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PO SOVIETINIU
KEVALU KOMJAUNIMAS IR JAUNIMAS

Nuobodulio pasaka
Sovietinė propaganda, tur būt, dėl to ir 

yra tokia be galo nuobodi, kad tuos pa
čius niekus tenka visiems pasakoti išti
sais dešimtmečiais. Taip nuolat tie patys 
dalykai pasakojami, kad jau ir mes čia 
svetur seniai ir labai gerai žinome, kas 
bus pasakyta, pavyzdžiui, dėl praeities. 
Argi jau ne šimtus kartų esame girdėję, 
kad Lietuvoje vyko ilga ir sunki liaudies 
kova už buržuazijos nuvertimą ir liaudies 
santvarkos pergalę, kad laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje dvarininkai ir fab
rikantai drauge su užsienių kapitalistais 
turėję neribotą laisvę engti ir išnaudoti 
Lietuvos liaudį?

Aišku, mes svetur ne viską dar išgirsta
me ir paskaitome. O ką bekalbėti apie 
tėvynėje gyvenančius lietuvius? Jiems 

< juk nuolat tokie dalykai kartojami.
Svarbiausia, kad tokiuose tvirtinimuo

se nėra tiesos, ir mus stebina, kad juos 
dar vis kartoja patys aukštieji sovietiniai 
Lietuvos pareigūnai. Kad koks nors smul 
kus agitatorėlis šitaip kalbėtų, tai sakytu
me, kad žioplas, ką su juo darysi! Bet, 
matote, „Komjaunimo tiesoje“ rugpiūčio 
4 d. išspausdintame sovietiniais laimėji
mais pasigirti straipsnyje juos kartoja net 
ir Šumauskas, kuris gi pasirašinėja minist 
rų tarybos pirmininku. Tokį pareigūną 
lyg ir nepatogu būtų viešai vadinti žiop
liu ar melagiu — kažkaip nesiderintų su 
to žmogaus titulu.

Tačiau iš tiesų kada gi ta liaudis taip 
jau kovojo buržuazijai nuversti? Kada ir 
kaip ta liaudis siekė dabartinės santvar
kos? Kiek gi Lietuvoje po žemės reformos 
dar buvo likę dvarininkų, kurie būtų pa
jėgę sauvaliauti ir engti? Kiek gi pagaliau 
galėjo būti tų fabrikantų, jei dabar nuolat 
sakoma, kad tik sovietiniais metais bu
vusi sukurta Lietuvos pramonė?

Rusų čekistų garbei
Pradėjęs „Komjaunimo tiesoje“ rašyti 

.apie čekistus Lietuvoje, P. Rimkus susi
dūrė su rusu majoru Peršinu. Kadangi 
sovietuose nuo čekistų žymia dalimi pri
klauso partijos ir valdžios likimas, tai 
šios rūšies visi galvažudžiai visada būna 
aukštinami. Peršino taip pat pristatomas 
idealus paveikslas. Žiūrėkite, koks jis 
budrus, koks patyręs ir dar net koks ge
ras! Tam įrodyti pasakojama istorija po 
istorijos. Žiūrėkite, tik žiūrėkite, kaip Lie
tuvai smagu turėti tokį čekistą!

Na, o mes sakytume, kad jis gi ne tik 
čekistas, nuo kurio labai dažnai priklauso 
piliečio likimas, bet, deja, dar ir rusas. 
Argi Lietuvoje nepakanka savų galvažu
džių?

Matote, Rimkus ir čia turi ką paaiškin
ti. Sako, tas rusas Peršinas buvo paprašy
tas pasilikti Lietuvoje ir padėti jai. žino
ma, ne lietuviai tokios jo pagalbos prašė. 
O pagyvenęs Lietuvoje jis taip pamilęs 
Nemuno kraštą, jo kalvas, gojelius, žyd
riuosius ežerus, lietuviškas dainas...

žodžiu, partijai atrodė, kad jis būtinas 
Lietuvai, o dabar jam pačiam jau atrodo, 
kad mūsų kraštas lyg ir jo kokia nuosa
vybė, kurią rusai turi tvarkyti, šokdinda
mi jos žmones.

Oi, kaip gražu ir kaip gera, jei kiti 
veža jungą

Tie iš Čikagos Lietuvon parvažiavę pa
viešėti lietuviai komunistai išvažiuodami 
sakė: „Mes neatpažįstame Lietuvos“. Taip 
jiems Lietuvoje dabar viskas pasirodė 
gera, taip gražu. O Amerikoje, sako, dak
tarui reikia mokėti dolerius. Ligoninė ten 
iščiulpianti visas sunkiu darbu įsigytąsias 
santaupas. Be to, tos ekskursijos dalyvis 
Dorinąs dar pasiskundė, kad Amerikoje 
laisvi ir sveiki tebevaikšto iš Lietuvos pa
bėgusieji žudikai ir net, sako, jie drįsta 
šmeižti savo sukruvintą kraštą, žodžiu, 
viskas rodo, kad pati geriausia jiems gy
venti šiuo metu vieta būtų Lietuva. Visa 
ko ten yra, beveik viskas už dyką, ir kas 
jau buvo apkaltintas kovojęs prieš sovie
tus, tai seniai nebegyvas.

Tačiau tie Lietuvos nebeatpažįstantieji 
bolševikėliai vis dėlto paskubėjo atsisvei
kinti ir vėl išdrožė į tą vargų pilną Ame
riką! Amerikoj vis tiek geriau, ir gana. 
Nei Kapočius, nei generolas Karvelis, at
rodo, neįveikė perkalbėti, kad jie pasilik
tų ir eitų kur nors į kolchozus už dyką 
kurti komunizmo...

— Rusų kareivis paleido 10 šūvių į R. 
Berlyne patruliavusį amerikiečių karinį 
automobilį.

— Rytų Vokietijoje buvo sulaikytas 
anglės savo draugei siųstasis siuntinėlis, 
nes jame buvo „Beatles“ dainininkų gru
pės paveikslas.

(Elta) Neseniai iš Lietuvos atvykusieji 
pasakojo apie komjaunimo organizaciją. 
Eltos atstovas teiravosi: jei, kaip skelbia
ma, komjaunuolių skaičius Lietuvoje pa
siekęs daugiau kaip 200.000, tad ar tie na
riai laikytini ištikimais nariais, ar „šiau
dinėmis dūšiomis“? Ar stojimas į tą ko
munistinę organizaciją teikia privilegijų?

— Didesnė tų 200.000 jaunuolių dalis 
iš tikrųjų šiaudiniai nariai. Pastaruoju 
metu visas jaunimas, 14 m. amž. sulaukęs, 
jau atsiduria komjaunimo eilėse, o apie 
privilegijas nekalbama. Tai buvo aktualu 
gal prieš dešimtį metų. Privilegijuotais 
tegalima laikyti vadovaujančią to kom
jaunimo dalį. Tiesa, anksčiau daugelis tė
vų priešinosi vaikų įstojimui, bet, kaip 
buvo įsitikinta, ne komjaunimo nariai 
turėdavo sunkumų siekiant mokslo ar 
gaunant darbą.

Dabar padėtis kiek kitokia. Lietuviško 
jaunimo nuomone, jei įsirašai į komjau
nimą, tai nereiškia, kad atsisakai savo 
pažiūrų.

— O kuriuo būdu priimami nauji na
riai?

— Taigi jaunuoliui dar vidurinėje mo
kykloje pateikiama anketa su keliais klau 
Simais. Jis anketą užpildo, o susirinkime 
prašomas papasakoti biografiją, jam pa
teikiami keli klausimai, pvz., ar tėvai ne
buvo vad. buožės, ar esi religingas, kodėl 
stoji į komjaunimo organizaciją, ir pan. 
Po to naujai „iškeptam“ jau suteikiamas 
nario bilietas.

Eilinis narys privalo mokėti nario mo
kestį, jis turi lankyti kas mėnuo susirin
kimą, bet ypatingi uždaviniai jam nepri
valomi. Paprastai organizacinį darbą at
lieka vadovai — tai komjaunimo padali
nių vadovai, komjaunimo vadovai įmonė
se, delegatai į komjaunimo suvažiavimus 
ir pan. Tad čia ir matome jau nebe šiau
dinius, bet, sakyčiau, fanatiškuosius ar 
įsitikinusius komjaunuolius.

Pažymėtina, kad tokie dažniausiai yra 
kilę iš šeimų, kur tėvai mažai skyrė dė
mesio vaikų auklėjimui, o vaikams nuo 
pradinės mokyklos visą laiką buvo kala
mos komunistinės idėjos. Taigi toks nesu
gebąs patikrinti, ar visos tos idėjos atitin
ka tikrovę, jau virsta įsitikinusiu kom
jaunuoliu, vėliau komunistu, o jaunimo 
tarpe jie vadinami „lyderiais“ (vado
vais...).

Tokių ištikimųjų „lyderių“ tiek aukšto
joje mokykloje, tiek įmonėje nėra daug. 
Jų dar mažiau kaime, nes juk vargingas 
kolchozinis gyvenimas nuo komunistinių 
idėjų gali atpratinti net ir labiausiai agi
tuojamą jaunuolį.

— Jei tie patikimieji išsiskiria, gal 
jiems teikiamos kokios privilegijos? — to
liau klausinėjo Eltos atstovas.

— Taip, ypačiai pasižymėjusiems kom
jaunuoliams tokios privilegijos teikiamos. 
Pvz., jei kas buvo komjaunimo skyriaus 
(organizacijos) sekretorium, tai įrašoma 
į charakteristiką, ir yra jau pliusas sto
jant į aukštąją mokyklą. Jei buvai akty
vus, tai ir mokyklą baigęs gausi geresnį 
darbą.

— Nariai dalyvauja susirinkimuose... 
Kuo jie pasižymi?

— Dalyvauti būtina. O juk tokie susi
rinkimai atima laiką, trunka porą valan
dų, ir tenka išklausyti nuobodaus prane
šimo, o išeiti negalima. Jei nedalyvauji, 
tai kitame susirinkime turi pasiaiškinti, 
kodėl nedalyvavai.

Jau įprasta tokiuose susirinkimuose na
grinėti kurio nors prasikaltusio komjau
nuolio elgesį. (Pvz., jis buvo pastebėtas 
girtas, buvo neatėjęs į darbą ar mušęs 
savo žmoną...). Jei papeikimas yra nema
loni bausmė, tai jau žymiai skaudžiau, 
kai komjaunuolis pašalinamas iš komjau
nimo organizacijos — čia jam užkertamas 
kelias toliau mokytis, gauti geresnį dar- 
pą ir pan.

— Taigi baudžiama dėl nemoralaus ar 
pan. elgesio. O kaip su komjaunuolių po
litinėmis pažiūromis, kaip su jų simpati
jomis Vakarams?

Dar kartą pabrėžiu: įstojimas į kom
jaunimą nepakeičia daugumos jaunuolių 
pažiūrų. Paprastai stengiamasi savo tik
rųjų pažiūrų neparodyti, kad nebūtų ne
malonumų. Režimas, žinoma, kovoja prieš 
vad. nepatikimuosius. Pvz., jei, nors ir 
atsargiai, keli bolševikinės santvarkos 
neigiamybes, tai jau gali atsiliepti, nes ga
li netekti stipendijos ar kambario studen
tų bendrabutyje. O jei toks „nepatikima
sis“ kritikuoja ir dar Vak. Vokietijoje tu
ri abu tėvus ar giminių užsienyje — dar 
blogiau. Tiesa, tokių kritikuojančių, jei 
jie moksle gabūs, neišdrįstama pašalinti 
iš aukštosios mokyklos. Išgirstamas tik 
grasinimas: „Mes vėliau jam neduosime 
darbo“. Blogai, jei kurs narys nuslepia kai 
kuriuos faktus, pvz., jei kieno tėvas esąs 
kurios tikybinės bendruomenės (sakoma 

— kulto) „tarnas“, atseit, dvasiškis. To
kiu atveju narys pašalinamas iš komjau
nimo.

Simpatijos Vakarams? Jos aiškios. Kom 
jaunuoliai domisi Vakarų rašytojais, mo
derniais šokiais, užsienio madomis. Savo 
tarpe besikalbėdami, komjaunuoliai ne
vengia paliesti politinių ar socialinių klau 
simų. Jie nevengia prisipažinti, kad labai 
patikęs tas ar kitas Vakarų gamybos fil
mas. Žinoma, panašiai kalbėti vengiama 
su vad. „lyderiais“ ar su fanatikais, kurie 
paprastai teigia, kad sekimas Vakarų ma
domis esąs lygus pasidavimui vadinama
jai buržuazinei ideologijai. Tokį teigimą 
šių dienų Lietuvos komjaunuoliai sugriau 
na argumentu: jei žmonės nebūtų domė
jęsi madomis, tai ir dabar, kaip ir senais 
laikais, būtų dėvimos krinolinos ar nau
dojami plaukų perukai. Argi siauros kel
nės bei aukštos moterų šukuosenos gali 
atspindėti žmogaus ideologiją, Visa laimė, 
kad tokių komjaunuolių — fanatikų (su 
plačiomis kelnėmis) yra maža.

— Ką pasakytumėte apie komjaunuo
lius ir per juos skiepijamąjį ateizmą?

— Komjaunuoliai dažnai tuokiasi baž
nyčioje. Tuo tikslu dažnai vykstama į ki
tą, mažesnį miestelį, kur susituokiančiųjų 
niekas nepažįsta. Komjaunimo tarpe la
bai propaguojamas reiškinys — vad. kom 
jaunuoliškos vestuvės. Tai lietuviškų pa
pročių ir sovietinės antireliginės propa
gandos mišinys. Tokios vestuvės rengia
mos įmonių ar aukštųjų mokyklų vadovų 
iniciatyva. Kai kurie papročiai (piršlys, 
jo „korimas“) panaudojami tik propagan
dos tikslams, nes norima, kad komjaunuo
liai nesituoktų bažnyčioje. Pažymėtina, 
kad. tokias „pavyzdines sovietines vestu
ves“ iškėlę, gauna valdinį butą (o tai ne
lengva problema Lietuvoje), be to, visuo
meninės organizacijos dažnu atveju jiems 
nemokamai dar skiria baldus ir kitas do
vanas. Eilinis ar „šiaudinis“ komjaunuo
lis vengia tokių komunistinių vestuvių. 
Jos — retas dalykas, ir paprastai tokių 
vestuvių dalyviai — įsitikinę komjaunuo
liai, o jų juk mažuma.

LIETUVIAI LAIKRAŠTININKAI — 
PREZ. JOHNSONO SVEČIAI

(E) JAV prezidentas rugpiūčio 3 d. pri
ėmė apie šimtą įvairių tautinių mažumų 
laikraščių redaktorių, jų įgaliotinių ir lei 
dejų. Laikraštininkams buvo pristatyti ka 
bineto nariai. Iš lietuvių laikraštininkų da 
lyvavo „Draugo“, „Naujienų“ dienraščių 
ir „Darbininko“, „Dirvos“, „Garso“, „Tė
vynės“ ir „Vienybės“ redaktoriai ar jų įga 
liotiniai. Priėmime dalyvavo ir Eltos atsto 
vė Vašingtone Gražina Krivickienė. Pri
ėmimas ir vaišės pas JAV prezidentą už
truko daugiau kaip valandą. Laikraštinin 
kai turėjo progos arčiau susipažinti ir pasi 
kalbėti su aukštais JAV valdžios pareigū
nais.

RYTŲ EUROPOJE SOVIETAI KEIČIA 
TIK TAKTIKĄ

(E) Pavergtųjų Europos Tautų (PET) 
atstovai ir kiti pavergtųjų tautų veikėjai 
liepos 30 d. Vašingtone turėjo iškilmingą 
susirinkimą - pietus. Tai susieta su liepos 
mėn. buvusia Pavergtųjų Tautų Savaite 
JAV-bėse. Susirinkimui pirmininkavo pro 
fesinių sąjungų AFL/CIO pirmininkas G. 
Meany, šalia Valst. Departamento atsto
vų, susirinkime dalyvavo senatoriai P. 
Douglas ir I-Iruska bei visa eilė Atstovų 
Rūmų narių.

Atitinkamais žymenimis apdovanoti pa 
vergtųjų bylai pasižymėję asmenys. Kal
bose aptarta dabartinė rytų-vakarų san
tykių raida ir padėtis pavergtuose kraš
tuose. Pažymėta, kad rytų Europoje tega
lima kalbėti apie taktikos pakeitimą. Kai 
kurie kalbėtojai nurodė, kad reikia remti 
ne vidurio ir rytų Europos režimus bei jų 
pareigūnus, bet pačius pavergtuosius. 
Sen. Douglas pastebėjo, kad pažadus, ku
riais sukeliamos netikros viltys, tenka lai 
kyti pavojingais. Vis dėlto pavergtieji tu
rės pasiekti savo tikslą. Apie Vašingtono 
susirinkimą rašė šveicarų „Neue Zuer- 
cher Zeitung“ (rugp. 1 d.) ir kita spauda.

Lietuvių menininkų laimėjimai
(E) Sydnėjuje, Australijoje, liepos mėn. 

pabaigoje atidarytoje konkursinėje paro
doje dalyvavo lietuviai menininkai: Eva 
Kubbos, Henrikas Šalkauskas, Vaclovas 
Ratas ir Leonas Urbonas. Pirmoji premija 
paskirta Kubbos akvareliniam kūriniui. 
Piniginėmis dovanomis atžymėti kitų lie
tuvių darbai.

Dail. Henriko Šalkausko individuali 
dailės paroda rugpiūčio 10 d. atidaroma 
Adelaidėje.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Gudri
Chruščiovas visada sakosi, kad jis einąs 

padėti skriaudžiamiesiems, pavergtie
siems, išnaudojamiesiems. Dabar jis paža
dėjo pagalbą ir graikiškajai Kipro vyriau
sybei, kuri bijo, kad Turkija nepultų. Bet 
britų „The Guardian“ dėl Chruščiovo lai
kysenos Kipro klausimu rašo:

„Kaip taisyklė, Chruščiovas būna nenu
laikomas, kai tik iškyla kokie nors nera
mumai svetimame darže. Taip visada yra 
buvę nuo Kongo iki Kubos, pasaulis-jau 
susigyveno su tuo, kad jis vis su įkarščiu 
skuba, kur angelai jau bijo įžengti. Tačiau 
dabartinių Kipro neramumų metu jis lošė 
ne pagal savo natūrą. Kipro graikai aiš
kiai tiki, kad jis yra jų pusėje. Kai šio mė
nesio pradžioje turkų lėktuvai užpuolė, 
tai jie tikėjosi, kad tuoj visas dangus su
juoduos rusiškais lėktuvais, kurie atskris 
gelbėti. Iš tikro tai jokie rusų lėktuvai ne- 
atskrido. Chruščiovas tuo metu nusigrįžęs 
žiūrėjo visiškai į kitą pusę. Dabar, kai jau 
ta krizė praėjo ir nebėra jau pavojinga, 
tai tasai sfinksas parodė prezidentui Ma- 
karijui savo simpatijas pareiškimu, kad 
Sov. Sąjunga padės Kiprui ginti laisvę, 
jei kas nors pultų jį. Pareiškime, be to, sa
koma, apie pagalbą, jei Kipras būtų už
imamas, bet neprasitariama apie orinius 
puolimus. Atrodo, pakankamai aišku, kad 
kol kas Chruščiovas ko mažiausiai telin- 
kęs kišti nagus į karštą vandenį Kipre. 
Chruščiovui nieko negali būti maloniau, 
kaip ilgi ir aštrūs ginčai tarp dviejų vals
tybių, kurios sudaro rytinį NATO sparną. 
Juo ilgiau užtruks Kipro krizė, juo malo
niau bus jam. Nebekalbant apie kitas prie 
žastis, tas dalykas juk atitraukia dėmesį 
nuo jo paties ginčų su savo nepaklusniais 
sąjungininkais“.

SIENA, KURI NIEKO NEDAVĖ
Minėdamas Berlyno sienos 3 metų su

kaktį, amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Pastačius sieną, vakariečiams didžiau
sio rūpesčio kėlė tai, kad gali smukti va
karų Berlyno gyventojų dvasia. Tačiau, 
išgyvenus tam tikrą nesmagų laikotarpį, 
ūkinis gyvenimas ten vėl taip suklestėjo, 
kad jį visiškai galima lyginti su V. Vokie
tijos gyvenimu. Siena apsaugojo Chruš
čiovą pačiu kritiškiausiu metu nuo reika-

Septynios
BLOKADA ATŠAUKTA

Graikiškoji Kipro vyriausybė buvo pa
skelbusi savo gyventojams turkams blo
kadą. Kai kur turkai buvo pritrūkę mais
to ir vandens.

J. Tautų atstovui tarpininkaujant, blo
kada pagaliau atšaukta.
KO NORI TURKIJA?

Kaip išspręsti Kipro klausimą? — Tur
kijos atstovas Ženevoje pareiškė, kad Tur 
kija būtų patenkinta, jei gautų Kipro šiau 
rėje esantį Karpo pusiasalį. Ten ji galėtų 
laikyti ir savo karinę bazę.

Tada, žinoma, Kipras galėtų ir su Grai
kija susijungti.
MALDOS UŽ POLITIKUS

Širdies smūgio paguldytas, jau kuris lai 
kas sunkiai serga Italijos prezidentas Seg- 
nis.

Dėl to Italija yra rimtai nusiteikusi ir 
susirūpinusi. O popiežius lankytojams yra 
pareiškęs, kad už prezidentą meldžiamasi.

Popiežius taip pat pasakė, kad meldžia
masi ir už kitą politiką — komunistų par
tijos vadą Togliattį, kurį yra ištikęs smū
gis (mirė praeitą savaitę).
KANADOS KVIEČIAI KUBAI

Chruščiovas yra pareiškęs, kad Sov. S- 
gai šįmet užteks duonai savo derliaus ir 
dėl to pagal praeitų metų sutartį Kanado
je perkamieji bus siunčiami tiesiog į Ku
bą ir į Tolimuosius Rytus.
SU RYTAIS AR SU VAKARAIS?

J Kiprą atvyko Graikijos krašto apsau
gos ministeris. Spėjama, kad jo kelionės 
tikslas yra perkalbėti prez. Makarijų su
tikti su kuriuo nors kompromisiniu planu 
salos ateičiai išspręsti.

Kai Kipro vyriausybė paprašė Maskvą 
paramos, salos graikai suskilo — vieni pa
sisako už Rytus, kiti už Vakarus.
MIKOJANAS RUMUNIJOJE

Vesdama gana nepriklausomą politiką, 
Rumunija yra įtempusi santykius su Sov. 
Sąjunga.

Tačiau, minint Rumunijos išlaisvinimo 
dieną, į iškilmes nuvažiavo aukščiausiojo 
sovieto pirmininkas (prezidentas) Mikoja- 
nas.

politika
lo daryti spaudimą, bet ji neišsprendė R. 
Vokietijos sunkumų ir nepasunkino Va
karams reikalų. Atodo, kad tikroji Mask
vos problema, kuri tebekyla jai šiandien, 
kaip ir 1961 metais ir tebėra vis neišspren 
džiama, tai ar komunizmas padalytoje Vo
kietijoje kada nors iš viso turėdamas sie
ną ar be jos gali susilaukti tinkamo re
žimo“.

TIK CHRUŠČIOVAS LAIMĖTŲ
Kai kas jau V. Vokietijoje kelia balsą, 

kad reikėtų viršūnių konferencijos Vokie
tijos klausimui svarstyti. Dėl tokios kon
ferencijos prasmės vokiečių „Die Welt“ 
rašo:

„Nikita Chruščiovas į viršūnių konfe
renciją žiūri, kaip į taktinę priemonę pa
siekti savo strateginio tikslo: užsitikrinti 
komunistinės imperijos vakarines sienas, 
kad jis galėtų turėti laisvas rankas Rytuo
se. Tačiau argi Maskva sutiks jau 1965 
metais už tai sumokėti tam tikrą kainą? 
Iki šiol dar negalima darytis išvados, kad 
Chruščiovas būtų linkęs keisti savo reak
cinę politiką Vokietijos atžvilgiu. Keturių 
konferencijoje Chruščiovas nieko nepra
laimėtų, jis galėtų tik laimėti. Jis kalba 
tik apie nusiginklavimą ir saugumą. Nė 
vienu žodžiu jis nėra užsiminęs, kad kon
ferencijoje galėtų būti svarstomas ir Vo
kietijos klausimas. Tai tik ir parodo jo už
mačias ir siekimus. Dėl to ką gi tokia kon
ferencija duotų mums, vokiečiams?

VILNIAUS IRKLUOTOJŲ NESĖKMĖ
(E) Rugpiūčio 6-9 d.d. Amsterdame įvy

kusiose vyrų akademinio irklavimo pirme 
nybėse — Europos čempionate, kaip ir ki
tose tarptautinėse varžybose, dalyvavo Eu 
ropoję ir JAV pasižymėję Vilniaus „Žal
girio“ irkluotojai. Rungėsi daugiau kaip 
20 kraštų. Žalgiriečiai dalyvavo keturvie
tėje be vairininko ir aštunvietėje. Eltos ži 
niomis, dalis žalgiriečių nebuvo išleisti iš 
Sovietijos dėl Vakaruose gyvenančių gi
minių. Dėl to įgula buvo sustiprinta mask 
viečiais.. Aštunviečių lenktynes laimėjo va 
karų vokiečiai. Keturvietės varžybose žal 
giriečiai atsidūrė net ketvirtoje vietoje.

DIENOS "Į
■ PRANCŪZIJOS KVIEČIAI KINIJAI

Prancūzija sutiko parduoti šiais metais 
Kinijai 429.000 tonų kviečių.

Tai sudaro dešimtadalį Prancūzijos kvie 
čių metinio eksporto.
MIRĖ TOGLIATTIS

Nuvažiavęs į Sov. Sąjungą vasaroti, mi
rė Italijos komunistų vadas Togliattis.
PAGALBA KINIJAI

Tiek JAV, tiek ir Afrikos valstybės lai
kosi nuomonės, kad Kongas turi likti ne
priklausomas ir sukilėlių žygiavimas turi 
būti sustabdytas.

O tose Kongo dalyse, kurias sukilėliai 
yra užėmę, kuriasi Kinijos atstovybės su 
daugybe tarnautojų. Tai reiškia, kad per 
Kongą Kinija stengiasi įsitvirtinti Afri
koje.

— Dėl smarkaus lietaus Korėjoje žuvo 
26 žmonės.

— Basutolando (Afrikoje) kalnuose pie 
menys sniege surado 85 lavonus.

— Sov. Sąjungoje mirė prof. Vinogra
dovas, kuris su būriu kitų gydytojų žydų 
1953 m. buvo pakaltintas suokalbiavimu 
nužudyti Staliną (po Stalino mirties 15 tų 
gydytojų buvo išteisinti).

Žydas komunistas pasiskundė
B. Russelliui

(E) Iš Londono gautomis žiniomis, vie
nas sovietų pilietis, žydas, karo dalyvis ir 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos na
rys savo laiške britų filosofui B. Russel
liui iškėlė žydų diskriminacijos Sovietijo- 
je klausimą. Laiško autorius nusiskundė, 
kad trys milijonai Sovietijos žydų didžiuo 
siuose miestuose neturį savų laikraščių, 
teatrų, mokyklų, klubų ar kitų kultūros 
židinių. Sovietų Sąjungos žydai nenorį rei 
kalauti daugiau Teisių negu jų turi žydai 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje ar Rumunijo
je. Russellis šį laišką persiuntė sovietų ra 
šytojų sąjungos organo „Literatumaja Ga 
zeta“ redakcijai. Ji paprašyta laišką pa
skelbti „sovietų gero vardo labui“.
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Susitikimas su lietuviais
TRYS LIETUVIAI SOVIETŲ RINKTINĖJ LOS ANGELĖJE, KALIFORNIJOJE 

Kęstutis Orentas, Adolfas Aleksiejūnas iš Vilniaus. Adomas Varanauskas iš Kauno.
Amerikiečiai prašo jų autografų, o jų spauda nutyli jų tautybę

ALGIRDAS GUSTAITIS

Liepos 25-26 dienomis Los Angelėje įvy
ko Sov. Sąjungos — JAV-bių sportinė dvi 
kova lengvaatletikoje. Žinodamas okupuo
tos Lietuvos sportininkų gerą pajėgumą, 
tikėjausi bent vieną - kitą lietuvį atvyk- 
siant į Los Angeles. Be abejo, būtų įdomu 
su jais susitikti. Bet ar pavyks?

Per trejetą savaičių prieš žaidynių pra
džią amerikiečių spaudoje pradėjo rody
tis atvykstančių sportininkų pavardės. Ne 
buvo sunku rasti lietuviškas. Dėl visa ko 
pasižymėjau dvi neaiškios kilmės: R. Klim 
ir V. Lipsnis. Vėliau paaiškėjo, kad Ro
muald Klim, kūjo metikas, yra iš Brest. 
Gal kada jo seneliai ir buvo lietuviai. Vik
tor Lipsnis yra latvis, liepos 25 d. pageri
nęs Sovietų Sąjungos rutulio stūmimo re
kordą. Jis yra sovietų kariuomenės sporto 
treneris Kijeve.

Pora savaičių prieš žaidynes gavau pir
mą laišką, prašantį nepamiršti svarbių žai 
dynių, susitikti su lietuviais. Vėliau tele
foninių skambinimų, net klausiančių, ar 
nebūtų galima mūsų sportininkams su
rengti pagerbimą ir 1.1. Laiškas iš „Nepri
klausomos Lietuvos“ sporto skyriaus re
daktoriaus K. Barono ir keletas kitų.

Sov. Sąjungos rinktinės žaidėjai į Los 
Angeles atskrido liepos 18 d. Teko vėl 
„ištrūkti“ nuo darbo, ir vieną popietę nu
vykau į Los Angeles Coliseum (didžiulė 
sporto aikštė, talpinanti daugiau kaip 100. 
000 žiūrovų). Nutariau su lietuviais su
sitikti neišsiduodamas, kad esu lietuvis.

Paprastais pilkais marškiniais, be tauti 
nio kaklaryšio, be spaudos atstovo juoste
lės.

Ieškau lietuvių sportininkų
Klausiu vieną sovietą angliškai, kur ga 

liu pamatyti tokį sportininką. 'Girdi, jis 
dar neatvykęs. Kitas raudona uniforma. 
Ir jis čionai jo dar nematęs.

— Ar jūs rusas?
— Ne, aš esu ukrainietis, — ramiai at

sako.
Ilgakojis, gražiai sudėtas. Neatrodo ru

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(27)
Vasario 27 d., pirmadienis 

šiandien atėjo fortepijonų taisytojas. Se
niai jį pažįstu, nes dažnai lankos pas mus. Yra 
tai nelaimingas žmogus: gabus, gerai išmanąs 
savo darbą, bet didelis girtuoklis: visą savo už
darbį prageria, kartais ateina pusplikis. Patai
sęs šiandien fortepijoną ir gavęs keletą stikle
lių degtinės, palinksmėjo ir ėmė dainuoti viso
kias dainas, kai kurias labai juokingas. Buvo 
pas mus ir Onytė su broliu: visi klausės juok
damies ir prašydami daugiau. Aš irgi sėdėjau 
kartu klausydama. Tik ūmai toks skausmas 
suspaudė širdį, toks paėmė to žmogaus gailes
tis: pasirodė jis man toks nelaimingas ir pasi
gailėjimo vertas, kad už porą stiklelių degti
nės juokina ir linksmina, — jog nepajutau, 
kaip iš akių pradėjo riedėti ašaros...

Ir juk nesu verksnė... Bet taip kartais 
staigiai suspaudžia širdį, ir anot Kondratavi
čiaus: „Nė nepajusi, kaip ašaros iš akių pasi
lies, lyg vanduo...“

Mūsų kumečių Stonių dukterytė susirgo 
karščiais. Pasirodė, kad ji jau kelinta diena 
kaip nesveika; nieko mums nesakydami, jie 
patys gydė savo vaistais. Bet matydama, kad 
vis eina blogyn, motina atėjo pas mus. Tuojau 
nusiuntėme pas daktarą, ir jis rado karščius. 
Įsakė labai ją daboti ir slaugyti, žinodama, 
kaip, mūsų žmonės nenoromis ir netikėdami 
vykdo daktarų paliepimus, einu pati kasdien, 
padedu trinti ligonį visokiais spiritais ir uksu- 
sais, daboju, kaip duoda jai vaistus, nešu gė
ralus. Vargšė vaikas guli, lyg lenta, net žiūrė
ti baisu.

Tėtušis, visados labai rūpindamasis mu
mis, įsakė, sergėk Dieve, nė kojos tenai nekel
ti, kad neužsikrėstumėm. Turiu eiti taip, kad 
jis nematytų. O matušėlė žino ir pati dar siun
čia aplankyti ligonies, teprimindama, kad bū- • 
čiau atsargi.

Kovo 19 d., sekmadienis
šįmet turime ankstybą pavasarį. Jau 

sniegas sutirpo, tik kur-ne-kur, po griovius ir 
karklynus, tebaltuoja baisus, pajuodavęs. Ven
ta jau nusimetė ledus, bėga ūždama ir griau
dama pakelyje tiltus. Kartais, turėdama laiko, 
einu pas malūną ir, atsistojus ant tilto, žiūriu, 
kaip vanduo puola žemyn, žiūriu, žiūriu, atsi
traukti negalėdama, taip gražiai atrodo; van
deniui beūžiant ir bejudant ima suktis galva, 
ir, rodos, tuojau, tuojau pulsi į tą bedugnę. Ak, 
gailu būtų! Gyvenimas dabar toks geras ir 
gražus! Nemėgstu pavasario pradžios: žemė 
nešvari, nepasipuošusi, nėra prie ko apsistoti 
akims; keliai baisūs, purvynai bedugniai; ei
dama pas Stonius dažnai prisemiu kaliošus. 
Maža Pranikė jau geresnė; tebeguli ir negreit 
galės atsikelti, bet karštis sumažėjo, apetitas 
pradeda grįžti. Nors man visados buvo liūdna 
matant ją tokią blogą, tačiau gaudavau kar
tais prasijuokti klausydamasi, kaip ji kliedė
dama vis apie žąsis šnekėjo: rodės jai, kad jas 
gano, skaito žąsiukus, varo juos iš rugių, o žą
siukai neina. Dabar jau nebeklieda, bet baisu 
žiūrėti, kas pasidarė iš tos raudonskruostės 
mergelės. Kartais nunešu jai visokių paveiks
lėlių ir kitų žaislų, norėdama ją pralinksmin
ti; ji su džiaugsmu žiūri tylėdama, nes jai sun
ku kalbėti, ir šypso; pavargus merkia akis. 
Kartais prašo mane, kad padėčiau savo ranką 
jai ant lūpų, ir bučiuoja ją, tur būt, motinos 
pamokyta dėkoti. Daktaras liepė jai davinėti 
pieno gerti, o kadangi jų karvė nieko neduoda, 
paliko man pinigų tam tikslui. Imu kasdien iš 
paktininko ir liepiu gerti Pranikei.

Pasauly tiek nelaimių, vargų ir ašarų, tiek 
blogo ir neteisybės, kad nesuprantu, kaip žmo
gus gali būti čia visai laimingas. Nebent ego
istas. štai kad ir aš dabar, ar nepasiekiau lai
mės? Radau tokią gerą sielą, visi manieji svei
ki ir gyvi, tačiau dažnai skauda širdį ir ašaros 
spaudžia gerklę atminus, kad ne visi tegali 
apie save tai pasakyti.

Bet kaip man gera dabar, Dieve mano! 
Norėčiau, kad niekados nepasibaigtų ir neatsi
mainytų niekas, kad visados taip laukčiau pa
vakariais, kad paskui, visi kartu sėdėdami už 
stalo, skaitytume apie viską, kas jaudina sielą.

Rečiau terašiau šiame sąsiuvinyje, nėra 
laiko, darbo lig ausų.

Kovo 27 d., didysis pirmadienis
Daktaras ir p. Juozas šaudė žuvis Ventoje, 

mūsų sodo gale. Alenutė ir aš nubėgome pasi

veizėti. Diena buvo graži, šilta, kaip vasarą; 
vieversiai skambėjo, lyg sidabriniai varpeliai. 
Atsisėdusi ant seno, palinkusio lig žemės 
gluosnio, pačiame paupyje, žiūrėjau tai į Ven
tos bangas, tai priešakiu, kur juodavo pono 
Juozo ir daktaro siluetai. Retkarčiais dundėjo 
šūviai ir, toli lėkdami, byrėjo ant bangų.

Po valandėlės atėjo pas mane daktaras, 
sakydamasis norįs minutėlę atsilsėti. Pastatęs 
šautuvą prie medžio, atsisėdo prieš mane. Tu
rėjau rankoje lazdelę ir ėmiau ja rašyti ant 
vandens, liepdama jam skaityti. Paskui jis už
simanė rašyti ir, paėmęs lazdelę, parašė: My
liu.

Supratau aiškiai ir parašiau vėl: Ką?
O jis jau žodžiais paklausė:
— Ar nežinai?
Man atėjo noras išgirsti aiškiai, ir pasa

kiau :
— Iš kur žinosiu! Nežinau!
Tada jis, pasilenkęs ir man į akis žiūrė

damas, tarė:
— Tave!
žinojau, kad tą žodį išgirsiu, tačiau paju

tau, kad paraudau baisių baisiausiai. O jis 
klausė toliau:

— O tamsta, Viktutė?
Kažin kokia baimė paėmė mane... Norė

jau bėgti šalin, kad tik nereikėtų nieko atsa
kyti. Bet jis paėmė mane už rankos ir vis 
klausė: ■

— Ar myli, Viktutė? Pasakyk bent sykį, 
nekankink!

— Kas žino! Gal... — sukuždėjau, akis į 
bangas įsmeigus.

— Nežinai?! Viktutė! Ak, Dieve mano!
žvilgterėjau į jį: nuleido galvą ant ran

kų... Pašokau nuo gluosnio ir nuėjau namų 
linkui. Beidama mačiau, kaip jis, valandėlę 
pasėdėjęs, paėmė šautuvą ir vėl nuėjo šaudyti 
lydekų. Paskui užėjo atsisveikinti — rūstus ir 
nuliūdęs — ir tuojau išėjo namo, skubėdamas 
prie ligonių, ir nebemačiau jo daugiau šįva
kar...

O dabar nerimstu... Sąžinę graužia, kad 
vėl jį užgavau. Neturėjau teisės taip padaryti: 
juk gerai žinau, kad jis man už visus bran
gesnis, tai kodėl gi neatsakiau taip, kaip jau
čiu? Pati nežinau... Taip sau, drovu man ra
dos ir gana.

Myliu jį ir taip kankinu —gera mano mei
lė! Ne! taip negalima! Kaip galint greičiau 
reikia pataisyti savo klaidą ir padžiuginti tą 
mano geriausiąjį...

siškai. Po bėgimo treniruotės nutraukiu 
sunkiai alsuojantį.

— Jūsų pavardė?
— Edvin Ozolin.
— Jūsų tautybė?
— Rusas.
Čia neatvykau propagandos vesti. Einu 

toliau. Būdinga, kad toje pat kvalifikaci
joje — 400 metrų estafetėje — amerikie
čiams atstovavo vieni negrai, juodi, tarsi 
vos iš Kongo atvykę. Vieno jų pavardė: 
Stebbins...
Malonus vaikinas varstosi bėgimo batus.
— Ar nematėte Orento?
— Jis čia ką tik buvo.
Dairosi, ar nepamatys.
— Kaip jūsų pavardė?
— Aleksiejūnas.
Ištarė aiškiausiai.
— /Ar esate rusas?
— Ne, aš esu lietuvis, — tiesiai atsako.
— Aha... O lietuviškai ar mokate? — 

neišsiduodamas klausiu.
— O, taip! Lietuviškai kalbu labai ge

rai.
Esu priklaupęs, nes jis vis dar batus 

raišiojasi. Keletą sekundžių tyla. Norė
čiau toliau vaidinti, bet negaliu... Jaučiu 
kaistančius veidus, gal lūpą prikandu.

Vis dar angliškai pasakau:
— Ir aš kalbu lietuviškai.
Gal baigęs rištis- batus, staiga pakyla, 

matau, nori kažką sakyti, prasižioja, man 
atrodo, kiek prisimerkia. Žiūri tiesiai į 
akis. Keičiasi veido išraiška.

— Ką... ar lietuvis esate? — jau pa
klausia mūsiškai.

Tuoj pat treneris, girdžiu, klausia, ką 
ten taip ilgai daro. Laikas pradėti treni
ruotę. Spėja nurodyti Orentą, jau ratais 
bėgantį aplinkui didįjį aikštyną.

Pokalbis su Newsweek redaktorium, 
Life atstovu ir kt.

Vos prieš valandą susipažinau su vieno 
didžiausio amerikiečių savaitinio žurnalo 
redaktorium John Burks, atsivedusiu fo

EUROPOS LIETUVIS

tografą su beveik metro ilgumo foto apa
rato lenze. Atkreipiau jo dėmesį, kad spor 
tininkų tarpe yra trys lietuviai, nurodžiau 
jų pavardes. Suminėjau latvius, estą. Pa
sakiau, kad, man atrodo, amerikiečiams 
reikėtų tokiais atvejais pažymėti lietuvius, 
kitus sovietų okupuotus bent informacijos 
teisybės dėlei. Sakiau, amerikiečiai nutylė 
jo 1959 metais Amerikos lietuvių krepši
ninkų didžiąją kelionę po Pietų Ameriką 
su krepšinio rinktine, kad Lietuva yra Eu 
ropos krepšinio meisteris nuo 1937 metų, 
kad dabar mes esame pasiuntę Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktinę į Australiją, 
kad apie tatai buvo pilnai painformuota 
amerikiečių spauda, duota žinios City 
News Service, radijo, televizijos stotims, 
bet apie tuos sporto pasaulyje svarbius 
įvykius amerikiečiai iš Los Angeles nieko 
nerašė, nepranešė. Kiek vėliau jis per ma 
ne klausė iš tenai a’tvykusį lietuvį, kaip 
patinka svečiuotis Amerikoje, kokia kal
ba mes kalbamės. Prašiau, kad savo žur 
nalui primintų apie lietuvius sportininkus 
bent šiuo atveju. Jis paklausė:

— Kam jūs atstovaujate?
Atsakyta:
— Lietuvos sovietinei respublikai Sov. 

Sąjungoje.
— Kiek sovietinių respublikų sudaro 

Sovietų Sąjungą?
— Penkiolika.
— O Jungtines Amerikos Valstybes su 

daro 50 atskirų valstybių. Ten 15, čia 50. 
ar ne?

Sakau, kad visiškai ne taip, kad jis, kaip 
žymaus amerikiečių žurnalo redaktorius, 
turėtų žinoti politinę Europos padėtį, ir 
jei leis, netrukus jam pasiųsiu informaci
nės apie Lietuvą medžiagos, pasikalbėsi
me telefonu.

Bent prieš savaitę telefonu kalbėjausi 
su „Los Angeles Times“ sporto skyriaus 
redaktoriumi Paul Zimmerman, nuro
džiau lietuvius Sovietų Sąjungos rinktinė
je, prašiau tą faktą pažymėti jų laikrašty
je. Padėkojo. Bet nespausdino.

Liepos 25 d. po rungtynių sutikau „Li
fe“ žurnalo nuolatinį bendradarbį C. Jo
seph Bride, mašinėle berašantį reportažą 
žurnalui. Vėl išvardinau lietuvius šiose 
rungtynėse ir kt.

Liepos 26 d. platėliau pasikalbėjau su 
Švedijos, Skandinavijos spaudai rašančiu 
Lennart G. Cedrup.

Nenoriu ištęsti sąrašo, bet vien šia pro
ga apie lietuvių sportininkus priminimų 
turėjau apie .porą dešimčių. Ką užsienio 
spauda parašys —vargu sužinosiu, bet jau 
dabar aišku, kad amerikiečiai sąmoningai 

nutyli lietuvius ir pabaltiečius sportinin
kus. (Latvių, estų spaudos atstovų neteko 
sutikti). Jie sąmoningai nutylėjo lietuvio 
buriuotojo Br. Rožinsko istorinę kelionę 
per Atlanto vandenyną. Tai sąmoninga 
amerikiečių spaudos, radijo, televizijos 
ignoracija lietuvių tautos nenaudai. Į tai, 
jei ne kas kitas, tai aš pradedu reaguoti. 
Šiose rungtynėse JAV-bėms daugiausia 
taškų iškovojo Amerikos negrai. Gal čia 
slypi viena tylėjimo paslapčių.

Amerikiečiai redaktoriai veikia prieš 
savo vyriausybę

Jungtinių Amerikos Valstybių oficiali 
politinė linija: jos nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, smurtinio įjungimo į Sov. Ru
siją. Tai gerai žinoma amerikiečių redak
toriams, sporto ar kitokiems. Jų pikta
vališka vientiso sovietiškumo politika yra 
nedovanotinas nusikaltimas, juo labiau 
sporte, kur politinės veidmainystės netu
rėtų būti.

Tokia politine klastinga laikysena ame
rikiečių redaktoriai — šiuokart sporto — 
nusikalsta savo — Jungtinių Amerikos V- 
bių — Baltųjų Rūmų, State Departamento 
ir visos gerosios amerikiečių tautos va
liai. Dėl tokios priešamerikinės veiklos 
minėtieji amerikiečių redaktoriai galėtų 
būti patraukti į Antiamerikoninės Veiklos 
Teismą, kaip laikas nuo laiko patraukia
mi įvairaus kailio komunistai ar kitaip ža
lingai veikiantieji prieš JAV-bes. Anti- 
amerikinės Veiklos Teisman galėtų pa
traukti lietuvių .ir kitų sovietų pavergtų 
tautų užsieniuose esantieji vadovaujantie
ji vienetai. Tegul jie pagalvoja. Prireikus 
talkinsiu.

(Bus daugiau)

Pirmoji pokarinė latvių dainų šventė

(E) Rugpiūčio 5-8 d.d. Vak. Vokietijoje, 
Hamburge įvyko pirmoji pokario meto lat 
vių dainų šventė. Iš įvairių Europos kraš
tų atvykę joje dalyvavo .24 chorai su 504 
dainininkais ir dešimt tautinių šokių gru
pių su 132 šokėjais. Dainų šventę atidarė 
garbės prezidiumo pirminirlkas R. Lie
pinė. Vokiečiu vardu latvius pasveikino 
Hamburgo senatoęjus Dr. Biermann-Rat- 
jen.

Šalia dainų šventės Hamburge vyko lat
vių politinio turinio diskusijos, vaidini
mas, poezijos vakaras ir kt. Latvių dainų 
šventę plačiau paminėjo Hamburgo ir ki
tų miestų vokiečių spauda.

ATOSTOGŲ TEOLOGIJA
Kokią vietą užima Dievas žmogaus " 

atostogose?
Pirmiausia, Dievas sutvėrė žmogų to

kiu, kad jis pavargsta ir turi ilsėtis. Nak
ties poilsis (poilsio reikalas ir poilsio sto
vis — miegas) turi savo pagrindą žmo
gaus prigimtyje, taigi galų gale Tvėrėjo 
mintyje. Ir vienos dienos savaitėje pasky
rimas poilsiui atitinka žmogaus prigimtį. 
Dievo per Mozę izraelitams duotasis įsa- • 
kymas švęsti šabatą (Išėj. 20,8-11) tik pa
tvirtino žmogaus prigimty įdiegtąją tvar
ką: skirti vieną dieną išimtinai poilsiui ir 
Dievo tarnybai. Istorijos bėgy kai kur bu
vo mėginta įvesti dešimties dienų ar pen
kių dienų savaitę, bet galų gale visur įsi
galėjo taisyklė: šešias dienas dirbti, o 
septintąją ilsėtis, kaip nurodyta paminė- 
tojoj šv. Rašto vietoj.

Izraelitai žinojo ir „šabatinius metus“ 
(Išėj. 23,11): kas septinti metai neleista 
buvo apdirbti žemės (taigi žemdirbiai il
sėjosi!), o savaime augą vaisiai turėjo 
tekti beturčiams. Tarp kitko, tais metais 
atgaudavo laisvę visi vergai izraelitai.

Taigi Dievas ne prieš darbu užtarnau
tąjį poilsį. Darbuotis ir po darbo pailsėti.

Galime prisiminti ir vieną Evangelijoj 
minimą atsitikimą. Mokytiniams grįžus iš 
vienos apaštališkos kelionės; Kristus 
jiems tarė: „Eikite patys vieni nuošaliau 
į tuščią vietą ir truputį pailsėkite“ (Mork. 
6,31). Jie sėdo į laivą ir perplaukė į kitą 
ežero pusę; ilsėtis, kaip Kristus jiems pa
tarė. Tiesa, iš tų atostogų nieko neišėjo, 
nes aplinkiniai gyventojai surado juos; 
Kristus ėmė kalbėti minioms, o vėliau 
apaštalams teko dalyti Kristaus padau
gintąją duoną, surinkti trupinius ir naktį 
prieš vėją irtis per ežerą į Betsajidą. Kar
tais taip būna, kad atostogas reikia nu
traukti!

Atostogos nėra aukščiausias dalykas. 
Jos neatleidžia žmogaus nei nuo pareigos 
padėti artimui, nei nuo Dievo įsakymų, 
nei nuo sąžinės balso. Kaip žmogaus šir
dis neturi atostogų (bėda tam atostogau
jančiam, kurio širdis perstoją mušusi!), 
taip ir Dievo bei žmogaus prigimties įsta
tymų laikyme atostogų' nėra.

Niekam ne paslaptis, jog yra daug pa
vojų prieš tuos įstatymus atostogose m? 
sikalsti: per laisvi papročiai paplūdimiuo
se, neatsargumas keliuose (juk kasdieną 
nemaža žmonių gyvybę praranda automo
bilių katastrofose), besaikis lėbavimas 
tuo metu, kai pasauly tiek daug mirštan
čių iš bado...

Nei Dievas, nei artimas neturi būti už
miršti atostogose. Dievas visada arti žmo
gaus, net ir tada, kai žmogus ilsisi ar atos 
togauja; labai dažnai ir artimas arti.

Ir Bažnyčia stengiasi būti arti, kad 
nuolat primintų žmogui amžinąsias tie* 
sas; ji neatmeta atostogų, bet prisitaiko, 
kad tarnautų žmogui ir atostogų metu. — 
Daugely kraštų prie kelio statomos lentos 
su nurodymais automobilininkams, kada 
būna pamaldos artimiausiose bažnyčiose. 
Tose vietovėse, prie jūros ar kalnuose, 
kur suvažiuoja atostogautojai, dažniausiai 
irgi nesunku dalyvauti pamaldose. Kai 
kur rengiamos specialios paskaitos ir re
liginiai pašnekesiai: kai kurie žmonės juk 
tik atostogų metu turi laiko ramiai pasė
dėti, pasiklausyti ir pagalvoti. Teologijos 
paskaitos atostogose!

Konkrečiai gi atostogų teologiją gerai 
išreiškia posakis: Dievas ne prieš atosto-. 
gas, jei atostogos ne prieš Dievą.

Kunigas Vincas 
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
HUDDERSFIELD — rugpiūčio 30 d„ 1 v. 

p.p. — P. Komunija.
CORBY — rugpiūčio 30 d., 12‘v„ šv. Pat

riko bažnyčioje.
COVENTRY — rugsėjo 13 d., 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje.
MANCHESTER — rugpiūčio 30d„ 10.30 v. 
ECCLES — rugsėjo 13 d., 12.15 vai. 
LEICESTER — rugsėjo 6 d., 12 vai., The 

Sacred Heart, 72 Mere Rd.

RENKAMOS AUKOS INDIJAI
Važinėdamas po Britaniją, salezietis 

kun. P. Urbaitis pradėjo skatinti lietuvius 
aukoti tarptautinio broliškumo fondui, ku 
ris šiuo metu pirmiausiai būtų panaudo
jamas sušelpti vargstantiems Indijos žem
dirbiams — įrengti drėkinimo šuliniams. 
Vienas toks šulinys įrengti kainuoja apie 
120 svarų.

Pirmieji auktojai jau sudėjo jam 86 sv.
Kun. P. Urbaitis prašo lietuviškų orga • 

nizacijų vadovybes pakalbinti savo narius 
paremti šią gražią pradžią. Lapkričio mė
nuo skelbiamas tarptautiniu brolybės mė 
nešiu, ir siūloma ypač tada kas savaitę su 
silaikyti bent vieną kitą kartą nuo valgio, 
o tuos pinigus paskirti paremti badaujan
tiems žemdirbiams Indijoje, kiek jie, susi
laukę šulinių žemei drėkinti, paskui galė
tų susilaukti naudos iš savo žemės.

Aukas siųsti: Rev. Petras Urbaitis, Cas- 
telnuovo D Bosco, Asti, Italia. .
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vasario 4-5 d. New Yorke, Hotel Pennsyl
vania, buvo šaukiamas Amerikos lietuvių 
seimas, kuriame dalyvauti buvo kviečia
mas ir A. Smetona. Tuo reikalu sekmadie
nį, sausio 9 d., rytą Dirvos redaktoriaus 
K. Karpiaus -bute susirinko pasitarti K. 
Karpius, A. Olis, dr. S. Tamošaitis, J. Tys- 
liava, dr. B. Vencius ir P.J. žiurys. Jiems 
besvarstant busimojo seimo reikalus, apie 
pusiau dešimtą valandą suskambėjo tele
fonas. Atsiliepęs K. Karpius staigiu ran
kos mostelėjimu davė ženklą nutilti.

— Užsidegė namas, kuriame gyvena 
Smetohai, ir, gal būt, gaisre žuvo prezi
dentas, — padėjęs telefono trūbelę, sujau
dintas pranešė Karpius.

Visi susijaudinę galvotrūkčiais išskubė
jo į nelaimės vietą. Pakeliui sutiko greit 
pravažiuojantį ambulansą, kuris, kaip vė
liau paaiškėjo, ligoninėn vežė mirštantį 
A. Smetoną.

— Pasukę į Ablewhite gatvę, staiga pa
matom juodų, kaip derva, dūmų kamuo
lius, besiveržiančius pro keturkampes sky
les, kurias prieš keliolika minučių dar bu
vo galima vadinti langais, — rašė Juozas 
Tysliava.

— Visų akys nukrypusios į paskutinį 
tragedijos aktą. Tai šiame skurdžiame 
Ivinskų namelyje, dabar iš visų pusių ap
siaustame gaisrininkų ir policijos, įvyko ta 
baisi tragedija, išplėšusi Lietuvos prezi
dentui gyvybę. Tai šiame apšepusiame na
me, antrame aukšte, gyveno dvi nelaimin
gos tremtinių šeimos. Tai šios medinės lūš 
nos palėpėje, kurią vargiai ar būtų gali
ma vadinti trečiuoju aukštu, gyveno žy
miausias lietuvių tautos vyras. Taip, tai 
tame nedideliame kambarėlyje, kurio vi-
UIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllHIIIIUHIlIlIHIlIlHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllHIIIIIII

PAVOJINGIAUSIA TARNYBA
Žavi geltonplaukė, kuri nuo verksmo 

paraudusiom akim buvo įlipusi į rusišką 
lėktuvą, skrendantį iš Paryžiaus į Varšu
vą, jau dvi valandas visiškai išsiblaškiusi 
sėdėjo savo vietoj ir pastebimai stengėsi 
savo liūdesį nugalėti. Prieš ją sėdėjęs bri
tas nuo Orly iki Varšuvos visiškai į ją 
net nepažvelgė, nors jis buvo gražus, 
maždaug 30 metų vyrukas, iš kurio tikrai 
buvo galima tikėtis, kad jį domintų kitos 
lyties žmogus. Bet jis apatiškai sėdėjo 
kampe, valandų valandas spoksojo į odi
nį krepšiuką, kurio nė akimirksniui ne
paleido iš rankų, ir nieko nekalbėjo. Nu
vykęs į Varšuvą, jis muitininkams pa
slaptingai parodė raudoną pasą su auksi
niu antspaudu, ir tuojau buvo nuvestas 
pas kitą muitininką, kuris jį taip pat 
greitai 'praleido.

Neužilgo jis stovėjo jau prie gana pa
senusios „Mini Minor", įlipo ir civiliam 
šoferiui tarė keletą žodžių, kurie nuo pat 
„Iljušino“ išskridimo iš Paryžiaus buvo 
pirmieji iš jo burnos kilusieji žodžiai: 
„Palaukite keletą minučių. Aš noriu dar 
šį tą pamatyti...“ Jis apsigrįžo ir stebėjo 
aerodromo išėjimą. Po kelių sekundžių 
pasirodė suvargusi geltonplaukė, apsidai
rė ir priėjo prie rusiško automobilio, ku
ris laukė tiesiai prieš išėjimą. Užpakaly
je sėdėjęs vyras jai kažką pasakė, bet ji 
piktai numojo ranka ir pakratė galvą. 
Tuo metu britas nusišypsojo ir pasakė 
savo šoferiui: „Užtenka, galime važiuoti. 
Bet oras čia labai puikus“. Šoferis linkte
lėjo galva: „Taip, šiandien rytą turėjom 
20 laipsnių šalčio!“ Tuo baigėsi pokalbis, 
ir Mr. Herbertas, tas vyras be pavardės, 
nuvažiavo toliau britų pasiuntinybės 
link, kur jis buvo laukiamas, kad atga
bentų tą keistąjį pašto krepšelį. O kas 
buvo tas Mr. Herbertas?

Vienas karalienės pasiuntinių, vienas tų 
„Queens Messengers“, kurie visuomet ke
liauja per pasaulį tarp Hongkongo ir Bon- 
nos, Londono ir Džakartos, Vašingtono ir 
Pekingo, Maskvos u? Brisbanės, tiesiog 
ambasadoriams perduodami didžiausias 
paslaptis. Žodis „tiesiog" čia imamas griež 
ta prasme, nes tas keistasis pašto krepše- 

. Bet paslaptį ambąsadorius žino ne visą.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

duryje, neretai užstodamas saulės šviesą, 
niūriai stūksojo raudonų plytų kaminas, 
ilsėjosi, dirbo ir paskutines savo gyveni
mo valandas baigė Vilties, Vairo ir kitų 
laikraščių redaktorius, Vasario 16 Dienos 
Akto autorius, pirmasis ir paskutinis Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos pre
zidentas Antanas Smetona.

Gaisras prasidėjo rūsyje. Pirmieji gais
rą pajuto žemutinio aukšto gyventojai, ir 
jie laiku spėjo išbėgti. S. Smetonienė, ap
sisiautus chalatu, basa, dūmų troškinama, 
vargais negalais nulipo žemyn. A. Sme
tona tuomet negalavo ir norėjo kiek šil
čiau apsirengti. Vos akimirką užtrukęs, 
nebegalėjo prasiveržti pro tirštai susitven
kusius dūmus: skubiai atvykę gaisrininkai 
jį rado virtuvėje prie staliuko sukniubusį 
be sąmonės ir kailiniais galvą apsisupusį. 
Pasiteiravus ligoninės dėl jo gyvybės, su
lauktas liūdnas ir trumpas atsakymas:

— Mr. President passed away...
Dr. S. Tamošaitis su Žiuriu pasiliko glo

boti skaudžios nelemties ištiktą Smetonų 
šeimą, o visi kiti grįžo į Karpiaus butą tar 
tis seimo, A. Smetonos laidotuvių ir kito
kiais su šiais įvykiais susijusiais klausi
mais. Apie A. Smetonos tragišką mirtį pra 
nešė Washingtonui, Chicagai, New Yor- 
kui, Pittsburghui ir Philadelphijai. Per 
radiją ši liūdna žinia greit pasiekė visus 
JAV ir Kanados lietuvius.

Prieš išvykdamas į New Yorką, Juozas 
Tysliava su Julium Smetona vakarop nu
ėjo į Vilkelio Funeral Home, 6202 Supe
rior Avenue, kur iš ligoninės buvo atvež
tas velionis prezidentas balzamuoti ir pa
šarvoti. Juodu įėjo į kambarį, kur jis lai
kinai buvo paguldytas ir apdengtas balta 
drobule.

— Tai tas pats taisyklingų bruožų vei
das, kurio paveikslas tiek kartų yra puo
šęs ne tik lietuvių, bet ir viso pasaulio laik

KARALIENĖS PASIUNTINIAI
Karalienei tarnauja 38 tokie pasiuntiniai. 
Jis žino vardus tik tų, kurie jam atveža 
tuos krepšelius. Tie pasiuntiniai irgi ar
čiau nepažįsta vienas kito, nes jų profesi
ja tokia pavojinga, kad kiekvienas asme
ninis ryšys sudarytų nereikalingą riziką. 
Jie yra geriau apmokami, negu geriausi 
šnipai, ir tai yra būtina, nes jie visuomet 
pavojuj gyvena, taip pavojingai, kad net 
Lįoyds jų neapdraudžia ir valstybė turėjo 
įsteigti atskirą fondą, kuris jiems garan
tuoja 75 proc. visos algos iki gyvos galvos, 
jeigu jie betarnaudami taptų invalidais, 
arba jų giminėms vienkartinį 5000 svarų 
atlyginimą, jeigu tarnyboj mirtų. Mirti 
jiems, deja, dažnai pasitaiko, nors laikraš
tis grandine pritvirtintas prie rankos, ir 
tik ambasadorius turi to krepšelio raktą, 
niekados jo neišleidžia iš rankų ir pats 
atrakina šiuos pašto krepšelius.
čiai niekuomet apie tokį atvejį nėra rašę. 
Štai Mr. Tommys, kurio tik vardas težino
mas, antrajame pasauliniame kare buvęs 
majoras, 1947 metais tapo karaliaus pa
siuntiniu. Kai buvo „orinis tiltas“ susi
siekti su Berlynu, jis 1949 metais buvo 
pasiųstas į tą miestą ir prapuolė pakeliui 
iš aerodromo į savo kelionės tikslą. Šitas 
atsitikimas nepateko į spaudą, ir sąjungi
ninkų slaptoji policija, slaptoji tarnyba ir 
taip pat vokiečių įstaigos, kurios dėjo vi
sas pastangas, per 9 dienas nieko nežino
jo, kas su Mr. Tommiu atsitiko. Tik atsi
tiktinai vieną popietį vokiečių slaptosios 
tarnybos po'icininkas pastebėjo mergaitę, 
kuri jam krito į akį, kadangi ta mažoji ap
sileidėlė, matomai netvarkingas ir netur
tingas tvarinys, užsisakė labai brangių gė
rimų. Jis tą mergaitę suėmė, įtardamas 
vagyste, rado pas ją kelis šimtus markių 
ir tada iš pagrindų ištardė. Mergaitė pri
sipažino, kad du vyrai ir viena moteris 
jai pasiūlė pinigų už iš tikrųjų visiškai 
paprastą patarnavimą. Ji su tais žmonė
mis turėjo laukti prie tam tikro kampo, 
ir jos uždavinys buvo po sutarto ženklo 
prieš važiuojantį automobilį žaibo greičiu 
perbėgti gatvę. Kai už kampo pasirodė 
mažas angliškas automobilis, ji tai ir pa
darė, ir šoferis vos spėjo tik paskutiniu 
akimirksniu pasukti vairą, kad jos nesu
važinėtų. Mašina pradėjo blaškytis ir įva
žiavo į sieną, bet dar prieš mašinai susto
jant pribėgo tie du vyrai. Moteris rūpino
si mergaite ir rėkdama įspaudė jai į ran
ką pinigų. „Prapulk ko greičiausiai! Ir pa
miršk, ką matei!“ Tada ji nubėgo ir dau
giau nieko nematė.

Bet tai, ką ji išgyveno, yra paskutinės 
žinios apie Mr. Tommį, ir daugiau niekas 
jo ir jo keisto pašto krepšelio nematė. Dar 
pasisekė patirti, kad nelaimingasis kara
liaus pasiuntinys buvo išvežtas į rytinį 
sektorių, bet tai buvo viskas! Iš tikrųjų 
pasiuntinių pagrobimai ir taip pat nužu
dymai dažnai pasitaiko, ir todėl šitai tar
nybai imami į avantiūras linkę armijos 
karininkai, kurie neturi nei tėvų, nei arti
mų giminių. Kandidatai yra labai griežtai 
patikrinami, jų gyvenimas, savybės ir san
tykiai su kitais žmonėmis taip pagrindinai 

raščių puslapius, — mąstė Juozas Tyslia
va, žiūrėdamas į laidotuvių direktoriaus 
atidengtą velionies A. Smetonos galvą. — 
Tai tas pats veidas, kuris dar tik šįryt šyp 
sojosi. Deja, tos malonios, žmoniškos šyp
senos daugiau jau niekas nematys. Tos ku 
pinos nuoširdumo akys daugiau jau nie
kados neatsimerks. Tos kietai užčiauptos 
lūpos daugiau jau neprabils ta gražia, tai
syklinga lietuvių kalba. Senas valstybės 
vyras, išgyvenęs tiek daug audrų ir pavo
jų, pagaliau ilsisi toli nuo savo gimtojo 
krašto, kuriame šiandien žmogus neturi 
teisės net šauktis į dangų keršto dėl ne
kaltai pralieto brolių kraujo. Didysis va
das jau-nešauks, jau neragins savo tau tie 
čių į kovą dėl Lietuvos laisvės. Jis, palikęs 
visus — draugus ir priešus — miega ra
miu amžių miegu.

— Mes apleidžiame tą kambarį. Mes at
sisveikiname su žmogum, kurio visas gy 
venimas buvo ilga, sunki kova. Jis užmigo, 
nebaigęs tos kovos. Bet mes, gyvieji, ją tę 
sime iki galo. Mes siekiame tų pačių idea
lų, dėl kurių jis gyveno, dirbo ir dirbda
mas mirė.

— Mes nesiliausime kovoję, kol mūsų 
tėvų kraštas, nusikratęs okupantų jungo, 
vėl galės laisvai alsuoti.

— Mes išėjome į žiburiais plieskiančią 
Superior Avenue. Milžinas Clevelando 
miestas, užsiklojęs pirmuoju žiemos snie
gu, ramiai alsavo. Apsivožusiame dangaus 
katile mirkčiojo žvaigždės. Ir tuo metu, 
kai mes ruošėmės namo, tolumoje, mėlyno 
je rytų padangėje, nukrito meteoras.

— Mes išvykome savo kryptimis. Bet 
mūsų širdyje tūnojo viena, ta pati mintis:

— Jis mirė, bet jo dvasia nemirs nieka
dos.

(Bus daugiau)

ištiriami, tad iki šios dienos nė vienas 
silpno charakterio žmogus į jų tarpą ne
buvo patekęs.

Šalia garbės, jie iš savo tos tarnybos ne 
kažin ką teturi. Jų aukščiausias atlygini
mas yra 1000 svarų į metus. Pensijos vie
toj jie gauna atlyginimą, —pusę uždarbio, 
o pensijas jie gauna sulaukę 50 metų am
žiaus arba išdirbę 20 metų. Dar prisideda 
nuo mokesčių atleista 2000 svarų gratifi- 
kacija.

Kubos krizės metu kubiečių, rusų ir 
amerikiečių agentai jų labai ieškojo. Ly
giai tokia pat pavojinga buvo jų tarnyba 
Malajazijos krizės metu, kai kiniečių, in- 
donezų ir amerikonų šnipai persekiojo 
juos. Pagrindinės jų darbo taisyklės — 
niekados neiti užkampiais; jiems uždraus
ta lankytis kinuose ir naktiniuose loka- 
luose, jeigu keliauja su savo pašto krep
šeliais. Saugiausia vieta yra žmonių mi
nia. Jiems uždrausta samdytis tuoj pirmą
jį geriausią taksį. Jeigu jie išeina iš resto
rano, tai negali tuojau įlipti, bet dar turi 
truputį paeiti ir stabdyti tik priešinga 
kryptim atvažiuojančią mašiną.

Tai skamba juokingai, bet juos papras
tai persekioja dviejų tipų moterys: gražios 
geltonplaukės ir švelnios senos panos. Iš 
tikrųjų pasiuntinys Haroldas tai labai 
karčiai patyrė 1960 metais Vienoje, kai 
susidūrė su sena žavinga pana. Jis prie sa
vo viešbučio sutiko tokį jaudinantį sutvė
rimą, kuris stovėjo prie gatvės ir jį ame
rikoniškai prašnekino: „Can you help me, 
Sir? Aš čia jau stoviu dešimt minučių ir 
nerandu žmogaus, kuris mokėtų angliš
kai!“ Haroldas čia padarė didžiausią savo 
karjeros klaidą, atsakydamas jai, užuot 
nuėjęs sau. Jis jai nurodė kryptį, kad ji 
rastų savo tariamąjį kelionės tikslą. Tuo 
metu privažiavo didžiulis juodas automo
bilis, ir ta simpatiška, sena moteris, pisto
leto padedama, privertė jį įlipti. Kai jį už 
kelių dienų surado policija, jis buvo labai 
vargingoj padėty. Jis buvo išvežtas. Ka
dangi grobikai neįstengė jo pašto krepše
lio atidaryti, tai jį šveisavimo aparatu nu
plovė. žinoma, jis buvo atleistas iš tarny
bos, nes nesilaikė pagrindinės pasiuntinio 
taisyklės jokiais atvejais nesikalbėti su 
svetimu žmogum ir nepasitikėti juo. Atsa
kymas visuomet turi būti toks: „Nesu
prantu!“ Ir to atsakymo nevalia pratarti 
ta kalba, kuria esi užkalbinamas.

Iš viso tik 5 tarnautojai žino visų 38 
„Queens Messenger“ pavardes, bet tik vie
nas žino, kur jie yra arba kur turėtų būti. 
Šitas vyras vadinamas „Keeper of the 
Bags“, ir jis tvarko jų keliones.

Viešai jie negauna ginklų. Bet yra pri
versti kartu su savim turėti ginklą, daž
niausiai itališką ar olandišką pistoletą, 
nes jų visur ieškoma. Jeigu nepasiseka jų 
prievarta arba „meile“ sugauti, tai mėgi
nama papirkti. Neseniai rusų šnipas Mr. 
Peteriui pasiūlė nepaprastai daug pinigų, 
kad šis leistų tik trumpam pasižiūrėti į 
paslaptingąjį krepšiuką. Peteris gerai rea
gavo ir jam prancūziškai atsakė: „No

ATSAKYMAS DR. VALTERIUI
Daktarą Kazį Valterį mėgstu kaip moks 

lo žmogų. Kartu mėgstu ir jo galvojimą. 
Tai žmogus, kuris judina pasaulį. Jei mes 
visi kaip vienas darytumėm taip, kaip 
Dr. V. moko, tai tikrai vaikščiotumėm ne 
ant žemės ir ne medžių viršūnėmis, bet šo 
kinėtumėm nuo vieno dangoraižio ant ki
to. Ko gera, gal šiais raketų laikais net 
pradėtumėm šokinėti nuo vienos planetos 
ant kitos.

Sutinku su Dr. V. kaltinimais. Aš patsai 
jaučiuos kaltas, kad mėgstu „dūmą“. Ne
drįstu pas jį net užeiti vien tik dėl to, kad 
„dūmiju“. Bet norėčiau jį pataisyti, kur 
jis sako: „Prastas lietuvis, kuris neįstengia 
tapti Lietuviu (su didžiąja raide „L“). 
Mano pasakymas būtų: „Prastas lietuvis, 
jei nenori būti kilnesniu“. Reikšmė gal 
bus ir ta pati, tik jau mano tokia mintis: 
lietuviu būti ir juo likti yra geras ženklas, 
priklausyti lietuviams taip pat gerai, bet 
būti kilnesniam už kitus tai ir vien mokslo 
net neužtenka, reikia ir išminties. Prisi
menu čia iš vaikystės pasaką apie du kvai 
liūs, kurie iš priešingų pusių eidami susi
tiko ties lieptu, susiginčijo, kuris kurį turi 
praleisti, bet nepriėjo iki muštynių, išmin 
tingasis nusileido.

Mano nuomone, Lietuvis, kuris rašomas 
iš didžiosios raidės, turėtų būti mokytas, 
išmintingas, mokąs spręsti gyvenime išky 
lančius reikalus.

Bet ar visi gali būti mokyti ir išmin
tingi?

Taigi, kad negali! Yra juk priežodis: jei 
visi bus mokyti, tai kas kiaules beganys?“ 
Priežodis priežodžiu, bet juk iš tiesų kieno 
galva tuščia, tai ar tu jį mokyk, ar nemo
kyk, o ji vis tiek bus tuščia. Jeigu ką iš
moksta ir žino, bet tų savo žinių nemoka 
pritaikyti gyvenime. Pažinau tokį, kuris 
studijavo mediciną daugiau kaip 10 metų, 
o po to buvo mažos raštinės vedėju.

Pasaulis taip jau sudarytas, kad vienas 
mėgsta stikliuką, kitas dūmą, trečias kor
tas, o kuris nemoka prie tokių kompanijų 
prisitaikyti, tai randa malonumo bent me
luoti.

Visi negalime būti mokyti, štai anais ne 
priklausomybės laikais buvo kalbama ir 
galvojama ir net laikraščiuose rašoma, 
kad per daug turime studentų, universite 
tas perpildytas, gimnazijos sausakimšos. 
Mūsų valstybė maža, tai visiems nebūsią 
vietos. O kai rusai okupavo Lietuvą, tai 
komunistai pradėjo kartoti tas kalbas pro 
pagandai. Štai, girdi, dokumentas, kuris 
aiškiai rodo, kad jaunimui nebuvo leidžia 
ma mokytis.

Vien mokslas dar neduos teisės vadintis 
Lietuviu iš didžiosios raidės, jei jis nebus 
kilnus. O kitas ir mokslo nebaigęs tampa 
kilniu žymiu žmogum žmonijai ir istori
jai.

Aš nesutinku su Dr. V. mintimi dėl lietu 
vių požymio, kad jie nesą davę visiškai 
nieko pasaulio kultūrai.

Gal ir nieko, jei per dideliu mastu ma
tuotume. Bet ir dideliu mastu matuojant 
užkliūvame už lietuvio. Kas sulaikė toto
rių plūdimą į vakarus? Ar anglai? Tai 
buvo lietuviai. Kas davė rusams pagrindi 
nius įstatymus? Ar ne Lietuvos Statutas? 
Daug, tur būt, susirastų įrodymų, bet čia 
geriausių pavyzdžių galėtų parinkti litua
nistai. štai, aš pats savo ausimis girdėjau, 
kad lietuviai yra prisidėję prie plūgo iš
radimo (paskaita buvo skaitoma Anglijos 
universitete). Ir man atrodo, kad čia nėra 
reikalo ginčytis su Dr. V., nes jis ir pat
sai tai gerai žino. O meno srityje ar netu
rėjome muziko čaikausko? Maža, kad jis 
Peterburge mirė, bet jo kūnas* buvo atvež 
tas Kaunan. O jo simfonijos skamba vi
same pasaulyje.

Ar Dr. V. palygino kada 3 vyrų balsą su 
30 vyrų balsu? 30 vyrų balsas visuomet 
yra garsesnis. Taip yra ir su tauta bei 
valstybe. Keli milijonai lietuvių negali at 
sispirti prieš daugiamilijonines kitas vals 
tybes. Patys lietuviai buvo supančioti. Pa
minėkim tik Pilsudskį, kuris lietuviams 

comprehenz!“ Truktelėjo petimi ir nuėjo 
savo keliu.

Iš tikrųjų galima jų pareigas nusakyti 
vienu sakiniu: „Trumpiausiu keliu galimai 
greičiau pasiekti savo tikslą!“ Jie patys 
niekuomet nežino, kas tame krepšelyje 
yra, neturi rakto. Bet ir tai kartais labai 
skaudžiai atsiliepia. Vieną kartą pasiunti
nys, pasiųstas į Burmą, prapuolė jau at
vykęs į Rangooną. Kai po kelių dienų upė
je buvo surastas jo lavonas, tai trūko vie
nos rankos. Žudikai jam tą ranką nukirto!

Juos, po teisybei, sunku išskirti iš kitų 
keleivių. Jie būna visiškai paprastai apsi
rengę. Jie atrodo, kaip smulkūs Londono 
prekybininkai ar miestiečiai, kurie, tyliai 
ir į nieką neatsižvelgdami, įlipa į lėktuvą 
ir nieko nekalba. Jų negalima atskirti nuo 
kokių nors Londono biržų agentų, ir tik jų 
paslaptingieji krepšeliai, kuriuos jie taip 
slapsto, kad net du kartus pasižiūrėjęs ne
pamatysi grandinėlės, parodo, kas jie iš 
tikro yra.

Paruošė Andrius Šmitas/
Vas. 16 Gimnazija 

norėjo burną užčiaupti, tarytum tų lietu
vių visai nebūtų. O kai kurios valstybės 
tikėjo, kad gal jų ir tikrai nėra. Tokiu bū
du ir atsirado „forgotten tribe“. Ir šian
dieną Čaikauskas laikomas ne lietuviu, 
bet rusu.

Lietuva — žemės ūkio kraštas. Nėra gel 
mės turtų, nėra pramonės, nėra laivinin
kystės, nebuvo tiesioginio susisiekimo su 
pasauliu. Graikai kas trečias yra jūreivis. 
Jie gyveno pačioje pasaulio geriausioje 
vietoje, o per jūrininkystę plačiai išgarsė
jo. Jeigu kur technika vystosi, ten ir nauji 
sumanymai iškyla. Kai laivininkystę rei
kėjo tobulinti, tai ir atsirado nauji išradi
mai bei apskaičiavimai. Nors Graikai su 
Egiptu ir yra kultūros lopšys, bet jie savo 
žmonių nebegalėjo išmaitinti primityviais 
įrankiais. Tas patsai buvo ir su kitomis 
tautomis, kaip romėnai ir anglai. Žmo
nės, dirbdami laukus, naudojo visokius 
kablius ir negalėjo duonos užsiauginti už 
tenkamai, kad galėtų užsitikrinti rytojų. 
Čia atėjo jau plūgo eilė, juo jau buvo ga
lima aparti žymiai didesnį plotą. O plūgas 
ir buvo atrastas prūsų su lietuviais. Tai ir
gi nemažas kultūros laimėjimas, kuris iš
gelbėjo žmoniją nuo bado pavojaus.

Lietuviai, nesukūrę laivininkystės, plėtė 
savo ribas į rytus. Kitos valstybės, kad ir 
patys anglai, kūrė laivynus, plėtė pramo
nę, grobė svetimus kraštus, vesdami pre
kybą apgyvendino kolonistus. Išplėtė savo 
kalbą. Užimtuose kraštuose ir namie turė
jo žemės turtų, išvystė pramonę, bet ar 
ant visados? Kolonijos slysta, žaliavos 
miršta, fabrikai pamažu stoja, nes kiti 
kraštai mažiau perka.

Jei laikysime anglų tautą kultūringa, 
tai kaip gali iškilti joje tokie kaip „Beat
les“ su tokia muzika, kuri judesiais ir me
lodijomis primena laukines tautas?

Paėmę bet kurią kultūringą tautą iš 
žemės ūkio kraštų, sulyginkim su mūsiš
ke. Kilniųjų žmonių niekur ypač daug ne
rasime. Dėl to tada visi- lietuvių tautos 
kaltinimai subyrės į dulkes. Duokim tau
tai sąlygas, pati tauta išaugs skaisti ir švie 
si. Vien kaltinimais ligonio nepagydysi, 
Dr. V. tai žino. Jei negalima prikviesti lie 
tuvio prie tvarkos, prie laikraščio ar orga 
nizacijos, tai čia esama ligonio, kuriam 
reikia daktaro pagalbos. O sveiko proto 
žmogui, sveikai galvojančiam nereikės jo 
kviesti, jis patsai susiras, ko jam trūksta.

O kas tokiais ligoniais mus padarė? Ma 
nau, kad ir'Dr. V. turėtų žinoti. Organiza
cijos, partijos supiudė lietuvį su lietuviu. 
Organizacijų vadai pridarė visokių kvai
lysčių, nesiskaitydami su savo nariais, na 
rius visokiais būdais išnaudojo. Buvo net 
tokių organizacijų, kurios slėpė tikruosius 
savo tikslus. Tuojau po karo daug kas no
rėjo vadovauti visokiems komitetams, o 
patys kaip galėdami išnaudojo savo tau
tiečius. Ot, šitos visos kaltės ir išbarstė 
lietuvius, kurie pradėjo niekuo nebesido
mėti.

Nežinau, kas iš lietuvių nenorėtų pasi
rausti po savo tautos praeitį. Asmeninės 
praeities, tiesa, daug kas vengia, nes ji 
žmogų jaudina. Labai daug yra tokių, ku
rie, prisiminę ją, pradeda verkti, o pas
kui jiems galvą skauda ir pasidaro amži
ni ligonys. O kas gi nori būti ligoniu, ypač 
jei žino, kad čia jam ne tėvynė, kad reikės 
baigti amžių prie svetimųjų!
• Liesti Tautos himną, išbraukti jame ką 
nors, pakeisti ar papildyti, — ne mūsų rei 
kalas. Čia yra šventas dalykas, apie kurį 
ir kalbėti atpuola.

Sutinku ir aš, kad praeitį reikia nagri
nėti ir kad žmogus iš klaidų mokosi. Dėl 
slėpimo reikia slėpti kai ką iki tam tikro 
laiko. Juk ir Chruščiovas slėpė Stalino 
piktadarystes. Sutinku su pasiūlymu, kad 
reikia keisti Vasario 16 minėjimus. O jei 
visa būtų įvykdyta, tai pasikeistų mūsų 
visas veidas, pasikeistų „E.L.“, gal pasi
keistų ir jo redaktorius. O patys lietuviai 
tai nedaug kuo pasikeis. Jeigu keistųsi, 
tai turėtų užtrukti dešimtmečius. Bet kaip 
būtų su pačiu Dr. V„ ar jis pasikeistų? Aš 
pasiūlyčiau jam Dr. Gutausko vietą. Jis 
rašo apie antibiotikus. Čia būtų Dr. V. 
daug platesnė dirva, negu kaltinti lietu
vius ligonius. Nenoriu stumti lauk Dr. V. 
ir iš šiandieninės temos, nes man patinka. 
Bet Dr, V., šitaip rašydamas, užgauna kai 
kurių tautiečių jausmus. Žiūrėk, Birutė 
Valterienė parašo „E.L.“ malonesnėmis te 
momis, negu Dr. V.

J. Šateikis

Redakcijos prierašas. Dėl Dr. K. Valterio 
paskutiniosios galvojimų serijos, kaip gir
dėti, šen ten susirinkę tautiečiai net ir 
karštai pakalba, kai kuriuos jo teigimus 
laikydami nepagrįstais. Vadinas, būtų ga
lima laukti, kad tie pokalbininkai pasisa
kytų ir atitaisytų Dr. K. Valterio klaidas, 
jei jo straipsniuose tokių yra.

Deja, jam atsakiusio J. Šateikio straips
nis, tur būt, vis dėlto nėra balsas tų ne
patenkintųjų. Juk nesąmonė yra savo pa
triotizmą remti tokiais niekuo nepagrįs
tais tvirtinimais, kad -muzikas Čaikovskis 
buvo lietuvis ar kad lietuviai išrado plū
gą. Panašiais įrodinėjimais, tiesa, mėgo 
remtis kai kurie „Aušros“ laikų entuzias
tai, bet tai buvo prieš 80 metų!
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TAUTOS IR BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ
Švenčiama ji rugsėjo 6 d., sekmadienį. 

Prasidės pamaldomis, kurias užprašė B- 
nės Krašto Valdyba, Lietuvių bažnyčioje 
11 vai. ryto 21 The Oval, Hackney Rd., 

♦ London, E.2.
Po pietų, 4.30 vai., Londono Lietuvių 

Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos) sa
lėje (345 A, Victoria Park Rd., E.9) bus 
akademinis šių švenčių minėjimas, kurio 
metu prel. J. Gutauskas pasakys prakalbą, 
po to bus meninė programa, dalyvaujant 
chorui ir tautinių šokių grupei.

Krašto Valdyba kviečia visus lietuviš
kos bendruomenės narius gausiai dalyvau 
ti šioje šventėje.

D. B. L. B. KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

I Suvažiavimą kviečiamos visos Didž. 
Britanijoje veikiančios organizacijos, drau 
gijos, sambūriai ir klubai, o, be to, visi ne
organizuoti lietuviai, kurie domisi bend
ruomenės idėjomis bei jos veikla.

Suvažiavimas vyks rugsėjo 6 d., sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose.

Darbotvarkė bus šitokia:
Suvažiavimo atidarymas, 1963 m. suva

žiavimo protokolo skaitymas, Krašto V- 
bos pranešimas, Revizijos Komisijos pra
nešimas, Įstatų pakeitimas (10 ir 25 para 
grafų dėl vadovybės kadencijos), rinki
mai: a) Tarybos, b) Krašto Valdybos, c) 
Revizijos Komisijos, kiti einamieji reika
lai.

PROF. DR. K. LEDERIS
TARPTAUTINIAME KONGRESE

Rugpiūčio 17-22 d.d. Londone vyko ant
rasis tarptautinis endokrinologijos kong
resas, kuriame dalyvavo ir Bristolio Uni
versitete dirbąs lietuvis prof. Dr. K. Le- 
deris ir skaitė iš savo mokslinių tyrinė
jimų srities paskaitą „Ryšys tarp elektro 
nų mikroskopiškosios struktūros ir funk
cijos stuburinių gyvūnų hypathalomo - 
neurohypophyzinėje sistemoje“.

Kongresas sutraukė iš visų pasaulio 
kraštų apie 2000 mokslininkų. Dalyvavo ir 
dalis pasižadėjusių sovietinių atstovų, 
bet tarp jų lietuvių nebuvo.

AUSTRALIJOS LIETUVIS P. PILKA 
APLINK PASAULĮ

Vykdydamas ilgesnę kelionę aplink pa
saulį, kupinas įspūdžių Londone Lietuvių 
Namuose porai dienų buvo apsistojęs lie
tuvis iš Australijos Petras Pilka.

Iš D. Britanijos jis išvyko į JAV. Iki 
šiol jau buvo Hong-Konge, Ispanijoje, Ita
lijoje, Indijoje ir kt.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA

TAZAB & Co. Ltd.
PASIUNČIA ĮVAIRIŲ PREKIŲ IR MAISTO 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ.

REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.
Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

FIRMOS ADRESAI:

LONDON

22, ROLAND GARDENS, S.W.7.
Tel.: FRE 3175.

MANCHESTER

47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16. 
Tel.: MOS — 4683.

BIRMINGHAM

39, CORPORATION STREET, BIRMINGHAM — 2. 
Tel.: MID —1526.

DVIGUBOJE ŠVENTĖJE
Minint Tautos šventę ir Pasaulio Liet. 

Bendruomenės dieną, rugsėjo 6 d., 11 vai., 
prel. J. Gutauskas, Didž. Britanijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirmininkas, 
Liet, bažnyčioje už Lietuvą ir išeiviją at
laikys šv. Mišias ir pasakys pamokslą.

Mišias užprašė Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

PAGERBKIME MOTERIS
Rugpiūčio 29 d., šeštadienį, 7.30 v. vak., 

Sporto ir Social. Klubo salėje Londone vy
rai ruošia moterims pagerbti vakarienę 
su menine programa.

Kviečiame visus gausiai atsilankyti ir 
pagerbti mūsų darbščiąsias bitutes.

Užsirašyti pas Ig. Dailidę ir S. Puidoką.
Rengėjai

WOLVERHAMPTONAS
ATGIMSTA „VILTIS“

Reikia ir nenorom prisipažinti, kad čia 
beveik visa veikla yra apsnūdusi. O taip 
toliau neturėtų būti. Taigi, žmonėnjs rei
kalaujant, atgimsta „Vilties“ sporto klu
bas.

Iki šiol aktyvūs sporte buvo tik keturi 
viltiečiai, kurie žaidė Kelmistraičio treni
ruojamoje fabriko komandoje. Ji apygar
doje laimėjo visą eilę taurių. Kaip viena 
iš geresnių komandų lygoje, buvo išrinkta 
reprezentuoti Wolverhamptonui Birming- 
hamo Sporto šventėje, kurioje laimėjo 4 
vietą iš devynių geriausių Midlando krep 
šinio rinktinių.

„Vilties“ komitetas nutarė sudaryti ir 
jaunių komandą, kurion jau yra gausiai 
užsirašiusių lietuvių jaunuolių ir jų drau 
gų angliukų.

Prašome tėvus atvežti ar atsiųsti vai
kus rugpiūčio 28 d., 7 vai., į Springfield 
Rd., Springfield School.

Taip pat šioje vietoje rugpiūčio 29 d., 
2.30 vai. po pietų, bus krepšinio treniruo
tė ir susirinkimas toje pačioje mokykloje.

Prašome visus buvusius, esamuosius ir 
busimuosius žaidėjus, narius, jaunus ir 
senuosius, atsilankyti.

Kviečiame ir iš tolimesnių miestų.
Šia proga sveikiname Justą Snabaitį, 

buvusį „Vilties“ žaidėją, sukūrusį šeimos 
židinį su sporto entuziaste B. Navickaite. 
Linkime jam įsijungti p atgimstančią 
Manchesterio „Lituanicos“ krepšinio ko
mandą ir surasti daug laimės ir džiaugs
mo vedybiniame gyvenime. V.K.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ 
LIETUVON, 

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2 Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 10 su puse jar
dų grynos vilnos puikios angliškos 
kostiuminės medžiagos — tik 16 
sv. 15 šil. su pasiuntimu ir muitu.

Kasmet mūsų jaunimas ir skautai susi
renka pabendrauti į Lietuvių Sodybą, 
nors trumpai, bet linksmai ir naudingai 
praleisti laiko lietuviškoje nuotaikoje. 
Skautams, ypač mažiesiem, tai yra didelis 
įvykis, o ir visiems stovyklautojams ma
lonu jį prisiminti. Stovyklos organizavimu 
ir pravedimu rūpinasi skautų Rajono Va
dovybė. Jai į pagalbą ateina visuomenė 
aukomis ir patarimais.

Šiais metais Londono jaunuoliai atėjo į 
pagalbą viršininkui stovyklą ruošiant. 
Jau per tris dienas prieš stovyklą trys 
broliai Kacinai, Senkus, Parulis, Laguna- 
vičius. o vėliau Zaveckas su Bacevičium 
iš Nottinghamo atskubėjo Sodybon paruo
šiamųjų darbų atlikti. Puošė stalą, ruošė 
virtuvę, statė palapines, kasė duobes, sun
kiai dirbo, kad atvykę stovyklautojai ga
lėtų lengviau ir greičiau įsikurti.

šeštadienį pradėjo rinktis stovyklauto
jai. Jie rado jau aukštai plevėsuojančią 
trispalvę, surikiuotas palapines. Atrodė, 
kad stovykla seniai laukė jų.

Visi, gerokai išalkę, laukė virėjų ir kitų 
stovyklautojų iš tolimos šiaurės. Bet 
jiems nesisekė. Pakely sugedo autobusas, 
kilo panika. Stipruoliai nutarė keliauti 
savo kojomis. Kiti nekantriai laukė kito 
autobuso ir vėlokai atsirado stovykloje.

Sumanūs virėjai greit stojo į darbą. 
Jiems talkininkų netrūko.

Pasistiprinus Stovyklos Viršininkas s. 
J. Alkis nurodinėjo palapines, skyrė pa
reigūnus. Viršininko pavaduotoju paskir
tas s.v.v.sl. Rimantas Valteris. Skautų pa- 
stovyklės adjutanto pareigas pasiėmė s. 
v.sl. R. Zaveckas. Skaučių pastovyklės vir
šininkės pareigos atiteko v.s.v.sl. E. Za- 
veckienei, jos pavaduotojos — v.s.sl. G. 
Valterytė ir adjutante v.s.sl. Ona Bacevi-

BRADFORDAS
JAU 20 M. OKUPUOTA LIETUVA

Jau 20 metų, kai sovietiniai' rusai oku
pavo Lietuvą.

Jau 20 metų, kai Lietuva alinama ir ru 
sinama, kai to krašto žmonės verčiami iš
sižadėti visa, kas lietuviška, ir šlovinti vi
sa, kas rusiška.
Jau 20 metų, kai Lietuvos ūkininkai su

varyti į kolchozus sovietinės baudžiavos 
nešti.

Jau 20 metų...
Vietos ir apylinkės lietuviai rugsėjo 5d., 

6 vai., kviečiami atvykti į Bradfordo lietu
vių Vyties Klubo salę paminėti šios liūd
nos sukakties.

Programoj kun. J. Kuzmickio paskaita, 
jaunučių tautiniai šokiai ir kita.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD. 

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.
Už investavimus 5 metams ir 

ilgiau moka 7%.
Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR SSSR BE MUITO IR BE PAŠTO IŠLAIDŲ

I. DINERMAN & CO. LTD.
93-97 REGENT ST., LONDON, W.l

Pravartu žinoti naują būdą siuntinams siųsti į Lietuvą ir SSSR, štai 
jis: jūs norimąją pirkti prekę pasirenkat iš iliustruotų katalogų mu
sų kontoroje, čia jau apmokate pagal tame kataloge nustatytą kainą 
be jokių kitų užmokesčių.
Taip pat yra didelis pasirinkimas (pagal sąrašą) maisto standarti
nių siuntinių iki 16 kg svorio.
Gavėjui pristatoma be jokio užmokesčio garantuota, aukštos koky
bės sovietinės gamybos prekė.
Siuntinių siuntimas su vietinėmis prekėmis bei maisto produktais ir 
toliau paliekamas galioti.

Stovykla
čiūtė. Ūkvedžio pareigos teko s. J. Mas- 
lauskui ir s.v.v.sl. A. Jakimavičiui. Susi
tvarkius visi susirinko aikštėje vakarinei 
maldai ir vėliavos nuleidimui. Pirmą kar
tą šią vasarą Sodybos miške nuaidėjo 
Himno žodžiai —Lietuva, Tėvyne mūsų...

Sutemus visi renkasi pirmam susipaži
nimo lauželiui. Naujokai pristatomi se
niems stovyklautojams. Skamba dainos. 
Stovyklavimas prasidėjo.

Praeity stovyklų atidarymas būdavo 
kuklesnio pobūdžio. Šį kartą pirmasis sek
madienis prasidėjo iškilmingom mišiom 
po atviru dangum, prie visiems žinomojo 
beržo vėliavų aikštėje. Mišias atlaikė ma
lonusis svečias iš Škotijos prel. J. Gutaus
kas.

Didelis būrys svečių iš Londono. Not
tinghamo ir kitų vietovių susirinko išklau 
syti mišių, o vėliau, po pietų, stovyklos 
atidarymo sueigoj. Rajono vadas šios 15- 
tos Rajono stovyklos atidarymo proga 
sveikino svečius, apibūdino stovyklos pras 
mę ir naudą jaunimui, dėkodamas visuo
menei už atsilankymą ir paramą. Svečių 
vardu kalbėjo ir sveikino stovyklautojus 
DBLS pirmininkas J. Vilčinskas, prel. J. 
Gutauskas palinkėjo stovyklai gražaus 
oro ir pasisekimo. Iš tikrųjų ištisą savaitę 
stovyklavome su saule ir džiaugsmu šir
dyse.

Po sueigos visi kviečiami prie laužo. 
Laužas trumpas ir kuklus. Bet vis tiek 
dainos, tautiniai šokiai, juokai ir pasiro
dymai nustebino žiūrovus, kad per tokį 
trumpą laiką būrys jaunimo taip susigy
veno, tarytum būtų seni pažįstami.

Pirmadienį septintą valandą kelta ir 
susitvarkyta. Mišios aštuntą valandą, pas 
kui vėliavos pakėlimas, pusryčiai, inspek
cija. Vėliau užsiėmimai, darbai, maudy
masis, o pirmą valandą pietūs. Po pietų 
polsis, žaidimai ir kiti užsiėmimai. Ketvir
tą valandą pusdienis, laisvalaikis, iškylos, 
paskaitos. Septintą valandą vakarienė. 
Aštuntą valandą vėliavos nuleidimas, de
vintą valandą laužas. Vienuolilčtą valan
dą tyla — nakties poilsis.

Kiekviena skiltis stengėsi papuošti savo 
palapines.

Tenka pastebėti, kad skautės pralenkė 
skautus papuošimais. Skautai turėjo tru
putį daugiau įrengimų. Abi pastovyklės 
atrodė tvarkingai. Daug padėjo oras, ku
ris leido pravesti sporto ir plaukimo rung
tynes, įvairius .dienos ir nakties žaidimus 
ir iškylas.

Populiarūs buvo bėgimai su kliūtimis, 
virvės tempimas ir kiti jumoristiniai žai
dimai. Tinklinio rungtynėse Londonas nu
galėjo šiaurę 2-1.

Turėta paskaitų ir pašnekesių. Ypač 
įdomiai užėmė stovyklautojus stovyklos 
kapelionas kun. P. Urbaitis, S.D.B., savo 
paskaitomis ir pamokymais. M. Gorodec- 
kaitė, kuri Oxfordo Un-te studijuoja emi
grantų' jaunimo nutautimo klausimą, tu
rėjo trumpą sesiją su stovyklautojais. Ko
kią išvadą padarė, neteko girdėti. Tiki
mės, kad bus palanki.

šalia sporto varžybų, turėta paskyriui 
varžybos, taip pat lietuvių kalbos vartoji
mo, tvarkingumo ir drausmingumo. Pre
mija atiteko s. G. Kukanauskui ir jo skil
čiai.

Stovyklos užbaigimo proga visi sporto 
laimėtojai gavo premijas. Penki nauji kan 
didatai davė skauto įžodį. Visų veiduose 
buvo matyti liūdesio šešėlis. Ypač kai Ra
jono Vadas tarė atsisveikinimo žodį. Visi 
klausė: ar turėsime vėl stovyklą, ar sekan
čią vasarą vėl suvažiuosime Sodybon?

Sekmadienį visi skirstėsi į namus. Atsi
sveikinimas visuomet yra liūdnas. Ypač 
stovyklautojams, kurie per savaitę sugeba 
taip susigyventi, kad skirtis su draugais 
yra daug sunkiau, negu kad atsisveikinti 
su tėvais vykstant į stovyklą. Čia ir yra 
jaučiamas stovyklos pasisekimas.

Visi nesusipratimai ir nemalonumai pa
lieka stovykloje. Išsivežam tik gražiau
sius įspūdžius ir atsiminimus. Ne vienam 
nurieda ašara...

Sudiev, iki pasimatymo!

SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOJO:
Derby DBLS sk. (rinko P. Sarapinas)

— 3.16.6; Stoke-on-Trent (rinko J. Siurb- 
lienė) — 5.5.6; Wolverhampton (rinko V. 
Karnilavičius) — 6.0.0; Manchester — 
4.3.7; Mansfield (rinko O. Jasevičiūtė) — 
2.9.6; Kettering DBLS Sk. (rinko F. Na- 
gienė) — 3.3.0; Bradford (rinko A. Bu- 
čys) — 6.15.0; Bradfordo Lietuvių Klubas
— 5.0.0; Birmingham (rinko V. Tamašaus
kas) — 5.8.0; Londono Mot. D-ja „Daina
va“ — 5.0.0; Londono DBLS Centrinis Sk. 
(rinko P. Duoba) — 7.6.6; Londono Lietu
vių Parapija — 6.0.0; Leicester (rinko K. 
Pučinskas) — 2.12.6; Huddersfield (rinko 
A. Gerdžiūnas) — 3.10.6; Corby (rinko V. 
Petrauskas) — 2.10.0; Leicester (rinko S. 
Grudzinskas) — 5.0.0; Čikagos Anglijos 
Lietuvių Klubas — 8.15.0.
Pavieniai aukotojai:

A. Stankus. Škotija — 1.0.0; P. Dirkis, 
Papua — 5.0.0; J. Simanavičius — 1.0.0;
H. M. Sunshine — 2.0.0; P. Straževičius —
I. 0.0; J. Sinuišas — 0.5.0; A. Kutka — 
0.10.0; Min. B. K. Balutis — 5.0.0; A. De
veikis — 1.0.0; K. Bivainis — 1.0.0; Prel.
J. Gutauskas, Škotija — 2.0.0; J. Maslaus- 
kas — 0.10.0; A. Tirevičius — 0.10.0.

Viso: 103.10.7.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

širdingai dėkojame. Šių aukų dėka turė
jome galimybę imti mažesnį mokestį, tuo 
pritraukdami daugiau jaunimo stovyklon.

Stovyklavo 62. Pilną mokestį sumokėjo 
49. Nuo mokesčio atleista 13.

STOVYKLOS APYSKAITA
Pajamos

1. Aukos — 103.10.7; 2. Stovyklavimo 
mokestis — 122.10.0. Viso: 226.0.7.
Išlaidos

1. Palapinės — 24.1.0; 2. Maistas —
145.11.1; 3. Kitos išlaidos — 11.12.J. Viso: 
181.4.1.

Likutis: 44.16.6.
Likutis pervedamas į bendrą Rajono 

kasą ir bus sunaudotas Rajono ir paskirų 
vienetų veiklai gerinti. Dėkojame!

Rajono Vadovybė

PASAULYJ;
— Australijos kainuose netoli Canber- 

ros 700 galvijų išbuvo 17 dienų giliame 
sniege, bet išliko gyvi (pašaro gaudavo „J* 
lėktuvais).

— Amerikietiškoje skyrybų byloje teis
mas nusprendė, kad 79 m. amžiaus vyras 
turės sumokėti 16 mil. svarų savo žmonai, 
su kuria jis išgyveno 55 metus ir dabar., 
išsiskyrė.

— Valstybinėje loterijoje italas laimėjo 
didžiulę sumą pinigų (vokiečių laikraštis 
pažymi, kad 800.000 vokiškų markių ati
tikmenį), bet per nustatytąjį 180 dienų 
laiką neatsiliepė, dėl to dabar pinigų jau 
nebegaus, jie eis labdarai.

— Padmos upėje rytų Pakistane dėl 
tamsos užplaukė ant uolos ir paskendo lai 
vas su 90-150 keleivių.

— Viduržemio jūros pakrantėje Pran
cūzijoje narai surado apie 3000 metų se
numo laivo krovinį, kurį sudaro 300 plytų 
vario ir bronzos, 80 kirvių ir 50 apyran- . 
kių.

— Kopenhagoje, Danijos sostinėje, ka
tinas sustabdė gatvėje judėjimą — susi
dūrė 6 automobiliai, ir padaryta apie 
1.750 svarų nuostolių.

KLAIDA 
„PAVOJINGIAUSIOJE TARNYBOJE“ 
Šio „Europos Lietuvio“ numeryje iš

spausdintąjį straipsnį „Pavojingiausią tar
nybą“ kai kurie skaitytojai gaus su šiokia 
tokia klaida. Jame iš pirmosios skilties ke
lios ei utės buvo patekusios į antrosios 
skilties vidurį. Klaida buvo pastebėta jau 
dalį laikraščio išspausdinus.

Dėl to nuolankiai atsiprašome tuos skai
tytojus, kuriuos pasieks kaip tik tie eg
zemplioriai su klaidele.
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