinėjančhijų mokslo žmonių at
kreipia dėmesį ir į tai, kad kiekviena
bendruomeninė grupė, o tuo pačiu ir kiek
viena tauta, pirmų pirmiausiai turi savo
kultūrą, savo visuomeninę sandarą ir sa
vo tautinį būdą.
Kultūros žodžiu mes aptariame viską,
kas žmonijos buvo padaryta ar yra daro
me. Kai mes kalbame apie savitą kultūrą,
tai čia iškaitome viską, kas yra likę iš is
torinės praeities, kaip pastatai, pamink
lai, įrankiai, knygos, meno dalykai ir taip
toliau, o taip pat čia (Skaitome ir įvai
rius papročius ar įpročius, kurie vis būna
perduodami iš kartos j kartą. Tarp pačių
svarbiausiųjų įpročių, kurie sudaro dalį
kultūrinio paveldėjimo, yra ir kalba, bet
esams dar ir kitų, kaip štai religinė san
dara, ekonominis tvarkymasis, bendruo
meninės tradicijos, moralė, švenčių papro
čiai, menai ir amatai, muzika, šokiai, le
gendos, mitologiniai dalykai, tai, kaip kas
verdama, kaip namuose tvarkomasi, kaip
rengiamasi ir taip toliau, ir visa tai taip
pat yra labai reikšminga.
Visuomenine sandara mes suprantame
tai, kaip žmonės tvarkosi bendruomenėje
ir kaip jie nusistato sau bendrai visų at
liekamąsias pareigas ir' teises. Čia įskai
toma šeimos sandara, šeimos narių bend
ros teisės ir pareigos, tie santykiai, kurie
yra santykiaujant su kaimynais, pasiskirs
tymas socialinėmis klasėmis ir santykiai
tarp tų socialinių klasių, mažesnių bend
Kartą vidunaktį, lyjant Andziulis grįžo
iš kažkur namo. Ta proga jis panoro p;
erzinti savo kaimyną. Atėjo į jo butą, ku
riame šis miegojo, 'ir sako:
— Kelk, Jonai, einam. Einam, ir tu pa
matysi, ką aš radau.
— Eik nuo mano biednos galvos. Vidu
naktis, ir taip lyja. Nesikelsiu ir neisiu.
— Bet tu nežinai, ką aš radau, — toliau
erzina Andziulis: — ėjau per kapinaites,
ir ten kažkas pasipainiojo man po kojų.
Apčiupinėjau ir žinai, ką aš ten radau?
— Na, na, — susidomėjo Miliauskas.
— Radau pilną pintinę bonkų. Ir visos
pilnos samagono. Tai dabar kelsi, ar ne?
Strakt Miliauskas ir atsisėdo lovoje.
— Tai rupūžė, bus pagėrimo, tai, Juo
zai, gersim, — kaimynas džiaugėsi ir sku
biai rengėsi.
Šaltas pavasario lietus lijo, šiaurus vė
jas pūtė, o Andziulis Miliauską vedėsi į
kapinaites samagono ieškoti, žinoma, sa
magono nerado, ir Miliauskas baisiai py
ko. Kėsinosi net mušti Andziulį, bet anas
jaunesnis ir greitesnis... pabėgo.
Paežerių mokykla, kaip ir visos kitos
laisvosios Lietuvos mokyklos, pergyveno
daug skaudžių momentų. Raudonoji mo
kyklų vadovybė įsakė nuimti nuo sienų
Lietuvos veikėjų paveikslus, įsakė išplėš
ti vadovėlių puslapius, kuriuose buvo vy"tis ir prezidento Antano Smetonos atvaiz
das. Mokiniai verkė, kzi paskaičiau šį įsa
kymąį visaip išsisukinėjo ir neplėšė. Pa
veikslus gražiai užklijavo, bet paliko kny
gose. Tik vienas kitas tepaklausė įsa
kymo.

Dirbau su aukštesniaisiais skyriais.
Mokyklos programoj dar buvo paliktas ir
Dr. Vincas Kudirka. Kudirka tai šio kraš
to žmogus. Jis čia užaugo ir mokėsi šioje
mokykloje. Senesni žmonės dar atsiminė
jį. Užtat apie jį plačiau ir kalbėjom, dau
giau skaitėm jo raštus, turėjom progos pa
siklausyti, ką seni žmonės apie jį pasako
jo. Su mokiniais apėjom ir apžiūrėjom tas
vietas, kuriomis mažasis Vincukas vaikš
tinėjo, apžiūrėjom jo gimtuosius namus,
bandėm spręsti, kurioje ežero vietoje
maudėsi, kuriame mokyklos suole sėdėjo.
Paskaitėm jo raštų ir išmokom eilėraščių.
Atvažiavo pradžios mokyklų inspekto
rius vizituoti mokyklos. Tarp kitko moki
nių plačiai klausinėjo ir apie Dr. Vincą
Kudirką. Ir kai baigė darbą, atsisveikin
damas klasei maždaug taip pasakė:
— Vaikai, jūs mokotės ne paprastoje
mokykloje, bet toje, kur mokėsi Dr. Vin
cas Kudirka. Jo čia nėra dabar su jumis.
Jis miręs. Nežinau net, kuriame suole sė
dėjo: gal tame, o gal aname. Sakau, jis
miręs kūnu, bet jo dvasia su jumis. Jis
suklydo, kai buvo jaunas. Jis sulenkėjo.
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ruomenių ir krašto valdymosi santvarka
ir taip toliau.
Tautiniu būdu suprantame tą galvoji
mo būdą, tuos įsitikinimus ir tuos vertini
mo būdus, kurie yra bendri visiems bend
ruomenės nariams. Tai reiškia, kad čia
mes iškaitome tą išskirtinę bendruomenės
narių galvoseną, kaip jie jaučia ir galvo
ja, kaip žmonės žiūri į aplinką ir kaip jos
įvykius apsprendžia, kaip vertina kitus
žmones, koks elgesys jiems daugiau, o
koks mažiau priimtinas, ką jie apskritai
laiko geru ar blogu, ko jie laukia iš gyve
nimo ir ko jie tame gyvenime siekia.
Trumpai tariant, tai galima būtų pavadin
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Bažnyčios kalendoriuje ši diena atžymė
ta. kaip Marijos gimtadienis. Liturginėse
maldose džiaugsmingai sušunkama: „Ta
vo gimimas, o Mergaite Marija, visam pa
sauliui atnešė džiaugsmą!" Marijos gimi
mo šventė Bažnyčioje švenčiama nuo
VIII-jo šimtmečio. Ji buvo ir tebėra mie
la tikintiesiems, nes išryškina jų savitar
pio artimumą. Kaip motinos gimtadienio
proga visa šeima iš naujo pasijunta savo
tarpe nepaprastai tampriai sujungta per
tą pačią motiną, taip Motinos Marijos
gimtadienio proga visi tikintieji turėtų iš
naujo pajusti Dievo vaikų savitarpio bro
liškumą ir atsinaujinti krikščioniškoje
meilėje. Marija, būdama Kristaus moti
na. yra motina jo mistinio kūno — Baž
nyčios, yra motina visų tos Bažnyčios na
rių, visų tikinčiųjų.

ti jų pasaulėžvalga (vokiškai Weltan
schauung. rusiškai mirovozrenie), ar net
filosofine sistema.
Taigi kultūra, visuomeninė sandara ir
tautinis būdas yra kuriami žmonių, ir tė
vai mokydami, o vaikai mokydamiesi per
duoda tai ir perima. Tie trys dalykai ski
ria tautą nuo tautos. Veiksmingai nemoko
mos ir nesimokydamos naujosios kartos
neteks tai, kas jas išskiria, ir tauta bus
nušluota nuo žemės paviršiaus.
Daugu
mas socialinį gyvenimą tyrinėjančių moks
lo žmonių sutaria, kad asimiliacija reiš
kia, jog netenkama kilminės kultūros, ne(Nukelta į 5 psl.)
lietuvių tautos istoriją. Ji turėjo liudyti
ateities kartoms lietuvių tautos savaran
kiškumą, jos religingumą ir jos ypatingą
pagarbą Dievo Motinai Marijai.
Rugsėjo 8-ji Šiluvoje apsireiškusios Ma
rijos šventė. Daug kur ji vadinama „Šili
nės vardu. Daug kur Lietuvoje toji diena
ir šiandien tebėra švenčiama ypatingu iš
kilmingumu. Tų visų iškilmių viršūnė
yra Šiluvoje. Ten Marijos apsireiškimas
minimas kelių dienų „atlaidais“. Net iš tolimiausiųjų Lietuvos kampelių stengiama
si „Šilinei" patekti į Šiluvą, kad būtų ga
lima padėkoti už patirtąsias malones, kad
būtų galima išprašyti naujų, tokių reika
Minių
lingų kasdieniniame gyvenime.
minios suklumpa prieš stebuklingąjį ver
kiančios Dievo Motinos paveikslą ir bent
momentui užmiršta vargus ir rūpesčius.
Minių minios įsižiūri į skausmo ašaromis
epsiliejusią Mariją ir užmiršta savo kas
dienines ašaras. „Čia kitados buvo garbi
namas mano Sūnus, o dabar ariama ir sė
jama!“ — kalbėjo Marija, apsireiškusi
prieš daugiau kaip 350 metų lietuvių že
mės vaikams, šiandien Lietuvoj gyvenan
tiems lietuviams tie žodžiai nuskamba
ypatingu aktualumu. Kiek daug švento
vių, kuriose šimtmečiais buvo garbina
mas Dievo Sūnus, šiandien yra išniekin
tų, paverstų sandėliais, „kultūros
na
mais", ar iš viso nugriautų! Verkianti Ši
luvos Marija šiandien lietuviams tampa
naujos vilties šaltiniu. Ji tartum iš naujo
byloja lietuvių tautai apie jos pašaukimą
likti ištikima savo senolių tikėjimui ir
tartum iš naujo primena, kad Dievas ne
apleidžia tų. kurie juo pasitiki ir jį myli.
Kun. Bronius Liubinas

Lietuviams Rugsėjo 8-toji yra viena iš
brangiausiųjų dienų ir dėl eilės kitų mo
tyvų. Vytautas Didysis tą dieną buvo pa
sirinkęs savo karūnavimo karaliumi die
na. Karūnacija, tiesa, dėl priešo klastos
negalėjo būti įvykdyta, tačiau lietuvių
tautos noras atsipalaiduoti svetimųjų pri
klausomybės dėl to dar labiau sustiprėjo.
Toji diena tapo lietuvių tautos savaran
kiškumo siekimo simboliu. Kai 1918 m.
buvo atstatyta Nepriklausoma Lietuva, PAMALDOS
jos vadovai nedvejojo rugsėjo 8-ją dieną LEEDS — rugsėjo 9 d.. 3 v. p. p.. Holy Ro
sary bažnyčioje.
paskelbti Tautos švente. Rugsėjo 8-toji
turėjo sukaupti savyje visą garbingąją NOTTINGHAM — rugsėjo 16 d.. 12.15 v.
Bet jis verkė ir nedrįso pakelti aukštyn
akių, kai pamatė savo klaidą. Jums moky
tojas sakė, kad jis atsivertė ir visas savo
jėgas paskyrė šio krašto žmonių ir Lietu
vos gerovei. Jis visą savo gyvenimą dirbo
Lietuvai. Net ir sunkiai sirgdamas neuž
miršo Lietuvos. Vaikai, nesuklyskit jūs.
kad vėliau nereikėtų gailėtis. Nepadarykit tos klaidos, kurią padarė jaunas Ku
dirka.
Man atrodo ,kad mokiniai suprato ins
pektorių.
Baigiantis mokslo metams, mokyklų va
dovybė įsakė surengti lyg ir konkursinę
mokyklų šventę kiekviename valsčiaus
centre. Tokia šventė buvo ir Pilviškiuose.
Geriausiai mokyklos programai nusta
tyti kompartija paskyrė komisiją: du mo
kytoju ir komjaunimo atstovą.
Šventės programa, pagal mokyklų vado
vybės nurodymą, turėjo būti sudaryta iš
visokių socialistinių dalykų: mokyklos
turėjo dainuoti socialistines dainas, turė
jo deklamuoti socialistinius eilėraščius ir
šokti socialistinius šokius. O iš kiekvieno
valsčiaus geriausiai pasirodžiusi mokykla
turėjo važiuoti į apskrities centrą — į
Vilkaviškį ir ten su savo programa pasi
rodyti apskrities rinktinių mokyklų šven
tėje.
Šioje šventėje dalyvavo ir Paežerių pra
džios mokykla. Visa programa buvo suda
ryta pagal mokyklų vadovybės reikalavi
mą grynai iš socialistinių dalykų: penkto
jo skyriaus mokinė Padolskytė padekla
mavo Salomėjos Nėries socialistinį eilė
raštį „Pavasaris“, mokyklos mokinių cho
ras padainavo socialistinę dainą „Pempei,
pempei“ ir pašoko socialistinį šokį „Kal
velis“. Publika programos dalyvius paly
dėjo gausiomis katutėmis.
Konkursą laimėjo Pilviškių žydų mo
kykla. Laimėjo ne dėl to, kad būtų geriau
siai išpildžiusi programą, bet dėl to, kad
socialistines dainas dainavo ne lietuviš
kai, bet rusiškai.
Artinosi vadinamieji rinkimai į demo
kratiškiausią liaudies seimą. Paežerių
apylinkei sudarė rinkimų komisiją, o mo
kykloje turėjo įvykti pati rinkimų kome
dija. Ir tada prasidėjo kompartijos ir vi
sokių kitų pareigūnų važinėjimai ir rinki
minės būstinės tikrinimai. Mitingai buvo
begaliniai. Ir vis įrodinėta, kad mums rei
kia rinkti liaudies seimą: patį geriausią,
patį demokratiškiausią.
Pagaliau, rinkimų išvakarėse, atvažia
vo du raudonosios armijos politrukai, vis
ką apžiūrėjo, patikrino ir pamiškėje pa
statė sunkvežimį su kulkosvaidžiais ir
sargyba. Mat, rinkimai, jų tvirtinimu, tu
ri būti laisvi ir niekieno netrukdomi.
Į liaudies seimą turėjo išrinkti vieną

atstovę. Viena buvo ir kandidatė. Ji buvo
geriausia iš geriausių, kaip tikrino kom
partijos atsiųstieji atstovai į čia šaukia
muosius mitingus: ji buvo plačiai žinoma
Vilkaviškio miesto prostitutė, kuri pasku
tiniu laiku gyveno su cigarečių fabriko
Bravol savininku žydeliu.
Paskirtąją rinkimų dieną gana anksti
susirinko liaudies seimo rinkimų komisi
ja. Laukia rinkėjų, o jų vienas kitas tepa
sirodo. Laukia ir kai kas nervinasi.
Pagaliau rinkimų komisija gavo tele
gramą, kad visus repatrijantus reikia iš
rinkimų sąrašų išbraukti. Mat, tuo laiku,
pagal Stalino-Hitlerio susitarimą, kai kas
galėjo repatrijuoti į Vokietiją. Tokių repatrijantų buvo kelios šeimos ir Paežerių
apylinkėje.
Komisija, aišku, nežinojo, kas repatri
juos, o kas nė. Tačiau braukė visus, ku
riuos bent kiek įtarė, kad gali neateiti
balsuoti. O jei pasitaikė ,kad išbrauktasis
atėjo balsuoti, tai jo vieton kitą atžymė
jo. O kai į pabaigą balsavimo pasirodė,
kad balsavo labai mažas skaičius, komisi
ja pasikvietė porą raudonųjų simpatikų,
davė jiems sąrašą, balsavimo korteles ir
atsarginę balsams dėti dėželę. Išsiuntė
juos balsų rinkti.
Kažin, ar buvo praėjęs pusvalandis,
kai balsų rinkėjai sugrįžo atgal į rinkimų
būstinę. Visi buvo jau pabalsavę. Vėliau
paaiškėjo, kad jie nuėjo už Miliausko
kluono, sudėjo balsuotojų korteles į dėže
lę ir, atėję į rinkimų būstinę, atžymėjo
kur reikia sąrašuose. Šitaip paežeriečiai
rinko liaudies seimą.
Kai Sovietai pagrobė iš Rumunijos Be
sarabiją 1940 metais, tai paskelbė ir ten
rinkimus į liaudies seimą. Aišku, komu
nistų partija rinkimus laimėjo: už ją bal
savo, pagal Sovietų duomenis, 93 proc. vi
sų krašto žmonių. Aš tada nenorėjau tikė
ti. kad ten tiek daug žmonių balsavo už
komunistus. Tačiau, kai pamačiau, kaip
sovietai čia pravedė rinkimus į liaudies
seimą ir už komunistų partiją balsavo 96
proc., tikiu, kad ne tik Besarabijoje, ne
tik Lietuvoje, bet visuos Sovietų okupuotuos kraštuos komunistų partija gali su
rinkti dar didesnį procentą balsų.
Kai karui prasidėjus sugrįžau į mokyk
lą. radau visus raudonųjų padlaižių ir tė
vulio Stalino paveikslus sudraskytus ir
sutremptus. Tik viena Stalino akis buvo
iš paveikslo išplėšta ir didele surūdijusia
vinimi prie sienos prikalta. Apačioj buvo
toks parašas: „Tegul mato tėvulis, kaip
mes jį mylime“.
Man atrodo, kažin, ar Dr. Vinco Kudir
kos dvasią pasiseks kam nors išplėšti iš
Paežerių.

(Pabaiga)
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Nuo pat Rajono įsteigimo, kiekvienais metais buvo ruošiamos
stovyklos. J.ų pagrindinis tikslas buvo suburti tiek skautišką, tiek
neskautaujantį jaunimą į vieną šeimą, duoti jam progos arčiau
susipažinti, nors trumpą laiką pagyventi skautiška-lietuviška nuo
taika ir apsiginkluoti lietuviška dvasia sekantiems metams.
šios gražios idėjos autorium buvo vienas iš musų Rajono įkūrė
jų a.a. s. K. Vaitkevičius, ir ištisą Rajono 13-kos metų gyvenimą Rno Vadija pasiėmė savo_uždaviniu rūpintis ne tik skautybės, bet ir
lietuvybės išlaikymu musų jaunimo tarpe.
žiūrint į praeitį, džiugu matyti, jog mūsų visuomenė šiuos skautų žygius tinkamai įvertino ir rėmė aukomis ir patarimais.
Per paskutinius kelerius metus ši maloni našta Rajono vado
vams pasidarė truputį sunkoka. Kaip malonu patirti, kad DELS
ateina į pagalba, suruošdama jaunimo savaitę Sodyboje!
šios musų Tryliktosios Stovyklos įspūdžiais norėtume pasidalyti
su „E. Lietuvio“ skaitytojais ir ta pačia proga pateikti šiek tiek
žinių apie Rajono vienetus ir jų vadovus.

Kai išaušęs rytais mato mūsų eilę
Maldai pasiruošus .kūnu ir dvasia, —
Brciškąją meilę, savo žemės meilę,
Gerbdami saliutais, jaučiam širdyse.

ft, tai mūsų rytas! ft. tai mūsų laimė
Būti pasiruošus kūnu ir dvasia!
Ant iškelto stiebo vėlia'va jau skleidžias.
Akyse gi žiba žmogiška rasa...

t

(Kazys Sabalis)

Stovyklavimo dienos
Šiais, kaip ir kiekvienais kitais metais,
liepos 28 d. iš visų Anglijos kampų suva
žiavo būrys linksmai nusiteikusių skautų,
skaučių ir lietuviško jaunimo į mielą ir
gražią Lietuvių Sodybos stovyklavietę.
šeštadienį stovyklautojai nuo ankstyvo
ryto visokiomis susisiekimo priemonėmis
renkasi į Sodybą. Pasiekę ją. žvalgomės it
gėrimės aplinka — dunksančiais miškais,
saulės atokaitoje banguojančiu ir viliojan
čiu ežerėliu, pro medžių viršūnes lyg pa
sakoje išnyrančiais Lietuvių Sodybos rūmais.
Mus su šypsena sutinka Rajono Vadas
s. J. Alkis ir s.v.sl. J. Zaveckas. Jau pa
ruošta vakarienė, pastatytos palapinės.
Kol pasistiprinome, pasitaisėme guolius,
jau ir saulė arti laidos. Vadovai susirenka
posėdžiui. Garsus švilpukas į vėliavos
aikštę sušaukia visus stovyklautojus, čia
išsirikiuoja pilnom uniformom berniukai
ir mergaitės, kurių yra net 60.
Rajono Vadas sveikina ir kviečia į dar
bą, kad mūsų stovykla būtų tikras atsi
gaivinimas ir sustiprinimas skautiškos lie
tuviškos dvasios. Paskui skaitomi Rajono
Vado įsakymai. Sudarytos dvi pastovyk
lės. Skautų pastovyklės viršininkas ps. J.
Rentelis, adjutantas s.v.sl. J. Zaveckas.
ūkio ir mitybos viršininkas s.v.v.sl. A. Ger
džiūnas, stovyklos paruošimo darbams —

s.v.v.sl. J. Maslauskas. Stovyklos viršinin
ko pavaduotojas vietininkas ps. B. Zinkus.
Skaučių pastovyklės viršininkė ps. G.
Zinkienė, pavaduotoja s.v.sl. E. Vencku
tė. adjutante s.v.sl. G. Valterytė.
Pirmosios stovyklavimo dvi dienos pra
ėjo darbo nuotaikoj. Sekmadienio rytą
iki pamaldų sutvarkome virtuvės įrengi
mus. Pamaldas Sodybos koplytėlėje atlai
kė kun. S. Matulis, kuris pamokslo metu
iškėlė mūsų — skautų — prasmę. Skau
tai stengiasi savo šūkį įgyvendinti. Vadovai. nesigailėdami laisvalaikio, rūpinas,
kad tik jaunimas susiburtų į vasaros skau
tų stovyklą, pagyventų savoj aplinkoj,
lietuviškoj dvasioj ir įsigytų skautiško pa
tyrimo.
Po pamaldų pietūs, po pietų vėl darbas,
gražinam stalą, statom vartus, tvertam
tvoras iki vakarienės. Po vakarienės išsi
rikiuojant vėliavos nuleisti. Stovyklos vir
šininkas prašo laikytis drausmės ir dar
naus susiklausymo dirbant ir žaidžiant.
Po įsakymų, maldos. Marijos giesmės ir
Himno, leidžiasi Trispalvė.
Vėliava nuleista, ir jaunieji skuba į ža
liąjį mišką lauželiui malkų. Po pusvalan
džio visi renkasi prie laužo, pasigirsta
Laužas dega... Taip pradedame pirmąjį
laužą, kurį praveda s. J. Alkis. Prie laužo
turėjom iš Amerikos svečią — brolį Zaiis-

ką. Daugiausia visus žavėjo prie laužo
manchesteriečių sesučių dainos. Josios
kas vakarą dainuodavo. Žinoma, neatsili
ko ir kiti.
Pirmadienį keliamės 7 vai. Mankšta,
prausiamės, pakeliama vėliava, inspekci
ja ir darbas. Iškyla stovyklų vartai tauti
niais ornamentais, kryžius, altorėlis, at
naujinamas bendras žvaigždės formos sta
Iss, kurį sesės su broliu Jaru išgražino iš
samanų ir akmenukų Lietuvos herbu,
skautiškais ženklais. Pasipuošia pastovyk
lės, prie kiekvienos palapinės skautiški
ženklai. Visi juda kruta, norėdami baigti
darbą prieš lauželį. Lauželis praeina
linksmoj nuotaikoj, skambant dainoms,
šūkiams, juokams ir reiškiantis pokštams.
Nuskambėjus Ateina naktis, išsiskirstome į palapines poilsiui. Bet negreit dar bu
vo užmigta: ilgai dar girdėti palapinėse
šnabždesys — pasakojami dienos įspū
džiai.
Antradienis išaušo gražus,
saulutė
skaisti. Visi, kaip paprastai po darbo, jau
čias pavargę, bet jau prieš 7 vai. atsikėlę,
apsirengę. Kiti net uniformuoti laukia ry
tinės mankštos, kurią kas rytmetį prave
dė adjutantas s.v.sl. J. Zaveckas.
Vėliau vėliavos pakėlimo apeigos ir pus
ryčiai. Apie apetitą niekas nekalba. Tai
rodo greitai nušienaujamos sumuštinių
lėkštės. Po trumpos maldos abiejose sto
vyklose prasideda darbas. Vyresnieji ro
do savo sugebėjimus, perteikia įsigytąsias
žinias. Žymi stovyklautojų dalis išlaiko
egzaminus į aukštesnį patyrimo laipsnį, o
kiti pasiruošia duoti įžodį.
Trečiadienio rytas pradedamas, kaip ir
kiti. Pamokų metu keturi skautukai kan
didatai buvo paruošti Įžodžiui. Vienas
kandidatas, kuris nemokėjo nė žodžio lie
tuviškai, pamokų metu išmoko lietuviškai
gražiai pasakyti skauto vilkiuko Įžodį.
Po užsiėmimų maudėmės ir pliuškinomės visi, dideli ir maži. Smagu buvo. Įdo
miausia buvo, kai sesės su broliais suruo
šė plaukymo rungtynes su žvake, bulve ir
balionu. Laimėtojai buvo premijuoti. Poi'sio metu bendri sesių ir brolių žaidimai
— virvės traukimas ir kiti.
Ps. J. Rantelis stovyklautojų darbą, žai
dimus ir išgyvenimus nufilmavo.
Lauželis kiekvieną kartą vis ėjo sklan
džiau ir smagiau. Dainos skambėjo nepa
prastai gražiai. Įvairiausi pasirodymai su
keldavo tiek juoko, kad net pilvai skaudė
davo. O sesių Požeraičių dainelės visus
tiesiog žavėdavo. Jos nekalba lietuviškai,
bet dainuoja lietuviškas dainas.
Pasirodo Taukuotas Puodas. Dvi die
nas streikavęs, bijodamas, kad netektų
sunkių darbų bausmė, redaktorius s.v.v.
(Nukelta į 4 psl.)

Skanūs
pusryčiai
gamtoje...

Kairėje
sėdi
anglų
sktn.
J. Booth

RAJONO METINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Tryliktąją skautų stovyklą praleidom
Anglijoje — tremtyje.
Atverčiant naują knygos lapą, vadovus
laukia nauji rūpesčiai, žygiai ir darbai.
Dažnai pašaliečius girdime sakant: ką
tie skautai veikia ir ką nuveikia? Iš tikrų
jų, kiek sąlygos leidžia, veikiama, daro
ma ir toliau bus dirbama. Užverčiant pra
ėjusių metų darbo knygos lapą. man. va
dovaujančiam korespondenciniams viene
tams ir dalyvaujant visuose skautiškuose
subuvimuose, būtų noro trumpai paliesti
jų metinę veiklą.

6. 1962.1.24 — Rajono Vado ir Vietininkijos posėdis Derby.

7. 1962.11.17 — Vasario 16 Neprkl. Šven
tė ir iškilminga sueiga Nottinghame.
8. 1962.IV.28 — Živilės ir Maironio skau
tų d-vių steigimas Manchesteryje.

9. 1962.III.9 — Vietininkijos vadovų su
važiavimas ir posėdis Stoke-on-Trente.

10. 1962.IV. 14 — Seserijos vadovių meti
nis posėdis Derby.
11. 1962.V.6 — Šv. Jurgio šventė ir iš
kilminga sueiga Bradforde.

1. Didelį įspūdį padarė Bradforde švęs
12. 1962.V.12 — Motinos Dienos šventė
toji skautų-čių 10-čio šventė 1961.XI.28. ir paskaitėlė su skautų pasirodymais Not
Tada Rajono Vadas s. J. Alkis po 8 vai. tinghame.
darbo, be poilsio ir dar su mažu vaikučiu
13. 1962.VI.8 — Skiltininkų kursai ir vy
vyko 240 mylių į Bradfordą. Tai pasiryži
mas dirbti skautybei ir lietuvybei, gra čių savaitgalio stovykla Drum Hill.
14. 1962.VI.23 — Šv. Jono lauželis ir Ižo
žus pavyzdys mums.
dis Manchesteryje.
2. Rajono Vadeivė ps. G. Zinkienė. tu
15. 1962.VI.30 — Suki'imo t emtinių mi
rėdama šeimą ir net galinti dėl sveikatos
nusiskųsti, juda dirba kaip skruzdėlėlė, nėjimas su pamaldomis Bradforde.
nepamiršta aplankyti nė vieno vieneto net
16. 1962.VII.9 — Seserijos ir Brolijos
ir toli gyvenančiose kolonijose. Kaip už posėdis Derby.
rašų knygutė’ rodo, jos būta Nottinghame,
17. 1962.VII.28 — Skautų vasaros sto
Bradforde. Manchesteryje. Stoke-on-Tren
te, Wolverhamptone ir kitur ir net po ke vykia.
lis kartus. Tai reikalauja ne tik pasišven
18. Korespondencinės Draugoves d-kas
timo. laiko ir darbo, bet ir išlaidų.
yra pasiuntęs į kolonijas 112 laiškų ir
3. Būdamas pas Vietininką ps. B. Zin- kandidftams į skautus skautiškos medžią
kų. netyčiomis akį užmečiau į Vietininki gos pasiruošti skautų Įžodžiui. Deja, pa
jos užrašų knygutę, kur iš eilės rašomi pa tenkinamų rezultatų nebuvo.
siųstieji į vienetus ar kolonijas laiškai.
Dabar norintieji gauti skautiškos me
Eilės nr. 371. Grįžtant į namus, piršosi džiagos pasiruošti Įžodžiui, mielai prašo
mintys, kad metai turi 366 dienas. Taigi me kreiptis į betkurį skautų vadovą ar
nebuvo dienos, kad nereikėtų atlikti ge į ps. B. Zinkų (88. Byron St., Derby), ar į
rąjį darbelį. O kur kiti darbai—posėdžiai, s.v.v.sl. J. Maslauską (7. The Crescent,
lankymas kolonijų, skautiški pobūviai? Mayfield. Nr. Ashbourne, Derby's).
O kur draugovės ir skilčių sueigos ir ki
Mielai laukiame naujų įsijungiant į
tas darbas?
skautiškas eiles. Mielai duosime medžia
1961.VIII.9 — Brolijos ir Seserijos po gossėdis Nottinghame dėl metinio skautų
Budėkime!
veiklos darbo plano.
s.v.v.sl. J. Maslauskas
5. 196 l.X. 14 —■ Skautų vyčių posėdis
Korespondencinės Draugovės D-kas
Birminghame.
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STOVYKLAVIMO
si. R. Valteris pradeda darbą. Paskui Tau
kuotas Puodas ėjo normaliai. Taukuotas
Puodas, atrodo, visiems patiko, nes po to
visi norėjo ir stengėsi i tą garsųjį laikraš
tį patekti. Gal vienas kitas ir nenorėda
mas pateko.
Po lauželio vyresniosios sesės išėjo į
mišką Įžodžio duoti. Jų buvo net visa de
šimt. S.v.v.sl. J. Rentelis davė paskautininko Įžodį.
Ketvirtadieni ruoštasi iškylai į Windsoro pilį. Mašinai atėjus, visi sulipom ir su
daina pasileidom kelionėn. Išleido mus s.
J. Alkis ir mūsų gerasis ..Kukas“ s.v.v.sl.
A. Gerdžiūnas, nes jis liko gaminti val
gio. Pasiekėm pilį, stebėjomės jos grožiu,
o daugiausia tais budinčiais kariais. Se
sės įsidrąsinusios net kalbinti pradėjo. At
sakymo negavusios, pačios šalia jų foto
grafavosi.
Pilies dideli kambariai visokiomis bran
genybėmis išpuošti. Didelės salės. Mažieji
iškylautojai žavisi karalienės dukters lė
lių kampeliu.
Grįžom skautiška nuotaika.
Radom
skautų bičiulį kun. Pucę ir 20th St. Au
gustine Derby Draugovės d-ką J. Booth,
kuris žvalgėsi po mūsų stovyklą ir grožė
josi mūsų tvarka. Kun. Pueė grįžo l na
mus, o J. Booth liko su stovyklautojais iki
rytojaus dienos.

DIENOS

palieka brolius, brolis Rimas Kalibatas
duoda vyčio Įžodį.
šeštadienį suorganizuota iškyla į netoli
mą Frensham ežerą. Nežinau, ar sesės bu
vo patenkintos. Broliai labai džiaugėsi,
nes jie vedė sutartiniais skautų ženklais,
o sesės sekė juos. Buvo graži karšta diena.
Pasiekę ežerą, taškėmės vandeny, o dau
giausia jaunesnieji. Kai nusibodo maudy
tis, nutarėm užkąsti ir pasilsėti. Išvargę
ir įdegę, vėl su skautiška daina pasukom
stovyklos link. O sesės, dedamos sutarti
nius ženklus, norėdamos savo sugebėji
mus parodyti, net pačios paklydo. Trys
grįžo į stovyklą gana vėlai.
Vakare, Rajono Vadui susitarus su So
dybos vedėju J. Lūža, buvo leista vyres
niems pasišokti namų salėje. Be to, sesėm
Sodybos srlėje leista paruošti parodėlę.
Parodėlė buvo skoninga ir įdomi.
Sekmadienį suvažiavo į Sodybą daug
skautų tėvų ir šiaip tautiečių į paskutinį
laužą. Antrą valandą svečias kun. Bulai
tis atlaikė pamaldas ir pasakė gražų pa
mokslą. Paskui vyko iškilmės prie vėlia
vos. Stovyklos uždarymo proga padėkos
ir atsisveikinimo žodį taria Rajono Va
das s. J. Alkis. Kalba .ir Nottinghamo
DBLS pirmininkas K. Bivainis.
Toliau nuskamba įsakymai. Ilga eilė se
šių ir brolių, išlaikiusių egzaminus, pakel

Svečiai stovyklos užbaigimo lauže
Penktadienis vyko pagal dienotvarkę.
Po inspekcijos d-kas J. Booth duoda
mūsų skautams paskaitėlę, kaip anglai
skautauja. Po pietų draugininkas Booth
atsisveikina ir išvyksta į Valiją.
Mums besišnekant, atkeliauja Mr. G.W.
Hutchinson — didis lietuvių bičiulis (ap
dovanotas Už nuopelnus ordinu). Jį su
tinka Rajono Vadas s. J. Alkis, Vadeivė
ps. G. Zinkienė, Vietininkas ps. B. Zinkus, ps. J. Rentelis. Stovyklavietėj sužavė
tas grožėjosi Lietuvos herbu, skautiškais
ženklais, stalu ir kita. Atsisveikindamas
linki tęsti skautišką darbą, kol prašvis ry
tojaus diena grįžti į laisvą nepriklausomą
Lietuvą ir sėkmingai stovyklauti Palan
gos pušyne.
Po laužo jaunieji vyksta į palapines po
ilsio, o vadovai lieka posėdžio. Vadovai
planuoja ateities veiklos planą. Kai sesės

įi į vyresniškumo laipsnius. Būrelis sesių
ir brolių duoda Įžodį ir pasipuošia raudo
nu ar geltonu kaklaraiščiu. Pavyzdingiau
sioms ir darbščiausioms sesėms ir bro
liams įteikiamos dovanos. Dėkojama Ren
telienei ir Gurkauskienei.
Po iškilmių susirenkame prie laužo.
šis paskutinis laužas su svečiais praėjo
greit, bet labai nuotaikingai, gražiai ir
sklandžiai. Visų pasirodymai, šūkiai, Tau
kuotas Puodas susilaukia daug plojimų.
Iš lengvo laužas rusena. Tuojau reikės
išsiskirstyti, tarti atsisveikinimo žodį. Nu
skamba paskutinė daina Oi, Lietuva, mo
tinėle. Po dainos rašinėlis „Paskutinis
laužąs rusena“. Laužui baigiantis, stojame
ratu ir supynę rankas tyliai giedame At
eina naktis...
Sudiev, sudiev! Iki kitos vasaros skau
tų stovyklos.
J. M.
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Nauji vienetai Manchesteryje
Neseniai įsikūrusios „Maironio“
ir „Živilės““ draugovės, š.m. bir
želio 23 d. surengė savo įsikūri
mo švenę, į kurią atsilankė dau
gelis skautų-skaučių ir svečių iš
visų Anglijos lietuvių kolonijų.

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA
Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė
1.5.8.
Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv.
iliustracijos).
Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos
šviesoje. 0.9.0.
Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv.
iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove
lės 0.14.8
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L.S.S. Anglijos Vietininkijos
vienetai
1. Maironio Draugovė Manchesteryje.
Draugininkas — s.v.v.sl. A. Jckimavičius.
2 Korespondencinė Žirgų Skiltis Nottinghame. Skiltininkas — psl. J. Oželis.
3. Geležinio Vilko Draugovė Bradforde.
Dr-kas s.v.v.sl J. Puteikis.
4. Atskira Korespondencinė Skiltis.
Vadovauja s.v.v.sl. J. Maslauskas.
5. Vydūno Vardo Vyčių Būrelis.
Vadovauja s.v.v.sl. R. Kalibatas.

Vietininkas — ps. B. Zinkus.
Pavadu'toias — ps. J. Rentelis.
Ūkio Sk. Vedėjas — s.v.v.sl. A. Gerdžiū
nas.
Tarptautinio Skyriaus Vedėjas — s.v.
v.sl. R. Valteris.
Kasininkas — si. Ramūnas Valteris.
Vietininkijoj skautauja apie 50 skautų.

L.S.S. Skaučių Seserijos
Anglijos Rajono vienetai
Bradforde: Šatrijos Raganos Draugovė.
Draugininke—v.sk.psl. I. Tačilauskaitė.
Adjutante — psi. V. Galbuogytė.
Draugovėje veikia Voverų ir Bičių skil
tys. Skiltininkės — psl. V. Galbuogytė
ir v.sk. R. Dičpetrytė.
Danutės jaunesnių skaučių Draugovė.
D-kė — v.sk.kand. psl. B. Jurevičiūtė.
Manchesteryje: Živilės mišri skaučių ir
jaunesnių skaučių Draugovė.
D-kė — v.sk.s1. E. Venckutė. Adjutante
— v.sk.ps’. I. Šnelytė.
Drrmoovėie veikia Žibučiu Skiltis.
Skiltininkė — v.sk.psl. I. šnelytė.
. Raudonas“ Būrelis — vadovauja v.sk.
K. Šnelytė.
Nottinghame: Bičių Skiltis.
Skiltininkė — v.sk.psl. E. Zaveckienė.
Slcke-on-Trente: Kregždžių Skiltis.
Skiltininkė -— v.sk.psl. B. Rentelytė.
Woiverhamptr.ne: Saulutės Skiltis.
Skiltininkė— v.sk.psl. K. Kaminskaitė.
Korespondcncinei Stirnų Skilčiai vado
vauja ps. G. Zinkienė.

Vadija: Anglijos Rajono Vadeivė — ps.
G. Zinkienė.
Pavaduotoja — v.sk.si. G. Valterytė.
Jaunesnių skaučių reikalų vedėja —
v.sk.psl. I. Tačilauskaitė.
Vadijos narė — v.sk.v.sl. D. SadūnaitėSealey.
Rajone skautauja 60 skaučių ir vadovių.
STOVYKLOS PINIGINĖ APYSKAITA

Pajamos
1. Stovyklautojų mokestis
111.10.0
2. DBLS aukų lapais
65.0.0
3. D.B. B-nės Krašto Valdyba
20.0.0
4. Rajono aukų lapais
40.8.6
5. Per pamaldas Sodyboje
9.14.6
6. Londono Šv. Kazimiero parapija 8.4.0
7. Londono M.D. „Dainava“
6.0.0
8. Pavieniai aukotojai
12.5.0
Viso pajamų 273.2.0
Išlaidos
1. Stovyklautojų maistas
142.10.0
2. Palapinės
20.6.2
3. Apmokėta kelionė
26.13.6
4. Stov. reprezentacijai
13.14.10
5. Kambarys Sodyboje
5.0.0
6. Smulkios išlaidos
12.18.114
Viso išlaidų 221.3.54
Likutis 51.18.64
Stovyklavo 60 asmenų. Pilnai sumokėjo
mokestį 44, dalinai 2. Atleisti nuo mokes
čio 14.

Šių naujų vienetų įsteigimo
nuopelnas tenka s.v.v.sl. A. Jaki
mavičiui ir v.s.v.sl. E. Vencku
RAJONO AUKŲ LAPAIS SURINKTA
tei. Tik, deja, sesė Venckutė ne
10.5.0
trukus išvyksta į JAV ir Rajo 1. LAS Londono Sk.
2.
Manchesteryje
(rinko
A.
Jakima

nas vėl neteks geros ir energin
vičius)
7.3.0
gos vadovės.
3. DBLS Rochdale Sk.
3.11.6
1.6.0
Nežiūrint to, „Živilės“ d-vė lie 4. Coventry (rinko B. Jagminaitė)
ka stipriose v.s.v.sl. I. šnelytės 5. Wolverhamptone (G. Narbutaitė) 3.5.0
2.10.0
rankose. Rajonas linki naujai 6. W-tone (K. Kaminskaitė)
4.0.0
vadovei sėkmės jos skautiškame 7. S.o.T. (Rentelienė)
darbe.
8. Bradforde (J. Tačilauskaitė)
4.8.0
9. Bradforde (A. Galbuogienė)
4.8.0
Nuotraukoje: Raj. Vadas už
riša kaklaraištį mažam vilkiu
ATSKIRAI AUKOJO
kui vienetų Įžcdžio metu. J.A, 1. Min. B.K. Balutis
5.0.0
2. Prel. J. Gutauskas
1.0.0
3. H.M. Sunshine
3.0.0
4. A, Petrauskas
2.0.0
5. Ponia X
1.0.0
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0 6. S. Juozelskienė
0.5.0
Krupavičius— Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje. 2.11.0
JAMBORĖS FONDUI AUKOJO
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga 1. J. Žiedas
1.0.0
lei.. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino
Kal
Stovyklautojų vardu širdingai dėkoju
ne. 0.15.0
visoms organizacijoms ir aukotojams už
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 tokias gausias aukas, kurios buvo labai
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 didelė parama stovyklai ir Rajonui.
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6
Taip pat dėkoju Sodybos Vedėjui J. LūAndriukaitytė — Jaunai
Inteligen žai už gražų bendradarbiavimą stovyklos
tei. 0.9.6
metu. Z. Jurui už parūpinimą transporto
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
palapinėms, visiems aukų rinkėjams ir
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 svečiams, kurie atsilankė į stovyklos už
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, baigimo laužą bei iškilmes.
s. J. Alkis
49, Thornton Ave, London, W. 4.
RAJONO VADAS

Lietuvaitės prie stovyklinio stalo

STOVYKLOS
„OFICIOZAS”
IŠTRAUKOS IŠ
TAUKUOTO PUODO
Šio Stovyklos dienraščio pagrindiniai sės stipresnės, bet todėl, kad jos sun
tikslai yra ginti eilinio stovyklautojo tei kesnės.
ses (jei tokios yra), praskaidrinti stovyk Ketvirtadienis
lautojų nuotaiką ir duoti tikslių ir netiks
Anksti iš ryto visi stovyklautojai išvy
lių žinių iš stovyklinio gyvenimo.
ko aplankyti Windsoro pilies. Stovyklos
ssugoti ir pietų virti jie paliko Rajono
Sekmadienis
Vadą ir abu virėjus.
Pusę dienos patinginiavę, jie pradėjo
Iš pat stovyklos pradžios visi broliai ir ruošti pietus. Bet visoms sesėms išvykus,
sesės šoko į darbą stovyklos aptvarkyti ir nebuvo tam tikros atmosferos ir įkvėpi
papuošti. Skautų pastovyklės darbo kuo mo. Brolis Algis, apie vieną jų užsisvajo
pa, vadovaujama brolio Juozo su ūsais, jęs, supylė visą maišą cukraus į ugnį...
Sesės Irena. Kristina. Ona ir Rasa išky
taip azartiškai dirbo, kad tuoj pabaigė ne los metu labai įsimylėjo vieną pilies sar
tik savo, bet ir sesių sunkiuosius darbus gybinių. Jos bandė prie jo iš arčiau prisi
ir pradėjo ruošti savo jaunesniuosius bro taikyti ir nusifotografuoti, bet karys, bū
lius egzaminams. Tuo tarpu sesės, netu damas labai nedrąsus prie mergaičių, nuo
rėdamos ką veikti, rateliu sutūpusios sto jų pabėgo...
Rytą besirengiant br. Juozas su ūsais
vyklos aikštės vidury, atliko visus egzami
pastebėjo, kad jo kelnės buvo žymiai sunūs ir su pasididžiavimu pranešė apie tai mažėjusios. „Tai grynas oras ir stovyklos
Rajono Vadui, bet tas atkirto: nesididžiuo maistas“, tarė jis sau. Tuo tarpu br. Liu
kit, tai buvo mūsų brolių nuopelnas...
das, užsimovęs 52 inčių platumo kelnes,
nusigando, manydamas, jog per naktį la
bai sumenkėjo. Kitoje palapinėje br. Al
Pirmadienis
gis šaukė: „Batai nebetinka“. Pažiūrėjęs
iš arčiau pastebėjo, kad abu buvo vienos
Sauerveinas yra parašęs, kad „Lietu kojos. Visiems atsikėlus paaiškėjo, kad tai
viais esame mes gimę, lietuviais norime galėtų būti tik sesių darbas. Nutarta atsi
ir- būt“, bet sesės davė pagrindą naujam lyginti.
pasakymui: „Beždžione esame mes gimę,
beždžionėm norime ir būt“, nes šiandien, Penktadienis
kur tik bežiūri, matai jas išsikarsčiusias
Visi stovyklautojai gavo po porciją viš
po medžius. Gal jos tik nuobodžiauja, bet
Taukuoto puodo redakcijai atrodo, kad tos. Virėjai paaiškino, kad, nors ir mėsa,
vis tiek galima valgyti. Mat, tarp vištos ir
tai pirmas bezdžioniškumo požymis.
silkės daug skirtumo nėra — abi valgo
sliekus.
Br. Jonas, vištienoj radęs plauką, ilgai
Antradienis
į jį žiūrėjo ir tarė: „Bet tas Zinkus vis
Sesės sudarė skaučių darbų parodėlę tiek geras — tiek maža plaukų teturi ir
Sodyboje. Ten buvo ir skautiškų mazgų vis tiek po vieną prie pietų išdalija“.
Po smarkaus lietaus šeštadienio rytą
pavyzdžiai. Išdidžiai jos pasikvietė vyrės
niuosius brolius tos parodėlės apžiūrėti. sesės, baloj išsimiegojusios, pastebėjo,
Brolis Algis, žymus astronomas ir mazgų kad joms trūksta visokių mažų menknie
ekspertas, pasipiktinęs tarė: „Pririšo ne kių, o brolis Viršininkas net perdaug jų
mazgų, bet šunmazgių“ — ir nusispiovė... turėjo. Mat, nakties metu broliai savo gar
bę atgavo...
Jaro patrauklumas krito.
Po pusryčių stovyklautojai suruošė iš
Pusryčių metu buvo pastebėta, kad se kylą į netolimą ežerą. Nors oras ir buvo
sių viršininkei mergaitės patarnauja, o puikus, daug savanorių plaukyti neatsira
Raj. Vadui ne.
do. Vis dėlto sesė Rasa nutarė pabraidyti.
Vėliau mūsų korespondentas jį rado Bet kad kojos nesušlaptų, į vandenį įšoko
žiūrint veidrodin ir murmant: „Ale, bro su batais ir kojinėm.
lau, žilsti“!..
Savaitės bėgyje buvo suruoštos kelios
šokių valandos vyresniems stovyklauto
jams. Šokant „Tvvistą“, br. Juozui taip
Trečiadienis
kojos susipainiojo, kad sekantį rytą jam
Vandens sporto šventės metu viskas buvo didžiausių sunkumų kelnes užsimau
ėjo beveik pagal planą. Plaukėm su ba ti, ir net sesės Irenos guminiai kaulai bu
lionais. žvakėm ir net bulves įsikandę. vo geraisiais mazgais susiraišioję.
Tik kai kurios sesės bijojo sušlapti. Ilgai
broliai ragino jas. tiek geruoju, tiek jėga, Taukuoto Puodo linkėjimai
eiti paplaukyti. Bet tiktai Beta įsitikino
Br. Kalibatui: Praleisti nors vienas
(gal ir ne visiškai savanoriškai), kad tik atostogas Stovykloje. Sesei Venckutei, iš
rai baseine labai smagu.
vykstančiai į JAV: Nors sapnuose mus
Einant rungtynėms į galą sesių tiek su prisiminti. Br. Juozui su ūsais: Mažiau
mažėjo, kad Rajono Vadeivė nutarė eiti į tinginiauti, o daugiau dirbti. Broliui Renpagalbą ir pati į vandenį įšoko. Kai ji ga teliui: Daugiau valgyti. Virėjui Algiui:
lų gale išlipo, žiūrovai pastebėjo, kad ba Išmokti šokti „Twistą“. Rajono Vietinin
seine vandens kiekis buvo žymiai suma kui: Kitais metais stovykloje pasiimti aiš
žėjęs. Matyt, sesė Gilma buvo labai iš kias pareigas. Rajono Vadeivei: Leisti
troškusi.
vietininkui auginti barzdą, nes šiaip ar
Po pietų br. Bronius pravedė bendrus taip jau senas. Rajono Vadą: Sveikinam
žaidimus, kurių įdomiausias buvo virvės atsivežusi šeimą, bet patariam kitais me
traukimas. Sesėms pasisekė brolius net tais atsivežti ir žmoną. Namų Bendrovei:
du kartus per sieną pertraukti. Broliai Linkime parduoti namus ir pastatyti
paaiškino, jog tai įvyko ne todėl, kad se skautams baraką Sodybos miške.
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Tolimoji

Australija

XXII PERSEK. BAŽNYČIOS KONGRESAS
RAŠO KUN. BRONIUS LIUBINAS

LIETUVIŠKOS DAINOS SKAMBA PER AUSTRALIJOS RADIJĄ
Adelaidės, Pietų Australijos sostinės, lie
tuvių kolonija yra ne tik iš pačių veik
liausiųjų Australijos lietuvių kolonijų,
bet turi ir žmonių, išplaukusių į plačiuo
sius vandenis. Prieš kelias savaites Pietų
Australijos Valstybinis Radiofonas prane
šė: „Solistė Genė Vasiliauskienė lietuvišs kai dainuoja per radiją rugsėjo 14 d., 3
į vai. p.p.“ Nuo atvažiavimo iš Londono tai
Ibuvo pirmasis kartas, kai per Australijos
radiją pasigirdo lietuviškos dainos. Tą
•pusvalandi po lietuviškos muzikos melo-; dijų solistė G. Vasiliauskienė puikiai ir
švelniai skambančiu lyriniu sopranu iš
pildė lietuvių kompozitorių kūrinius:
I Šimkaus lopšinę „Miegok", Gailevičiaus
„Verki, mergele" ir Kuprevičiaus „Vosilkėlę“. Akompanavo australas pianistas
Jessie Van Dicks.
Ši Adelaidės žinomoji solistė su daino
mis dažnai aplanko įvairias Australijos
lietuvių kolonijas, o pačioje Adelaidėje
nepraeina žymesnio minėjimo be jos dai
nų. Pagal sutartį su Australijos radiofo
nu lietuviškai per radiją dainuoja kas tre
čias mėnuo, išpildydama ar liaudies dai
nas, ar lietuvių kompozitorių kūrinius, o
su operų arijomis itališkai, prancūziškai,
vokiškai ir angliškai pasirodo dar daž
niau. Daug kartų yra dainavusi ir įvai
riuose australų labdarybės ruošiamuose
toncertuose, ligoninėse, mokyklose. Tad
mūsų kolonijai yra garbė turėti tokią žy
mią meninę pajėgą, neatsisakančią bet
kur talkininkauti, savo švelniai ir galin
gai skambančiomis dainomis garsinančią
Lietuvos vardą toje tolimoje Australijoje!

RAŠO KUN. P. DAUKNYS

Kat. Centro rūmuose. Didelėje kolonijoje,
kur veikia net dvi savaitgalinės mokyk
los. jau net ir iš jaunojo lietuviškojo at
žalyno iškyla gabūs vaikai, naujieji talen
tai. Tereikia tik sudaryti progą jiems pa
sireikšti. suieškoti, suburti ir nepalikti be
darbo kolonijos kultūriniame bare, šiuo
metu jau sudaryta plati Talentų Vakaro
rengimo komisija iš paties jaunimo ir vy
resniųjų. Tą komisiją sudaro: abiturientė
Violeta Vasiliauskaitė, studentė Jūra
Martinkutė, tarnautoja Liucija Valčiukai-

(Atkelta iš 2 psl.)
tenkama kilminės bendruomeninės sanda
ros, netenkama tautinio būdo ir apskritai
persimetama į to krašto, kuriame apsi
gyventa, kultūrą, bendruomeninę sanda
rą ir tautinį būdą. Asimiliacija būna baig
ta, kai nebėra jau likusių pastebimų pėd
sakų, kurie išskiria naujuosius imigran
tus nuo to krašto, į kurį jie yra įvažiavę,
gyventojų ir kai imigrantai sutapatina sa
ve su naujuoju kraštu ir laiko save eili
niais savo naujosios tėvynės nariais.
Aš pati sutinku su daugelio socialinio
gyvenimo tyrinėtojų nustatytuoju asimi
liacijos aptarimu. Kai imigrantai užmirš
ta savo kalbą, pakeičia savo religiją, ne
besinaudoja savo tautosaka, kitaip ima
švęsti šventes, pakeičia savo šeimos tradi
eijas, kitaip ima galvoti ir jausti, kitaip
pradeda vaikus mokyti, senąsias verty
bes iškeičia j naujas ir taip toliau, tai jau
aišku, kad jie asimiliuojasi. Tačiau norė
čiau pabrėžti vieną dalyką: imigrantai dar
nėra galutinai asimiliavęsi, kol jie dar nė
ra galutinai nutraukę jausminio ryšio su
praeitimi ir nesusieję savęs vien tik su da
bartimi. Mano akimis žiūrint, imigrantas
. gali netekti visko, kas būdinga jo tėvyn
ainiams, net ir savo pavardės, tačiau kol
jis dar turi kokio nors jausminio prierai
šumo prie savo praeities, kol jis dar būna
pajėgus pajusti kažkokį išskirtinį akstiną,
primenantį jam jo kilmę, tol jis dar nėra
galutinai asimiliavęsis.
Kasdieniniame
gyvenime toks imigrantas gali sąmonin
gai nejausti savo kilmės, gali net sieti sa
ve su naujuoju kraštu ir laikyti eiliniu pi
liečiu. kaip ir visi kiti. Tačiau jei jis su
siduria su kuo nors, kas jam primena pra
eitį. kaip, pavyzdžiui, su daina, liaudies
muzika, išgirsta pasikalbėjimą savo gim
tąja kalba, užmato meno dalyką, užtinka
kokią pastabą laikraštyje ir taip toliau ir
tada pajėgia išgyventi tam tikrą priklau
somybės jausmą, kuris gali būti išreiškia
mas posakiais: „Tai mano“ arba „Tai pri
klauso mums", tai jis dar nėra visiškai
asimiliavęsis ir dėl to dar ne visiškai žu
vęs savo kilmės kraštui.
Kita vertus, imigrantas gali gyventi pa
gal visas tradicijas ir būti išlaikęs visas
žymes, kurios bešališkai žiūrint turėtų
versti laikyti jį nesusiasimiliavusiu, ta
čiau savo jausmais jis gali būti jau visiš
kai išsiskyręs su visu kultūriniu paveldė
jimu. Jis gali gyventi pagal savo atsineš
tinius papročius vien dėl to, kad dar ne
bus įsigijęs naujų. O tuo pat metu jausmų
požiūriu jis gali būti visiškai abejingas sa
vo praeičiai ir savo atsineštinei kultūrai,
o buvusioji tėvynė gali nebeturėti jam jo
kios prasmės. Toks imigrantas jau yra žu
vęs savo tėvynei, asimiliavęsis, pasakytumėm, savo širdyje, nors iš šalies žiūrint ir
nebūtų dar asimiliavęsis.
Trumpai tariant, mano nuomone, neuž
tenka išsaugoti savo tautinę kultūrą, savo
; bendruomenines tradicijas, savo požiūrį į
j gyvenimą ir pasaulėžvalgą, bet reikia dar
taip pat mylėti ir vertinti visa tai, kas
gauta ir paveldėta, jog galėtumėm būti
laikomi nesiasimiliavusiais žmonėmis.
(Tęsinys k. nr.)

JAUNIMO ŠVENTĖ
Tradicinę Adelaidės lietuviškojo jauni
mo pavasario šventę ruošia Sporto klu
bas VYTIS spalio 7 d. Ta šventė pradeda
ma Šv. Mišiom už mūsų jaunimą Šv. Ka
zimiero koplyčioje. Po pietų Lietuvių Na
mų aikštėje vyks Vėliavų pakėlimas ir
rungtynės: jaunių (iki 14 m. amžiaus),
moterų krepšinis ir vyrų krepšinis (kėli
niai po 10 min.). Po rungtynių trumpa
pertrauka ir jaunimo organizacijų kape
liono paskaita ir meninė dalis, kurią iš
pildyt jaunieji ateitininkai ir skautai. Pa
sirodys ir tautinių šokėjų grupė.
JUBILIEJINĖ AUSTRALIJOS RAJONO
SKAUTŲ STOVYKLA
Adelaidės Vilniaus Tuntas jau smar
kiai ruošiasi šiai stovyklai, atlikdamas vi
sus organizacinius darbus. Čia kartu yra
ir Rajono Vadas — energingas ir pilnas
naujų idėjų vyr. skautininkas Vytautas
Neverauskas. Stovykla vyks kalnuose
prie Adelaidės, o stovyklavietės įvairios
dalys pavadinamos Vilniaus apylinkių
vardais. Jubiliejinė stovykla Australijos
vidurvasario metu — sausio 2 d. ir tęsis
10 dienų. Atskirais laužais ir pašnekesiais
bus paminėta 44 metų sukaktis nuo Lietu
vos Skautų įsteigimo Vilniuje, Kražių
skerdynės ir Maironio 100 m. gimimo su
kaktis. Jau suprojektuotas ir Stovyklos
altorius Gedimino Stulpuose. Jubiliejinė
stovykla vyks Vilniaus ženkle.
Pačioje Adelaidėje Vilniaus Tuntas su
eigas daro kiekvieno mėnesio antrąjį sek
madienį. Rugpiūčio 25 d. Skautų tėvų ko
mitetas Lietuvių Namuose ruošia skautų
balių „Po laumės juosta", kad būtų pa
remta Jubiliejinė stovykla.

TALENTŲ VAKARAS
Šiais metais Adelaidės moksleiviai ir
studentai ateitininkai ruošia JAUNIMO
TALENTŲ VAKARĄ lapkričio 10 d. Liet.

Jaunimo nutautimas

amžiaus po 4/-. Tai tikrai pigus stovykla
vimas ir ideali proga praleisti savaitgalį
grynai lietuviškoje aplinkoje.

VIETINĖ INFORMACIJA
Adelaidės Šv. Kazimiero parapija jau
Sclistė Genė Stanaitytė-Vasiliauskienė,
dešimti metai leidžia savaitinį informaci
nį biuletenį „šventadienio Balsą“. Spaus
lyriniu sopranu dainuojanti per
dinama po 500 egz., ir jį gauna kiekviena
Australijos radiją
kolonijos šeima. Kolonijos gyvenime tai
niekuo nepamainoma vietinė informacija
tė, mokytoja
Viktorija
Valčiukaitė. apie ruošiamus įvairius minėjimus, paren
abiturientas Alfredas Vasiliauskas, buhal gimus, išvykas, žodžiu, greita susižinoji
terijos studentas Romas Jablonskis, medi mo priemonė.
cinos studentas Antanas Stepanas, kuris
yra ir Australijos Lietuvių Studentų Są PRIEŠ KOMUNIZMĄ!
Adelaidėje neseniai sudarytas Komuniz
jungos Adelaidės skyriaus ir Centro Val
dybos pirmininkas; o iš vyresniųjų — so mo Ekspansijos Liudininkų Balso Tarp
listė Genė Vasi.iauskienė, jaunųjų ateiti tautinis Komitetas, kuris rugsėjo 5 d. Ade
ninkų globėja Agota Stepanienė, Šv. Ka laidės rotušėje organizuoja viešą mitingą,
zimiero savaitgalinės mokyklos vedėja į tą komitetą įeina nemaža ir lietuvių.
Elena Varnienė, chemikas Vytautas Janu Mitingui pirmininkaus Australijos parla
lis ir Vytautas Vosylius, abu pastari Kat. mento atstovas Mr. R. Millhouse. Po mi
Tarybos kultūros reikalams ir parengi nutę kalbės daug liudininkų, perėjusių
mams vadovai. Nežiūrint tai, kad kiekvie komunistų kalėjimus, o pagrindiniais kai
nas komisijos narių turi daug savų darbų bėtojais bus Ignas Taunys, LASo vietinin
ar egzaminų, kai pakviečiau, nė vienas kas Australijoje, ir lenkas karininkas.
neatsisakė naujo darbo! Tame Talentų Naujieji Australijos piliečiai ruošia aiš
Vakare Adelaidės lietuviškasis jaunimas kius reikalavimus Federalinei valdžiai,
pasireikš su tautiniais šokiais, deklamaci kad būtų uždaryta komunistų partija!
jomis, baletu, dainavimu, grodami įvai
riais muzikos instrumentais, o taip pat ir
su trumpomis prakalbomis jaunieji ora
toriai.
Aukštai dangaus mėlyne virš saulės iš
SAVAITGALIO STOVYKLA
degintos savanos sklendžia erelis išdaigi
Rugsėjo pradžioje Adelaidės valdinės ninkas — „padangių beždžionė“, kaip jį
ir katalikiškos mokyklos turi savaitės vadina Etiopijos gyventojai. „Išdaiginin
atostogas. Tos progos nepaliekame neiš ku“ erelis buvo pavadintas dėl nuostabios
naudoję, nesubūrę lietuviškojo jaunimo. savo skridimo manieros. Šis paukštis
Ateitininkų globėjai rengia savaitgalio skrenda, darydamas didžiulius ratus ir
trijų dienų jaunimo stovyklą prie jūros retkarčiais surikdamas čaižiu, klykiančiu
už 10 mylių nuo Adelaidės. Jau sudaryta garsu. Erelis staiga tarsi sustoja skrisda
smulki programa, kad jaunimui būtų tik mas ir pradeda leistis žemyn, iš visų jėgų
ras atsigaivinimas: įvairūs žaidimai, liau p’asnodamas sparnais. Susidaro įspūdis,
dies dainos, sportas, gimnastika, rungty kad vienas sparnas lūžęs, ir paukštis ne
nės, o vakarais — laužai ir pasirodymai begali išsilaikyti ore. Girdėti stiprus pla
prie jo. Vienintelis stovyklos mokestis kimas. Stebint tokį skriejimą, nenoromis
yra tik mokestis už nakvynę: nuo 7 m. iki tenka šį erelį palyginti su fokusininku,
14 m. amžiaus po 2/6 už naktį, o per 14 m. juokinančiu žiūrovus. Tai nepaprastas

(Tęsinys iš pr. nr.)
KRIKŠČIONYBĖ YRA VIS DĖLTO
GERESNIOJI REVOLIUCIJA

Tokia tema pabaigos paskaitą laikė
tarptautinių krikščioniškųjų profesinių
sąjungų generalinis sekretorius A. Vanistendael iš Briuselio. Jis atkreipė dėmesį į
krikščioniškais save laikančiųjų Vakarų
materialinį turtingumą ir praktiškojo ma
terializmo skelbimą. Komunistai yra pasi
ruošę daugiau aukotis prieš Dievą, negu
krikščionys už Dievą. Pasaulyje yra apie
500 milijonų krikščionių, t.y. kas trečias
žmogus yra krikščionis, bet kur yra tie,
kurie turėjo atnaujinti žemę? Silpnumas
glūdi tame, kad krikščionys praktiškai
yra virtę bailiais materialistais. Visko no
rimą atsiekti tik medžiaginiais laimėji
mais ir užmirštama, kad niekas iš nieko
veda tik į nieką. Išganytojas gimė skurde,
bičiuliavosi su vargšais, vargšams skelbė
evangeliją, buvo saviškio išduotas ir pri
kaltas ant kryžiaus. Jo keliais nuėjo apaš
talai ir daug pirmųjų amžių krikščiony
bės kankinių. Jie visi buvo tikrieji revoliucijonieriai, puikiai supratę tikslą ir pa
žinę tikrąsias priemones jam atsiekti.
Aukos ir meilės revoliucija! Tai krikščio
nių uždavinys. Suprantama. Dievo kara
lystei skelbti reikia naudotis visomis mo
derniškiausiomis technikos priemonėmis.
Tačiau vargas tada, kai išrinktieji varg
šai pasidaro godžiais žemės turtuoliais.
Toliau paskaitininkas santraukinej bet la
bai iškalbinga forma peržvelgė visų kon
tinentų dvasinę būseną ir priėjo išvados,
kad padėtis nėra beviltiška, kad krikščio
nybė tebėra iš viso gyva ir patraukli ir
kad ji yra pajėgi užpildyti žmogaus dva
sios tuštumą, t.y. krikščionybė vis tiek
pati geriausioji revoliucija.
REZOLIUCIJOS

Baigiant kongresą, prel. Dr. A. Kindermann perskaitė šitokį tekstą ir gavo visų
susirinkusiųjų pritarimą:
„XII Persekiojamosios Bažnyčios Kongre
sas, kuris įvyko 1962 m. liepos 28-31 die
nomis Koenigsteine/Taunus, Tautų Susi
tikimo namuose, ir kuriame dalyvavo 30
tautų atstovai iš Rytų ir Vakarų, nagrinė
jo temą „Religija ir komunizmas".
Kongresas konstatavo sekančius faktus:
1. Bažnyčios kova yra pastiprėjusi. Atski
ruose kraštuose yra naudojama skirtinga
taktika. Tuo tarpu kai Sovietų Sąjungoje,
o taip pat ir vakarinėje Čekoslovakijos
dalyje naudojamos kiečiausios priemo
nės, kituose kraštuose išorėje švelniau
atrodančiais metodais lygiai taip pat sie
kiama sunaikinti Bažnyčią. Visiškai nepa
kankamas kunigų skaičius dar labiau ma
žinamas, uždarinėjant seminarijas, slopi
nant kunigų prieauglį ir draudžiant eiti
pastoracines pareigas. Ranka rankon eina
religijos mokymo draudimas su bedieviš
kosios propagandos stiprinimu.
2. Nors komunistiniame pasaulyje yra su
sidariusios skirtingos pakraipos, tačiau
galutinis pasaulinio komunizmo tikslas
yra pasilikęs tas pats, būtent, visame pa-

Erelis išdaigininkas
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LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje,
tikro avies kailio
Grynos vilnos medžiagų žaketai
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai, Moteriški
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar
be pamušalo. Didelis pasirinkimas
grynos
vilnos
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai.
šveicariškos
kašmiro
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros ,,Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški
Visas susirašinėjimas vykdomas
............

kainoraščiai.
lietuviškai.
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skridimas, bet kažkoks šokis ore, juokdarystė, vartaliojimasis, žaidimas. Štai ere
lis sklendžia, visiškai nejudindamas spar
nų, staiga krinta žemyn galva, persiverčia. vėl pakyla, vėl leidžiasi, žodžiu, kiek
vieną minutę išdarinėja naujus, netikėtus
triukus. Atrodo, nėra jam jokio reikalo
šitaip elgtis. Tačiau, pasirodo, erelis ieš
ko maisto.
Pamatęs gyvatę arba driežą, erelis išdai
gininkas pamažu nusileidžia žemiau ir
prisitaikęs strėle sminga žemėn. Po kelių
minučių, pakilęs į padangę, savo naguose
jis jau laiko grobį. Be savo mėgstamo
maisto — gyvačių ir driežų, ereliai išdai
gininkai gaudo mažus žvėrelius, peles,
kiškius, taip pat skėrius ir kitus vabz
džius. Ereliai išdaigininkai skraido dau
giausia poromis. Ieškodami maisto, jie be
nuovargio skraido ištisą dieną, o nakvy
nei nutupia į aukštus medžius.

šaulyje performuoti žmones pagal savo
vedamąją mintį ir tokiu būdu išniekinti.
Propagandos ir infiltracijos srovė šiuo me
tu labiausiai puola Pietų Ameriką ir Af
riką.
3. Pastatymas Berlyne mūro sienos yra te
roru valdomos valstybės didžiausia ir bai
siausia prievartinė priemonė. Ji skiria du
pasauliu vieną nuo kito ir milijonams su
daro dar didesnę sielos kančią.
4. Prievartinis kiniečių pabėgėlių grąžini
mas iš Honkongo į Raudonąją Kiniją už
deda laisvajam pasauliui Kaino žymę ir
yra nusikaltimas prieš žmogaus teisių de
klaraciją. Kongresas apgailestauja, kad
dėl tokio elgesio laisvojo pasaulio tvirtini
mas, jog jis saugojąs laisvę ir žmogaus
kilnumą, tampa neįtikinamu.
Kongresas reikalauja:
1. Daryti viską, kad mindžiojamasis žmo
gaus kilnumas būtų visame pasaulyje sau
gojamas ir atnaujinamas.
2. Visi, kurie yra atsakingi už viešosios
nuomonės formavimą, privalo teisingai,
drąsiai ir be paliovos skelbti negailestin
gąją „Tylinčios Bažnyčios“ kovą.
3. Atsižvelgiant į dideles komunistų pas
tangas paversti žmogų vergu, krikščionys
pasaulyje privalo padidinti pastangas pri
pildyti žmoniją evangelijos dvasia asme
niškoje ir socialinėje srityse.
4. Tąja prasme turėtų būti vis labiau lai
komasi Bažnyčios nurodymų „Exul Familia“ enciklikoje, kaip reikia saugoti krikš
čioniškąjį žmogaus paveikslą.
5. Reikia kovoti su laisvajame pasaulyje
paplitusiu praktiškuoju materializmu. Vi
si tikintieji žmonės tesuartėja maldoje ir
aukoje savo tarpe ,kad kaip gryni krikš
čionys pažintų pasaulinės apimties Baž
nyčios problemas ir pagal tą pažinimą
elgtųsi“.

„EXUL FAMILIA“ ENCIKLIKOS
DEŠIMTMETIS
Jam paminėti buvo paskirtas sekmadie
nis, liepos 29 d. Rytą buvo celebruojamos
iškilmingos šv. Mišios rytų apeigomis.
Jas celebravo ukrainiečių vyskupas Kornyljak. Tarp daugelio kitų dvasiškių apei
gose dijakono pareigose dalyvavo lietu
viams artimas ir lietuviškai kalbantis
gudų Sielovados direktorius kun. VI. Salaviejus. 11 vai. iškilmių salėje progai
pritaikytą kalbą pasakė prel. Dr. A. Kindermann. Meniškai akademiją paįvairino
Utrechto choras.

FOLKLORISTINIS VAKARAS
Liepos 30 d. vakaras buvo skirtas tauti
niams pasirodymams. Programas davė lie
tuviai, rumunai, ukrainiečiai ir vengrai.
Rumunų ir ukrainiečių tautų dvasią pa
vaizdavo jų puikiai paruošti chorai, o
vengrai ir lietuviai reprezentavosi tauti
niais šokiais. Sunku būtų tiksliai nusver
ti, kuri tautybė geriausiai pasirodė. Be
to, ir pats pasirodymo tikslas nebuvo varžybinio pobūdžio. Tačiau, iš plojimo spren
džiant, publika buvo palankiausiai nusi
teikusi lietuviams. „Malūno“ metu buvo
plojama beveik be perstojimo. Reikia pri
pažinti, kad Vasario 16 Gimnazijos moks
leiviai pasirodė nepaprastai švariai,
grakščiai ir simpatiškai. Nuskambėjus
paskutiniam muzikos akordui, publika
dar plojo kokią 10 minučių, tačiau šokių
mokytoja E. Tamošaitienė jaunimo į sce
ną daugiau nebeišleido. Mat, visa grupė
riščiomis bėgo į autobusą, kad laiku pa
siektų traukinį, turintį juos nugabenti
Romon į dar iškilmingesnę šventę —
„Exul Familia“ sukakties minėjimą, kur,
kaip tėv. A. Bernatonis palydėdamas iš
važiuojančiuosius sakė, reikės šokti ne
30, o gal net 50 tautų akivaizdoje.

PAMALDOS
Kiekvieną rytą vienas ar kitas vyskupų
kongreso dalyviams celebruodavo šv. Mi
šias, o įvairių tautybių pamokslininkai
sakydavo pamokslus, šeštadienio vakare
(liepos 28 d.) aikštėje prie Dievo Motinos
statulos buvo gražios pamaldos jos gar
bei. Pamokslą sakė kun. Dr. A. Reimann
iš Čekoslovakijos. Kiekviena dalyvaujan
ti tautybė giedojo po Marijos giesmę savo
kalba. Sekmadienio vakare buvo tradici
nė susikaupimo valanda bažnyčioje. Čia
Panašiai kaip ir paukštis sekretorius buvo prisimenami kiekvienos tautos spe
bei kiti gyvatėmis mintą paukščiai, ere cifiniai rūpesčiai, ir kiekvienos tautos da
liai išdaigininkai gaisrų metų savanose lyviai savo kalba sukalbėjo „Tėve mūsų“.
užpuola sprunkančius iš ugnies roplius ir
neretai ištraukia juos iš pačių tirščiausių
LIETUVIAI KONGRESE
dūmų kamuolių.
Visame kongrese ištisai šį kartą lietu
vių nedaug dalyvavo. Net pats Sielovados
direktorius tėv. A. Bernatonis tepasirody
davo tik karts nuo karto, nes tuo pačiu
VALDININKAI IR VIŠTOS
metu turėjo atlikti paskutinius organiza
Valdininkų esti įvairių. Tačiau Kolum cinius parengimus maldininkų kelionei į
bijoje, reikia manyti, egzistuoja vieninte Romą. Pirmosiomis dienomis kongrese
lė valdininkų kategorija, kurių pareiga dalyvavo VLIKo VT nariai Dr. P. Karve
lis ir J. Kairys, taip pat Miuncheno lietu
stebėti, kaip pjaunamos vištos. Joks vals vių kapelionas kun. Dr. J. Aviža. Bene iš
tietis iš visos srities neturi teisės savava tikimiausios kongreso dalyvės buvo frank
liškai papiauti vištos. Taip yra todėl, kad furtiškės mergaitės A. Valaitytė ir I. Jasritis turtinga smaragdų. Kietos brang nušaitytė. Kai pirmadienio vakare scena
akmenio briaunos padeda vištoms sutrin prigužėjo lietuviukų, su pagrindu lietuviš
ti sulestus grūdus, todėl jų skilviuose daž kai kalbantis latvių Sielovados direkto
nai galima surasti ir smaragdų. Dėl to Ko rius pasakė, kad visą laiką lietuvių nebu
lumbijos valstybiniams valdininkams ir vo matyti, o kai reikia pasirodyti, tai iš
reikia sekti, kaip plaunamos vištos.
karto jų pilna salė.
ELI
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EUROPOS LIETUVIS

EUROPOS JAUNIMO

SUVAŽIAVIMAS

Gražus sekmadienio rytas sutraukė ne
mažą londoniškių lietuvių buri į Europos
Jaunimo suvažiavimą Lietuvių Sodyboje.
Suvažiavimas p.adėtas 10 vai. tautinės
vėliavos pakėlimu. Po to Londono Lietu
vių Parapijos klebonas kun. S. Matulis at
laikė pamaldas. 11 vai. DBLS Pirminin
kas inž. J. Vilčinskas trumpa prakalba ati
darė patį suvažiavimą. Sveikinimams pa
sibaigus, Pasiuntinybės Patarėjas V. Ba
ilokas pasakė ilgesnę kalbą apie tautybės
ir pilietybės reikšmę išeivijoje.
Jaunieji suvažiavimo dalyviai, kurių
yra apie 50, suruošė laisvajame pasaulyje
išeinančios lietuvių spaudos parodą. Ją ap
žiūrėjo trip pat ir iš Londono atvykęs
gausus būrys svečių.
Suvažiavimo metu numatoma kelios pa
skaitos ir pranešimai: inž. A. Vilčinsko
apie lietuvius laisvajame pasaulyje. M.
Gorodeckaitės apie jaunimo nutautimą
(ši paskaita spausdinama „Europos Lietu
vyje“), be to, bus pranešimai apie kitose
vietose Įvykusius jaunimo suvažiavimus
ir padėtį Lietuvoje.
PR. IVANAUSKO AUKA

Mūsų didysis ir nuolatinis rėmėjas Pr.
Ivanauskas praleidžia Londono Lietuvių
Namuose atostogas.
Ta proga jis atsiskaitė už porą paskuti
niųjų Nidos Knygų Klubo leidinių — su
mokėjo už juos 5 svarus.
Kadangi Pr. Ivanauskas visuomet mo
ka ir sąmoningai drėbtelėja, tai jo ir šiaip
pastaruoju metu buvo susidarę 3 sv. 8 šil.
permokėjimų.
Su jo žinia dabar jau iš tų permokėji
mų susidariusi 8 svarų 8 šilingų suma pa
skirta papildomiems „Europos Lietuvio“
puslapiams.

COVENTRY

NOTTINGHAMAS

Europos lietuviu kronika

Nr. 35(726). 1962. IX. 4

TAUTOS ŠVENTĖS’MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d., šeštadienį. 6 vai. vak., St.
Margaret's School and Institute Hall,
Walsgrave Rd.. Ball Hill (iš miesto auto
busai 1, 4, 6. 7) DBLS Coventry Skyriaus
Valdyba rengia

SPAUDOS PARODA

Lietuvių spaudą, leidžiamą laisvame pa
šaulyje, galės pamatyti „Adex Exhibi
tion“ parodos lankytojai Olimpia rūmuo
se, Londone, nuo rugsėjo 10 iki 15 dienos.
Lietuvių eksponatai bus išstatyti IFFJ
paviljone kartu su kiti; pavergtųjų Euro
pos tautų spauda.
Paviliono įrengimu rūpinosi Tarptauti
nė Laisvųjų žurnalistų Federacija — In
ternational Federation of Free Journa
lists — kurios nariai yra Rytų Europos
tautų žurnalistai, gyveną Vakaruose; Fe
deracijos pirmininku yra lon Ratiu, ru
munas.
Toje pat parodoje lankytojai pamatys
taip pat didžiąją pasaulio spaudą.

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS-gos Manchesterio Skyriaus Val
dyba rugsėjo 8 d. šeštadienį, 5.30 vai. po
pietų, Manchesterio Lietuvių Socialinio
Klubo patalpose rengia rugsėjo 8-sios —
Tautos šventės .Minėjimą.

Tautos šventės Minėjimą.

Trumpą paskaitą skaitys L. Švalkus. Šo
kiams iki 12 vai. gros Venckaus „Dainos“
kapela, baras ir užkandinė veiks iki 11 v.
Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli
ir arti prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
BALFO PIRMININKAS APLANKĖ
LENKIJOS LIETUVIUS
Balfo pirmininkas kan. Dr. J.B. Kon
čius, apkeliavęs Ispaniją, pabuvojęs Ro

moje ir plačiai išvažinėjęs po Lenkiją
(pirmiau buvo atsakyta viza; ją gavo po
didelių pakartotinių pastangų), kur aplan
kė lietuvius Varšuvoje, Punske ir kitur,
nuvargo ir persišaldė. Atskridęs į Miun
cheną, gydytojų patartas ir jų prižiūri
A.A. JONAS ŽALA, Nottinghamo lietuvis, mas turi ilsėtis. Sveikatai sušlubavus, jis
miręs rugpiūčio 24 d., o kol gyvas — reiš negalėjo vykti, kaip buvo numatęs, į Lon
doną ir dar kartą į Italiją. Sustiprėjęs
kęsis lietuviškoje veikloje.
skris į New Yorką.

Programoje: paskaita, kurią skaitys D.
Banaitis, ir meninė dalis. Po paskaitos ir
meninės dalies bus šokiai Klubo salėje,
PREL. BALKONAS APLANKĖ
grojant lietuviams muzikantams.
MAIRONIO SUKAKTIES MINĖJIMAS
VLIKO VYKD. TARYBĄ
Manchesterio ir apylinkės lietuviai
Rugsėjo 15 d., 6.30 vai., Meadows Com
kviečiami kuo gausiau dalyvauti minė
Prel. Balkūnas, kaip Tautos Fondo pir
munity Centre salėje rengiamas
jime.
mininkas, lydimas kun. Dr. Gronio, VasaTautos Dainiaus Maironio 100 metų
Skyriaus Valdyba
sio 16 Gimnazijos direktoriaus, aplankė
sukakties minėjimas.
Vliko Vykd. Tarybą. Svečius sutiko Vykd.
Programoje: paskaita, kurią skaitys ku Tarybos nariai su kitu personalu.
PADĖKA
nigas Jonas Kuzmickis-Gailius, ir meninė
Čia Tautos Fondo pirmininkas susipa
Mes, žemiau pasirašę, už rugpiūčio 25 dalis, kurią išpildys jaunimas-skautai. Po žino
su Vykd. Tarybos atliekamuoju dar
d. vakare mums suruoštas bendras išleis to bus šokiai, kurių metu linksmins K.
bu.
su
jos užsimojimais ateičiai ir kt.
tuves šiuom viešai ir nuoširdžiai dėkoja Venskaus kapela, veiks baras su užkan
LONDONAS
me:
džiais.
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klu
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Kviečiame visus, senus ir jaunus, iš ar
Rugsėjo 8 d., šeštadienį. 7 vai. vakaro, bo Valdybai už išleistuvių pokylio suorga ti ir toli, padalyvauti!
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu nizavimą, ponioms Pilkauskienei, ŽemaiDBLS Sk. Valdyba
bo (Parapijos salės) patalpose Londono taitienei, Jokūbaitienei ir Songailienei už
SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS JAUNIMAS
puikų vaišių stalo paruošimą ir rūpestin
Lietuvių Choras rengia
TREMTINIŲ KONGRESE ROMOJE
gą
šeimininkavimą,
mieliems
geradariams
Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje Lietuvos Pasiuntinybės Pa už vertingas individualias ir grupines do MANSFIELDAS
Atvykę rugpiūčio 3 d. vakare specialiu
tarėjo V. Balicko žodis. Meninę programą vanas, kalbėtojams už gerus linkėjimus ir
autobusu tiesiai iš savo vasarvietės Alpių
ŠOKIŲ VAKARAS
atliks Londono Lietuvių Choras. Šiame mi visiems mūsų giminėms, bičiuliams, Klu
kalnuose, jie apsistojo pačiam Romos
nėjime muz. V. Mamaitis paskutinį kartą bo nariams ir apylinkės lietuviams, kurie
centre, Via Marsala Saleziečių įstaigoj,
DBLS
Mansfieldo
Skyriaus
Valdyba
rug
prieš išvykdamas į JAV diriguos chorui, savo gausiu dalyvavimu padarė mums at sėjo 8 d., 7 vai. vak., Viktorijos hotelio pa kur veikia Saleziečių universitetas, kuria
kuris šia proga duos koncertą atsisveikin sisveikinimą su Manchesteriu ir Anglija talpose, Nottingham Road, rengia bendrus me profesoriauja kun. Dr. J. Zeliauskas.
nepamirštamu įvykiu.
damas su savo ilgamečiu chorvedžiu.
Visą laiką buvo jo globojami. Pasirodo,
Lietuvių - Ukrainiečių šokius.
J. A. Lėkiai, Marcelinas Kilas,
Londono lietuviškos bendruomenės na
čia rinkosi ir kitų bičiuliškų tautų — če
Elytė Venckutė ir L. J. Venckai
riai kviečiami atsilankyti į minėjimą ir
Gros puikus orkestras. Baras veiks iki kų ir vengrų, taipgi saleziečių globojamas
kartu prašomi prisilaikyti punktualumo.
11.30 vai. Šokiai iki 11.45 vai.
jaunimas.
Praeityje yra buvę atvejų, ksd daugumas
Be to, bus loterija, užkandžiai prie
Laisvalaikiais nuo Kongreso įsipareigo
vėluojasi ir dėl to trukdoma programa.
alaus.
WOLVERHAMPTONAS
jimų Saleziečių jaunimas lankė Amžino
Maloniai kviečiame visus apylinkės lie jo Miesto įžymybes. Vadovavo Direkto
RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Tautos šventės proga rugsėjo 9 d., 11 PAVOJINGAI SERGA A. ADOMAITIS tuvius, taip pat nottinghamiškius gausiai rius kun. St. Petraitis, kurs, išgyvenęs
vai., Lietuvių bažnyčioje bus pamaldos
Royal Hospital Malet palatoje Wolver- atsilankyti ir tuo prisidėti prie mažo Romoje ir Vatikane net 13 metų, puikiai
viską pažįsta. Didesnė grupė tautiniais
už Lietuvą, į kurias laukiami susirenkant hamptone paguldytas Alfonsas Adomai Mansfieldo Skyriaus išsilaikymo.
Mansfieldo Sk. Valdyba
rūbais uniformuoto drausmingo jaunimo
visi tautiečiai.
tis. Jis yra be sąmonės nuo pirmadienio,
visur patraukia praeivio žvilgsnį, lengvai
UŽ GANYTOJĄ KANKINĮ
rugpiūčio 27 d.
susilaukia simpatijos pavergtai Tėvynei.
Ligos priežastis: kraujo išsiliejimas gal
Lietuvoje užgesus arkiv. T. Matulio
Tos dienos vakare surengtame Mai
niui, ir Londono lietuviai įvykį pergyve voje nuo užsisenėjusios chroniškos no HUDDERSFIELDAS
ronio minėjime buvo pavesta išpildyti
no jautriai. Už a.a. arkiv. T. Matulionį Lie sies ligos.
16-sios Vasario ir Saleziečių gimnazijų
TAUTOS ŠVENTĖ
tuvių bažnyčioje rugsėjo mėnesį užprašy
Alfonsas žinomas-Anglijoje kaip dos
jaunimui, kurie, reikia pasakyti, savo už
tos pamaldos: 2 d. sumą už Velionį atlai nus ir veiklus lietuvis, DBLS Skyriaus
Rengiama Tėvų Komiteto iniciatyva
kė kun. J.V. Bulaitis, 8 d., 7.30 va!., bus S. Valdybos ilgametis narys — sekretorius. rugsėjo 15 d., 5 vai. p.p„ St. Patrick salė duotį puikiai atliko. Vasario 16-ji labiau
siai pasirodė tautiniais šokiais, o Salezie
Skopo užprašytos egzekvijos, o 11 d. treti
Wolverhamptono lietuviai liūdi dėl jo je, Fitzwilliam St., Huddersfield.
čių jaunimas su savo orkestrėlio išpildy
ninku užsakytos Mišios.
pavojingos padėties.
D. N.
Programoje: paskaita, kurią skaitys R. mais.
Spalis, ir vietinės lietuviškos mokyklos
Po oficialios ir meninės dalių Instituto
mokiniai pašoks tautinių šokių, kuriems sode įvyko priėmimas. Ir čia Saleziečių
vadovauja Peleckienė.
jaunimas atliko keletą savo orkestrėlio
AR ŽINAI, KĄ DARAI?
Lietuviška muzika, lietuviškas baras ir išpildymų. Dar aplankyta visa eilė garsių
užkandžiai.
Romos vietovių, senovės įžymybių ir me
Kviečiame visus tautiečius ko daugiau no paminklų.
Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų
Koresp.
i; siai dalyvauti šioje šventėje.
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie

ITALIJA

Rengėjai

Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą
ir persiuntimo išlaidas.
Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.
Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes,
siūlome prieš perkant palyginti mūsų kainas su
krautuvių kainomis.
štai keletas pavyzdžių.
Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-,
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11,
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas
mus — 2 svarai 10 šilingų.

Anglijoje gyvenantieji
tautiečiai, kurie nori
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų,
įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių,
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir t.t.
Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
421,
-JHU-

(Z. JURAS)
HACKNEY ROAD, LONDON,
Tel.: SHOreditch 8734
»lw:

E.2

SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS JAUNIMAS
DAINUOJA IR GROJA LIETUVAI

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu rugsėjo 9 d., 15 vai., Derby, St. Ma
ry's sankryžoje).
Kun. Aldonis Putcė

E
ECCLES

l[

£
i

Lietuviškos pamaldos bus rugsėjo 9 d„
12.15 vai.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO

BŪDAS

Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno,
jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2,
ENGLAND
Tel. SHOredich 8734

g

Grynas metinis procentas mokamas 6%
Ii Taupantiems kas savaitę mokama taip
pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo
Į reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:
Z. Juras, 421, Hackney Rd., London,
E.2., England.

i

Tremtinių Kongreso proga Saleziečių
jaunimas buvo užkviestas Vatikano radi
jo lietuviškosios sekcijos vedėjo kun. Dr.
V. Kazlausko įregistruoti ką nors į Lietu
vą. Gal pirmą kartą į Vatikano sodus, kur
yra radijo siųstuvas. įdardėjo tokia dide
lė grupė (apie 30 asmenų) lietuviško,
drausmingai nusiteikusio jaunimo. Nuste
bimas ir pagarba buvo išskaitomi tiek iš
sutiktos Vatikano policijos veidų, tiek iš
pačios radijo technikų laikysenos, kurie,
galima sakyti, nėrėsi iš kailio', kad tik vis
kas gerai išeitų.
Vienas jaunuolių paskaitė jaudinantį
sveikinimą į Lietuvos jaunimą, kitas pa
deklamavo Maironio „Vakaras ant ketu
rių Kantonų ežero“. Sekė pasikalbėjimas
tarp radijo vedėjo ir Saleziečių gimnazi
jos direktoriaus kun. St. Petraičio. Paga
liau orkestras su solistais ar su visu cho
ru išpildė keletą dainų ar šiaip muzikos
dalykėlių.
KAN. J. B. KONČIUS IR KITI
GARBINGI SVEČIAI SALEZIEČIŲ
JAUNIMO TARPE

Tremtinių Kongrese iš žymesnių mūsų
žmonių ir veikėjų dalyvavo ilgametis
BALFo Pirmininkas kan. J. G. Končius,
taipgi prel. J. Balkūnas iš Mespeth (USA),
T. Bernatonis, sielovados direktorius Vo
kietijoje, kun. Dr. V. Gronis, Vasario
16-sios gimnazijos direktorius, Dr. V. Kar
velis. Be to. dar kun. Dr. S. Matulis, MIC,

ir kun. J. Petrošius, Anglijos ir Prancūzi
jos lietuvių sielovados direktoriai, neskai
tant pastoviai Romoje gyvenančiųjų.
Saleziečių jaunimas rado progos aplan
kyti Romos Kunigų Kolegiją ir kartu pa
sveikinti net ir įstaigai nusipelnusius mi
nėtuosius garbingus svečius. Kolegijos
kiemelyje buvo pravesta trumpa, bet sim
patiška akademijėlė, ypač kan. J. B. Kon
čiui pagerbti. Pradėjo įstaigos direkto
rius kun. St. Petraitis, tardamas širdingą
sveikinimo ir padėkos žodį. Sekė trejetas
jaunimo pasirodymų — dainelių su or
kestro palydu, šiltais žodžiais atsakė kan.
Končius, reikšdamas visą savo įvertinimą
šv. kun. Jono Bosko auklėjimo metodams,
iškeldamas lietuvių saleziečių pastangų
prasmę ir svarbą šiuo tautos tragedijos
momentu, drąsindamas ištesėti. Kad pa
drąsinimas nebūtų tik žodžiai, čia pat
įteikė įstaigos direktoriui kun. St. Petrai
čiui dosnią 100 dol. auką saleziečių pastan
goms paremti. Geradario gestą jaunimas
palydėjo džiaugsmo ir padėkos plojimais.
Simpatišką susitikimą užbaigė Kolegi
jos Rektorius prel. L. Tulaba, iškeldamas
Saleziečių įstaigos ir Kunigų Kelegijos
darnų sugyvenimą, vienos kitai simpati
jas ir pagalbą.
Simpatiškas lietuvių, čekų, vengrų ir kitų
tautybių tremties jaunimo subuvimas

Saleziečiai, turėdami savo narių tarpe
visų tautybių atstovų, per juos rūpinasi
ir tų tautybių tremties jaunimu. Romoje
gražiai veikia ukrainiečių vadovaujama
mažoji Seminarija ukrainiečiams, o slo
vakų Saleziečių — slovakams. Saleziečiai
čekai globoja savo tremties jaunimą sto
vyklose. o saleziečiai vengrai dirba su sa
vaisiais net tolimoj Švedijoj. Susirinkus
visoms toms tautybėms Tremtinių Kongresan Romoje ir apsistojus toj pačioj
centrinėj. Via Marsala Saleziečių įstaigoj,
kur ir lietuviškasis jaunimas rado prie
globstį, čia ir įvyko visų tų tautybių trem
ties jaunimo kelių dienų sugyvenimas.
Paskutinę tos atsitiktinės bičiulystės die
ną sutartinai buvo pravestas viešas jau
kus subuvimas, kurio metu lietuviškojo
jaunimo atstovai pašoko „Mikitą“, pagro
jo ir padainavo keletą dalykėlių iš savo
repertuaro. Panašiais pasirodymais atsa
kė čekai, vengrai ir kiti.
Koresp.
DAIL. K. ŠIMONIUI — 75 METAI

(E) Rugpiūčio 25 d. Lietuvoje gyvenan
čiam dail. K. Šimoniui sukako 75 m. am
žiaus. Vertindama dailininko nueitą kury
bos kelią, Vilniaus „Pergalė“ (8 nr.) nuro
dė, kad K. Šimonio paveikslus dažnai
įkvėpdavo lietuvių folkloras, o ankstes
niems jo darbams žurnalas prikišo stiprią
kubizmo įtaką. Esą, jo darbuose juntama
liaudiška fantazija, pasakų įtaka. Pasta
ruoju metu dailininką patraukusi kosmo
so tematika. Sukaktuvininkas dažnai su
sitinkąs su besimokančiu jaunimu ar dir
bančiaisiais, pasakoja apie savo kūrybą.
Yra parašęs atsiminimų knygą „Gyveni
mo nuotrupos“.
Vėl „pažangieji“ atvyko Lietuvon

(E) Rugpiūčio 15 d. į Vilnių atvyko ke
lių JAV „pažangiųjų“ ekskursija —penki
asmenys ir prie jų prisijungė anksčiau at
vykusi Ksavera Karosienė. Jie buvo, kaip
jau įprasta, sutikti su gėlėmis, dalyvavo
spaudos, radijo atstovai. Turistai Lietu
vos nematę jau 50 metų. Po Lietuvą bus
vežiojami apie tris savaites ir, be Vilniaus,
dar lankysis Kaune, Druskininkuose, Klai
pėdoje, Palangoje, Neringoje, aplankys gi
mines. Grįždami vėl „svečiuosis“, turės
sustoti Maskvoje.
TAURAS PAKEITĖ ADRESĄ

TAURAS praneša, kad jo adresas nuo
dabar bus jau šitoks:
TAURAS

(MAIL ORDER & PARCEL SERVICE)
3, ST. DUNSTAN S GARDENS
LONDON, W.3
ENGLAND

PRISIMINKIME PRADŽIOS
MOKYKLĄ
Pirklys pirko 138 metrus dviejų rūšių
medžiagos. Už vienos rūšies metrą mokė
jo po 3 litus, o už kitos — po 5 litus. Iš
viso sumokėjo 540 litų.
Kiek kurios medžiagos metrų jis pirko?
(Atsakymas kitame numeryje).
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