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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Visaliaudinė kontrolė
„Švyturio“ žurnalo Nr. 16 A. Lieponis ra

šo, kaip viskas pasikeitė į gerąją pusę, kai 
buvo įvesta partinė-valstybinė kontrolė.

Štai jo būdingas pavyzdys. Viename Pas
valio rajono kolchoze labai negiliai buvusi 
suarta žemė bulvėms. Tai rūpestingas kont 
rolierius paklampojo suartu lauku ir sugrį
žęs sujudino visus. Vakare jis užėjo pas ko
misijos pirmininką ir su juo apkalbėjo rei
kalą. Paskui susirinko visa komisija, vėl 
aptarė ir nuėjo į kolchozo valdybą. Reikalą 
aptarė kolchozo valdyba ir nutarė, kad 
kontrolės komisija teisybę sako — žemę 
bulvėms reikia arti giliau. Tada buvo pa
imti į nagą mechanizatoriai, jie turėjo ar
ti iš naujo. Už bausmę jiems atskrityta už 
papildomai sunaudotus degalus.

Kai skaitome tokį entuziastišką Liepo- 
nio aprašymą, tai viskas puikiai atrodo. 
Bet kai pradedame galvoti, tai nekas iš
eina. Kur gi buvo agronomas, sakome, kai 
vaikinai pirmą kartą arė tuos laukus? Jis 
turėtų tokius reikalus išmanyti. Ką tada 
veikė brigadininkas ir kolchozo pirminin
kas, kolchozo valdybos nariai ir kiti gau
sūs vadovaujantieji sluoksniai? Jeigu kas 
nors iš jų būtų pasižiūrėję ir pasakę, kaip 
reikia arti, tai darbas būtų iš karto pada
rytas gerai. O dabar — kiek buvo sugaišta 
laiko ne tik iš naujo ariant, bet ir belaks
iant vieniems pas kitus ir beposėdžiaujant! 
Kiek bereikalingai buvo sunaudota energi
jos!

Matyt, kai buvo sudaryta partinės-vals- 
tybinės kontrolės komisija, tai visi ir žiūri 
į ją, kaip į visagalę, iš baimės įtraukę pe
čius.

Poetai išvirto į eiliuotojus
Naujai pradedąs reikštis kritikas Ričar

das Pakalniškis rugsėjo 7 d. „Literatūroje 
ir mene“ išspausdintame straipsnyje dar 
surado porą rašytojų į netikusių kolekciją. 
Tie netikusieji tai Baltakis ir Tilvytis. 
Abu jie, kaip žinoma, yra smarkūs komu
nistai, net ugningi, kaip mums tvirtina 
Pakalniškis. Bet jie visą ugnį jau išeikvo
jo ir dabar nebe poeziją kuria, o vien tik 
eiliuoja. Kas gi su jais atsitiko?

Pakalniškis galvoja, kad tie poetai atito
lo nuo kasdienybės ir pradėjo per daug fi
losofuoti.

O ką gi mes galvojame?
Mums atrodo, kad režimas verčia juos 

trauktis-tolyn nuo realaus gyvenimo. Kas
dienybė yra biauri, ir ją galima pavaiz
duoti tik tokią ir ne kitokią. O kai partija 
verčia rašytojus bjaurioje tikrovėje ieško
ti idealių, teigiamų, už komunizmą kovo
jančių ir dar ugningų žmonių, tai rašyto
jai ir traukiasi tolyn. Jie nepajėgia pavaiz
duoti tai, ko nėra.

Padorūs komsomolcai
Komsomolo organizacija Lietuvoje yra 

jau prisigaudžiusi nemaža sielų. Tiek dar
be, tiek ir bet kur geriau išeina jaunuoliui, 
kuris įstoja į komsomolą. Dėl to kai kurie 
tais praktiškais sumetimais savanoriškai 
stoja. O kiti varyte suvaromi.

Tačiau labai malonu buvo skaityti 
„Komjaunimo tiesoje“ rugsėjo 7 d. išspaus 
dintąjį P. Rukšėno reportažą iš Lazdijų 
rajono. Ten, pasirodo, sovchozo komsomo
lo vadovybė eina ypač teisingu keliu. Savo 
tiesioginį darbą ji atlieka ko pavyzdingiau 
šiai. O komsomolo reikalais pašoka šį ar 
tą daryti tik tada, kai iš aukščiau paliepia
ma. Jei jau liepia, tai reikia daryti, tokia 
jau sovietinė tvarka. O nustojo raginti — 
vėl dirbk savo tiesioginį darbą, tai bus 
daugiau naudos.

Teisinga ir užgirtina pažiūra ir laiky
sena!

Už ką reikia atsidėkoti?
„Komjaunimo tiesos“ rugsėjo 10 d. ve

damajame „Su pergale, draugai!“ ragina
ma skubėti pristatyti valstybei derlių ir 
žiūrėti, kad nė grūdas be reikalo nenuby
rėtų.

Mes tai suprantame. Nors Sov. Sąjunga 
Kanadoje užpirko, o Australijoje nupirko 
ir dar pirks didžiulius kiekius grūdų, bet 
ir Maskvoje ir už Uralo, Kazachstane 
trūksta jau duonos. Dėl to reikia skubėti. 
O kad tas raginimas atrodytų labiau įtiki
mas, tai „Komjaunimo tiesa“ išskaičiuoja, 
kiek pastaraisiais metais padidėjo žemės 
ūkiui skirtų traktorių, kombainų, melžimo 
įrengimų. Vadinas, atsidėkokite už tas 
mašinas. Ar yra už ką dėkoti? Ar tos ma
šinos buvo duotos už dyką?

Norėdami jas įsigyti, kolchozai ir sov- 
chozai ir toliau mokėjo dirbantiesiems 
skurdžius atlyginimus, kad liktų pinigų 
mašinoms. Tai kokia čia laimė, dėl ko rei
kia džiaugtis? Gal dėl to, kad mašinos iš 
viso buvo pagamintos?

P.L.B. S EI M AS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(E) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas Toronte rugpiūčio 30-31 ir rugsėjo 
1 d.d. buvo atidarytas PLB Centro Valdy
bos pirm. dr. J. Sungailos, kuris savo žo
dyje pabrėžė, kad Seimo darbai skiriami 
laisvajam ir pavergtajam lietuviui, visai 
lietuvių tautai. Seimo prezidiuman buvo 
išrinkti: kun. Dr. J. Aviža (Vokietija), J. 
Bačiūnas (Australija), prel. V. Balčiūnas 
(Italija), K. Čibiras (Urugvajus), Z. Do
meika (Venecuela), J. Jasaitis (JAV), 
dr. J. Lukoševičius (Kanada), I. Padvals- 
kis (Argentina), G. Procuta (N. Zelandi
ja), F. Senkus (Anglija). Atstovų buvo 72 
iš 11 kraštų. Seimą žodžiu sveikino VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas, Lietuvos atstovas 
Vašingtone J. Kajeckas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, prel. J. 
Balkūnas, Lietuvos gen. konsulas Toronte 
dr. J. žmuidzinas, Toronto lietuvių ben
druomenės pirm. dr. J. Matulionytė. Dau
gybė sveikinimų buvo atsiųsta raštu.

Dr. J. Sungaila savo pranešime apžvelgė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės laimėji
mus ir pasisekimus nuo pat jos įsikūrimo. 
Kultūros Tarybos pirmininkas prof. dr. J. 
Puzinas apžvelgė kultūrinius bendruome
nės reikalus. S. Barzdukas referavo apie 
organizacinę PLB padėtį, J. Jasaitis — 
apie lėšų telkimą bendruofhenės darbams. 
Apie PLB vaidmenį Lietuvos laisvinimo 
darbe kalbėjo J. Matulionis. V. Vaitiekū
nas padarė pranešimą apie padėtį Lietuvo
je, J. Adamkevičius — apie jaunąją kar
tą ryšium su lietuvybės išlaikymu. Iškil
mingoje akademijoje paskaitą „Lietuvių 
tautos likimas laiko ir istorijos perspekty
voje“ skaitė S. Sužiedėlis.

Įspūdingai praėjo rugpiūčio 31d. litera
tūros ir piano rečitalio vakaras. Programą 
atliko pianistas A. Kuprevičius ir rašyto
jai: Alė Rūta, Jurgis Jankus, Vyt. Alantas, 
Kotryna Grigaitytė-Graudienė, Kazys Bra-

dūnas. Rugsėjo 1 d. Toronto katedroje iš
kilmingas šv. mišias aukojo vysk. V. Briz- 
gys, pamokslą pasakė prel. V. Balčiūnas, 
į lietuvius žodį tarė ir Toronto arkivysk. 
Pocock. Tos dienos popiety geriausioje To
ronto salėje buvo atidaryta rinktinių lie
tuvių dailės darbų paroda. Po to sekė 
Seimo akademija ir koncertas. Prof. S. Su
žiedėlis vaizdingoje paskaitoje atskleidė 
lietuvių tautos likimą praeity ir dabarty. 
Akademijoje centrinei Kanados vyriausy
bei atstovavo senatorius Connelly, Ontario 
provincijos vyriausybei — emigracijos ir 
pilietybės reikalų ministeris Yeremko, o 
Toronto miestui — pats burmistras Sum
merville. Visi jie savo žodžiuose išreiškė 
daug simpatijų lietuviams ir parodė mūsų 
tautinių reikalų supratimo.

Po akademijos toje pačioje salėje vyko 
koncertas, kurio programą atliko pačios 
didžiausios mūsų meno pajėgos tremty: so
listai St. Baras, A. Stempužienė, V. Veri- 
kaitis, L. Šukytė. Jiems akomponavo D. 
Skrinskaitė ir St. Gailevičius. Smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas ir jo sūnus pianistas V. 
M. Vasyliūnas perdavė Br. Budriūno „Rau
dą“ ir K.V. Banaičio „Rapsodiškąją sonatą 
H moli“. Nepaprastai didingai praskam
bėjo finalinis koncerto numeris — St. Šim
kaus kantata „Atsisveikinimas su Tėvyne“. 
Ją atliko Toronto „Varpo“ ir Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos chorai su solistais 
Stempužiene, Verikaičiu, Šukyte. Dirigavo 
St. Gailevičius, akomponavo D. Skrinskai
tė. Akademijos ir koncerto metu didžiulė 
salė buvo pilnutėlė publikos. Trijų Seimo 
dienų programa baigta rugsėjo 1 d. vakarą 
Seimo atstovų, svečių ir torontiečių lietu
vių pobūviu.

PLB Centro Valdyba iš Kanados perkelta 
į JAV, į Clevelandą. Jon išrinkti: St. Barz
dukas, J. Bačiūnas, inž. dr. A. Nasvytis, 
V. Kamantas, A. Mikulskis.

Kalbos ir pasaulio taika

F SeĮilųnioS DIENOS -|

Pasirasius Maskvos sutartį, pasaulyje 
skleidžiama mintis, kad jau prasidėjo di
dysis atoslūgis. Tą mintį lyg ir paremtų 
prez. Kennedžio ir Gromyko kalbos Jungt. 
Tautose. Tačiau ryšium su prez. Kenedžio 
kalba prancūzų „L‘Aurore“ rašo:

„Pasaulio taikos auksinė valanda dar ne
atėjo. Istorija duoda per daug pavyzdžių, 
kurie įspėja mus dėl per didelių iliuzijų. 
Praeityje taip pat jau yra buvę prisakyta 
jausmingų kalbų dėl tarptautinio bendra
darbiavimo. O po jų nebūtinai vyko gied
rios dienos. Mes galėtume tik konstatuoti, 
kad tarptautinis bendradarbiavimas yra 
įtrauktas į darbotvarkę ir kad jis kol kas 
užima šaltojo karo vietą. Trumpai šnekant, 
šito dalyko nereikia pražiopsoti. Tačiau, 
neskubėdami apsikrėsti per skubiu entu
ziazmu, mes klausiame: kuri gi subrendu
si tauta galėtų būti priešinga tam, kad 
šiuo metu Maskva ir Vašingtonas išgyve
na veiklaus optimizmo tarpsnį? Kuri gi 
subrendusi tauta, išskyrus stalinistinę Ki
niją ar Kubą?“

Amerikiečių „The New York Times“ di
delių vilčių nededa ir į Gromyko kalbą. Jis 
rašo:

„Gromyko stengėsi kalbėti nuosaikiu to
nu ir išvengė šaltojo karo net tada, kai 
buvo net laukiama, kad jis kandžiai puls 
Vak. Vokietiją. Remdamasis senuoju sovie 
tų palinkimu į viršūnių konferencijas, jis 
pasiūlė sušaukti valstybių galvas tų 18 
kraštų, kurie Ženevoje sudaro nusiginkla
vimo konferenciją. Jo manymu, akstinas 
tokiam susitikimui būtų vakariečių pasiū
lymas susitarti dėl nusiginklavimo. Tačiau 
Gromyko nieko rimtesnio nepasiūlė, kad 
būtų pasiekta atoslūgio tarptautinėje plot
mėje“.

VAKARŲ KVIEČIAI SOVIETAMS
Kas laimėjo iš Maskvos sutarties? Dėl to 

įvairiai pasisakoma. O britų „The Guar
dian“ iškėlė nenuginčijamą tiesą, kad ato
slūgis padės Sov. Sąjungai išsigelbėti nuo 
bado pavojaus. Laikraštis rašo:

„Maskvos sutartis, draudžianti branduo-

reikšminga Rytų-Vakarų atoslūgio pra
džia, ir ji sumažina pavojų, kad žmogus su 
sprogdins pasaulį, kuriame gyvena. O ypač 
blogas oras, kuris praeitą žiemą ir šią va
sarą palietė ir visą Europą, duoda progų 
praplėsti atoslūgį ir Rytų-Vakarų prekybi
niuose santykiuose. Paskatinamas ženklas 
yra tai, kad Jungtinės Valstybės taip greit 
ir palankiai atsiliepia i Sov. Sąjungos no
rą kuo skubiau įsivežti kviečių, kuriais bū 
tų papildytas blogas Sibiro derlius. Niekas 
nežino, koks blogas tas derlius, bet, spren
džiant iš rusų noro pirkti bent 2.7 mil. to
nų dar ir iš J.V., šalia tų 6 mil. tonų, ku
rios jau sulygtos Kanadoje, jis turį būti 
visiškai ant pražūties ribos“.

ANAPUS SIENOS DAR ŽIEMA

Danijos min. pirmininkas pasiūlė taiky
ti lengvatas įvažiuoti rytų vokiečiams. 
„Berlingske Tidende“ dėl to rašo:

„Berlyno siena turi dvi puses, pone mi
nister! pirmininke. Mus palietė atolydis, o 
Rytų Berlyne ir toliau tebespaudžia smar
kus šaltis, tiek teatriniame gyvenime, tiek 
ir apskritai kultūros srityje. Ulbrichto 
Rytų Vokietija yra toji komunistinės Eu
ropos dalis, kuri nežino jokio atolydžio. 
Tokioje Čekoslovakijoje žmonės dabar jau 
skaito Kafką, Proustą, Joyce'ą ar Faulkne 
rį, Beckettą ar Salingerį. O brechtiškojo 
naujosios dramaturgų kartos atstovo Pete
rio Hackso parašytasis darbas po premje
ros Rytų Berlyno Vokiečių Teatre buvo 
nuimtas nuo scenos, kadangi jis nesideri
na su partijos linija. Jis pats netekę dra
maturgo vietos ir kartu su savim ištraukė 
ir direktorių Wolfgangą Langhoffą. Dar 
nesenas dalykas, kai literatūros istorikas 
prof. Mayeris iš Leipzigo ieškojo priegloba 
čio Vakarų Vokietijoje, nes nepajėgė il
giau gyventi sovietų zonos dvasinėmis sąly 
gomis. Žinoma, esama argumentų už tai, 
kad reikia sustiprinti ryšius su tais Rytų 
Europos kraštais, kurie komunistiniuose 
rėmuose stengiasi pasiekti daugiau sava
rankumo. Tačiau Rytų Vokietija nėra iš

BAZIŲ SUTARTIS
JAV ir Ispanija pasirašė susitarimą, pa

gal kurį JAV ir toliau pasilaiko 5 metams 
tris bombonešių bazes ir vieną jūrų laivy
no aviacinę bazę.

Ta proga Ispanija gauna naują 100 mil. 
dolerių paskolą.

VIŠČIUKŲ KARAS
JAV į Europos Ekonominės Bendruome

nės kraštus įveža daug šaldytų viščiukų. 
Kadangi jų įvežimas didėja, Bendruomenė 
nutarė pakelti jiems muitus.

JAV vyriausybė pakėlė muitus kai ku
rioms iš tų kraštų įvežamosioms prekėms.

Dabar viščiukų karas eina į pabaigą, nes 
EEB kraštai Briuselyje nutarė vėl paleng
vinti viščiukams kelią į Europą — suma
žėti muitus, bet JAV dar nepatenkintos.

AR BUS NAUJA VALIUTA?
D. Britanija dabar yra vienintelis kraš

tas pasaulyje, kuris nėra dar tikrai užsi
mojęs pereiti prie dešimtainės piniginės 
sistemos.

Dabar komisija siūlo pereiti iki 1967 me 
tų, ir tas perėjimas kainuotų 100 mil. sva
rų.

Komisijos dauguma pasisakė už svarą, 
kuris turėtų 100 smulkesnių vienetų 2.4 
dabartinių penų vertės.

Komisijos mažuma siūlo pagrindu imti 
10 šilingų.

BRANGI GALVA
JAV senato pakomitetis pradėjo apklau

sinėti svarbiausią nusikaltimų sindikato 
liudininką Josephą Valachį, buvusį gangs
terį, už kurio galvą sindikatas yra pasky
ręs 100.000 dolerių. Dėl to jis smarkiai 
saugomas.

Atsakingesni to sindikato dalyviai nu
žudomi, jei tik vien įtariami, kad gali tu
rėti reikalo su policija.

PRANCŪZIJA VYKDYS BANDYMUS
Prancūzijos prez. de Gaulle‘is davė su

prasti, kad jis pasiryžęs išlaikyti visišką 
savo krašto nepriklausomybę ir 1965 m. 
vėl kandidatuoti į prezidentus.

Visiškos nepriklausomybės žiūrėdamas, 
jis pasiryžęs ir toliau vykdyti atominių 
ginklų bandymus.

SOVIETŲ ŠNIPAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzai suėmė savo pilietį Paųues, ku 

ris prisipažino nuo 1944 m. dirbęs sovie
tams.

Jam gresia mirties bausmė ar kalėjimas 
iki gyvos galvos.

Dar 10 asmenų sekami.

AUSTRALIJA PAŽADĖJO PAGALBĄ
Australijos min. pirm. Menzies pareiškė, 

kad jo kraštas teiks karinę paramą Malaja 
zijai, jei ji būtų puolama.

Nors jis neminėjo Indonezijos, kuri turi 
sumetimų pulti, bet Australijos ambasado 
rius Jakartoje, Indonezijos sostinėje, jau 
spėlioja, kad dabar demonstrantai jau ga
li pradėti pulti jo ambasadą, kaip neseniai 
buvo puolama ir net sudeginta britų am
basada.

NAUJAS MINISTERIS PIRMININKAS
Kaip buvęs stalinistas, išmestas paga

liau iš vyriausybės Čekoslovakijos min. 
pirmininkas Sirokys. Pašalinta ir keletas 
kitų.

Nauju min. pirmininku paskirtas Le
nartas.

NUVERTĖ VALDŽIĄ
Armija nuvertė Dominikos respublikos 

prezidentą Juaną Boschą ir viceprez. Ta- 
magą.

Jie apkaltinti Castro rūšies komunizmu.

LORDO DENNINGO IŠVADOS
D. Britanijos vyriausybė buvo pavedusi 

lordui Denningui išsiaiškinti, ar į Profu
mo istoriją nėra įsivėlusių kitų ministerių, 
ar nenukentėjo krašto saugumas ir kiek 
visame reikale esama gandų.

Lordas Denningas pateikė jau apklausi
nėjimų išvadas. Saugumas, pasirodo, ne
nukentėjo.

PASAULY
— Uttar Pradesh, Indijoje, dėl potvynių 

žuvo 237 (benamių 200.000).
— Vakarų Berlyno valstybės gynėjo įsa 

kymu buvo iškastas lavonas tikrojo ar tik 
tariamojo Heinricho Muellerio, kuris buvo 
Himmlerio pavaduotojas geštape ir apie 
kurį vėl atgijo gandai, kad jis tebesąs gy
vas ir dirbąs sovietams.

— Bristolyje, Britanijoje, iš skerdyklos 
pabėgusi įšėlusi kiaulė sutrempė policinin
ką ir laikraščio reporterį, kol pagaliau bu
vo nušauta.

— Tarptautinis Monetarinis Fondas sko 
liną Jugoslavijai 10.715.000 svarų.

— Aukštojoje Silezijoje ir Varšuvoje šį 
met antrą kartą sužydo kaštonai.

— Per tuos metus, kol jis ėjo kanclerio 
pareigas. Dr. Adenaueris gavo dovanų 
apie 100 mėgėjų pieštų savo portretų, ku
rių kai kuriuose jis nepajėgia atpažinti 
pats savęs.

linius sprogdinimus ore ir vandenyje, yra tokių .

SNIEČKAUS BAUBAS
(Elta) Kokie šio meto Lietuvos bolševi

kų rūpesčiai ir kaip jie susirūpinę pagyvė
jusią užsienio lietuvių ir šiaip vad. „impe
rializmo ideologų" veikla, akivaizdžiai 
liudija „Pravdoje“ (212 nr. liepos 31 d.) 
paskelbtasis Lietuvos vyr. varovo A. Snieč 
kaus straipsnis. Jis ištisai perspausdintas 
„Tiesoje“ (178 nr.). Visos Sovietijos skai
tytojams skirtame rašiny A. Sniečkus pri
sipažįsta, kad, esą. negalima nematyti, 
jog „atskirų žmonių sąmonėje dar yra 
buržuazinės galvosenos. Imperialistai kaip 
tik labiausiai ir orientuojasi į tokius žmo
nes“.

Sniečkus kartoja jau nuo seniau sovietų 
ideologų primenamą baubą, kad „imperia
lizmo ideologai“ suaktyvinę veiklą ir kad 
Sovietijon skverbiasi vad- ideologinės di
versijos. Čia Sniečkus paaiškina, kad tie 
„Vakarų imperialistai“ ypač iešką spragų 
„prasibrauti į jaunąsias Pabaltijo Tarybų 
respublikas, taip pat ir į Lietuvą“. Užsie
nyje gyveną buržuaziniai nacionalistai esą 
uolūs ir antikomunistinei propagandai 
stengiasi naudoti įvairiausius kanalus — 
šeiminius, religinius, kultūrinius, moksli
nius, ekonominius...

Paminėjęs Lietuvoje įvykusio partinio 
plenumo darbus, Sniečkus partijos organe 
ir vėl nusiskundžia iš užsienio tariamai da 
romu poveikiu į Lietuvos jaunimą. Pasak 
Sniečkaus, sovietinis jaunimas nepatyręs 
„kapitalistinio išnaudojimo“, nematęs vad. 
buržuazinio pasaulio ir nebaigęs gyvenimo 
mokyklos. Tad tie (nelemtieji) užsienio 
nacionalistai — pabrėžia Sniečkus — de
da pastangas, kad tas jaunimas „iškryptų 
iš teisingo kelio“, ir čia vyr. varovas nuro
do į tų nacionalistų (suprask — Vakaruose 
gyvenančių lietuvių — E.) naudojamą 
spaudą, radiją bei kitas priemones.

Sniečkus ir vėl, kaip ir kitais atvejais, 
nurodo į reikalą vystyti vad. tautų drau
gystę, į internacionalistinį auklėjimą, į rei
kalą marksistiškai nušviesti (t.y. žaloti) 
Lietuvos praeitį, jis džiaugiasi, kad, esą, 
dauguma senosios Lietuvos inteligentijos 
pasisavinusi mokslinį komunizmą, ir Čia 
tegali suminėti vienintelį pavyzdį — J. 
Ragauską su jo knyga „Ite, missa ėst“.

„Pravdos“ skaitytojai, žinoma, dar paty
rė, kad ir Lietuvoje menininkų tarpe pa
sireiškiančios naujos išraiškos formos, 
kad žavimasi Vakarų modernizmu, ir... 
vėl tenka smūgis Vakarų nacionalistams, 
nes jie. esą, stengiasi išpūsti šias Lietuvos

meno ir literatūros žmonių „ydingas ten
dencijas“. Tiems vakariečiams Sniečkus 
meta kaltinimą: „Jie persispausdina idėjiš 
kai silpnus kai kurių rašytojų kūrinius, 
juos visaip reklamuoja, mėgindami su
skaldyti mūsų kūrybinės inteligentijos 
gretas“.

Partinis varovas Lietuvoje sovietams 
paaiškino, kad tokios tendencijos buvusios 
pasmerktos, o partija griebiasi priemonių 
dar labiau stiprinti ideologinį darbą, ki
taip tariant, Lietuvos žmonių komunisti- 
nimo didesnį skatinimą.

Vis kova ir kova, ir jai nematyti galo. 
Juo labiau, kad ideologinio gyvenimo sri
čiai Sniečkus priskaitė ir kitas „kapitaliz
mo atgyvenas“, kaip privačiasavininkiš- 
kumo tendencijas, tariamai neteisingą pa
žiūrą į visuomeninę nuosavybę, į darbą, 
dar — blogą elgesį šeimoje ir buityje. Vi
sur klesti blogybės bei usnys, ir kalti esą 
tik tie užsienio nacionalistai ar nepriklau
somo gyvenimo „atgyvenos“. Jos sunku 
įveikti.

Neringcjc daug turistų ir trūksta 
patogumų

(E) Neringoje šiais metais tikimasi bū
siant 18.000 svečių—dirbančiųjų. Vis dėlto 
skundžiamasi ir įvairiomis negerovėmis — 
esą per maža autobusų, kursuojančių iš 
Klaipėdos. Neringoje blogai organizuota ir 
prekyba „ant ratų“ — nenupirksi čia ledų, 
neišgersi stiklinės gazuoto vandens. Dabar 
Neringoje vykdomi statybos darbai ir tiki
masi, kad pagal visus planus šiame pusia
salyje ateity galėsią vienu metu poilsiauti 
daugiau kaip 15.000 žmonių.

— Sovietai pasisamdė apie 50 laivų, kad 
prieš užšąlant St. Lauryno upei išgabentų 
iš Kanados nupirktuosius 60 milijonų bu
šelių kviečių (pirmieji laivai su kroviniu 
jau išplaukė iš Montrealio).

DBLS Coventry Sk. nariui

STEPUI TAMAVICIUI
mirus.

Jo žmoną Mariją ir draugus 
nuoširdžiai užjaučiame.

Skyriaus Valdyba

1
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K. B I E L I N I U I 80 METŲ
(Elta) žymiam lietuvių socialdemokra

tų veikėjui KIPRUI BIELINIUI rugsėjo 
26 suėjo 80 metų. Gimė jis 1883 m. Purviš- 
kių vienk., Nemunėlio-Radvllišklo vals., 
Biržų aps. Tėvas — žinomasis „knygnešių 
karalius“ Jurgis Bielinis. Jis ir sūnų, dar 
mažamety berniuką, vežiojo su savim, mo
kydamas knygnešio darbo. Paaugęs Kip
ras mokėsi Mintaujos ir Rygos gimnazijo
se, kur dalyvavo slaptose mokinių kuope
lėse, platino uždraustą lietuvišką spaudą. 
Dėl to 1902 m. turėjo išstoti iš gimnazijos 
VII klasės. Tuo metu jis įsijungia i Lietu
vos Socialdemokratų Partiją, uoliai orga
nizuodamas lietuvių darbininkų kuopeles 
ir bendradarbiaudamas Maž. Lietuvoje 
leidžiamame „Darbininkų Balse“. K. Bie
linio veikla anuomet apėmė kone visą Lie
tuvą. Jo pastangomis 1905 m. kovo 10 d. 
Kupiškyje buvo surengtas pirmasis Lietu
voje viešas politinis mitingas ir kartu de
monstracija prieš rusų valdžią. Anais su
kilimo metais tokių mitingų bei viešų de
monstracijų jis suruošė per 30, nuo rusų 
žandarų slėpdamasis vis naujais slapyvar
džiais. Kone už kiekvieną mitingą būdavo 
keliama byla, bet policijai vis nesisekdavo 
Bielinio pagauti.

1906 m. Bielinis pasitraukė 1 Latviją ir

PIRMOJI
Jau turėjome progos pasidžiaugti keliais 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto Čika
goje leidiniais.

Dabar štai norime paminėti dar vieną 
didelio formato gražų jo leidinį — Marty
nas Mažvydas, išleistą minėtojo Instituto 
Globos Komiteto Mažosios Lietuvos Lietu
vių Draugijos lėšomis, redaguotą Domo 
Veličkos (kaina 3 doleriai).

Kas tas Mažvydas ir koks čia reikalas 
buvo leisti tokią knygą?

Šiemet sukako 400 metų, kai tasai Maž
vydas mirė. O jis yra iš dalies autorius, 
iš dalies vertėjas ir sudarytojas-redakto- 
rius pirmosios žinomos lietuviškos knygos 
Catechismusa prasty Szadei. Vadinas, jis 
yra lietuviško spausdinto žodžio pradinin
kas, žmogus, kuris lietuvių liaudies kalbą 
raštu išnešė | žmones.

Kokia padėtis buvo Lietuvoje iki tol, 
šios knygos įžangoje rašo D. Velička. O 
kas buvo pats Mažvydas ir kaip susidėjo 
visas reikalas, kad jis tą knygą sudarė, tai 
rašo Pedagoginio Lituanistikos Instituto 
studentas M. Lekšas.

Visa kita skirta fotografuotiniams pa
čios Mažvydo knygos puslapiams ir Insti
tuto stud. V. šaulio ir lektoriaus D. Vellč- 

Rygoje prie latvių socialdemokratų suor
ganizavo lietuvių darbininkų grupę. Iš čia 
bendradarbiavo, pasirašydamas slapyvar
džiais, legalioje, daugiausia socialdemokra 
tinėje, lietuvių spaudoje: „Naujojoje Ga
dynėje“, „Skarde", „Žarijoje“, „Vilniaus 
Žiniose“ (1906 m.), kartais „Lietuvos Ūki
ninke“.

Tik 1907 metais pavyko caro žandarams 
Bielinj sučiupti; metus kalintas be teismo, 
jis buvo nuteistas 4 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo; atlikęs bausmę, 1912 m. buvo iš
tremtas Sibiran, Irkutsko gub; Iš ten pa
vyksta Bieliniu! pabėgti į Chabarovsko 
apylinkes. 1917 m. Bielinis gali grįžti Eu
ropos Rusijon, Maskvon, kur trumpą laiką 
buvo iš Lietuvos išgabentų turtų likvida
cijos komisijos sekretoriumi.

1918 m. grįžęs Lietuvon, dirbo koopera
cijoje ir savivaldybėse. Kovų su bermon
tininkais metu Šiauliuose buvo lietuvių 
partizanų štabo narys. Paskui — 1920-1926 
m. — visų nepriklausomos Lietuvos seimų 
narys socialdemokratų frakcijoje. Vienu 
metu (1922-1923 m.) socialdemokratų rei
kalais lankė JAV lietuvių kolonijas.

Apie 15 metų K. Bielinis buvo nepriklau 
somybės laikais Paramos, Spaudos Fondo, 
Kooperacijos Banko, Kooperacinio draudi-

KNYGA
kos sudarytajam tos pirmosios lietuviškos 
knygos žodynėliui.

Nei Mažvydo knygoje išspausdintieji 
elementorius taip, kaip jis ten atrodo, nei 
katekizmas, nei giesmynas šios dienos rei
kalui nebenaudojami. Bet toji knyga vis 
tiek minima ir perspausdinėjama ne dėl 
to, kad ji buvo pirmoji. Tai pirmoje eilėje 
šaltinis, kuris leidžia pažinti, kaip anuo
met atrodė lietuvių kalba. Taip, lietuvių 
kalba daugiau kaip prieš 400 metų! Eili
niam skaitytojui tai, aišku, labai {domu. 
Kalbos dalykus tiriantiems mokslininkams 
daugiau negu {domu.

O jeigu eiliniam skaitytojui ir {domu, 
tai dar nereiškia, kad taip jau viskas būtų 
lengvai suprantama. Pridėtasis platokas 
žodynėlis kaip tik pagelbės nugalėti dau
geli sunkumų.

Tačiau, tur būt, pats įdomiausias daly
kas tiek jaunuoliui, kuris ruošiasi studijuo 
ti lituanistiką, tiek ir senatvės sulauku
siam lietuviui—pamatyti, kaip atrodė pir
moji lietuviška knyga. Jaunuolis atsimins 
visą gyvenimą, o senstąs taip pat bus ma
tęs pirmąją lietuvišką knygą.

K. Abr.

mo valdybų narys; Kauno ligonių kasų ta
rybos pirmininkas, jas kuriant. Žemės 
Ūkio Rūmuose organizavo namų pramo
nės skyrių ir jam vadovavo; be to, ten pat 
buvo ir finansų bei atskaitomybės skyriaus 
vedėju. Suorganizavo Marginių kooperaty
vą ir jam pirmininkavo.

Vokiečių okupacijos metais Bielinis pa
sireiškia rezistencinėje kovoje prieš na
cius, kartu su kitais socialdemokratais iš
leisdamas atsišaukimų prieš okupantą. 
Suorganizavus Lietuvoje VLIKą, jis tampa 
jo nariu. VLIKe dalyvauja ir pasitraukęs 
1944 m. Vokietijon ir vėliau persikėlęs į 
JAV. Čia dirba ir Lietuvos Laisvės Komi
tete.

Tauraus lietuvio ir nepalaužiamo kovo
tojo dėl darbininkų teisių K. Bielinio nuo
pelnai dideli ir lietuvių politinėje žurna
listikoje. Be nesuskaitomų straipsnių 
straipsnelių periodikoje, jis yra parašęs ir 
šias knygas: Dėl ateities (1927-1928 m,), 
1905 metai (2 tomai), Dienojant (atsimi
nimai), Teroro ir vergijos imperija Sovie
tų Rusija (1963 m.).

Genda Čiurlionio paveikslai

(E) Kaune tebeegzistuoja dar nepriklau
somybės metais įsteigta M.K. Čiurlionio 
paveikslų galerija, dabar vadinama M.K. 
Čiurlionio vardo dailės muziejumi. Kaip 
praneša „Tiesa“ (Nr. 207, rugs. 4 d.), ten 
dviejose salėse eksponuota apie 90 daili
ninko kūrinių, o iš viso muziejaus fonduo
se jų saugoma apie 300. Muziejų lanką la
bai daug žmonių, į jį rengią ekskursijas 
'„paprasti kolūkiečiai, darbininkai, komu
nistinio darbo brigados...“ Tik sunkus rū
pestis užgriuvęs jo direktorių dail. Staus
ką: kaip apsaugoti paveikslus nuo blukimo 
ir tamsėjimo. Mat, pats Čiurlionis visai 
negalvojęs apie savo paveikslų ateitį. Ta
pęs juos nepatvariais dažais, prasčiausia- 
me vyniojamame popieriuje. Todėl paveiks 
lai pradėję gesti. Muziejaus direktorius in
formuoja „Tiesos“ korespondentą, kad iš 
Maskvos atvykę specialistai ištyrę paveiks 
lų būklę ir ieškoję būdų jiems apsaugoti. 
Nustatę, kad reikalingos specialios patal
pos „su oro kondicionavimo sistema, ne
tiesioginiu apšvietimu“. Architektas V. 
Dubeneckis jau sudaręs planus muziejaus 
rūmui išplėsti, pastatant priestatą. Tas 
priestatas derinsis su visa rūmų architek
tūra ir Įeisiąs išsaugoti Čiurlionio šedev
rus ateities kartoms. Tikėkim! Tik kam pri 
reikė anų specialistų iš Maskvos paveiks
lų dabartinei padėčiai nustatyti? Argi nė
ra tam reikalui dailininkų žinovų bei pui
kių chemikų pačioj Lietuvoj? Ar tik netie-

Nieko nėra žmogui svarbesnio, kaip ži
noti, kas yra Dievas. Klaidingas Dievo 
supratimas yra tuščias savęs apgaudinėji
mas. Ką padės išsigalvoti kokią būtybę, 
kuri mums patiktų, bet kurios tikrovėje 
visai nėra? Tikrovės neatitinkąs Dievo 
supratimas griauna žmonių pasaulio tvar
ką, nes ji remiasi tikruoju Dievu ir Jo 
šventąja valia.

Kas tat mums pasakys, koks iš tikrųjų 
yra Dievas? Žmogus pats iš savęs negali 
Jo pilnai pažinti, tik Jj nujausti; pilną su
pratimą tegali mums perduoti pats Dievas, 
savo apreiškimu patvirtindamas, papildy
damas, pagilindamas mūsų nujautimą.

Dieviško įkvėpimo vedamas šv. Paulius 
kartą taip išreiškė, kas yra Dievas. Tai 
„visų Tėvas, kurs stovi aukščiau už visus, 
visuose veikia ir yra visuose mumyse“ 
(Efez. 4,6).

Dievas — visų Tėvas! Jei taip, tai nėra 
teisu daryti tarp žmonių didelių skirtumų. 
Visi yra vienos šeimos nariai; Dievas yra 
jų visų Tėvas. Kiekvienas yra brolis, ir 
tas, kuris klysta, kuris nusideda, pasilieka 
brolis. Prieš .Dievo vaiko* titulą išblėsta 
visi kiti titulai, rangai; vardai, luomai ir 
užimamosios vietos. Dievas — visiems ly
gus Tėvas, bet į kiekvieną vaiką veikia 
vis nauju, skirtingu būdu. Todėl kiekvie
nas gali tikra prasme į Jį kreiptis: „Mano 
Dieve!“, „Mano Tėve!“ Bet niekam neva
lia Jį laikyti savo privatiniu Dievu. Visi 
Jam priklauso, net ir tie, kuriuos mes lai
kome savo priešais, nes Jis ir juos myli.

Tėvas, kuris stovi aukščiau už visus! Tai 
džiugi ir guodžianti žinia tiems, kurie turi 
gyventi nedorų ir neteisingų žmonių prie
spaudoje. Niekas taip nebijo viršesnio už 
save kaip tas, kuris neteisiai yra paveržęs 
valdžią. Dievas stovi aukščiau už visus, ši 
mintis apsaugoja žmogų nuo žmonių, pa
daro laisvus esančius kalėjime, o neteisin
gą teisėją šaukia į nepaperkamą teismą. 
Dievas stovi virš profesorių katedrų ir 
mokslinių laboratorijų. Visokie įrodymai, 
bandymai, išradimai nepajėgs nuslopinti 
Dievo buvimo realybės. Niekas nepakils 
iki Jo buvimo viršūnės. Dievo aukščiau už 
visus buvimu remiasi ir kita tiesa bei pa- 

sia Maskva savo gobšias rankas į pasauli
nio garso dailininko paveikslus? Ar neiš
gabens jų bent kelis Rusijon tariamam ty
rinėjimui ir paskui pasisavins? 

reiga: Jį reikia daugiau už visus mylėti: 
daugiau kaip savo vaiką, kaip žmo
ną ar vyrą, daugiau kaip šio pasaulio ma
lonumus.

Dievas visuose veikia! Retai Dievas tie
siogiai įsikiša į pasaulio eigą, todėl mums 
atrodo, kad viskas savaime vyksta. Dievas 
veikia per sutvėrimus; jie yra Dievo įran
kiai, dažnai sudėtingi, laisva valia apdova
noti įrankiai. Tik Dievo galioje yra žmo
nėms palikti pilną laisvę ir drauge juos pa
naudoti savo planams įvykdyti. Kaip Die
vas tai atlieka — Jo paslaptis. Net nusidė
jėlis su savo nedorybėmis negali sukliudy
ti dieviškųjų planų vyksmo. Dievo garbė 
lieka vienaip ar kitaip nepaliesta. Ar žmo
gus nori ar ne, jis gyvena Dievo garbei. 
Net pasmerktieji amžinybėje, patys to ne
norėdami, skelbia Dievo teisingumą.

Dievas yra visuose mumyse! Ne tik dan
guje. bet ir ant žemės; ne tik ten, kur mes 
esame, bet ir mumyse. Jis yra mumyse sa
vo visagalybe. Jis gyvena mumyse savo 
dieviška meile. Nuo Dievo nepabėgsi. 
Sprausminiai lėktuvai ir sputnikai skraido 
ne už Jo, ne šalia Jo, bet Jame. Todėl vel
tui ieško Dievo po erdves tas, kuris Jo ne
randa savyje. Nuo Dievo niekas nepasi
slėps, niekas paprastu neigimu Jo nenu
neigs. Jis yra mumyse, mes Jame. „Jame 
mes gyvename, judame ir esame“. Dievas 
yra intymiausias mūsų gyvenimo liudinin
kas, žino visas mūsų paslaptis, dalinasi 
rūpesčiais ir vienatve.

Ar dar gali būti artimesnis bendravimas 
tarp žmogaus ir Dievo? Taip, nes Viešpats 
pasakė: „Kas myli mane, tą myli ir mano 
Tėvas, ir mes ateisime ir pas jį apsigyven
sime". Kur gyvenama meilėje ir malonėje, 
ten apsigyvena ir Dievas. Tada nereikia 
toli eiti ir ieškoti. Susitelk sąvo dvasioje 
ir rasi Jį pas save.

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERING — spalio 6 d., 12 vai.
BRADFORD — spalio 6 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 13 d., 12.15 vai.

Iškilmingos pamaldos p.p. Vainorių mo
terystės 25 m. sukaktuvių proga.

BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — spalio 27 d., 11.30 vai.

Perkeliama biblioteka

(E) Buv. centrinė Lietuvos biblioteka, 
dabar vadinama „valstybine respublikine 
biblioteka“, iš Kauno perkeliama į Vilnių, 
į naujus tam reikalui pastatytus rūmus. 
Perkėlimą tikimasi baigti iki lapkričio 
mėn.

Probočiu A. MERKELIS

ŠEŠĖLIUOSE
(1957 m. parašytos Vydūno monografijos II skyrius)

(12)

Tautvydui besivejant mergaitę, Duobka
sys j| sutrukdo, išmesdamas kaukolę, kuri 
jj nustebina, nes pirmame žingsny besive
jant meilę jam mirtis iš kaukolės šiepias. 
Duobkasys jj klausia, kokią meilę jis vi
jos. nes esama dvejopos: viena traukia j 
mirties prieglobsti, o antra vilioja j gyvy
bę. Merginų daina apie mielą kraštą Lie
tuvą Tautvydui vėl sukelia ilges} tėvynės 
ir tikėjimą, kad Lietuva dar gyva. Tačiau 
jo visos mintys tebesisuka apie dingusią 
mergaitę ir jos mastu tebematuoja Lietu
vą. Duobkasys jam sako, kad jis aistros 
vejamas tebeklidinėjąs, kaip ir kiti, ir tik 
savy nurimęs veikiau surastų, ko ieškąs: 
O taip sugrįši vėl ir vėl kentėsi, 
kur genijaus šešėlis slapčiomis 
bedirba rūkuose ir kapuose, 
kur slegia tamsuma, kvailybė, 
kur skaust širdis ir nusiilgsta, 
svajonių tviska tik žaltvykslės, 
kur savo sunkų darbą varo 
nežinomas {statymas teisus, 
nežinomas — Visuomis!

(Probočiu šešėliai, 114 psl.).

Antrojoj „Šventos Ugnies“ daly vaizduo 
jama tuometinės Lietuvos dabartis, lietu
vių tautinis atgijimas, „Aušros“ ir poauš- 
rio laikai. Pirmiausia Vydūnas vaizduoja 
tai, kas tam atgijimui labiausiai trukdė. 
Tai tamsybė, kurios atstovais pavaizduo
tos dvi su maldaknygėmis moterėlės, ku
rios piktinasi lietuviškomis šventėmis ir 
vaidinimais, girtuoklis (apsvaigusi tamsy
bė) ir davatkininkas putlusis Pūslys, be 
tautiško jausmo lietuvis, pasipūtęs savo 
šventumu ir niekinąs lietuvių kalbą, kaip 
pagonišką. Be pagrindinių veikėjų Taut
vydo, Mergaitės (Daivos) ir Duobkasio 
(Visuomio), (vedama ir naujų, vaizduojan 
čių teigiamus lietuvių tautinio atgijimo 

veiksnius — romantizmą ir kiek vėliau 
pozityvizmą. Tačiau žvelgdamas į lietuvių 
tautinį atgijimą, kaip į giliausią tautos 
žmoniškumo pasireiškimą, Vydūnas ir 
tuos reiškinius kritiškai vertina, o pozity
vistinį materializmą visai pasmerkia ir 
atmeta, kaip lietuvių tautai kenksmingą ir 
nepriimtiną. „Aušros“ romantizmui, idea
lizuojančiam garsią tautos praeitį ir gra
žią kalbą, atstovauja Keleivis, „augalotas 
vyras, tamsiai ruda barzda, gražiai apsi
taisęs, kaip didžiūnų būdas“ (96 psl.). 
Tai, be abejo, Jonas Basanavičius, skel
biąs:
Teisybė! Tai dabar Aušros gadynė!
Kad Lietuvą Aušros šviesoj matysi, 
tikrai stebėdamas išvysi, 
kokia garsi, graži, gyva 
ji buvo ir lig šios dienos yra.
Didvyrių jos negalima
nei suskaityti! Ir praeityj ji buvo 
pirmoji šio pasaulio žemė.
O jos kalba! Ak miels žmogeli!
Labai toli ji pralenkia 
turtingumu ir savo gražumu 
visas kalbas pasaulio, net padangių! 
Su ja nesusilygys nei viena!
O jau bereikalinga pasakot, 
kaip Lietuva graži ir kaip galinga! 
Nenorom ją turi mylėt!

(Ten pat 129 psl.).
Tačiau Keleivio šviesa šviečianti iš se

novės glūdumų Tautvydo nežavi, ir jis jo 
mintis palydi ironiškai, kad dabar iš viso 
to jis tematąs tik plynią. Neįtikina jo nei 
Keleivio išvedžiojimai, kad
Kur žinomas koks — nors didvyris, 
tasai tikrai iš mūsų kilęs.
Visai neteisiai savinas kiti.
Pastačius juos, kur jų vieta, 
veik mūsų plynia bus kita!

(131 psl.).
Dar kritiškiau, pašaipiau, tiesiog saty

riškai, Vydūnas U-tame reginy vaizduoja 

dainininkus, „valio patriotus“, alaus puo
deliais rankose, bešaukiančius „lai gyvuo
ja aukštai mūsų tėvynė Lietuva“. Duob
kasys juos, kaip ir daugelį kitų neigiamų 
mūsų tautos reiškinių, pasiunčia į praga
rą. Tame reginy Vydūnas daro užuominą 
į birutininkus, su kuriais nors jis kurį lai
ką ir dirbo, tačiau jų veiklos metodams 
buvo priešingas.

Jei „Aušros“, Keleivio žodžiais išsaky
tas, nerealus Lietuvos praeities ir kalbos 
idealizavimas Vydūnui atrodė tuščios sva
jonės, tai kiek vėlesnis Kauliaus (Jono 
Šliupo) skelbiamas pozityvistinis materia
lizmas jau buvo visiškai nepriimtinas, 
kaip žlugdąs žmoniškumą (148 psl.). Kau
lius skelbia, kad gyvybės reikia ieškoti ne 
sapnuose (Keleivio Lietuvos praeities idea 
listinėse svajonėse), bet tikrenybėj: 
Dabar reik žvilgį kreipt į tikrenybę!
O jei išmoktum ją pamatyti, 
reik šion jai paminklą pastatyti. 
Į jį atidą kreipsim nuolatai.
Jis bus mums branduolys gyvenimo. 
Matysi, kaip mes susiprasim, 
Kaip Lietuvoj gyvybę susirasim. 
Turėsim tuomet vienybės, 
ir pasidžiaugsim tvirtybe.
Veik ūkiški žmonių padėjimai 
bus geresni, o taip gi ir dora. 
Ūmai pakils tad mūsų Lietuva.

(147 psl.).
Kauliaus statomas paminklas — tai 

tamsiai pilka akmeninė piramidė, su rau
donu lyg liepsnos vingiuotu užrašu „Spėka 
ir Medega“. Čia Vydūnas daro aiškią aliu
ziją į materializmo populiarizatoriaus 
Liudviko Buechnerio veikalą „Kraft und 
Stoff“, kurį Jonas Šliupas išvertė j lietu
vių kalbą, pavadindamas jį „Spėka ir Me
dega“.

Tautvydas visiems šiems gundymams 
pajėgė atsispirti, nes jo pasąmonėj buvo 
gyva tautos dvasia, nuolat stiprinama 
mergaitės pavidalu Daivos. Tačiau tie gun 
dymai jame kėlė ne entuziazmą, bet nusi
vylimą ir kančią, kad ir gyvybė ir mirtis 
— amžinas tuštumas ir jo tėvynė — negy- 
vybė amžina (151 psl.). šis didis skaus
mas jį parbloškia. ir jis sugriūva prie se
novės kapų. Duobkasio žodžiais, tuo jis 
apsaugojo savo gyvybę, tėvynei miegu 
užklojus jo sąmonę. Jis pranašauja jo 
atbudimą, kai kils iš jo širdingas gyvas 
minties veikimas. Praauš tuomet pavasa
ris tėvynei ir vėl sugrįš pavidalas šviesy
bės (152 psl.).

Trečiojoj Šventos Ugnies daly vaizduo
jama ateitis — Tautvydo atsibudimas tau
toj. Tautvydą, lyg negyvą begulintį, ply- 
nioj randa Verstys, dabar jau pirklys, ir 
savo senojo amato skatinamas skuba ap
kasti, jo manymu, paskutinįjį lietuvį. Jam 
nuėjus atsinešti kastuvo, Tautvydas atbun 
da, ir pasenusios moterėlės pavidalu jam 
pasirodo Daiva (jo išblėsusių jaunystės 
aistrų ir blaivesnio žvilgsnio į gyvenimą 
simbolis). Ji kalba apie kadaise mylėtą 
bernelį, kuris ir ją mylėjęs, bet ne tikra 
meile, nes vis geidęs ir norėjęs, kad ji vi
sada tokia būtų, kokią jis savo vaizduotėj 
buvo sukūręs. Tai buvus ne jos, bet susi
daryto vaizdo meilė, o tikroji meilė esanti 
tada, kai mylima tai, kas iš tikrųjų esama. 
Neteisingai suprasta meilė Tautvydui truk 
dė kelią į tėvynę: jis norėjo susirasti tokią 
tėvynę, kuri jam patiktų. Tačiau kelias į 
tėvynę, tikrosios apgaulingais vaizdais 
nepapirktos meilės kelias, einąs per žmo
gaus širdį, ir kas nori surasti savo tėvynę, 
tas pirmiausia turi jos ieškoti savo širdy
je, reikšdamasis jai savo žmogiška didybe, 
dora ir grožiu.

Tautinei sąmonei sušvitus, Tautvydą 
dar bando gundyti verteiva Verstys ir be 
tautiško jausmo lietuvis Ainokas. siūlyda
mi jam tarnauti svetimiesiems (vokie
čiams, lenkams, rusams) ir tuo būdu įsi
gyti garbės ir naudos. Tačiau jis tuos vi
liojančius gundymus atmeta, pasiryžęs 
tėvynei atiduoti gyvybę, kurią iš jos yra 
gavęs, ir tėvynė jam jau nebe mirusių ka
pai, bet žali vaisingi laukai. Jo nevilioja 
nei pelnas, nei garbė, ir jis nenori dauginti 
tų lietuvių, kuriems garbė tarnauti sveti
miesiems, o ne broliams, ne tėvynei. Jis 
šventojoj savo bočių žemėj nori būti lais
vas, savo dvasios svetimiems nepajungęs. 
Duobkasys Versti su Ainoku pasiunčia 
pražūčiai pragaran.

Paskutinis Tautvydo gundytojas Kintra, 
anot paties Vydūno, karštas lietuvis, par
tijos žmogus, apsitaisęs lyg kokia unifor
ma. Jis, kaip ir Kaulius, materialistinės 
pasaulėžiūros žmogus, kviečia Tautvydą 
nusilenkti partinio kolektyvo valiai, nes 
žmonėms reikią duonos ir laisvės ir svajo
nėmis nė vieno pasotinti negalima. Taut
vydas su tuo nesutinka, sakydamas: 
Jūs be vergybės apseit negalit.
Vos svetimųjų numėtėte jungą, 
ir savąjį draugams tuoj uždedat.

(170 psl.).
Kintra šiais išmintingais Tautvydo žo

džiais didžiai piktinas, bet Tautvydas jau
čias tiek gyvybės pilnas, jog Versčio palik 
tu kastuvu daužo mirties (Spėkos ir Mede- 
gos) paminklą, tardamas:
Tenykst mirtis tėvynėje!
Tetvyks kaip tvanas jai gyvybė! 
Ir vien tik jai aš noriu gyvu būt! 
Ne gyvas sau, bet gyvs tėvynei, 
ją savo gyvumu gaivinti!
Teesie kaip žaibas man dvasia!
Teuždega ji šventą ugnį! *.
Lai apsiauč visą Lietuvą 
gyva, šventa širdies liepsna!

(171 psl.).
Suskamba Duobkasio (Visuomio) kank

lės, ir. griūvančiam „Spėkos ir Medegos“ 
paminklui dingus, pasirodo Daiva, įteikda
ma Tautvydui žibintą, simbolizuojantį jo 
amžiaus darbą, kuris bus baigtas tik tuo
met. kai širdies šviesa visiškai susilies su 
amžinąja. Iš šešėlių į šviesą iškilęs Taut
vydas pagaliau supranta, kad jo išsiilgtoji 
ir mylimoji Daiva — tai ta pati amžinoji 
šviesa, kurią jis turi nešti savo tautai, kad 
joje nyktų tamsybė ir liepsnotų Amžino
sios Ugnies gyvybė.

Ties Probočiu šešėlių idėjine analize 
kiek ilgėliau sustojome ne tik todėl, kad 
jie yra žymiausias Vydūno veikalas, bet 
ir todėl, kad jie yra Vydūno idėjinės evo
liucijos autobiografija. Nors Vydūnas ir 
skelbia, kad žmogus „tėvynėn tenueina 
per širdį“, tačiau jo paties kelias į tėvynę 
ir savo kūrybos aukštumas daugiau grin
džiamas idėjomis, negu jausmais. Nei savo 
gyvenime, nei kūryboje Vydūnas neleidžia 
jausmams gaivališkai reikštis: visuomet 
jie blaivaus proto ir aukštesnės valios 
kontroliuojami ir valdomi. Jis leidžia reikš 
tis tik tiems jausmams, kurie tarnauja kil
niam galutiniam žmogaus gyvenimo tiks
lui siekti. Todėl nei „Probočiu šešėliuose“, 
nei kituose savo veikaluose nevaizduoja 
meilės aistrų, kurios tiek daug dėkingos 
medžiagos duoda žymiesiems pasaulio dra 
maturgams. „Probočiu šešėliuose“ aptin
kame beveik visus tuos idėjinius ir kompo
zicinius pradus, kuriuos Vydūnas naudoja 
ir kituose savo kūriniuose. Čia randame ir 
jo filosofinius metmenis, kuriuos jis vėliau 
plačiai nagrinės savo mokslo veikaluose.

Savo keliamomis ir sprendžiamomis idė
jomis „Probočiu šešėliai“ buvo aktualus ir 
reikšmingas veikalas ne tik mūsų tautinio 
atgijimo aušroj, bet ir visais laikais, o 
ypač šiuo metu.

(Bus daugiau)
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skautiškuoju keliu einant
Per 45 metus, nuo pat skautybės įkūrimo 

Lietuvoje, mūsų skautiškasis jaunimas ne
nuilstamai žygiavo skautiškuoju keliu, ir 
štai šiais metais Lietuvių skautų Sąjunga 
su pasididžiavimu mini šias mums visiems 
tokias brangias sukaktuves.

Šis Jubiliejus yra ypatingas tuo, kad di
desnė Sąjungos 45 metų veiklos pusė buvo 
atlikta išeivijoje, atskiruose valstybėse ar 
žemynuose, toli nuo savo Tėvynės laukų ir 
miškų, kuriuos mūsų jaunieji pažįsta tik 
iš knygų, dainų, pasakų ar vyresniųjų va
dovų prisiminimų.

Nežiūrint to, tėvų žemės ir skautybės 
meilė jungia visus į vieną didelę šeimą, o 
broliškoji meilė ir pasišventimas bendrai 
idėjai skatina gyventi ir dirbti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Tolimi atstumai nuo vie
netų ar rajonų skautui nieko nereiškia.

Dėl to skautiškuose susibūrimuose ar sto
vyklose dalyvių niekuomet netrūksta.

Tai ir įrodo mūsų jaunimo norą bendra
darbiauti po lietuviškos skautybės vėliava.

Tuoj po pastarojo pasaulinio karo mūsų 
skautybės ve:kla buvo perkelta j pabėgėlių 
stovyklas Vokietijoje. Iš Vokietijos emi
gravus skautų vienetai įsikūrė lietuvių 
kolonijose J.A.V., Kanadoje, Australijoje, 
Venezueloje, Anglijoje ir kitur. Paskirų ra
jonų vadai ir vienetų vadovai palaiko nuo
latinį ryšį su Sąjungos Centru šiaurės 
Amerikoje, iš kur nuolat gaunama įvairios 
instrukcijos, programos, taisyk'ės ir lei
džiami įvairūs biuleteniai ir spauda.

Ypatingas dėmesys skiriamas jauniems 
vadovams paruošti, lietuvybei ugdyti vie
netuose ir lietuviškoms tradicijoms išlai
kyti, kad beskautaujant būtų suteiktas

jaunimui pasitikėjimas savimi, pagarba ir 
pasididžiavimas savo kilme.

Sąjungos oficiozas ..Skautų Aidas“, kuris 
nuolat lanko po platųjį pasaulį išblaškytuo 
sius brolius ir seses, atspindi visų mūsų 
vienetų veiklą ir atsiektus laimėjimus.

Mieli „Europos Lietuvio“ skaitytojai ne
kartą išgirsta apie mūsų mažojo Rajono 
veiklą. Mes didžiuojamės juo, mes taip pat 
didžiuojamės mūsų Didžiosios Britanijos 
lietuviais, kurie įvertina mūsų darbus ir 
nuolat remia mus, einančius skautiškuoju 
keliu. Su jais šiame „Europos Lietuvio“ 
numeryje mes ir norime pasidalyti savo 
veiklos atsiektaisiais laimėjimais.

s. J. Alkis

Rajono Vadas

Prie stovyklinio stalo

MŪSŲ PADĖKOS STOVYKLOS APYSKAITA

JUBILIEJINIU METU STOVYKLA
X

Šiltą liepos 27 d. vakarą renkamės mūsų 
visų mylimon Sodybon. Už keliuko atnau
jintais laiptais lipame į kalniuką. Čia mus 
pasitinka Rajono Vadas ir s.v.v.sl. Jonas 
Zaveckas. Virtuvėje dega ugnelė ir garuoja 
puodai su vakariene išalkusiems kelei
viams. Akis užkliūva už gražiai pusračiu 
sustatytų palapinių. Tai skautų stovykla. 
Kiek toliau, tarp medžių, matyti kitas pa
lapinių miestas — skaučių stovykla.

Atvykus stovyklon rasti jau pastatytas 
palapines ir iškastas duobes tai tikra pra
banga. Už tai turime padėkoti Rajono Va
dui, broliams Lonui ir Ervinui, kurie, pa
sikvietę talkon Sodybos virėjus, gerokai 
pasidarbavo.

Iš Rajono Vado sužinome, kad yra atvy
kęs ir stovykloje apsistojęs Vyriausiasis 
Skautininkas s. E. Vilkas. Skubame susi
nešti daiktus į palapines ir susitvarkyti, 
nes kiekvienu metu gali pasirodyti garbin
gasis svetys.

Po vakarienės išsirikiuojame vėliavos 
aikštėje. Rajono Vadas s. J. Alkis pasvei
kina stovyklautojus, linki gražaus oro ir 
geros skautiškos nuotaikos. Po to pristato 
stovyklai brolį Eugenijų, kuris palinki 
stovyklautojams, kad ši stovykla būtų tik
ra žodžio prasme jubiliejinė. Po maldos ir 
Marija Marija, palydint Himno žodžiams, 
pirmą kartą nuleidžiama trispalvė jubilie
jinėje stovykloje Anglijoje.

Besišypsančiais .veidais renkamės prie 
laužo. Laužą praveda pats Rajono Vadas. 
Gausių plojimų ir šauksmų palydimas, 
laužą uždega Vyriausiasis Skautininkas. 
Gabaus laužavedžio vedami, dainuojam ir 
išdaigaujame. kad tik įtiktume svečiui iš 
užjūrio. Neatsilieka ir jis. Jis turi atsivežęs 
amerikonišką blusą, kuri yra jo ištreniruo
ta ir rodo visokias išdaigas ant ištemptos 
virvės. Baigus šį pasirodymą, blusą pado
vanoja broliui Jarui, kurio kiti broliai vė
liau nenorėjo įsileisti stovyklon ir jam teko 
miegoti Sodyboje. Laikas bėga greitai. 
Nors smagu ir linksma prie laužo, bet vis
kam turi būti galas. Stojamės ratu, susika
biname rankomis, ir iš lūpų į dangų kyla 
skautiška malda .Ateina naktis“.

Po tylos švilpuko aprimsta stovykla. 
Tik kai kur girdėti šnabždesiai besidalijan
čių dienos įspūdžiais. Taip praeina pirma
sis vakaras stovykloje.

Išaušta gražus sekmadienio rytas. Iškėlę 
vėliavą ir pavalgę pusryč'us, griebiamės 
stovyklos įrengimo ir papuošimo darbų. 
Nors ir sekmadienis, turime dirbti, kad lai
ku baigtume reikalingiausius įrengimus.

Sužinome, kad atvyksta mūsų kapelionas 
kun. Budzeika. Prie gražaus beržo įren
giant altorių. Nutraukę visus darbus, pasi- 
puošiam uniformomis ir renkamės išklau
syti šv. Mišių. Po Mišių kapelionas praneša 
gerą naujieną: jis pasilieka su mumis sto
vyklauti visas dvi savaites.

Susėdame pietauti. Nors stalas dar neiš- 
puoštas, bet jau matyti viena kita smėlio 
krūvelė, baltų sodybos akmenukų, skujų 
bei samanų. Maldą kalbėti pavedame ka
pelionui, kuris šias pareigas sąžiningai 
eina iki stovyklos uždarymo. Po pietų vėl 
stojame prie darbų, o vakare džiaugiamės 
gana gerais rezultatais.

Su mumis atsisveikinti atvyksta sesė 
Danguolė su savo vyru Raphaeliu Sealey. 
Jie gerit išvažiuoja į JAV. Paskutinius dve 
jus metus jie bendrom jėgom redagavo mū
sų leidinį .Budėkime“.

Vėliavos nuleidimo metu, vadovaujant 
Vyriausiajam Skautininkui, kitų Rajono 
skautininkų ratelyje, s.v.sl. Danguolė Sa- 
dūnaitė-Sealey ir s.v.v.sl. Juozas Maslaus- 
kas duoda skautininkų įžodį. Vėliavą nulei
dus, prof. R. Sealey paskaito paskaitėlę 
apie 1863 metų sukilimą. Gaila išvažiuojan 
čiųjų, nes Anglijos Rajonas vėl sumažėja, 
nustodamas stiprių darbininkų.

Prie laužo Vyriausiasis Skautininkas at
sisveikina, nes rytoj turi skristi j Paryžių, 
o iš ten į Graikiją, į pasaulinę Jamboree.

Sekančias dvi dienas stovykloje vyrauja 
darbo nuotaika. Beveik be poilsio visi juda 
kruta, stengiasi ko greičiausiai užbaigti 
visus papuošimus. Trečiadienio pavakary 
br. Juozas Maslauskas ištiesia sulinkusią 
nugarą, pasiraivė ir išdidžiai praneša: 
„Atrodo, kad stalas ir visi kiti papuošimai 
baigti — prašau patikrinti“. Nereikia nė 
tikrinti, visi gerai matėm, kai br. Juozas 
ne tik vadovavo šitiems darbams, bet ir 
pats daugiausia dirbo.

Pagrindiniai darbai baigti, bet nėra lai
ko tinginiauti. Artėja sekmadienis — tai 
stovyklos iškilmių diena. Reikia pasiruošti, 
kzd galėtume tinkamai pasirodyti atvyku- 
siems tėveliams ir svečiams. Laimė, kad 
viršininkai vis sugalvoja kokią nors paskai 
tėlę įterpti, tai gaunam šiek tiek atsikvėpti 
ar valandėlę saulutėje nusnūsti. Dar vienas 
poilsio ir atsigaivinimo šaltinis — tai Sody
bos baseinas. Kiekvieną dieną nekantriai 
laukiam dvyliktos valandos, kad galėtume 
nuo saulės ir darbo įkaitusį kūną jame pa
merkti ir pliuškintis, kol dantys nuo šalčio 
pradeda kalenti.

Vėliavų aikštės šone pastatytoj palapinėj 
įrengiama parodėlė. Čia išdėstyti skilčių ir 
pavienių skautų-čių darbai, skautiški leidi 
niai, ženklai, rankdarbiai ir kiti dalykėliai, 
kuriuose atspindi mūsų Rajono ir skautų 
darbai. Labai daug pasidarbavo sesės šią 
parodėlę ruošiant.

Štai jau ir sekmadienis. Jau iš paties ry
to visokiom susisiekimo priemonėm renka 
si svečiai. Iškilmes pradedam šv. Mišiom. 
Po pamaldų, pavalgę pietus, rikiuojamės 
vėliavos aikštėje. Nors krapina smulkus lie 
tutis, bet mes neišsigąstame. Rajono Vadas 
pradeda iškilmes. Visų Anglijos lietuvių 
organizacijų vardu kalba DBLS Pirminin
kas J. Vilčinskas. Toliau skaitomi įsaky
mai. Yra išlaikiusių į aukštesnius patyri
mo laipsnius, yra pakeltų į vyresniškumo 
laipsnius, o keliems broliams ir sesėms 
leidžiama duoti įžodį. Keturi broliai ir dvi 
sesės už įdėtąjį darbą skautybei Pirmijos 
įsakymu apdovanojami žymenimis. DBLS 
Centro valdyba padaro didelę staigmeną, 
įvertindama Rajono Vado ir Vadeivės il
gametį darbą vadovaujant jaunimui ir ap
dovanodama juos menininkės G. Johnstone 
paveikslais.

Pradėjo smarkiau lyti. Pagailėję svečių, 
persikėlėm į Sodybos salę lauželiui. Nors 
salėje nėra tokio įspūdžio, kaip prie degan
čio laužo miške, greitai užmiršome kietas 
grindis ir salės sienas, pasijutome esą So
dybos miške ir apsupti mums labai gerai 
pažįstamų medžių, linksmai dainavom ir 
vaidinom bendrai su savo svečiais ir tėve
liais. Daug juoko sukėlė ištraukos iš Tau
kuoto Puodo apie praėjusios savaitės įvy
kius. Laužą baigėm tautiniais šokiais, ku
rie žiūrovams be galo patiko.

Sekantį antradienį vėl susilaukėm sve
čių. Atvažiuoja dvi anglės skautininkės iš

tarptautinio biuro. Susipažįstam ir pakvie- 
čism drauge papietauti. Matyt, buvo alka
nos, nes labai gyrė mūsų užsienietišką 
maistą.

Aprodę joms Sodybą ir apylinkes, susi
būrėm pievoj pokalbio. Čia sesės pasipuo
šusios tautiniais rūbais padainuoja joms 
lietuviškų dainų ir pašoka kelis tautinius 
šokius. Gerai nuteiktas viešnias palydime 
prie automobilių ir atsisveikinam.

Greitai prabėga ir antroji stovyklavimo 
savaitė. Nors oras nėra toks geras, kaip 
pirmąją savaitę, nes retkarčiais užlyja, 
bet tai negadina mums nuotaikos. Darome 
iškylas į netoli esantį ežerą, žaidžiam ir 
maudomės. Pravedamos atletikos sporto ir 
plaukymo varžybos, įvairūs skautiški už
siėmimai.

Anksti penktadienio rytą brolių stovyk
los viršininkas ir šeši jo valdiniai išvyksta 
meškerioti. Pasisekimas nepaprastas. Grįž
ta apie pietus stovyklon su 107 ešeriais. 
Nusprendžiam po laužo suruošti žuvų ba
lių.

Šiandien oficialus stovyklos uždarymas. 
Išsirikiuojame paskutinį kartą vėliavos 
nuleisti. Rajono Vadas J. Alkis padėkoja 
stovyklautojams už gražų stovyklavimą ir 
pakviečia Sodybos vedėją J. Lūžą tarti 
atsisveikinimo žodį. Po to įteikiamos do
vanos sporto ir kitų varžybų laimėtojams 
ir daugiausia taškų surinkusioms skiltims. 
Po maldos paskutinį kartą nuleidžiama 
trispalvė.

Paskutinis laužas praeina gražia, nors 
truputį liūdna nuotaika. Laužą baigiant 
brolis Jaras išdalija žvakutes visiems da
lyviams. Uždegam jas lyg atskirus lauže
lius ir dainuojam .Lietuva brangi*... Vaiz
das nepaprastai gražus. Gęstantis laužas, 
aplink jį mirga šimtas žvakučių, apšvies- 
damos visų veidus. Pažvelgiam viens į ki
tą paskutinį kartą šių mažų lauželių švie
soj ir giedrm .Ateina naktis“.

Nors stovyklą oficialiai uždarėm penk
tadienį, bet daugumas stovyklautojų pasi
lieka iki sekmadienio ryto. Dangus apsi
niaukęs, ir po truputį lyja. Visai netikėtai 
iš Londono atvyksta Ministeris B.K. Balu
tis. Tai jo pirmas vizitas Sodyboje. Šia 
proga aplanko ir mūsų stovyklą.

Pasirodo saulutė. Visi skubame pokuoti 
daiktus ir griauti palapines. Palengva sto
vyklavietė tuštėja, ir vis rečiau girdėti 
jaunatviškas juokas ir klegesys. Greitai 
viskas aprims ir tik kitą vasarą atsibus 
užmigęs Sodybos kalnelis.

Anglijos Rajono Jubiliejinei stovyklai 
vadovavo s. J. Alkis, jo pavaduotoju buvo 
ps. J. Maslauskas. Skaučių pastovyklei va
dovavo s. G. Zinkienė. pavaduotoja v.s.sl. 
G. Valterytė. Skautų pastovyklei vadovavo 
ps. J. Rentelis, pavaduotojas s.v.v.sl. J. 
Zaveckas. J. R.

IŠKLAUSYTOS PASKAITOS

Prof. R. Sealey: 1863 m. sukilimas. V. s. 
s. E. Vilkas: Skautiškoji ideologija. A. Vil
činskas: Lietuvos dabartinė padėtis. K. 
Dyvas: B:tės ir jų gyvenimas. D. Lūžaitė: 
Pirmoji pagalba. Kun. J. Budzeika, MIC.: 
Religinis pašnekesys. S. G. Zinkienė: Rim
ties minutė prie laužo. S. J. Alkis: Stovyk
linis gyvenimas.

Visiems paskaitininkams tariame širdin
gą ačiū!

Stovyklos Vadovybė

DBLS Centro Valdybai už pravedimą pi
niginės rinkliavos Stovyklai paremti.

Sodybos vedėjui J. Lūžai už visokeriopą 
pagalbą stovyklos vadovybei ir stovyklau
tojams.

M’eloms solistėms B. Valterienei ir Mrs 
Daszkiewicz-Putcei ir muzikui A. Jerumšui 
už duotąjį dainų ir muzikos koncertą So
dyboje stovyklautojams, kas buvo viena iš 
gražiausių staigmenų stovykloje.

Dailininkui K. Steponavičiui už padova
nojimą Rajonui vieno iš savo darbų — 
puikiai išgraviruotos lėkštės, kuri buvo 
įteikta „Budėkime“ redaktorei.

PAJAMOS

1. Stovyklautojų mokestis 228.0.0
2. DBLS Skyriai 112.14.3
3. Londono Lietuvių Parapija 27.0.0
4. Čikagos lietuviai 10.13.2
5. Min. B.K. Balutis 10.0.0
6. Sodybos vasarotojai 7.10.0
7. L.L.M. „Dainavos“ Sambūris 5.0.0
8. H M. Sunshine

Viso pajamų
2.0.0

402.17.5

IŠLAIDOS
Z. Jurui už parūpinimą transporto pala

pinėms pervežti iš Londono į Sodybą ir 
atgal.

Ir visiems mūsų rėmėjams, kurie’taip 
dosniai parėmė Stovyklą savo aukomis ir

1. Maistas 294.8.į
2 Palapinės 63.8.0
3. Kelionės ir darbo išlaidos 37.4.7
4. Premijos, apdovanojimai 13.17.0

patarimais. 5 Kitos išlaidos 14.5.7
Visų stovyklautojų vardu tariame širdin- viso išlaidų 423.3.24

gą ačiū!
Rajono Vadovybė Trūkumas 20.5.94

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS VARŽYBŲ 

LAIMĖTOJAI

SKAUČIŲ „PALANGOS“ STOVYKLA

Paukštyčių paišyba — A. Gudulauskaitė. 
Palapinių papuošimas — „Stirnų“ skiltis 
iš Manchesterio. Tvarkingiausia skautė — 
L. Karanauskaitė iš Manchesterio. Skilčių 
varžybos — „Žibutės“ skiltis iš Manches
terio.

Atletikos varžybos:
Jaunučių klasė:

60 m. bėgimas — D. Andruškevičiūtė iš 
Stoke-on-Trent. 100 m. bėgimas — A. 
Paukštytė iš Londono.

Jaunimo klasė:
60 m. bėgimas — N. Gurkauskaitė iš 

Nottinghamo. 100 m. bėgimas — L. Repšy
tė iš Stoke-on-Trent.

Mergaičių klasė:
60 m. ir 100 m. laimėjo O. Bacevičiūtė iš 

Nottinghamo.

Plaukimas:
Laisvu stilium du'ilgius, ant nugaros du 

ilgius, laisvu stilium 4 ilgius. Visus laimė
jo L. Repšytė. Deklamavimas ir dainavi
mas — V. Galbuogytė iš Bradfordo. Ge
riausios menininkės premija — M. Krivic- 
kąitė iš Vokietijos. Bendradarbiavimo pre
mija — S. Verbickaitė iš Manchesterio. 
Jubiliejinių Metų pereinamąją sidabrinę s. 
G. .Zinkienės taurę laimėjo „Šiluvos" dr- 
vės „Bičių" skiltis. Kiekvienais metais ši 
taurė bus skiriama vienetui, kuris bus iš
rinktas pagal metinio pažangumo lapą ir 
pagal kurį įrodys savo darbus.

SKAUTŲ „VILNIAUS“ PASTOVYKLĖ

Lietuvių kalbos vartojimas — A Jokū
baitis. Tvarkingumas ■— J. Dėmenis iš Lon
dono. Skilčių varžybos — „Žirgų“ skiltis.

GRAŽIAUSIAS VAKARAS SODYBOJE
šeštadienį, rugpiūčio 3 d., vietoj laužo 

buvo suruoštas dainų ir muzikos vakaras 
Sodybos salėje. Tą staigmeną suruošė mū
sų solistė B. Valterienė, atsiveždama su sa
vim žinomąją latvių solistę Mrs. Daskievic- 
Putcę ir latvių muziką A. Jerumsą. Solis
čių aukšto lygio dainavimas ir pianisto 
akomponavimas žavėjo visus. Prie mielų 
svečių prisidėjo ir mūsų pačių dainininkės 
sesės Kristina ir Irena Šnelytės, Vanda 
Galbuogytė, Birutė Rentelytė ir pianistės 
Gražina Narbutaitė ir Danutė Ivanauskai
tė. šį puikų vakarą baigėme bendrais šo
kiais.

MAŽIEJI DIDVYRIAI
S. J. Alkio pastangomis Jubiliejinių Me

tų proga „Nidos“ spaustuvėje buvo atspaus 
dintas v.s. K. Vaitkevičiaus apsakymų rin
kinys „Mažieji didvyriai“.

Ši knyga, kurios veikėjai yra daugiausia 
skautai ir jaunuoliai, yra be galo įdomi ir 
tinkama skaityti ne tik jaunesnio, bet ir 
vyresnio amžiaus skaitytojams. Jos plati
nimas buvo pradėtas mūsų stovykloje ir 
Jubiliejinėj stovykloje Amerikoj. Knygos 
išleidimą finansavo Lietuvių Namų Ben
drovė.

GRAŽIAUSIOJI SKAUTĖ
Besižavėdami stovykla (ypač sesėmis), 

Sodybos vasarotojai nutarė padovanoti 
gražiausiai skautei didžiulę dėžę saldainių. 
Slaptas komitetas, sudarytas iš dviejų bro
lių ir vieno nevedusio vasarotojo, išrinko 
sesę Oną Bacevičiūtę. Paskutiniojo laužo 
metu jai buvo įteikta ši maloni dovana.

SURINKTOSIOS AUKOS JAMBORĖS

FONDUI

Atletikos varžybos:
Jaunučių klasė:

60 m. bėg'mas — P. Vykanis iš Londono. 
100 m. bėgimas — A. Jokūbaitis iš Man
chesterio.

Jaunių klasė:
60 m. bėgimas — L. Klumbys iš Notting

hamo. 100 m. bėgimas — V. Gustainis iš 
Vokietijos.

Vyrų klasė:
60 ir 100 m. laimėjo J. Verbickas iš Man

chesterio.

Plaukymas:
Jaunių klasė:

Visas rungtynes laimėjo A. Karinas iš 
Londono.

Vyrų klasė:
Visas šios klasės rungtynes laimėjo P. 

Dobrovolskis iš Londono.
Visi varžybų ir konkursų laimėtojai bu

vo apdovanoti atitinkamom dovanom. Prie 
šių dovanų pirkimo prisidėjo ir Sodybos 
vasarotojai, pravesdami rinkliavą Sody
boje

1. Wolverhamp. (rinko V. Narbutas) 4.0.0
2. Bradford (rinko J. Vrubliauskas) 7.3.6
3. Ashbourne (J. Maslauskas) 1.3.0
4. Manchester (A. Jakimavičius) 9.2.0
5 Derby (J. Maslauskas) 4.11.5
6. Wolverhampton („Saulutės“ sk.) 6.5.0
7. Stoke-on-Trent (J. Rentelis) 2.19.6
8. Manchester (A. Jakimavičius) 12.6.6
9. Corby (B. Černiauskas) 4.15.0
10. S. Karalevičius 1.0.0
11. DBLS Birminghamo sk. 1.0.0
12. DBLS Centrinis sk. 5.0.0
13. J. Krivickas 1.0.0
14. L.V.S. „Ramovė“, Manchester 3.1.0
15. Liet. Soc. Klubas, Manchester 5.0.0
16. Vyties Klubas, Bradford 5.0.0
17. Prel. J. Gutauskas 2.0.0
18. Manchester (Steponėnienė) 5.0.0
19. Stoke-on-Trent (P. Budzevičius) 0.10.0
20. Anksčiau paskelbtaisiais lapais 28.5.94

Iš viso 109.2.84
Jamboristų paruošimui ir jų kelionei į 

Graikiją išleista 133.3.0
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

reiškiu širdingą padėką.
s. J. Alkis

Jamb. Fondo atstovas Anglijoj
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L.S.S. JUB. METŲ ANGLIJOS RAJONO
VEIKLOS

Ši skautų nuveiktojo darbo santrauka 
pateikiama už laikotarpį nuo L.S.S. Angli
jos Rajono 13-tosios-skautų vasaros stovyk
los 1962 m. rugpjūčio 5 d. iki L.S.S. Jubi
liejinių Metų 14-tosios skautų vasaros sto
vyklos 1963 m. rugpiūčio 9 d.

1962.VII.12 — L.S.S. Anglijos Rajono se
serijos ir brolijos vadovybės posėdis Der
byje.

1962.VIII.12 — „Živilės" dr-vės iškilmin
ga sueiga. Draugovės vadovybę perima v. 
s.sl. I. Šnelytė. Kartu įvyksta išleistuvės 
„Živilės" dr-vės dr-kės v.s.sl. E. Vencku
tės, dalyvaujant seserijos ir brolijos vado
vams ir skautams-ėms.

1962.IX.15 — Tautos dainiaus Maironio 
100 metų sukakties minėjimas Nottingha- 
me. Paskaitą skaitė skautų Dvasios Vadas 
kun. J. Kuzmickis, skautai atliko progra
mą.

1962.IX.15 — Tautos šventės minėjimas 
Huddersfielde. Paskaitą skaitė v.s. R. Spa- 
lis-Giedraitis.

1962.IX.28,29,30 d.d. — L.S.S. Anglijos 
Rajono Vadeivė s. G. Zinkienė praveda 
vadovių kursus Manchesteryje. Ryšium su 
vadovių kursais paruošė vadovėms leidinė
lį Tau, jauna vadove.

1962.IX.30 — L.S.S. Anglijos Rajono va
dovybės ir vienetų vadovių ir vadovų su
važiavimas bei posėdis Manchesteryje.

1962.IX.9 — Korespondencinės dr-vės 
sueiga Nottinghame, dalyvaujant ps. J. 
Maslauskui. Sudaromas kor. dr-vės meti
nės veiklos planelis.

1962.X.27 — L.S.S. Anglijos Vadeivė s. 
G. Zinkienė lanko „Šatrijos Raganos" 
dr-vės seses Bradforde.

1962.X.21 — Vietininkijos V-kas ps. B. 
Zinkus lanko „Maironio“ dr-vę Mancheste-

S A N T
1963.V.8.9,10,U d.d. — Anglų skautų vy

čių „Rover Moot“ sąskrydis Drum Hill 
Derbyje, dalyvaujant lietuvių skautų 6 
vadovams.

1963.V.11 — Šiluvos dr-vės sesės su bro
liais „žirgais“ sukvietė mamytes tėvelių 
pagerbti, dalyvaujant Dvasios vadui kun. 
J. Kuzmickiui, dr. kun. S. Matuliui, Vadei
vai, V-kui ir Nottinghamo globėjui K. Bi- 
vainiui.

1963.V.18 — L.S.S. Anglijos Rajono „Bu
dėkime" žurnalo redakcijos ruoštasis lite
ratūros vakaras Derbyje.

1963.V.25.26 d.d. —Jamboristų štabo sa
vaitgalio stovykloje Crewe dalyvavo ps. B. 
Zinkus.

1963.VI. 1,2,3 d-d. — Sekminių savaitgalio 
stovykla, kartu skiltininkų kursai Drum 
Hill Derbyje.

1963.VI.7.8 d.d. — Tarptautinėje Sueigo
je Giwellio parke dalyvavo du lietuvių va
dovai — ps. B. Zinkus ir sk. vyčių kand. 
V. Virbickas.

1963. VI. 15 — Seserijos vadeivė s. G. 
Zinkienė lanko „Saulučių“ skil. seses Wol- 
verhamptone.

1963.VI.16—Seserijos vadeivė s. G. Zin
kienė lanko „Kregždžių“ skil. seses Stoke- 
on-Trent.

1963.VI.22 — Živi'ės ir Maironio dr-vių 
įžodžio metinės ir dr-vių vėliavų šventini
mas Manchesteryje, dalyvaujant Rajono 
vadovybei.

1963.VI.29 — Ūkio Skyriaus vedėjas s.v. 

TAUKUOTAS PUODAS

R A U K A
v. si. A. Gerdžiūnas lankėsi pas ps. B. Zin- 
kų pasitarti. Sudaromas vasaros skautų 
stovyklos maisto planelis.

1963.VI.30 — Korespondencinės dr-vės 
„Žirgų“ skil. sueiga ir pasitarimai Jambo
rees ir vasaros stovyklos reikalais No
ttinghame.

1963.VI.30 — Šiluvos dr-vės dr-kė v. s. 
si. E. Zaveckienė lankosi pas Seserijos va
dei vę pasitarti vasaros stovyklos reikalais 
Derbyje.

1963.VI.7,8,13,14,22 d.d. — Gilwelio kur
sai Chelaston, dalyvavo ps. J. Rentelis.

1963.VH.6.7 d.d. — L.S.S. Vietininkijos 
v-kas ps. B. Zinkus lanko „Maironio“ dr- 
vės brolius Manchesteryje.

1963.VIĮ.27 — L.S.S. Jubiliejinių metų 
Anglijos Rajono 14-toji vasaros skautų 
stovykla Lietuvių Sodyboje. Stovyklauja 
skautai ir jaunimas dvi savaites.

L.S.S. Jubiliejiniais metais Anglijos Ra
jono skautų vadovai ir rėmėjai gauna žy
menis: ps. B. Zinkus — ordinas už nuopel
nus, K. Bivainis — ordinas už nuopelnus, 
s.v.v.sl. A. Gerdžiūnas — Vėliavos žymenį, 
ps. J. Maslauskas — Vėliavos žymenį ir 
anglų skautininkas J. Booth — ordiną už 
nuopelnus.

L.S.S. Jubiliejiniais metais Anglijos Ra
jono, L.S.S. Pirmijos nutarimu, pakelti į 
vyresniškumo laipsnius — ps. G. Zinkienė 
į skautininkes, v.s.v.sl. D. Sadūnaitė-Sea- 
ley į paskautininkes, s.v.v.sl. J. Maslauskas 
į paskautininkius.

1963.VII.28 — Anglijos Rajono Vietinin
kijos v-kas ps. B. Zinkus ir „Maironio" 
Dr-vės skautai psl. D. Steponėnas, sk. P. 
Gugas ir sk. Z. Žabelis dalyvavo 11 Pa- 
saulinėje Skautų Jamborėje Graikijoje.

1963.VIII.7 — Lietuvių Sodyboje Jub. 
vasaros skautų stovykloje Rajono skautų
vadovybės posėdis,

1963.VI.6,7.8 — Drum Hill, Derby, prak
tiški seserijos vadovių kursai. Stovyklai 
vadovauja vyr. sk. si. G. Valterytė, vadei- 
vės pavaduotoja.

1963.IX.31 — Nottinghame įvyksta Ang
lijos Lietuvių Sąskrydis, dalyvauja jauni
mas, skautai ir kartu miela visuomenė.

Anglijos Rajono Jub. Vasaros Stovykloje 
lankėsi L.S.B. Vyriausiasis Skautininkas 
s. E. Vilkas, kuris užsuko pakeliui į 11 Pa
saulinę Skautų Jamboree Graikijoje.

Jubiliejinės skautų stovyklos metu apdo
vanojimai: „Živilės“ dr-vės dr-kė I. Šnely
tė — Tėvynės dukros žymeniu, „Šiluvos“ 
dr-vės dr-kė E. Zaveckienė — Vėliavos žy
meniu, „Maironio" dr-vės dr-kas s.v.v.sl. 
A. Jakimavičius — ordinu už nuopelnus, 
Kor. dr-vės s.v.v.sl. J. Zaveckas — Tėvynės 
žymeniu, „Maironio“ dr-vės adjutantas s. 
v.sl. V. Verbickas — Vėliavos žymeniu, 
Kor. dr-vės „Žirgų“ skilties si. s.v.psl. J. 
Oželis — Pažangumo žymeniu.

1963 m. lapkričio mėn. Manchesteryje 
numatyta suruošti iškilmingą Jub. Metų 
užbaigimą.

Be to, mes visi žinome, kur yra Londo
nas ir mūsų mielasis Rajono Vadas s. J. 
Alkis.

Mes visi žinome, koks kelio nuotolis nuo 
Londono į Derbį, Manchester!, Wolver- 
hamptoną, Stoke-on-Trentą, Bradfordą, 
Nottinghamą ir kitas vietoves. Mūsų Rajo
no Vadas net po ilgų darbo valandų sten

giasi kiekviename skautiškame subuvime 
dalyvauti, aplankyti ir kartu pradžiuginti 
mus savo dalyvavimu mūsų kolonijose. Tai 
gražus pavyzdys mums.

Seserijos Vadeivė s. G. Zinkienė, kuri 
turi šeimą ir savo kasdieninių darbų, ne
paisydama laiko stokos bei šeimyninių įsi-
pareigojimų, visuomet stengiasi aplankyti 
sesių vienetus, nuolat praveda kursus, lei
džia skautišką spaudą, remia jas savo idė
jomis ir patarimais, kad mūsų sesės sem
tųsi lietuviškos bei skautiškos dvasios, 
kildamos vis aukščiau savo skautiškomis 
žiniomis ir būtų tikros skautės lietuvaitės.

Nekalbant apie kitus vadovus. Vietinin- 
kija. draugovės ir skiltys Jub. metais atžy
mėjo savo skautišką bei lietuvišką veiklą 
savo vienetuose ir visuomenėje savo suma
nymais ir darbais, atsidėkodami visuome
nei už paramą.

Kiek vadovybės yra sunaudota brangaus 
laiko, išlaidų pasiunčiant laiškus, žinias 
bei pranešimus, įrodo tas faktas, kad metų 
bėgyje pasiųsta maždaug 1200 laiškų.

Man, kaip Korespondencinių vienetų 
vadovui, tenka padėkoti tiems broliams, 
kurie įvertino, suprato ir pasinaudojo ma
no instrukcijomis, o svarbiausia — atliko 
savo uždavinius, kaip pridera tikriems 
skautams.

Ateityje norintieji gauti skautiškos me
džiagos, smulkesnių informacijų bei nuro
dymų ar pasiruošti įžodžiui prašomi kreip
tis į ps. B. Zinkų, 88 Byron Street, Derby, 
ar ps. J Maslauską, 7 The Crescent, May- 
field, Nr. Ashbourne, Derby.

Visuomet budime!

J. Maslauskas
L.S.B. Anglijos Vietininkijos Korespon

dencinės Dr-ės Draugininkas

Vienas tik br. Rentelis suprato. Sustab
dė šokius, paėmė keturis šokėjus, apkrovė 
juos kuprinėmis ir išsiuntė į 15 mylių žy
gį. Kažin, ar jie sugrįžo?..

ryje.
1962.XI.10 — Anglų skautų laužas Drum 

Hill, Derby, dalyvaujant lietuvių skautų 
vadovams ir skautams.

1962.XI.10 — Rajono Seserijos ir Brolijos 
posėdis Derby.

1962.XI.17 — L.S.S. Jubiliejinius 45-tus 
metus pradedant, Anglijos Rajono iškil
minga skautų sueiga Wolverhamptone, da 
lyvaujant visiems Rajono vadovams bei 
skautams.

1962.XII.1 — Metinė šventė ir kartu L.S.
S. Jubiliejinių metų iškilminga skautų su
eiga Bradforde.

1962.XH.29 — Kalėdų eglutė Nottingha
me, skautai ir jaunimas atliko programą.

1963.1.6 — Kalėdų eglutė Bradforde, 
skautai ir jaunimas atliko programą.

1963.1.12 — Kalėdų eglutė Manchestery
je, skautai atliko programą.

1963.1.12-13 d.d. — Rajono vadovybės 
suvažiavimas ir posėdis Derbyje.

1963.11.23 — Iš tolimos kolonijos Covent
ry seesė B. Jagminaitė lanko Seserijos Va
deivą, tuo pačiu padarydama skautišką ge
rąjį darbelį — Anglijos Rajono skautų al
bumo nuotraukose parašydama įrašus.

1963.11.16 — Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės šventė ir kartu 
L.S.S. Jubiliejinių metų iškilminga skautų 
sueiga Stoke-on-Trent. Programą atliko 
skautai.

1963.11.16 — Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės šventė Nottingha
me, programą atliko skautai.

1963.11.16 — Vasario 16-tosios — Lietu
vos Nepriklausomybės šventė Mancheste
ryje, programą atliko skautai.

1963.III.3 — Maironio dr-vės dr-kas s.v. 
v.sl. A. Jakimavičius lankėsi pas V-jos V- 
ką Derby pasitarti.

1963.111.21,24,28,30,31 d.d. — Gilwellio 
kursai Derbyje. Dalyvavo du lietuvių skau
tų vadovai — ps. B. Zinkus ir ps. J. Mas
lauskas.

1963.111.23 — Seserijos Vadeivė s. G. Zin
kienė lanko „Šatrijos Raganos“ dr-vės se
ses Bradforde.

1963.111.24 — Seserijos Vadeivė s. G. Zin 
kienė lanko „Živilės“ dr-vės seses Man
chesteryje.

1963.IV.6,7 d.d. —Anglijos Rajono Sese
rijos vadovių suvažiavimas Derbyje.

1963.III.3 — Korespondencinės dr-vės 
„Žirgų“ skil. Šv. Kazimiero proga sueiga 
Nottinghame.

1963.IV.5,6,7 d.d. — Skautų vyčių savait
galio stovykla Drum Hill Derbyje, kartu 
pravedama L.S.S. „Ąžuolo“ mokyklos kur
sai vadovams.

1963.IV.7 — Anglijos Rajono Vadovybės 
posėdis Drum Hill Derbyje, dalyvaujant 
seserijai ir brolijai.

1963.IV.22 — Živilės ir Maironio dr-vių 
metinių iškilminga skautų sueiga Manches 
teryje, dalyvaujant skautų vadovybei.

1963.IV.24 — Metinių išvakarėse s. G. 
Zinkienė ir Nottinghamo skaučių atstovė 
gėlėmis papuošė a.a. v.s. K. Vaitkevičiaus 
kapą Derbyje.

1963.IV.27 — Šv. Jurgio proga iškilmin
ga skautų sueiga, Motinos diena ir garbės 
žymeniu įteikimas Nottinghame, dalyvau
jant Rajono vadovybei ir anglų skautinin
kams, kartu „Bičių“ skil. pertvarkymas į 
„Šiluvos“ dr-vę.

1963.V.3.4,5,6 d.d. — Gilwellio kursai 
Chellaston Derbyje, dalyvavo ps. J. Ren
telis,

PIRMASIS STOVYKLAUTOJAS
v

Palapines atvežė pats stovyklos viršinin
kas. Čia jis rado sudžiūvusį ir išbadėjusi 
vienišą stovyklautoją Erviną, kuris taip 
pamėgo stovyklavimą, kad net prieš sto
vyklą atvyko į Sodybą ir laukė viršininko. 
Maitinosi tik uogom ir žalia žuvim ir at
sisakė net dirbti Sodyboje, kad sutaupytų 
savo negausias jėgas palapinėms statyti.

Kiek vėliau atvyko ir pabėgęs iš ka
riuomenės br. Jonas, bet šių dviejų pasi
ryžėlių buvo per maža. Viršininkas išvilio
jo Sodybos virėjus ir bendromis jėgomis 
per dvi valandas pastatė palapines. Už at
liktąjį darbą darbininkai buvo pavaišinti 
sausais sumuštiniais.

šeštadienį darbas ėjo toliau, bet virėjų 
jau nebebuvo matyti. Vargšus Sodybos ve
dėjas užrakino Sodyboje. Nežiūrint to, bro 
lis Puleikis išlaužė spynas ir atbėgo duo
bių kasti. Tai tikras broliškos meilės pa
vyzdys.

PIRMASIS ATSISVEIKINIMAS

Pametęs stovyklos darbus į šoną, br. 
Jaras nuskubėjo į Londoną Vyriausio 
Skautininko parsivežti. Sugrįžę stovyklon 
jie rado besišypsantį Jemboristą br. Bro
nių, kuris neiškentęs nors valandėlei užsu
ko į stovyklą pasisvečiuoti. Atėjus išvyki
mo valandai br. Bronius su ašarom akyse 
atėjo atsisveikinti su skautais ir savo šei
mynėle. Laukėme reakcijos iš sesės Gil- 
mos, bet jos akyse ašarų nesimatė. Tik kai 
autobusas pajudėjo, ji atsisėdo lyg jai bū
tų nuriedėjęs didelis akmuo nuo širdies ir 
nusišypsojus nužingsniavo stovyklos link. 
Tai moteriškos meilės pavyzdys.

PIRMOJI PASKAITA

Sekmadienį paprastai padorūs žmonės 
ilsisi. Tik mes visą dieną dirbome. Negana 
to: vėliavą nuleidus, lyg kokie kankiniai, 
savanoriškai davėm savo kraujo uodams 
ir musėms, besiklausydami išvykstančio į 
Ameriką br. Rafaelio paskaitos.

VIRĖJO SABOTAŽAS

Pirmadienį, anksti rytą, nevalgę virši
ninkai nuvažiavo į aerodromą Vyr. Skau
tininko išlydėti. Pasistiprinti pasiėmė iš 
anksto virėjo paruoštą paketą sumuštinių. 
Grįždami jie nutarė užkasti. Bet kai ati
darė paketą, vietoj sumuštinių rado gra
žiai sudėtus virėjo rankšluosčius. Atrodo, 
kad sekančiais metais turėsime naują 
virėją.

UOLŪS DARBININKAI

Pirmąjį pirmadienį buvo darbo diena. 
Dirbo ne tik sesės, bet ir broliai puošė sta
lą, statė skaučių stovyklai vartus, kasė 
duobes. Po kurio laiko stovyklos viršinin
kas pasigedo dviejų skautų. Ilgai ieškota, 
ir jie rasti šiukšlių duobėj, bekasą tunelį 
į skaučių stovyklą. Tai skautiškas suma
numas.

NAKTIES ŽYGIO PASEKMĖS

Išbadėję ir sušilę vyresnieji broliai vy
čiai pagaliau sugrįžo iš nakties žygio. At
rodo, kad nelengvas jiems buvo tas žygis, 
nes Ervino plaukai pailgėjo dviem inčais.

PLAUKYMO RUNGTYNĖS

Išsimaudė visi, kas norėjo ir kas neno
rėjo. Geriausiai pasirodė pats viršininkas, 
kuris įsikarščiavęs pilna uniforma „per
plaukė“ baseiną, nesušlapindamas marš
kinių. Bet vienam svečiui iš Sodybos taip 
gerai nepavyko, nes, apsunkintas ilgų kel
nių, visų žiūrovų akivaizdoje vos nepaliko 
jų baseino dugne...

NAUJAS STOVYKLAUTOJAS

Susilaukėm dar vieno stovyklautojo — 
mūsų Dvasios Vadovo. Jam buvo duota 
didžiausia stovyklos palapinė su visais pa
togumais ir įrengimais. Vieniems sako, 
kad stovykla jam patinka, kitiems — kad 
ji jam sukelia daug prisiminimų iš jo ka
riuomenės dienų. Kažin, kaip čia suprasti?

KISS OF LIFE
Kvalifikuota sesuo Lūžaitė, atvykusi iš 

ligoninės, demonstravo pirmąją pagalbą ir 
„kiss of life“ skautėms. Dabar jos visos 
atrodo daug gyvesnės. Patariam ir bro
liams pasikviesti sesę Lūžaitę su pana
šiom demonstracijom. Gal tada jie nors 
vieną rytą atsikeltų laiku ir atliktų ryto 
mankštą...

DRAMA MEDŽIŲ ŠEŠĖLIUOSE
Po laužo prie sesių stovyklos br. Jonas 

suvaidino ištrauką iš Romeo ir Juliett. 
Kas buvo Juliett — neaišku. Aišku tik tas 
faktas, kad vaidinimas nepavyko. Ryto
jaus dieną pats viršininkas visiems akto
riams davė ilgą pamokslą.

NUSIVYLUSI SKAUTĖ
Sesė Birutė iš Nottinghamo jau kapitu

liuoja. Nusibodo jai stovyklos darbai ir 
vargai. Ji nutarė, kad šis beprasmis gyve
nimas jai nusibodo. Vakare nuėjusi praus
tis prie upelio, šoko į vandenį. Tik visa ne
laimė, kad upelis buvo vos dviejų inčų 
gilumo.

NAGŲ KRAMTYMO KARŠTLIGĖ

Prisvilusios bulvės, kieta mėsa ir bulvių 
trūkumas \priverčia mūsų seses ieškoti vi
taminų kitur. Jos laisvalaikiu sėdi palapi
nėse, kramto nagus ir burčina ant „kuko“. 
„Kukui“ tai menka problema. Jam rūpi 
tik viršininkai. Jis jiems net vidurnaktį 
balius kelia.

GRAŽIOJI SIUVĖJA

Sesė Birutė pasidarė skautų stovyklos 
siuvėja. Visi stovyklos apiplyšėliai neša 
jai savo uniformas pataisyti. Kai kurie net 
tyčia plėšo drabužius, kad tik turėtų pro
gos pamatyti jos gražias akis.

ŽIAURUS SAPNAS

Vakar naktį br. Jakimavičius turėjo la
bai žiaurų sapną. Įlindęs į maišą, tuoj už
migo ir pradėjo sapnuoti, kad jam sesės 
ilgom adatom visą nugarą subadė. Taip jis 
kankinosi visą naktį.

Iš ryto paaiškėjo, kad kažkas dienos me 
tu į jo maišą pridėjo erškėčių, kad jis sal
džiau miegotų...

VIRŠININKO SUMANUMAS
Vienam viršininkų smuko kelnės. Pri

laikydamas jas ranka, atbėgo pas viskam 
pasiruošusį kapelioną ir paprašė siūlų. 
Tai pastebėjęs br. Jaras jam pasakė, kad 
geras stovyklautojas turi atsivežti savo 
siūlų. Tas gi jam atrėžė: „Kam man siūlus 
vežtis stovyklon, juk aš žmoną atsive
žiau!“

UŽSISPYRĖLIS LIETUVIS
Irenai iš Stoke-on-Trent nepavyko susi

draugauti su jaunuoliu iš Vokietijos. Po 
pusryčių, gerai užvalgius! ir įgavusi drą
sos, ji paklausė: „Ar tu laikini England?“ 
— „Kalbėk lietuviškai, nesuprantu", at
rėžė vyrukas ir nuėjo pasiimti papildomos 
normos.

GERIAUSIAS SUVENYRAS
Brolis Juozas (su ūsais) atidarė plaukų 

kirpyklą virtuvėje. Po kelių minučių susi
darė eilė brolių, laukiančių nusikirpti. Jų 
tarpe buvo ir Ervinas. Girdėjom, kad vie
na sesė pagriebė jo plaukų pluoštą ir, su
sivyniojusi popieriuką, įsidėjo į kišenę 
atminimui...

GERIAUSI VAISTAI
Bemiegančiam br. Jonui įniršusi bitė 

įkando į žandą. Visas sutinęs ir susirūpi
nęs savo išvaizda prašė viršininką, kad jį 
į ligoninę nuvežtų. Pažiūrėjęs į jį viršinin
kas pareiškė, kad reikia tik iščiulpti ge
luonį ir bus tvarkoj, ir nusiuntė jį į sesių 
stovyklą...

ŠOKĖJŲ NUOTYKIAI
Pradėjome tautinių šokių repeticijas. 

Br. Jaras surinko visus nusipenėjusius 
stovyklos maistu šokėjus į laužo aikštę ir 
pradėjo mokyti. Drebėjo Sodybos žemelė, 
dūsavo šokėjai, liejo prakaitą, trypdami 
basom kojom laužo pelenus, bet nekapitu
liavo. Šiaip taip sulipdė Kalvelį, bet paties 
viršininko kojos neišlaikė. Tad, pagrie
bęs br. Joną už sprando, įsakė šokti. Ką 
darysi — šoka toliau! Bet šį kartą Kristi
nai kojos susimaišė, ir su ašarom akyse 
vargšytė susmuko ant žemės. Viršininkas 
nepadėjo jai net atsikelti, o tik užkimusiu 
balsu ragino šokti toliau.

NUSIMINUSI VIRŠININKĖ
Stovėdama eilėj prie pietų, sesė Gilma, 

kasinėdama rankas, skundėsi: „Niekas 
manęs nemyli, tik vabalai“. Tai išgirdęs 
virėjas patarė palaukti, kol iš Jamborės 
sugrįš Bronius.

STOVYKLOS STIPRUOLIS
Atrodo, kad stovyklinis maistas po tru

putį pradeda sugrąžinti br. Ervinui jėgas. 
Tai patyręs jau vargšas Liudas, kuris ir 
dabar dar vaikšto susuktu sprandu.

NEVELTUI
Sesių stovykloje lankėsi garbingos vieš

nios. Visos skautės stengėsi joms įtikti-, 
šoko, dainavo, vaišino. Neatsiliko ir br. 
Rentelis, kuris visą filmą sugadino befil- 
muodamas kartu atvykusį šuniuką. Bet 
neveltui: už malonų priėmimą jis ir br. 
Jaras gavo po cigaretę.

LAIMINGAS SKAUTAS
Br. Algis jau dabar pats tiki, kad sulau

kė 21 metų. Šiandieną jis, gavęs iš Graiki
jos 21 metų sveikinimo kortelę, besidžiaug 
damas ilgai šokinėjo apie virtuvę ir balsu 
šaukė: „Dabar, brolyti, tai pagyvensiu“.

NAKTINIAI ŽAIDIMAI
Vadovai nutarė suruošti bendrus nakti

nius žaidimus. Vyresniųjų neleido bijoda
mi, kad nesužalotų vienas kito ar nepa
klystų kur nors miške. Bet ir su mažiukais 
nebuvo geriau. Drąsuoliai buvo nuvežti li
goninėn. o bailiai slapstėsi miške, lyg ko
kie grybai...

GERAS PATARIMAS
Virtuvės darbininkas Repšys buvo labai 

susirūpinęs. Užsidėjęs švarką pastebėjo, 
kad jo rankos nuo vandens nešimo pailgė
jo dviem inčais. Stovyklos daktaras patarė 
jam vaikščioti aukštyn iškeltom rankom, 
kad ištempti kaulai grįžtų į senąsias vie
tas...

BROLIS JARAS SUSIRŪPINO
Atvežęs į stovyklą kapelioną, jis dabar, 

atrodo, gailisi. Jo susirūpinimo priežastis 
yra kapeliono nuolatinis kalbinimas emi
gruoti į Ameriką. Vargšas bijo, kad kitais 
metais neteks savo vergų.

LIETUVIAI

SKAUTAI

PASAULINĖJE

STOVYKLOJE

GRAIKIJOJE
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Vatikano politika
PAULIUS VI NEKEIČIA NUSISTA TYMO KOMUNIZMO

EUROPOS LIETUVIS S

įdomus yra Vienos kard. Koenig pareiš
kimas, padarytas birželio 26 d„ kuriame 
palyginami Jonas XXIII ir Paulius VI: 
„Suprantamas susidomėjimas, ar naujasis 
popiežius tęs Jono XXIII politiką Rytų 
Europoje esančios Bažnyčios atžvilgiu. Šis 
klausimas man dažnai yra statomas dėl to, 
kad aš važinėjau Rytų Europos kraštuose 
ir tos kelionės buvo laikomos vykdymu 
Jono XXIII politikos. Be abejonės, dabar
tinis popiežius pats pasisakys dėl šios 
problemos. Aš gi asmeniškai manau, kad 
Paulius VI darys viską, jog palengvintų 
katalikų padėtį komunistiniuose kraštuo
se. Jei aš ir visi kardinolai manome, kad 
Paulius VI prives iki galo Jono XXIII pra
dėtąjį darbą, tai dar nereiškia, kad Pau
lius VI imituos Joną XXIII; šios dvi asme
nybės yra labai skirtingos. Paulius VI tęs 
savo pirmtako idėją, tačiau tai padarys 
savu būdu, savo forma, pagal savo tempe
ramentą“.

Panašiai yra pasisakęs ir kard. Višins
kis, grįždamas iš Romos. Liepos 6 d Vie
nos stotyje jis pareiškė žurnalistams: 
„Naujasis popiežius tęs mirusiojo Jono 
XXIII politiką Visuotinio Bažn. Susirinki-

teisintų nuolaidumą arba palankumą 
marksizmui ir komunizmui. Komunistinio 
marksizmo įvairiausi bandymai, jo neišse
miama taktinė fantazija dažnai paveikia 
emocijas, sužadina simpatijas ar bent su
kelia abejonių ir tuo būdu sujaukia verty
bes, susilpnina atsparumą laisvųjų žmo
nių, įvairių religijų tikinčiųjų ir katalikų 
prieš marksistinę-komunistinę ideologiją. 
Daug yra šio fakto reiškinių: kai kurie, 
sužavėti aukštais idealais, kurių komuniz
mas sakosi siekiąs, pritaria jo siekimams. 
Kiti, pasidavę jausmams, ima manyti, kad 
komunizmas ir marksizmas jau yra hu
maniški ir pasikeitę.

„Šiandien, kaip ir vakar, be jokių geo
grafinių ir etninių skirtumų, marksistinis 
komunizmas yra krikščionybės antitezė, 
laisvės, tiesos, teisingumo ir taikos panei
gimas. Tiek Rytuose, kaip ir Vakaruose, 
marksizmas ir komunizmas yra materialis 
tinis ir ateistinis. Kaip Rytuose, taip ir 
Vakaruose komunizmo praktika yra lais
vės užgniaužimas ir bet kokios religijos 
persekiojimas. Kaip Rytuose, taip ir Va
karuose revoliucija ir klasių kova yra pa
grindinis metodas valdžiai pagrobti. Šio

ATŽVILGIU
„Visų laisvų žmonių, o ypač katalikų 

sprendimai ir nusistatymas marksizmo ir 
komunizmo atžvilgiu negali keistis. Su 
marksistine ir komunistine ideologija rei
kia būti nepalenkiamiems ir nenuolai- 
diems, juo labiau, kad komunizmo taktika 
taip pat yra nekintama ir nepalenkiama. 
Prigimtosios teisės sritis — kaip skaitome 
enciklikoje Pacem in Terris — duoda pro
gos katalikams susitikti ir bendrauti net 
ir su tais, kurie neturi tikėjimo šviesos. 
Tačiau ir šituose santykiuose katalikai tu
ri būti budrūs, nuoseklūs ir niekad neiti į 
kompromisus religijos ir moralės daly
kuose“.

šios direktyvos, privalomos visiems ka
talikams, yra drauge ir Bažnyčios galvos 
linija santykiuose su komunistų vadais, 
bandančiais megzti ryšius su Katalikų 
Bažnyčia.

Aplamai, Paulius VI, nors dar visai ne
seniai pradėjo savo pontifikatą, jau spėjo 
be jokių nutylėjimų išreikšti savo aiškų 
nusistatymą komunizmo atžvilgiu. Tai pa- 
tvirt'na ir jo naujausias pasisakymas gru
pei katalikų dvasiškių audiencijos metu,

Mielas Redaktoriau,

beskaitant Pasaulio Lietuvių Seimo ap
rašymus, man kilo mintis, ar iš tiesų mes 
vien tik didelius dalykus vadiname dide
liais vardais.

Pasaulio Lietuvių Seimo, žinoma, didelis 
vardas. Bet ar tasai Seimas iš tikro yra 
kažkas didelio? Ar jis nėra tik šiaip dides
nis Amerikos žemyno lietuvių susibūrimas, 
pasižmonėjimas su kalbcmis ir kalbelėmis, 
su šiokiais tokiais tautiniais kultūriniais 
pasirodymais, su pasibaliavojimais ir išsi
skirstymu?

Jeigu bet koks, nors ir smulkus, lietuvių 
susibūrimas yra teigiamai vertintinas, tai 
jau ten, kur jų suplaukia tūkstantėlis, rei
kia šokinėti iš džiaugsmo iki lubų. Su šito
kiu pat džiaugsmu reikia sutikti ir palydė
ti Pasaulio Lietuvių Seimą. Didelis subu
vimas, štai kas. Dėl to ir sakau, kad reikia 
šokinėti iš džiaugsmo.

Tačiau kam gi tokį subuvimą reikia va-

kai jis ne baliavos, o apsvarstys rimtą dar
bo programą ir imsis energingų veiksmų 
jai vykdyti.

Ko labiausiai nemėgstu, tai tuščių po
sėdžiavimų. nors tie posėdžiavimai būtų 
vadinami ir pačiais iškilmingiausiais var
dais.

O jeigu ne taip yra, tai prašau įrodyti 
man.

Niekada nemėgau laikraščiuose tuščių 
apsidėkojimų.

Kas nors suruošė ką nors, paskaitė pa
skaitą, padainavo, padeklamavo, padavė 
arbatos, iššlavė salę, sustatė salėje tvar
kingai kėdes, tai visi paprastai išvardija
mi laikraščiui parašomoje korespondenci
joje. Ar neužtektų tiek?

Kur tau! Mūsų oficialusis mandagumas 
toks didelis, kad jūs, vienos savaitės laik
raštyje paskaitę korespondenciją, galite ti
kėtis kitą savaitę užtikti dar ilgiausią pa-

pasaulio 
Lenkiją

audien-

mo, visų krikščionių vienybės ir 
taikos išlaikymo srityje. Grįžtu į 
pilnas vilties“.

Vengrijos vysk. Brezanoczy po
cijos, kurią turėjo pas popiežių Paulių VI, 
rašė: „Šv. Tėvas parodė didelio supratimo 
ir atjautimo visiems klausimams, kuriuos 
palietėme audiencijoje. Aš buvau giliai 
nustebintas jo plačiu Vengrijos .katalikų 
reikalų pažinimu. Nėra paslaptis, kad dau
gelis laukė, jog su Jono XXIII mirtimi pa
sikeis ir Vatikano politika. Turime būti 
dėkingi Apvaizdai, kad naujasis Popiežius 
Vengrijos reikalais tiek pat domisi, kiek 
ir jo pirmatakas“.

Čekoslovakijos sveikatos ministeris eks- 
kunigas Plojhar birželio 17 d. pareiškė, 
kad arki v. Berano atvejis galės rasti kokį 
nors sprendimą, jei „Vatikanas eis Jono 
XXIII nužymėtuoju keliu“. O Vengrijos 
min. pirm, pavaduotojas Kallaj pasakė: 
„Esančios be vyskupų vyskupijos galės tu
rėti vyskupus, ir mes iš savo pusės neturi
me noro tai sukliudyti. Dargi esame įsiti
kinę, kad tai bus naudinga. Kat. Bažnyčios 
vyskupai tačiau turi pripažinti Vengrijos 
įstatymus. Mes jiems nestatome jokių po
litinių sąlygų ir norime, kad jie nesikištų 
į politinius dalykus“.

Atšaldyti šiems pirmiesiems įspūdžiams 
ir pareiškimams, iš kurių pasaulinė spauda 
ir komunistų propaganda padarė toli einan 
čių išvadų, o katalikams sukėlė nerimo ir 
baimės. Vatikano radijas ir organas L‘Os- 
servatore Romano neseniai paskelbė tokį 
oficialų pareiškimą su Popiežiaus žinia ir 
jo iniciatyva:

„Marksizmas ir jo politinė išraiška — 
komunizmas yra tiek krikščionybei, tiek 
laisvai ir sąmoningai žmonijai nepriimti
ni. Nei laiko vyksmas, nei geografinė ar 
etninė padėtis nesuteikia marksizmui ir 
komunizmui pažymių, kad jie būtų galima 
rekomenduoti laisvoms tautoms, o ypač 
katalikams. Yra visų pareiga veikti, remti 
visas pastangas, kurios siekia taikos. Ta
čiau lygiai yra pareiga budėti, kad mark
sistinė ideologija neplistų ir neįsibrautų į 
laisvąjį pasaulį“.

„Dar nėra nei tarptautinės padėties, nei 
atolydžio, nei istorinių sąlygų, kurios pa-

rugsėjo 6 d., Castel Gandolfo pilyje. Čia 
Paulius VI pabrėžė, kad Katalikų Bažny
čia savo priešinimosi komunizmui nesu
mažins ir kad nerodys jokio svyravimo 
smerkdama klaidas, kurios šiandieninėj 
bendruomenėj skleidžiamos.

dinti tokiu dideliu ir reikšmingu vardu? 
Ar dėl to, kad ten dalyvavusieji kurie nors 
lietuviai turėjo įgaliojimus atstovauti dar 
ir kitų žemynų lietuviams?

Prašau dėl tokio abejingumo neįtarti 
manęs kokiu nors raudonumu ar ružavu- 
mu. Aš nebežiūrėsiu taip abejingai ir Pa
saulio Lietuvių Seimui nulenksiu galvą,

tikslo siekiant, gali įvairuoti tiktai būdai 
ir priemonės.

„Kai kurie prisitaikymai, kuriuos padik 
tuoj a gyvenimo tikrovė, ir kai kurie prie
monių kaitaliojimai nereiškia, kad komu
nizmas jau pakeitė savo doktriną ar takti
ką. Toji taktika yra dialektinė ir todėl
tinkama aplinkybėms T. J. (ELI)
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin

KARAS AR TAIKA?
Aišku, kad taika. J.A.V. ir S.S.R.S. va

dai pasirašė sutartį didžiųjų bombų viešai 
nebesprogdinti (tik paslaptingai — nebe
vartojamų uranijaus kasyklų gelmėse ir 
pan.) O gi visi žinom, kad sutartys yra 
šventi dalykai: niekas jų nelaužo. Vieną 
kartą pasirašyta, tai baigta. Aišku, yra 
galimybė, kad milžinam nutarus nebesi- 
pešti — nykštukai susimuš, arba mėgins 
milžinus išprovokuoti. Kaip Monaco, pa
vyzdžiui: vis Prancūziją erzina, muitinin
kų negerbia, visokius tamsių biznių geni
jus skatina energingai prekiauti, Monaco 
vėliavėle prisidengti.

Pasaulinė spauda kasdien pilna šitokių 
pavyzdžių. Tik keista, kad apie Lietuvą 
niekas nei a, nei b nerašo. Apie Tibetą, 
apie Tristan da Cunha salą, net apie Tan- 
nu Tuva (kuri, berods, neperseniai į Mon
golijos respubliką priimta buvo) retkar
čiais pasirodo žinutė. O yra ir nykštukų, 
apie kuriuos visiškai nekalbama todėl, 
kad visi apie juos žino. Kaip, pvz., Luxem- 
burgas. Kas Europoj nežino, kad Luxem- 
burgas labai kultūringą muziką per radiją 
transliuoja? (Kai aš išgirstu tos valstybė
lės vardą, vis kažkodėl apie šiltai kvepian
tį sūrį pagalvoju). O gi ir muilas „Lux“ 
yra. Tikriausiai ką nors bendra su Luxem- 
burgu turi, ir, be abejonės, labai kultūrin
gas muilas. Vadinas, žmonės, kurie šį mui
lą vartoja, tiesiog kvepia

O Lietuva?
Nei spauda, nei radijo
Kartais pagalvoju, kad

ginė propaganda. Vadinas, jeigu apie Lie
tuvą nieko nerašys, niekur jos neminės — 
tai jos nėra. Bet nemanau, kad visam pa-

RAŠO AL. N. DIČPETRIS

akis 
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todėl, 
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoj. Grynos 
vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio pamušalu, 
tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški nailoninio kailio 
paltai su specialiu šiltu pamušalu ar be pamušalo. Didis 
pasirinkimas grynos vilnos medžiagų vyriškiems ir mo

teriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams.
ODOS. AVALYNĖ. APATINIAI. ŠVEICARIŠKOS KAŠMIRO 

VILNOS SKARELĖS. PŪKUOTOS SKAROS „BABUŠKI“. 
MOTERIŠKI, VYRIŠKI IR VAIKAMS MEGZTINIAI.

HOHNER AKORDEONAI.

Labai specialus pasiūlymas, kuris galioja tik trumpą 
laiką. Mes esame pavadinę tai „komerciniu siuntiniu“. 
Trys atkarpos puikiausios rūšies Worstedo (kamgarn) 
dailiems vyriškiems kostiumams (gryna vilna), dvi 
atkarpos tamsiai mėlynos ir viena ruda (iš viso 10 jar
dų), tiktai už 21.0.0 svarą. Kaina yra kartu su visais 
mokesčiais — su muitu ir licenzijos mokesčiu. Ar begali 

būti geresnė proga padėti saviškiams Lietuvoje?

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

i i

šauliui apsimokėtų, taip sakant, per 
meluoti... Vadinas, gal iš tiesų tokio 
to nėra...

O mintis, kad gal apie ją. tylima 
kad ji būtų taikai pavojus — tikra
monė. Lietuvos žmonės „Lux“ gal ir 
vartoja, bet vis tiek kultūringi. Kaip ten 
bebūtų, Lietuva karo nesukurs. Nuo pat 
kūdikystės dienų esam auklėjami būti 
paklusniais, na, o mažai tautai tai yra la
bai sveika. Aišku, neatsiranda sukilėlių, 
bet užtat mažiau ir visokių nukrypėlių, 
kaip, pvz., vegetarai, arba tokie bepročiai, 
kuriem atrodo, kad jeigu Jonas gali prieš 
vėją papūsti, tai gali ir Petras.

Anksčiau vis galvojau, kad gal Kinija 
galėtų būti taikai pavojūs, bet pasirodo, 
kad Kinijos irgi nėra. Čia jau ne propa
ganda: Amerikos išmintingieji vyrai žino, 
apie ką kalba. Jeigu Kinija būtų, tai neabe 
jotinai ją į Jungtinių Tautų organizaciją 
priimtų. Tik keista, kad pasaulinėj spau
doj vis daugiau apie šitą 600.000.000 pilie
čių fantaziją rašinėjama...

Na, kaip ten bebūtų, jeigu nėra, tai reiš
kia: jie ir bombų negalės mesti. Reiškia, ka 
ro pavojus iš šitos pusės negresia. O kad 
koks žmogelis muziejuj nusispiovė, tai dar 
nieko baisaus. Kartais ir labai gerai, seno
viškai, taip sakant, išauklėtam žmogui nie
ko kita nelieka, kaip nusispjauti. Kol tik 
spiaudomasi — dar ne karas (seilėm net 
ir silpniausią ne taip lengva užmušti).

Žinau, kad ne vienas Marso planetos mė
gėjas, išgirdęs, jog du draugai susiginčijo, 
ėmė rankas trinti, džiūgauti. Esą, ruoškit, 
vyrai, lagaminus... Tuoj važiuosim į Lie
tuvą...

Tai reikalas labai paprastas: įvykus ato
miniam karui, mes, tur būt, ne tik į Lietu
vą nebevažiuosim, bet net kur karalius 
pėsčias eina nebekeliausim.

Tiems, kurie apie tolimas keliones galvo
ja, galiu rekomenduoti Cooks kelionių biu
rą. Labai gražiai viską sutvarko: ir bilietus 
ir išvykimo bei atvykimo tvarkaraščius. 
Aišku, jeigu yra tokių, kuriems nepatinka 
dabartinė Lietuvos valdžia, tegaliu patarti 
nelaukti, kol kas nors ją nuvers, o patiem 
pamėginti versti (pagal pietų ir centrinės 
Amerikos valstybėlių pavyzdžius).

O kad tie du dėdės ginčijasi, taigi turim 
seną, gyvenimą lengvinantį sakinėlį: nėra 
namų be dūmų.

Ar jūs žinot, kodėl kareiviai sveikinasi 
pakeldami delną prie kaktos?

Aš manau, kad žiloj senovėj, kai karžy
giams būdavo reikalingi šarvai, delną prie 
kaktos dėdavo ne tiek dėl pagarbos, kiek 
dėl to, kad užsidengtų akis nuo į metali
nius šarvus atmušančių saulės spindulių. 
Senovėj visos kautynės vykdavo arba sau
lės šviesoj, arba mėnesienoj. Mūšiai tam
soj yra tik savo gyvenime piktos rankos 
nepakėlusio žmogaus išsigalvoti anekdotai.

Kadangi tuomet ir metalo mažiau buvo, 
tai nenuostabu, jeigu geriausius šarvus dė
vėjo visokie galiūnai, vadinasi, vadai. Iš to 
ir kilo toks simboliškas pagarbos pareiški
mo būdas: pamatei karininką, na, ir dėk 
delną prie kaktos. Vadinas, tu spinduliuo
ji, tu galingas! (Reikėtų manyt, kad iš tų 
laikų ir aukso garbinimas pasiliko).

Šitas dalykas išaiškintų ir vakarų pasau
lio ankstyvesnę neapykantą komunizmui. 
Mat. komunistai vienas kitą ir savo gerbia
mus žmones sveikindavo ne akis užsideng-

dėką su vėl išvardintais visais veikėjais. 
Bus dėkojama už turiningą, įdomią paskai
tą, už dainas, vėl iš naujo už viską ir vi
siems.

Rašau aš čia dėl to, kad man supykti ant 
tokių padėkininkų sudarė gražią progą No- 
ttinghamo veikėjai. Laikraščio bendradar
bis aprašė įvykį. Ar to dar ne gana?

Kur tau! DBLS skyriaus valdyba dar pa
dėkojo visiems. Po to dar visiems vėl pa
dėkojo jaunimo komitetas. Laukiu, kas 
dar dėkos visiems ryšium su tuo sąskry
džiu.

O ar tie dėkotojai nepagalvoja kartais, 
kad jie dirba tuščią ir nereikalingą darbą? 
Ar jiems niekad neateina į galvą, kad jie 
prisideda prie to, jog laikraštis pasidarytų 
dar neįdomesnis? Kam gi čia įdomu skai
tyti tas kartojamas padėkas?

Jeigu aš turėčiau valios, tai už kiekvieną 
tokių padėkų eilutę iš tų dėkotojų paim
čiau jei ne po visą svarą, tai bent po 10 
šilingų. Norite būti mandrūs, tai mokėkite 
už tą prabangą. O tos padėkininkų sumo
kėtosios sumos praverstų laikraščiui. Tik
tai taip ir ne kitaip.

Ir jie mokėtų arba laiškais pradėtų dė
koti, o ne per laikraštį.

dami, o kumštį parodydami. Vadinas, jo
kios pagarbos nerodė, netikėjo, kad kas 
nors dar spinduliuoja, arba, jeigu nespin
duliuoja, tai vis tiek nežmoniškai galingas. 
Sugniaužtas kumštis aiškiai sako: galingas 
ar ne, aš vis tiek tau pasiruošęs boksą duo
ti...

Panašiai buvo ir su vokiečių nacionaliz
mu. Jie pakėlę ranką ne prie kaktos, o pa
prastai delnu j priekį rodė: matai, aš be
ginklis! Tad gi, nors jie ir iš žmonių muilą 
virė ir gyvus žmones (ne šunis) be jokių 
apmarinimų gražiai nagrinėjo, piaustė, vis 
dėlto jie buvo mažiau nekenčiami už ko
munistus.

O dabar, atrodo, komunistai mažiau 
kumščio būdu sveikinasi, daugiau vaka
ruose dar vis mėgiamą būdą vartoja, na, 
tad ir mielesni vakarams, štai, Amerikos 
prezidentas net pasiūlė kartu žvaigždžių 
takais pasivažinėti...

Aišku, kad taika! Nebent Lietuva ką 
nors verda...

Bet pasaulinė spauda tyli...
Taigi, apie Lietuvą nebežinau, bet kad 

lietuvių yra, tai tikras dalykas: atvyko pas 
mane paatostogauti mano sesuo Rasa, švie
siaplaukė, žaliaakė, mergina iš stuomens ir 
iš liemens. Vadinas, tikra lietuvaitė. Net 
kelis žodžius lietuviškai pasakė...

„Kur tu taip gražiai kalbėti išmokai?“ 
paklausiau.

„Nebūk so skvėr...“ tarė. „Nonsensus te
kini... Geriau paplėjink rekordų. Žinai, 
kaip Luksemburg, popų...“

Karas ar taika?
Aišku, kad taika — nieko neatsakiau

(nėra namų be dūmų), tik užsimečiau ap- žmonės, besirėmę rimtų mokslinių tyrimų 
driskusį švarkelį ir išbėgau į pajūrį pasi
klausyti, ką Anglijos sąsiaurio vandenys 
šniokščia.

Tavo Jonas

MEDŽIOKLĖ AR GYVULININKYSTĖ

Nuo to laiko, kai žmogui pavyko po 
šuns prijaukinti avį, kiaulę, ožką, karvę ir 
kai kuriuos kitus gyvulius, nužengtas di
delis žingsnis pirmyn. Labai greit naminių 
gyvulių bandos pasidarė žmonėms savotiš
kais gyvais mėsos konservais. Gyvulių au
gintojams žymiai mažiau grėsė badas, ne
gu jų pirmtakams — medžiotojams. Žmo
nija, turėdama maisto atsargas, sustiprė
jo, pradėjo įsisavinti naujas žemes, padi
dėjo žmonių skaičius.

Tai įvyko seniai, ir vargu ar kas nors 
per tą laiką kvietė gyvulininkystės dar
buotojus mesti gyvulius ir užsiimti me
džiokle. O štai neseniai toks kvietimas nu
skambėjo. Dar daugiau — jį paskelbė

rezultatais.
Viskas prasidėjo nuo Afrikos gyvūnijos 

tyrimų. Natūralistai nustatė, kad didžiulis 
skaičius laukinių „juodojo kontinento" 
žinduolių labai gerai „perdirba“ žaliąjį 
maistą, kurį jiems duoda savana. Jų svoris 
hektarui savanos nenusileidžia svoriui na
minių gyvulių, besiganančių specialiai 
įrengtose dirbtinėse ganyklose.

Laukiniai žolėdžiai gyvūnai išnaudoja 
beveik visus maisto rezervus tos aplinkos, 
kurioje jie gyvena. Be to, jie yra atspares- 

___ ni parazitams, lengviau prisitaiko prie 
MAIL ORDERAPARCKL SKRVICE aukštų tropinių temperatūrų. Stebėtojai 

nustatė, kad, pavyzdžiui, Pietų Afrikos 
antilopė per du metus gali pasiekti 320 kg 
svorį tokioje ganykloje, kur naminiai gy
vuliai tiesiog nugaištų iš bado.

Visi šie faktai iškėlė mokslininkams 
mintį — ar ne geriau tokiose vietovėse bū
tų vietoj naminių gyvulių išnaudoti lauki
nius? Juk jie puikiausiai yra prisitaikę 

10 jardų vienos arba 3x3} jardo 3 spalvų prie atšiaurių natūraliosios gamtos sąlygų, 
lygios medžiagos, tamsiai mėlynos, juodos, Tuo tarpu naminiai gyvuliai pašarų resur- 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais kraš- SUs išnaudoja nepilnai, sudaro sąlygas dir- 
te „ALL WOOL MADE IN ENGLAND“, vų erozijai.
100 proc, grynos vilnos, su visais mokes
čiais tik 19 sv. 10 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A: toks pat kiekis 
100 proc. grynos vilnos medžiagų, bet be 
jaudimų kraštuose ir juostelėmis, panašių 
spalvų, tik 16 sv. 6 šil.

Prie bet kurio iš tų siuntinių jūs dar ga
lite pridėti apie 10 sv. svorio kitokių pre
kių, temokėdami tik už prekes.

Geriausios išsimokėjimo sąlygos, tin
kančios jums.

Pavyzdžiai tuojau pasiunčiami parašius.

rGGGGGGGGGGGGGG

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 
LONDON, W.3 

ENGLAND

Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10

UGNIAI ATSPARUS POPIERIUS

Anglijoje sukurta nedegamo ir nebijan
čio rūgščių veikimo popieriaus technologi
ja. Jis gaminamas išimtinai 
pluošto.

Jo gamybai naudojami 0,003 
ir 3-6 mm ilgio plaušeliai. Pati
technologija panaši į paprasto popieriaus 
gamybą. Naujasis popierius atlaiko iki 
690 C temperatūrą. Jis naudojamas elek
trotechnikos pramonėje izoliacijai.

iš stiklo

mm storio 
gamybos
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Europos lietuviu kronikų
PRAŠYMAS SKOLINGIEMS RUDENS BALIUS

Su spalio mėn. paskutine diena 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė vėl 
baigia vienerius savo finansinius 
metus.

Labai gera, kai tie metai baigia
mi gražiai: visi atsiskaitę, sumo
kėję, kas ką kaltas. Tada Bendro
vei mažiau bereikalingų darbų ir 
rūpesčių.

Didelė dalis tų darbų Ir rūpes
čių atkristų, jei visi susimokėtų 
skolas už „Europos Lietuvi“ ir Ni
dos Knygų Klubo leidinius.

O šiuo metu vien tik Didž. Bri
tanijoje turime 369 asmenis, kurie 
ant savo sąžinės nešiojasi skolas 
Bendrovei.

Po teisybei laiko dar yra visas 
mėnuo, bet prašom nebeatidėlioti.

Jeigu spalio mėn. paskutinę die
ną niekas nebebus skolingas, tada 
galėsime sakyti, kad Bendrovės fi
nansiniai metai baigti pavyzdin
gai,

BENDRADARBIŲ DĖMESIUI
Dabar lietuviškas laikraštis yra žymiai 

kitoks, negu būdavo Lietuvoje. Maža turi
me žmonių, kurie vien tik laikraščiui dirb
tų ir būtų tam darbui pasiruošę. Dėl to di
delę bendradarbių dali sudaro atsitiktiniai 
žmonės. Jei buvo koks nors įvykis, tai sėda 
žmogus, parašo ir atsiunčia laikraščiui ži
nią. Arba jam rūpi koks nors klausimas, 
tai jis parašo ir didesnį straipsnį. Vieni ra
šo ranka, kiti net mašinėle. Tai iš dalies 
gerai. Bet dažnai tie rašantieji kai ką vi
siškai užmiršta. Kai jie neįpratę rašyti, tai 
jų sakiniai nebūna taisyklingi. Tokius ra
šinius prieš spausdinant dar reikia apdoro
ti. ištaisyti, išlyginti.

O kaip juos išlyginsi ir apdorosi, jei jie 
parašyti be jokių tarpų tarp eilučių? Tada 
reikia jau nebe taisyti, o tiesiog perrašinėti 
iš naujo. O kas gi perrašinės? Tų bendra
darbių galvojimu, šitokį perrašinėjimo 
darbą, jei reikia, turi atlikti tas, kas dirba 
redakcijoje.

Galvojimas, be abejo, klaidingas. Tai yra 
redakcijos mašininkių darbas. Bet tokių 
mašininkių redakcijos šiandien nepajėgia 
Išlaikyti, o redaktoriai ir kitų straipsnius 
taiso, ir patys rašo, ir korektūras skaito ir 
taiso, dėl to nebeturi jau laiko perrašinėti 
jokių straipsnių. Taigi nesklandžiai nepa
tyrusių žmonių parašyti straipsniai deda
mi į stalčių, jei toks yra, ir ten guli jie ir 
laukia. Gal kada bus bent šiek tiek laisves
nio laiko, gal bus galima tuos straipsnius 
bent šiaip taip palyginti. Bet laiko nėra, ir 
tie straipsniai begulėdami kartais pasens
ta. O netaisytų jų negalima spausdinti, 
nors juose ir būtų neblogų minčių.

Dėl to nepatyrusiems rašte patartina ne
pagailėti popieriaus, jei jie rašo laikraš
čiui, ir palikti tarp eilučių didelius tarpus. 
Tada bus daugiau vietos čia pat taisyti, ly
ginti, perstatinėti, kartu ir daugiau vilties, 
kad straipsnis pateks į laikraštį.

Nors Lietuvoje laikraščiuose dirbdavo 
daugiau žmonių ir rašydavo jiems daugiau 
patyrusių specialistų, bet vis tiek būdavo 
prašoma siųsti tik tvarkingai paruoštus 
rankraščius. Juo labiau toks reikalavimas 
tinka šiandieninėmis sąlygomis, dėl to 
prašome jo visada rūpestingai laikytis. O 
jeigu bet kaip primarginamas lapas, tai jo 
niekas negalės perrašinėti ir straipsnis ne
galės būti išspausdintas.

„Europos Lietuvio“ Redakcija

LONDONAS
TAUTOS FONDO REVIZIJA

D.B.L.B-nės Kontrolės komisija patikri
no Tautos Fondo Atstovybės kasą bei at
skaitomybę ir rado kasos knygą ir visus 
dokumentus vedamus tvarkingai. Pinigai 
laikomi einamoje sąskaitoje banke.

Nuo seniau Tautos Fondas turi įsigijęs 
Lietuvių Namų B-vės akcijų 300 sv. sumai.
PADĖKA

Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 
nuoširdžiai dėkoja Londono lietuviams, 
suaukojusiems per Tautos šventės minė
jimą Sporto ir Soc. Klube 6 sv. 17 šil. 9 p., 
ir Bradfordo lietuviams ta pat proga su
aukojusiems 3 sv.

šių metų L.L.M. „Dainavos“ S- 
rio Rudens Balius įvyks spalio 12 
d„ šeštadienį, Lietuvių Namuose, 
1, Ladbroke Gardens, W.ll.

Pradžia 7 vai. vak.
Gros puiki muzika. Veiks tur

tingas bufetas ir kt.
Visi kviečiami atsilankyti, pra

leisti linksmai vakarą ir pasigar
džiuoti rudens bulvių cepelinais.

NUSISKUNDIMAI

DBLS Valdyba ir kai kurios įstaigos 
yra gavusios daug nusiskundimų, kad už
sakytieji per „Stankūnas & Masiulis Li
thuanian Trading Company“ siuntiniai j 
Lietuvą nepasiekė adresatų.

Reikalas tiriamas.

ROŽINIS IR ADORACIJA

Per ištisą spalio mėnesį Lietuvių bažny
čioje Rožinio pamaldos vyksta 8 vai. vaka
re. šeštadieniais ir sekmadieniais 7 vai. 
Spalio 6 d. nuo 9 vai. ryto bus švenčiausio 
jo adoracija, kuri baigsis iškilminga vaka
rine procesija 7 vai.

VIEŠNIOS IR FILMAI

Iš JAV yra atvykusios lietuvaitės vie
nuolės, Nekalčiausios Marijos Seserys: sės. 
Emanuelė ir sės. Apolinara. Jos spalio 6 d., 
3 vai., Lietuvių Parapijos salėje — 345 A, 
Victoria Park Rd., E.9 — tautiečiams pa
rodys filmą ir projekcinių vaizdų iš Š. 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Kviečiami 
suaugusieji ir jaunimas.

PARAPIJOS BAZARAS

Kaip ir kiekvienais metais, jis bus gruo
džio mėn. Visi, kurie norėtų prisidėti prie 
jo daiktinėmis aukomis ar pinigais, pra
šomi siųsti: Lithuanian Church, Bazaras, 
21, The Oval, Hackney Rd., E.2.

LIET. SODYBA
RUOŠIAMAS ALUTIS

Vasaros sezono užbaigimo proga spalio 
19 d. (8 vai. vak.) ruošiamas Sodybos 
Klubo nariams smagus Alutis (pora stati
nių alaus ir sumuštiniai nemokamai...). 
Visi lietuviai maloniai kviečiami daly
vauti. (Atskiri pakvietimai siunčiami tik
tai nariams nelietuviams, mokantiems po 
svarą nario mokesčio, ir Klubo Bičiu
liams).

Sekančią dieną (spalio 20 d.) Sodybos 
miške įvyksta tradicinės motociklų lenk
tynės, kurios kasmet sutraukia tūkstančius 
anglų žiūrovų. Kas norėtų po alučio per
nakvoti ir pamatyti lenktynes, prašomi 
iš anksto apie tai pranešti, nes nakvynių 
gali pritrūkti.

Kviečiame visus dar kartą prieš žiemą 
aplankyti Sodybą ir pabendrauti su se
nais ir naujais mūsų Klubo nariais.

Sodybos Klubo Valdyba

ŠŪVIAI PRIE SENO MALŪNO

Praėjusį sekmadienį Sodyboj buvo su
sirinkę žūklės ir medžioklės entuziastai. 
Tegu grobio ir mažai, bet pramoga tikrai 
smagi ir įdomi.

Iš Coventry atvyko Sturonų ir Mineikių 
šeimos. Prie jų prisidėjo taip pat covent- 
riškis Koncevičius, londoniškis Galkaus- 
kas ir dar nespėjęs išsiskirstyti Sodybos 
vasaros personalas.

Išvaikius kralikus ir balandžius, me
džioklės mėgėjai susimetė prie senojo ma
lūno ir pyškino į... popierinius taikinius. 
Nepataikiusieji mokėjo pabaudas. Dau
giausia nukentėjo Bliūdžiūtė, per visą 
„medžioklę“ tik vienu šratu taikinį tepa- 
lietusi...

Dalyviai, praleidę Sodyboj savaitgalį, 
skirstėsi patenkinti, žadėdami žiemą vėl 
panašią pramogą suorganizuoti. Tik vie
nas Princas džiaugėsi svečius išlydėjęs, 
nes prie šautuvo ir perkūnijos jis iki šiol 
niekaip negali priprasti.

8RADFORDAS
DIDELIS FABALTIECIV KONCERTAS 

BRADFORDE

Spalio 19 d., 5 vai., Viktoria salėje, Sal
taire (netoli Bradfordo), pabaltiečiai — 
estai, latviai ir lietuviai, rengia bendrą 
koncertą.

Jau seniai šiam koncertui rengiamasi, 
ir bus duota gera programa:

1. Dainuos estų mišrus choras „Kungla“,
2. Dainuos estų vyrų choras „Koit“,
3. Dainuos latvių vyrų choras „Daugu

va“,
4. Dainuos lietuvių mišrus choras „At

žalynas“,
5. Dalyvaus estų tautinių šokių grupė

„Kalev“,
C. Dalyvaus latvių tautinių šokių grupė 

„Sakta“,
7. Dalyvaus lietuvių tautinių šokių gru

pė „Atžalynas“.
Po programos šokiai, šokiams gros Gor- 

dono šokių kapela.
Salė pasiekiama raudonais autobusais 

Nr. 67 ir 61 ir visais troleibusais, kurie ei
na Manningham Lane.

Įėjimas 6 šil. Tik šokiams 5 šil.
Rūpinamasi, kad po programos į Brad- 

fordą, Halifaksą ir Huddersfieldą būtų vė
lesnių autobusų.

Tad nepamirškite spalio 19 d. atvykti į 
bendrą pabaltiečių koncertą, kuris įvyks 
Viktoria salėje.

Rengėjai

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 21 d- Nottinghamo Ukrainiečių 
puikioje, ką tik naujai prieš tris savaites 
atidarytoje, modernaus stiliaus salėje, kur 
tautiečių apsčiai buvo susirinkę, Notting
hamo LAS skyr. pirmininkas O. Petravi
čius trumpu žodžiu atidarė Tautos šventės 
minėjimą, pakviesdamas programos pra
vesti K. Deveiki, kuris plačiau apibūdino 
tos dienos reikšmę ir pakvietė garbės pre
zidiumam Anglijos Liet. Dvasios Vadą 
kun. Dr. S. Matulį, MIC, Anglijos Liet. B- 
nės Pirmininką J. Alkį, Lietuvos Sav. Kū
rėją J. Strumskį, LAS Viet. Pirmininką P. 
Mašalaitį, DBLS Tarybos Pirmininką Dr. 
S. Kuzminską, DBLS Nott. Skyr. Pirminin
ką K. Bivainį, Santarvės ir Jaun. Kom. P- 
ką J. Kazlauską, Nott. Taut. Sąjūdžio P-ką 
J. Galbuogį, Nott., LAS Skyr. P-ką O. Pet
ravičių, Nott. Liet. Mot. D-jos Pirmininkę 
Br. Oželienę, Nott. Liet. Taut. Šokių Gru
pės Vad. V. Gasperienę, Nott. Liet. Skautų 
Draugovės Vad. E. Zaveckienę ir Nott. 
Dainų Grupės Vadovę E. Vainorienę.

Prezidiumui užėmus vietas, broliukas ir 
sesutė P.K. Petravičiai kiekvienam atsto
vui, nulenkdami galvytes, prisega prie krū 
tinių po rožę, nupintą iš tautinių juostelių.

Tada taria žodį K. Deveikis apie šalčio 
suimtą medį, kuris turi išnykti, numirti. 
Medžio liemuo nyksta, bet auga atžalos. 
Taip ir lietuvių tauta pakirsta raudonojo 
teroro, bet auga tautos atžalynas. Baigęs 
kalbėti, prašo sugiedoti Marija, Marija.

Toliau kviečia LAS Vietininkijos Pirmi-
ninką P. Mašalaitį paskaitai (jo kalba bus 
išspausdinta kitame numeryje).

Po to pasirodo Londono Mišrus Choras, 
vadovaujamas energingo J. černio. Cho
ras išpildo devynias dainas ir vieną dekla
maciją.

K. Deveikis išreiškė Chorui padėką, K. 
Petravičiūtė įeikė vedėjui J. Černiui dide
lę gėlių puokštę, o susirinkusieji nesigai
lėjo katučių.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Anis Buvęs

COVENTRY
MIRĖ STEPAS TAMAVIČIUS

Rugsėjo 11 d. staiga mirė Stepas Tama- 
vičius, sulaukęs vos 43 m. amžiaus. Velio
nis buvo ilgametis aktyvus DBLS narys, 
geras katalikas, paliko liūdinčią žmoną ir 
draugus.

Rugsėjo 17 d., susirinkus nemažam bū
riui tautiečių, po katalikiškų pamaldų St. 
Elizabeth bažnyčioje, velionis buvo paly
dėtas į amžiną poilsio vietą R. Kat. kapi
nėse London Rd.

Tebūna lengva Jam šio krašto žemė.

LIETUVIAI PRIE MAINZO
VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNA KUOPOS VĖLIAVOJE 

KUN. BRONIUS LIUBINAS

Mainzas yra vienas seniausių Vokietijos 
miestų. Pernai jis iškilmingai atšventė sa
vo 2.000 metų sukaktį. Po antrojo pasauli
nio karo, kai Vokietijai vėl buvo leista at
gaivinti savąją federal!stinės formos vals
tybę, Mainzas tapo Rheinland-Pfalz krašto 
sostine. Įkurtas universitetas gavo knygų 
spausdinimo kilnojamaisiais spaudmeni
mis išradėjo mainziečio Gutenbergo var
dą. Tame universitete paskutiniame de
šimtmetyje studijavo ir tebestudijuoja vi
sa eilė lietuvių, ypač medikų, studijoms 
atvykusių iš JAV. Šiuo metu 2 broliai 
Kungiai, Feliksas ir Zigmas, jame laiko 
baigiamuosius medicinos egzaminus.

4204 LS lietuvių sargybų kuopa, šito se
nojo, garbingojo miesto pašonėje, vos 10 
kilometrų pavažiavus Bonos kryptimi, ma
žame Uhlerborno kaimelyje jau 10 metų 
gyvena 4204 LS lietuvių sargybų kuopa, 
saugojanti Vytauto Didžiojojo kuopos var
dą ir savo vėliavoje turinti Vytauto Di
džiojo karūną. Laiko tėkmėje keitėsi kuo
pos narių skaičius ir jų pavardės. Dabar 
tai kuopai priklauso apie 90 vyrų, iš jų 65 
lietuviai. Likusiąja mažumą sudaro kitų 
5 tautybių žmonės. Kuopos rajoną galima 
palyginti su gražiai sutvarkytu didelio Su
valkijos ūkininko kiemu, o gal net ir su 
ištisu bažnytkaimiu. Prieš administracinį 
pastatą rūpestingai prižiūrimas gėlių dar
želis. šalia gyvenamojo namo vešlūs ber
želiai svyruonėliai, o didžiuliame kieme 
skoningai išdėstytos gėlių lysės, ištisi gė
lynai. Garbingoje vietoje vėliavos aikštelė 
su akmenyje iškalta vytimi bei Gedimino 
stulpais ir tautinių švenčių metu plevė
suojančia lietuviškąja trispalve grakščia- 
jame stiebe, šalia pastatas, papuoštas lie
tuviškos ornamentikos kryžiumi. Tai kuo
pos bažnytėlė. Iš lauko kuklus barakėlis, o 
viduje skoningai, lietuviškai išpuošta kop 
lytėlė su gražiu altorėliu centre. Virš alto
riaus įrašas: „Aušros Vartų Marija, gelbėk 
Lietuvą“. Savaime suprantama, yra ir ba
rakas, skirtas kito pobūdžio užsiėmimams 
— kuopos kantina. Netoli jos, kaip geram 
ūkininkui priklauso, šuns būda, su senuo
ju gyventoju rudžiu. Rajono gale, nežy
miausioje vietoje, tvartai su kiaulėmis... 
Taigi, tikras ūkis su visais būtiniausiais 
reikmenimis ir įrengimais.

Šventė rugsėjo 15 diena. Keletą kartų 
per metus šiame gražiajame ūkyje atsipa
laiduojama nuo kasdieniškų rūpesčių ir 
atšvenčiama kuri nors tautinė šventė. Taip 
šiemet rugsėjo 15 d. buvo paminėtos dvi 
progos: rugsėjo 8-tąją išpuolanti Tautos 
Šventė ir 1863 metų sukilimo šimtametė 
sukakfts. 4204 lietuvių kuopa sudarė mi
nėjimui gražius rėmus, o turinį davė Va
sario 16 gimnazija ir pripuolamai apylin
kėje besilankantis svečias iš Cicero (JAV) 
kun. Petras Patlaba. Kun. Patlaba atlaikė 
katalikams pamaldas, savo turiningame 

Sfiaitytaju taiA&ai
NETUO KELIU

Kai žmogus eina nežinodamas kelio, tai 
klausia praeivių. Taip pat ir p. Srumskis, 
patsai nebūdamas pranašu, sakosi girdėjęs 
per amerikiečių bevardę stotį atsišaukimą 
į rusus, kad jie būtų pasiruošę, nes jau ne
betoli toji laimingiausioji išlaisvinimo die
na. Taigi, jei p. Strumskis būtų tada taip 
pažymėjęs, kad ne patsai išpranašavo, o 
tik girdėjo, tai nebūčiau pavadinęs jo pra
našu ir siūlęs medalių. Atsišaukimas dar 
nėra išlaisvinimas. Atsišaukimų buvo ir 
dar bus. O išlaisvinimų gali būti tik vie
nas. Tad ir turiu garbę p. Strumskį atsi
prašyti, kad palaikiau pranašu ir siūliau 
medalius.

O kai dėl spalvų, tai galiu pasisakyti, 
kad mes visi esame tos pačios spalvos ir to 
paties likimo. Tik ne visų būna vietomis 
vienodos mintys. Kai p. Strumskis pasisa
ko, kad buvęs 1919 ir 1941 metų liudinin
ku, tai ir aš galiu būti tų pačių įvykių liu
dininku. Ir kaip matyti, kad esam to paties 
amžiaus ir tos pačios spalvos. O tik gal ne 
tų pačių esam minčių. Manyčiau, mums 
reikėtų žiūrėti į platesnį žmonių gyvenimo 
akiratį. Jeigu žmogus toliau mato, tai dau
giau ką pamato. Štai kad ir čia Anglijoj.

pamoksle iškeldamas religinę minimųjų 
sukakčių prasmę. Pamaldų metu giedojo 
svečiai iš Vasario 16 gimnazijos. Mažutė 
kuopos koplytėlė nepajėgė sutalpinti daly, 
vių, ir, panašiai kaip per atlaidus kurioje 
nors Lietuvos parapijoje, dalis maldininkų 
turėjo liktis šventoriuje. Betarpiškai se
kančią iškilmingąją akademiją atidarė kuo 
pos vadas kpt. Juozas Matulaitis. Paskaitą 
laikė Vasario 16 gimnazijos inspektorius 
Alfonsas Krivickas, taikliai sopindamas 
abidvi minimąsias sukaktis į vieną „Vy- 
tautinės dvasios“ pynę. Meninėje dalyje 
Vasario 16-tosios gimnazistai žavėjo susi
rinkusiuosius įspūdingomis grupinėmis 
deklamacijomis, akordeono muzika ir Vai
dilučių šokiu. Po programos kuopos vadas 
apdovanojo gėlėmis meninę programą pa- 
ruošusiąją mokytoją Elizą Tamošaitienę, 
padėkojo paskaitininkui, jaunimui ir ap
skritai Vasario 16 gimnazijai, kuri jau ne
be pirmą kartą Uhlerborne išpildo lietuvis 
kų švenčių programą. Ta pačia proga įtei
kė iš 4204 LS kuopos narių surinktuosius 
DM 200, — , kaip auką vykdomajai gimna
zijos statybai. Pagal kpt. J. Matulaičio pra
nešimą. 4204 LS kuopos vyrai nuo 1960 m. 
statybai jau yra suaukoję DM 1.400, — . 
Vasario 16 gimnazijos direktorius padėko
jo vadui ir visiems kuopos nariams už jų 
dosnumą, iškėlė Vasario 16 gimnazijos, 
kaip viso pasaulio lietuvių jungties, reikš
mę ir pareiškė viltį, kad lietuvių dosnu
mas šiai įstaigai nesilpnės. Galiausia, bu
vo įteikta gėlių puokštė buvusiai Vasario 
16 gimnazijos mokytojai Algei Šležienei, 
už savaitės grįžtančiai į Čikagą.

Vaišės. 4204 LS kuopa pasižymėjusi vai
šingumu. Kam joje kada nors teko būti, ar 
Bambarge, ar Bad Kreuzbache, tas gali 
puikiai įsivaizduoti ir kas tokių švenčių 
proga dedasi Uhlerborne. Virtuvės darbuo 
tojai jau pora dienų iš anksto būna aliar
mo stovyje. Šį kartą teko patiesti ant šono 
ir vieną iš 6 kuopos paršelių (kitą tikisi 
gauti Vasario 16 gimnazija). Stalai lūžta 
šviežiena, putoja alus, garuoja kavutė... 
Ir tai ne tik svečiams, bet visiems kuopos 
nariams! Vaišės pratęsiamos kuopos kan- 
tinoje, o rinktiniams svečiams — vado 
apartamentuose. Gimnazistai vyrų gausiai 
apdovanojami šokoladu ir kitokiais ska
nėstais.

Svečiai. Rugsėjo 15-tosios šventė pasižy
mėjo svečių įvairumu. Be 19 asmenų iš 
Vasario 16 gimnazijos ir pamaldas laikiu
sio svečio iš Cicero, Illinois, dar dalyvavo 
Sielovados direktorius tėv. Alfonsas Ber
natonis iš Dieburgo, vienuolė seselė Apoli
nara iš Putnamo (JAV), seselė Emanuela 
iš Toronto (Kanada). 4 JAV lietuviai stu
dentai iš Mainzo, JAV aviacijoj tarnaujan 
tis L. špokas su šeima ir daug kuopos na
rių bei apylinkės lietuvių šeimų.

(ELI)

Girdim per radiją, na, ir jų spauda rašo, 
kaip eina valdžioj visokie ginčai ir viso
kios nuomonės. Ir vieni antrų nepradeda 
spalvinti, nesako, kad tu raudonas, tu juo
das, tu Niką ir t.t. O mes dar laikomės bu
vusio mažo akiračio. Jeigu kas ką nors 
prasitarė pagal savo nuomonę, tai jau ki
tam nė gu-gu-gu! Arba pasakys: tu raudo
nas!

Labai teisingai yra vienas vyskupas pa
sakęs: mūsų tauta buvo maža, ir negalė
jom daugiau ką plačiau matyti. Dabar, gy
vendami didelėse valstybėse, turim iš jų 
pasimokyti.

Taigi, jei aš p. Strumskį asmeniškai pa
žinčiau, tai pasiprašyčiau į svečius. Tada 
pamatytų, kas yra pas mane raudona. Pa
matytų sienoj pakabintą raudoną Vytį su 
baltu žirgu, o Nikitos — ne.

O parašo neilginsiu, nors p. Strumskis ir 
norėtų.

J. L-bė
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