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Balsas, kuris nieko nereiškia
Lietuvos sovietinių laikraščių skaityto

jas, be abejo, beveik nieko nežino, ką reiš
kia D. Britanijos komunistų partijos bal
sas. Britanija — didelis ir reikšmingas 
kraštas. Dėl to galima įsivaizduoti, kad ten 
ir komunistų partija groja jei ne pačiu pir 
iriuoju, tai bent antruoju smuiku.

Pasitikėdami, kad skaitytojas kaip tik ši 
taip ir įsivaizduos tą reikalą, vilniškės „Tie 
sos" redaktoriai riebiomis raidėmis išsi
spausdino žinią, kad britų komunistų par
tijos vadas Golanas kreipėsi į vyriausybę 
su savo reikalavimais dėl Rodezijos. Girdi, 
vyriausybė turi imtis skubių priemonių ir 
neleisti Rodeziją valdantiems baltiesiems 
vienašališkai paskelbti nepriklausomybės. 
Žinioje sakoma, kad jis Britanijos vyriau
sybę paragino imtis priemonių, pareiškė, 
kad ji turi įsikišti, ir net pareikalavo! Ma
tote, kas išeina. Jeigu vyriausybė nepa
klausytų ir nepadarytų, ko Golanas iš jos 
reikalauja, tai, ko gera, komunistų partiją 
ją nuverstų!

Žinoma, Britanijoje taip neatsitiks. Tas 
kraštas valdomas demokratiškai, ir jo par
lamente komunistų partija neturi nė vieno 
atstovo. Taigi tos partijos reikalavimai ir 
įsakinėjimai vyriausybei yra niekaver- 
čiai. Kaip į tokį reikalavimą žiūri britai, 
galėtų parodyti net ir tai, kad žinią apie 
Golano reikalavimus tepaskelbė, tur būt, 
tik retas laikraštis. Žinia tinka daugiau tik 
sovietiniams laikraščiams, kad žmonės su
sidarytų ir apie užsienių komunistų parti
jas ypač gerą įspūdį. Paskaitę Golano pa
reiškimo turinį, jie galės galvoti, kad Bri
tanijos komunistų partija yra galinga, be 
veik kaip sovietinė. Jei ji ir nevaldo, tai 
bent diktuoja valdantiesiems.

Iš tiesų ta partija tik naudojasi palankio 
mis nuotaikomis pasigarsinti. Pati vyriau
sybė daro viską, ką gali, kad Rodezijos vy
riausybė pasirinktų demokratinį kelią ir 
duotų daugiau teisių gyventojų daugumai. 
Ji vedė derybas su Rodezijos min. pirmi
ninku Londone, o šiuo metu Britanijos 
min. pirm, nuvažiavo į Rodeziją aiškintis 
vietoje ir su valdžią turinčiais baltaisiais 
ir su jos siekiančia juodukų dauguma. Tai
gi komunistų partijos balsas nieko čia ne- 
bepridėtų ir nieko nepadiktuotų.

Rublis už penkias tonas
Lietuvoje dabar yra metalo laužo rinki

mo mėnuo. „Komjaunimo tiesa“ ta proga 
tvirtina, kad Lietuvos jaunimas ir vaikai 
per 7 metus surinko milijoną tonų metalo 
laužo. Kad tas milijonas pasidarytų iškal
bingesnis ir patrauklesnis, tai dar nurodo
ma, kad iš jo pagaminta net 200.000 au
tomobilių.

Ar iš tiesų tiek pagaminta, ar ne, kas čia 
dabar žino. Žinoma, jei tiek būtų pagamin
ta ir į Lietuvą grąžinta, tai labai dažnas 
lietuvis jau turėtų automobilį. Bet tie au
tomobilių skaičiai, aišku, turi skatinti jau 
nimą ir vaikus dar daugiau atsidėjus rink 
ti laužą, kad išeitų daugiau automobilių. 
Tačiau kai tais automobiliais nevažinėja 
nei metalo laužą renkančiųjų tėvai, nei pa 
tys renkantieji, tai ir pavyzdys nėra la
bai patrauklus ir paskatinantis. Tai „Kom
jaunimo tiesos“ agitatoriai toliau dar gra
žiau kalba apie tą rinkimą. Sako, kom
jaunuoliai už surinktąjį laužą į savo kasą 
įnešė net 200.000 rublių. Vadinas, tuos pi
nigus galės panaudoti savo organizaci
niams reikalams.

Bet ar bent ta suma yra patraukli?
Mums atrodo, kad ji labai kvepia išnau

dojimu. Komjaunuolių vadovaujami, kiti 
jaunuoliai ir net vaikai turi lakstyti ir 
tampytis, kol pririnks to laužo net 5 tonas, 
kad gautų vieną rublį! Vieną vienintelį 
rublį! Tiesa, geriausi rinkėjai ir vadovai 
dar apdalijami įvairiomis dovanėlėmis. Ta 
čiau tas skurdus rublis vis dėlto turi bū
ti labai kartus.
Jesenimo eilėraščiai ir
bolševikiška širdis

V. Daujotaitė „Pergalės“ Nr. 10 pamini 
rusų poeto S. Jesenino 70 m. gimimo su
kaktį. Ta proga ji nurodo, kas ir kiek to 
poeto eilėraščių yra išvertęs ir išspausdi
nęs nepriklausomybės laikais. Vertė, sa
ko, Paleckis, vertė Boruta, bet, pasirodo, 
vertė dar ir Antanas Rūkas ir Juozas Kru 
minas.

Kas vertė Jesenino poeziją, tas, žinoma, 
yra nusipelnęs. Bet tokios pavardės, kaip 

IRūko ar Krumino, Lietuvos valdantiesiems 
dažnai yra lyg ir koliojimosi žodžiai. Kai 
dabar jie minimi, argi dabar jau keistųsi 
Pažiūra į tuos nekenčiamuosius? Argi Je
senino eilėraščių vertimai būtų suminkšti
nę kietas bolševikų širdis?

Liaudies rašytojas
Kalbėdami dėl knygų laureačių, anąkart 

mes spėliojome, ar nebus tik Venclova 
taip nors apdovanotas, kai jo prastų eilė-

PELNO PAGRINDU
Sovietų ūkiniai persitvarkymai iš tiesų 

Vakaruose sudarė pažiūrą, kad ten dau
giau ar mažiau grįžtama į buržuazines teo
rijas ir praktiką. Atrodo, kad tokiai pažiū
rai susidaryti buvo dvi priežastys: nusista
tymas siekti pelno ir juo grįsti gamybą, o 
taip pat ir užsimojimas daugiau prisitaiky 
ti prie vartotojo. Tie abu dalykai gana 
glaudžiai susiję tarp savęs.

Ligi šiol į vartotoją sovietuose niekas 
nekreipė rimtesnio dėmesio. Jeigu jis šiaip 
taip įstengė įsitaisyti tą sovietinį garsųjį 
vatinuką ir brezentinius batus šiokiai ir 
šventai dienai, tai turėjo tuo pasitenkinti 
ir už tai reikšti dėkingumą partijai ir vy
riausybei.

Patiems neturtingiausiems sluoksniams, 
žinoma, tiek ir užteko, nes jie neturi pakan 
karnai pinigų kam nors geresniam įsitaisy
ti. Tačiau sovietuose jau ne nuo šiandien 
yra daug tokių gyventojų, kurie turi pini
gų, bet nežino, ką su jais daryti. Jie to 
garsaus vatinuko niekada nevilkėjo ir ne
vilkės. Jie mielai įsitaisytų net po kelias 
poras batų, jei tie nebūtų maždaug vieno
do fasono, ir įsitaisyti jiems visada užtek
tų pinigų. Panaudoję kelerius metus pri
mityviai pagamintą šaldytuvą ar televizi
jos aparatą, jie mielai išmestų jį ir įsigytų 
naują, kuris yra patobulintas ar gražiau 
pagamintas. Taip, jie galėtų mokėti bran
giau, o pagal jų skonį ir pageidavimus pa 
gamintasis daiktas didintų gamybos apy
vartą ir duotų daugiau pelno. Šitokiu dės
niu po truputį jau pradedama tvarkyti so 
vietinė pramonė, kuri gamina buitinius da 
lykus.

Tiesa, nusipirkti automobiliui dar vis rei 
kia leidimo. Vadinas, jų dar per maža pa
gaminama. Dar į kai kurias parduotuves, 
tur būt, vis nepristatoma pakankamai net 
ir adatų. Bet jeigu įmonėms bus leista vis
ką remti pelnu, tai jos pasirūpins, kad vi
sur būtų adatų ir net automobilių. Tegu 
tik žmonės perka, tegu gyvena ir džiaugia
si prekėmis, šitaip visą laiką tvarkosi vadi 
namieji buržuaziniai Vakarai. Gamintojas 
čia žino, kad jei žmonėms bus siūlomi vien 
tik vatinukai, tai jis negalės plėsti gamy
bos ir turės tenkintis mažu pelnu. Kas gi 
pirks dar kitą tokį vatinuką, kol nupirk-

NUTEISTI DU BUVUSIEJI
PARTIZANAI

Spalio 14 d. sovietinis teismas Lietuvoje 
nuteisė 15 metų kalėti du 1944-46 metų 
partizanus — Česlovą Stašaitį ir Antaną 
Džiaugi.

Stašaitis, kaip skelbiama, buvęs hitleri
nis policininkas, o Džiaugys — buožės sū
nus iš Besmerčių kaimo, Čekiškės apylin
kės. Jie abudu dalyvavę K. Puidoko vado
vautame antibolševikinių partizanų būry
je, veikusiame Čekiškės apylinkėse. Būrio 
sąskaton įrašyti penki kovos veiksmai, ku
riuose žuvę 19 vietinių bolševikinės val
džios pareigūnų ir stribų, jų tarpe du rau
donarmiečiai. Keturių žygių būta dar ka
rui nepasibaigus — 1944 m. gruodžio 15, 
16, 28 d.d. ir 1945 m. gegužės 7, o paskuti
nis — prieš Preikapio apylinkės vykd. ko
miteto pirmininką — 1946 m. spalio 23 d. 
Trečiasis — 1944 m. gruodžio 28 d. žygis 
buvo Čekiškės miestelio užėmimas, kurio 
metu partizanai suėmė ir sušaudė 11 bolše
vikinių aktyvistų, jų tarpe tris iš Kauno 
atvykusius: mobilizacijos vykdytoją ir du 
komsomolo instruktorius.

Stašaitis ir Džiaugys buvo kaltinami ne 
kaip būrio vadai, o tik dalyviai. Paaiškina
ma, kodėl jie suimti tik dabar, po 20 me
tų. Stašaitis 1946 m. kita pavarde persikė
lęs giliau į Žemaitiją ir po kiek laiko tapęs 
net Kruopių valsčiaus vykdomojo komite
to pirmininku. Vėliau, vėl kita pavarde, 
dešimt metų dirbęs Rygoj, kaip priėmėjas 
miško prekybos bazėj. Panašus kelias bu
vęs ir Džiaugio. Stašaitis kalėjime prieš 
teismą parašęs atsiminimus, kuriuose ap
gailestavęs praeitį ir dalyvavimą partiza
nuose pavadinęs savižudybe. Nurodymas į 
tuos „atsiminimus“ netiesiogiai paaiškina, 
kodėl Stašaitis su Džiaugiu nesušaudyti. 
Tardytojai bus gavę iš Stašaičio žodžių, ku 
rie, gal būt, galės būti naudojami buvu
sios rezistencijos prieš bolševikinimą „be
prasmiškumui“ įrodinėti. <E) 

raščių knygelė buvo taip puikiai iliustruo 
ta ir dabar vežiojama po parodas.

Spėliojimas pasitvirtino — Venclova ga 
vo liaudies rašytojo garbės vardą.

Matyt, ir Paleckis pamatė, kad neišeina 
palikti taip niekuo neatžymėtą vargšą ra
šytoją, kuris nemoka geriau parašyti, kad 
galėtų susilaukti premijos ir pasidaryti 
laureatu, kaip jo tą knygelę iliustravęs 
dailininkas.

Kaip iš paskelbtųjų įsakų matome, šį
kart tik tas vienas ištikimasis partijos 
idealų dainius Venclova ir tegavo tokį ap
dovanojimą. 

tasis nesunešiotas? O jeigu jis paleidžia į 
rinką įvairiausių rūšių paltinių ir kostiumi 
nių medžiagų, nailonų ir batų, tai tasai 
įvairumas patraukia pirkėją, verčia jį iš
leisti ir didina gamintojo pelną. Mažiau 
pinigų turinti moteris perkasi pigesnį ir 
gal ne tokį puošnų nailoną, bet ji vis tiek 
turi kelias sukneles ir visas skirtingų spal 
vų. Tokia yra žmogaus natūra, kad jis no
ri gyventi, puoštis, gerai pavalgyti, auto
mobiliais važinėti, jeigu išneša kišenė, o 
ne rublius suspaudęs laikyti. Žmogus juk 
tik vieną kartą gyvena, ir tas jo gyveni
mas būtų skurdžiai nugyventas, jei reikė
tų pasitenkinti vien vatinuku ir prie pe
čiaus ir prie svečio. Turėdami atliekamų 
pinigų, juk ir dabar žmonės apipuola Lie
tuvoje siuntinius iš užsienių gaunančiuo
sius, nes ten būna įvairiausių medžiagų, 
kokių nėra sovietuose.

O jei būtų daugiau pagaminama, tai tu
rėtų ir pinigų daugėti apyvartoje. Dabar 
tie, kurie turi pinigų, negali jų išleisti, nes 
nėra pakankamai prekių pasirinkti. Be to, 
daugiau gaminant, turėtų ir darbininkai 
daugiau uždirbti ir daugiau išleisti. Tokia 
padėtis yra Vakaruose, ir į tokią tvarką po 
truputį sukama sovietiniuose kraštuose. 
Tai žinodami, Vakarų laikraštininkai nesi
varžydami ir sako, kad Sov. Sąjungoje 
vyksta tam tikra revoliucija. O jeigu taip 
sakoma, tai ar būtų čia ko pykti? Sovie
tuose juk nuolat sakoma, kad žmogus yra 
viskas, kad jo gerovė yra pagrindinis rū
pestis. Prisitaikydama prie rinkos reikala
vimų, gamindama daugiau ir didesnio pasi 
rinkimo prekių, valstybė, be abejo, parody 
tų, kad jai iš tiesų rūpi žmogus. Tačiau 
kaip gi vertina tokius Vakarų spaudos pa
sisakymus sovietinė spauda?

Nors ir kaip būtų keista, bet ji vertina 
tai su pykčiu. Štai „Komjaunimo tiesoje“ 
spalio 3 d. išspausdintas Tasso apžvalginin 
ko I. Artiomovo straipsnis „Šuo loja, o ka
ravanas eina“. Jau pati straipsnio antraštė 
išduoda atkaklų pyktį. Čia puolama toji 
užsienių spauda, kuri pastebėjo tuos, nau
jus ekonominius persitvarkymus. Atsiskai 
tęs su tais, kurie rašė, kad jau Markso teo 
rijos žuvo, Artiomovas skuba nurodyti, 
kad dabar pradedama tvarkytis pagal Le
nino teorijas. Kada gi Leninas sukūrė tas 
savo teorijas dėl socialistinės ekonomikos 
tvarkymo — dėl pelno, dėl materialinio 
darbininkų skatinimo?

Kadangi Leninas jau seniai miręs, tai ir 
jo teorijos turėtų būti senos. O jeigu taip, 
tai kodėl tos teorijos ligi šiol nebuvo vyk
domos? Kodėl niekas nesirūpino nei pelnu, 
nei materialiniu darbininkų skatinimu? 
Argi tos teorijos buvo kur nors dingusios, 
paslėptos, ligi šiol dar nežinomos?

Tur būt, šiandien tų teorijų tik prisirei
kė naujiems patvarkymams pateisinti, par 
tijos pozicijoms sustiprinti, geram vardui 
apginti.

Į~ SeĮiliįnioS
LINDSAYS — NEW YORKO 
BURMISTRAS

New Yorko burmistru jau 20 m. vis bū
davo išrenkamas demokratas.

Dabar išrinktas 44 m. amžiaus respubli
konas su liberalo palinkimais Johnas Vlie- 
tas Lindsays.

JAV New Yorko burmistro vieta laiko
ma pačia reikšmingiausia po prezidento.

DE GAULLETS KANDIDATUOS
Prez. de Gaulle'is pareiškė, kad jis vėl 

kandidatuos į Prancūzijos prezidentus. 
Rinkimai vyksta gruodžio 5 d.

PRANCŪZIJA IR SOV. SĄJUNGA
Prancūzijos užsienių reikalų ministeris 

de Murville'is lankėsi Maskvoje, ir ta jo ke 
lionė siejama su abiejų kraštų draugystės 
stiprėjimu.

Sovietų spauda pabrėžtinai nurodo, kad 
Sov. Sąjunga ir Prancūzija yra didžiausios 
Europos žemyno valstybės ir nuo jų abiejų 
sutarimo priklausanti taika.

Prancūzijos palanki laikysena sovietų at 
žvilgiu jau anksčiau buvo pastebima.

BUDAPEŠTE AREŠTUOTI
AGITATORIAI

Budapešto radijas pranešė, kad areštuo
ta grupė vengrų už „priešvalstybinę agita
ciją“.

Ta grupė buvo sukūrusi savo organizaci
ją.

MAŽINA IŠLAIDAS
V. Vokietijos vyriausybė nutarė mažinti 

išlaidas 1966 metams.
Iš viso numatyta sumažinti 1.510 mil. sv.
Gynybos reikalams mažinama 80 mil. sv.

SAVOJ IR SVETIMOJ SPAUDOJ
PASAULINĖ REVOLIUCIJA IŠ KINIJOS

Savo notose Indonezijos vyriausybei ko
munistinė Kinija reiškia protestą dėl indo
neziečių elgesio su jų ambasada, konsula
tu ir kitokiomis draugystės laikais įsteig 
tomis įstaigomis ir jose dirbančiais žmonė
mis. Tai, aišku, nenormalus dalykas, ir bri 
tų „The Guardian“ rašo:

„Jei Kinijos vyriausybė sako tiesą toje 
savo notoje Indonezijai, tai jos diplomati
niai atstovai Jakartoje buvo labiau paže
minti, negu britų ir amerikiečių diploma
tai antiimperialistinių demonstracijų įsi- 
siautėjime. Iš tiesų dar ir šiais mūsų lai
kais kitų ambasadų pareigūnams nėra bu
vę įsakoma prievarta, atkišus šautuvą, sės 
tis ir sėdėti, kol kareiviai sistemingai iš
verčia jų lagaminus ir spintas. Jeigu iš tik
rųjų tokie dalykai įvyko, tai vis tiek, nors 
tai ir antikomunistinis pasireiškimas, jie 
reiškia nukrypimą nuo civilizuotų tarptau
tinių santykių ir Indonezijoje yra pakarto
jimas užpuldinėjimų ant ambasadų, ku
riuos yra organizavę komunistai“.

Šitaip vyksta dabar. Tačiau labai nese
niai juk buvo kitaip. Vadinas, likimas yra 
labai permainingas. Apie tą neseną praeitį 
laikraštis rašo:

„Net ir tuo atveju, jei kiniečių kaltini
mai būtų neteisingi ar išpūsti, jie vis tiek 
verčia stebėtis. Juk iki rugsėjo 30 d. pre
zidento Sukamo vyriausybė buvo vienin
telė tokia, kuria Pekingo vyriausybė be
veik nedvejodama galėjo remtis; net šiau
rės Korėjos ir šiaurės Vietnamo ištikimy
bė buvo mažiau tikra. Juk ne kuri nors 
kita, o Indonezijos vyriausybė pasitraukė 
iš Jungtinių Tautų ir prisidėjo prie Kinijos 
pulti joms“.

Kinijos gynybos ministeris yra įrodinė
jęs, kad pasaulinė revoliucija susilaukia 
vis didesnių vilčių. Amerikietiškasis impe
rializmas, sakė jis, silpnina pats save, per
imdamas savo žinion tiek daug pasaulio 
kraštų. Tuo būdu jis verčiamas persitemp 
ti, nebeįveikia visko apžioti, nes užfrontė 
darosi vis toliau, tiekimo linijos per ilgos. 
Ar tas pats netinka ir Kinijai? Juk tai tik 
teorinės prielaidos, ir gyvenimas ne visa
da eina pagal teorijas“.

Laikraštis štai toliau rašo:
„Vakariečiai stebėtojai, susumuodami ki 

niečių laimėjimus ir nepasisekimus, daž
nai remiasi klaidingomis prielaidomis. 
Kiek kiniečiai bebūtų saugūs dėl savo sie
nų, už jų, išskyrus savo teorijas, jie netu
ri pajėgų veržtis — neturi modernių bom
bonešių, ne kažin kiek laivyno, atominę 
bombą, kuriai paleisti nėra priemonių. No
rėdami laimėti, jie turi įrodyti, kad jų teo
rijos teisingos; kai teorijos pasirodo klai
dingos, tai jie susilaukia pralaimėjimų. 
Kas dabar vyksta Indonezijoje, tai yra tik
ras pralaimėjimas; toks pat pralaimėjimas 
buvo ir jų nepajėgumas šią vasarą atidėti 
afrikiečių - azijatų konferenciją ar bent

DIENOS -|
ATGYJA TROIKOS KLAUSIMAS

Kitais metais baigiasi penkmetis, kai U 
Thantas buvo išrinktas J. Tautų generali
niu sekretorium. Sovietai buvo siūlę rinkti 
ne vieną sekretorių, bet trijų komitetą — 
troiką, bet pagaliau nusileido.

Šįkart jie rodo nepasitenkinimą per di
dele sekretoriaus galia organizuojant Indi
jos - Pakistano kovų paliaubas ir vėl judi
na troikos klausimą.

APSIVILKUSIEJI ŠAUDOMI
Sudano kariniams daliniams, kurie už

ima Bahr EI Gazai, įsakyta šaudyti visus 
apsivilkusius, nes tenykštės Dinka giminės 
nariai vaikšto paprastai nuogi. Apsivilku- 
sieji įtariami sukilėliais, kurie gali slėpti 
ginklus (pirmosios aukos — vietinis siuvė
jas ir dar keletas kitų).

Taip pat šaudomi labiau išsilavinusieji, 
kaip galimi „sukilėlių intelektualai“.

ISTORIJA PERRAŠOMA
„Sovetskaja Rossija“ rašo, kad ligi šiol 

kai kurie istorijos dalykai buvo per daug 
menkinami.

Kaip aiškėja, dabar istorijoje jau bus ki
taip žiūrima ir į Trockį, taip pat į Stalino 
nužudytuosius bolševikų vadus Buchariną, 
Zinovjevą ir Kamenevą.

NORMUOJAMAS MAISTAS
Indija nuo sausio 1 d. pradeda normuo

ti maistą tuose miestuose, kurie turi dau
giau kaip milijoną gyventojų. Nuo gegu
žės 1 d. tas potvarkis palies visus miestus, 
kurie turi ne mažiau kaip 100.000 gyvento
jų.

Maisto ministeris numato, kad dėl saus
rų bus kitais metais menkas derlius. 

užsitikrinti, kad iš jos būtų išjungta Sov. 
Sąjunga. Atrodo, kad dabar jie yra nu
sprendę vengti tokių kovų: „Kai priešas 
žengia į priekį, mes traukiamės". Kita ver 
tus, Indijos - Pakistano karas atnešė jiems 
tikrų laimėjimų“.

LAIKAS REVIZIONISTAMS PULTI
Jei jau kalbame apie Kinijos komunis

tus, tai dar pridėkime truputį apie jų san
tykius su sovietais.

Kiniečiai nėra patenkinti dabartiniais 
sovietų vadais lygiai tiek pat, kiek ir nu
verstuoju Chruščiovu. Jie, sako, revizionis- 
tai, ir kol tokie bus, kaip „Liaudies dien
raštis“ rašo, su jais kiniečiai ves kovą „mė 
nesį, metus, šimtą metų, tūkstantį metų ar 
dešimt tūkstančių metų“.

Sakoma, kad kiniečiai labai mandagūs. 
Pasirodo, kad jų esama ir labai užsispyru
sių.

RODEZIJOS REIKALAS

Nuvažiavęs į Rodeziją, Britanijos min. 
pirm. Wilsonas bent tiek laimėjo, kad dar 
bus sudaryta komisija ir bandys aiškintis 
reikalus.

Bet dėl ko gi eina ginčas? Britanija juk 
atsisakė daugelio kolonijų. Rodeziją yra 
viena mažųjų. Bet britų „The Observer“ 
rašo:

„Britanijai Rodezijoje tenka dviguba at 
sakomybė. Mes atsakingi prieš tuos 217.000 
baltųjų — turime bandyti prieš jų pačių 
norą apsaugoti juos nuo baisių pasekmių 
dėl jų pasirinktojo kelio; o čia dar reikia 
turėti galvoje net ir visų europiečių likimą 
Rytų Afrikoje. Kita Britanijos atsakomy
bės dalis, žinoma, turi būti skirta Rodezi
jos afrikiečiams“.

O ginčas eina ir pavojai kyla štai dėl ko: 
„Ginčas vyksta ne dėl konstitucijos viso

kių išraitymų. Klausimas čia eina ir ne 
dėl „baltųjų civilizacijos“ apsaugojimo Ro
dezijoje, nors Smithas ir jo draugai bando 
kaip tik taip reikalą pristatyti. Iš tiesų, kai 
nutriname visus blizgučius, jų argumentai 
yra daug paprastesni. Ko Smithas ir jo 
draugai nori, tai pramatomai ateičiai užsi
tikrinti, kad skysta 217.000 Rodezijos bal
tųjų mažuma visiškai absoliučiai galėtų 
spręsti keturių milijonų afrikiečių likimą. 
Tikrasis siekimas yra galia, ar tos didžiu
lės politinės ir ekonominės privilegijos, ku 
rias turi ši mažuma, dar dešimtmečiais iš
bus jų rankose. Smithas ruošiasi ne „ne
priklausomybę“ paskelbti, bet teisę į rasi
nę diktatūrą".

ILIUZIJOS DĖL KARALIAUČIAUS

Ryšium su Maskvoj paskelbta pramonės 
valdymo reforma, Lietuvoj daugeliui kyla 
klausimas, kaip dabar bus su Mažąja Lie
tuva — Kaliningrado sritim vadinama ru
sų kolonija.

Jau dvidešimt metų, kaip valdinės vir
šūnės Lietuvoj nuolat lietuviams primena, 
kad tik „broliškų tarybinių tautų ir ypač 
didžiosios rusų tautos pagalbos dėka tu
rim sostinę Vilnių ir langą į jūrą — Klai
pėdą“. Tas priminimas nuolat žadina klau
simą: kodėl gi ne visą Mažąją Lietuvą?

Tūlas turįs ryšių su vilniškėmis viršūnė
mis ir turįs iliuzijų, kad tos viršūnės nori 
ar gali vykdyti bent kiek savarankiškos 
bei lietuvių interesais paremtos politikos, 
stengiasi tildyti tą neparankų klausinėji
mą: esą, reikia tik turėti kantrybės, ir vis
kas busią, kaip norima. Sako, jau tuoj po 
karo ta sritis galėjusi būti prijungta prie
Lietuvos (tai yra prie LTSR), bet „mūsų 
vadai tada nutarė, kad Lietuvoj nėra tiek 
jėgų tokiai atsakomybei prisiimti".

Buvo aiškinama — irgi neviešai, — kad 
tos srities klausimas turįs pribręsti. Pri
brendimas vyko tokia linkme, kad Mažojoj 
Lietuvoj neliko nė vieno vietovardžio ne
pakeisto rusišku, ir toj srity atsirado net 
666.000 naujų gyventojų, beveik vien rusų.

O kai prieš trejetą metų tos srities pra
monės (tik pramonės) valdymas tapo for
maliai pavestas vilniškei liaudies ūkio ta
rybai, Lietuvoj vėl patyliais imta skleisti 
iliuzija, kad „tas kraštas jau artėja prie 
mūsų, nes visi svarbieji jo ūkiniai reikalai 
jau tvarkomi Vilniuje“.

Dabar liaudies ūkio tarybų panaikini-
mas ir pramonės centralizacija visiškai pa
naikino ir šios iliuzijos pagrindą. Dides
nioji Kaliningrado kolonijos pramonės da
lis vėl pereis tiesioginėn maskvinių minis
terijų žinion. Lieka dar viešai neatsakytas 
klausimas, ar smulkesnioji tos srities pra
monė bus perduota vilniškiams, ar maskvi 
niams (RSFSR) sąjunginių - respublikinių 
ministerijų padaliniams. (E)

— Hormonų gavusi švedė pagimdė šeše
tuką, bet naujagimiai visi mirė.
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Iš tikrųjų anais laikais taikytas dėsnis 

kieno valdžia, to ir religija padarė nema
žai žalos. Tas dėsnis buvo nuosekli alto
riaus ir sosto santuokos išdava. Tos san
tuokos, suprantamos tik ano meto istorinių 
aplinkybių šviesoje, pasėkos buvo tos, kad 
valdovai naudodavosi Bažnyčia savo poli
tiniams tikslams pasiekti, padarydami Baž
nyčią, kaip pasakė tas pats Beran, sosto 
piedestalu.

Prieš deklaracijos tekstą kalbėję tėvai 
primygtinai pabrėždavo, kad jis nesutin
ka su Leono XIII-jo mokslu apie Bažny
čios ir valstybės santykius (Leonas XIII- 
sis tuo klausimu yra išleidęs visą eilę en
ciklikų).

Bet jau prieš dvejus metus vyskupas De 
Smedt, krikščionių vienybės sekretoriato 
vicepirmininkas, gindamas religijos laisvės 
deklaraciją, pasakė, kad negalima traukti 
žuvies iš vandens, tai yra, kad negalima 
išimti Leono XIII enciklikų iš ano meto 
istorinių rėmų ir jas taikyti besąlygiškai 
mūsų laikams.

Leonas XIII-sis mokė, kad valstybė kaip 
tokia turi stengtis ieškoti tikrosios religi
jos, ją išpažinti ir ją savo įstatymais ginti 
bei pioteguoti prieš kitas.

Leonas XIII-sis puikiai mokėjo skaityti 
savo laikų ženklus ir buvo didelis realis
tas. Vienas didžiausių pavojų, su kuriuo 
jis buvo susidūręs savo popiežiavimo me
tais, buvo imanentinis liberalizmas, skel
bęs, tiesa, religijos laisvę, bet atmetęs bet 
kokią antgamtinę, apreikštąją religiją ir 
pripažinęs vien tik gamtinę, natūralinę, 
žmogaus sukurtąją. 18-to ir 19-to šimtme
čio filosofai, atmetę antgamtinę būtybę, 
kaip apreikštosios religijos šaltinį, tuo pa
čiu padarė žmogų visų dalykų (taigi ir re
ligijos) mastu. Katalikų Bažnyčiai didžiau 
sias pavojus iš ano meto imanentinio (tai 
yra antgamtės nepripažįstančio) liberaliz
mo buvo tas, kad jis valstybę darė aukš
čiausiu visų dalykų, taigi ir religijos teisė
ju. Tai buvo absoliutizmo arba totalinės 
demokratijos laikai.

Kaip turėjo gintis Leonas XIII-sis, į ką 
jis turėjo kreiptis? žmonių masės buvo 
religiškai neapsišvietusios, politiškai ne
veiklios ir ekonomiškai bejėgės bei išnau
dojamos (užtenka pasiskaityti jo encikli
kos Rerum Novarum pirmuosius pusla
pius). Vienintelė išeitis, likusi Leonui XIII, 
buvo kreiptis į valstybių vadus, kad jie 
pripažintų ir gintų tikrąją, apreikštąją re
ligiją. Tik šitaip galima suprasti jo konfesi 
nės valstybės idėją, kuri jau baigia nykti 
XX-jame amžiuje.

Tačiau ši idėja neužima centrinės vietos 
Leono III-jo raštuose. Tokios padėties jis 
nevadina nė idealia.

Leonas XIII-sis aiškiai atskiria vieną

JONAS AVYŽIUS -------- ----------------------------------------------------------------------------------

Kaimas kryžkelėje
(49)

Navikas nusičiaudėjo, ir pačiu laiku, nes 
nežinojo, ką beatsakyti. Toleikio planai vir 
šijo viską, ką iki šiol jis kartais leisdavo 
sau įsivaizduoti. Darbadienio vardan suma 
žinti nedalomą fondą! Net nedalomą fon
dą! Negirdėtas pasikėsinimas į kolektyvi
nius interesus! O, dabar bus ką užsirašyti 
į savo slaptą knygelę! „Pavojinga tenden
cija ir t.t....“. Atsipeikėjęs pratarė:

— O kas bus, jeigu... neinkops in kal
ną? Paslys nuo šlaito ir — žemyn... Kolū
kio fondai išsemti, draugas, o žmonės, kaip 
anksčiau, apie savo arus, karves. Sumany
mas nuostabus, genialus! Neabejoju, pa
čiam, tokiam išmintingam žmogui, pasi
seks. Pasakiau taip sau, dėl pavyzdžio. O 
kas, jei... — Navikas reikšmingai kilste
lėjo pirštą prie lūpų ir apsidairė.

— Nebus jokio „jei“. Negali būti! Tai 
prieštarauja materialinio suinteresuotu
mo dėsniui. Kuo daugiau žmogus uždirbs, 
tuo labiau stengsis, o kuo labiau stengsis, 
kolūkis daugiau pagamins. Kylys kylį va
ro, kaip liaudis sako. — Arvydas staiga pri 
siminė pasikalbėjimą rajkome ir įžūliai, 
pilnas ūmai pašokusio apmaudo, paželgė į 
Naviką. Nebegalėjo susivaldyti nepridū- 
ręs: — Kaip matote, jums nėra ko drebėti 
dėl kolūkio likimo. Pats ką tik pagyrėte, 
kad esu geras šeimininkas. Nors Jurėno 
kabinete jūsų nuomonė apie mane automa 
tiškai pasikeis.

— Mano nuomonė? — nuoširdžiai nusi
stebėjo Navikas. — Kokia gali būti mano 
nuomonė, draugas? Rajkomo ingaliotinis 
negali turėti savo nuomonės. Jis tėra tar
pininkas, informatorius. Mano pareiga — 
nieko neslepiant nuolat pranešinėti rajko- 
mui apie padėtį kolūkyje, perduoti jums 
rajkomo nuomonę vienu ar kitu klausimu 
ir stebėti, kaip vykdomi partijos nutari
mai. 

nuo kitos dvasinę ir profaninę sritis, baž
nytinę ir pasaulinę valdžią. Jis net pa
smerkia tuos, kurie suplaka sakralinius ir 
pasaulinius dalykus į vieną. Jis pripažįsta 
socialinėms - politinėms institucijoms jų 
autonomiją ir tuo būdu atsisveikina su Vi 
duriniųjų Amžių santvarka, tapusia ar
chaizmu. Leonas XIII-is pasisako už abiejų 
laisvę: tik laisvi piliečiai gali būti ir lais
vais krikščionimis.

Tačiau tolimesnių išvadų Leonas XIII- 
sis negali daryti dėl jau minėtų sunkių is
torinių aplinkybių: dėl masių tamsumo bei 
jų pasyvumo ir dėl ateistinio valstybės nu
sistatymo.

Bet jo mokslą toliau tęsia ir gilina kiti 
popiežiai, ypač Pijus XII-sis. Jis savo po
piežiavimo metais konstatuoja du dalykus: 
religijos persekiojimą totalinėse valstybė
se ir politinės sąmonės pabudimą masėse, 
žmogus reikalauja pagarbos savo asme
niui ir pilietinių laisvių. Dėl to Pijus XII- 
sis reikalauja naujos visuomeninės san
tvarkos, kurioje galėtų laisvai bręsti ir to
bulėti žmogus, sutvertas pagal Dievo pa
veikslą. Jis iškelia žmogaus asmens prima
tą ir nusodina valstybę nuo visagalybės 
sosto. Žmogus, Pijaus XII-jo mokslu, nė
ra koks daiktas ar pasyvus elementas (jis 
visom jėgom kovoja prieš katalikų pasyvu
mą viešajam gyvenime), ir valstybė su juo 
negali daryti, ką nori. Priešingai, žmogus 
yra visuomeninio gyvenimo pagrindas ir 
tikslas, — jis yra apdovanotas nepažeidžia 
momis teisėmis, kurias turi gerbti ir aukš
čiausios politinės institucijos.

Tokiu būdu Pijus XII-sis jau paneigia 
valstybei tą vaidmenį, kurį jai dėl istori
nių aplinkybių buvo priverstas netiesiogiai 
pripažinti Leonas XIII-sis, lygindamas 
valstybę su šeima, kur valdžia eina tėvo 
pareigas (paternalistinė valstybės sampra
ta). Dabar išeities tašku jau nėra valdo
vas ar kunigaikštis, bet, nuėjus toliau is
torinei raidai, pats žmogus pilietis. Jis pa
stato vyriausybes ir jas atšaukia. Tai yra 
XX-jo amžiaus panorama.

Dėl to ir religiniai dalykai, aiškiai sako 
Pijus XII-sis, negali būti politinių disku
sijų objektu. Jie priklauso žmogaus as
mens, jo sąžinės sričiai.

Šitą mokslą atbaigia Jonas XXII-sis. 
Jo enciklika Pacem in terris, remdamasi 
Pijaus XII-jo mokslu, sako, kad valstybė 
turi būti laisvo žmogaus tarnyboje. Visi 
žmonės yra lygūs savo prigimtimi ir savo 
giliausiuose įsitikinimuose laisvi vienas 
nuo kito. Tik Dievas gali iš jų pareikalau
ti atsakomybės už jų mintis ir darbus. Re
ligijos laisvė, remiantis Jono XXIII-jo 
mokslu, yra žmogaus religinė laisvė so
cialinėje - politinėje plotmėje. Čia žmogaus 
varžyti negali jokia valstybinė jėga. Ta 
žmogaus teisė remiasi prigimtimi. Ji turi 
būti garantuota konstitucijose.
i '.i ■ ‘ ......... t-fc-.i.' Vhi»i|» .*■

— Stebėti ir informuoti. — Arvydas iro
niškai nusijuokė. — Mums reikia ne stebė
tojų, o darbininkų.

— Indomu, kaip pats insivaizduoji ma
no darbą? — meiliai paklausė Navikas, o 
akyse jau šokinėjo stereotipinės frazės, ku 
rias tuoj užsirašys, likęs vienas: „Nepa
garbūs atsiliepimai konjunktūros atžvil
giu... Niekinanti pažiūra į partinius dar
buotojus...“ — Anksčiau, būdavo, rajkomo 
ingaliotinis visur kišdavo savo nosį, įsa
kinėdavo, nurodinėdavo, reikalaudavo. 
Prieš porą metų partija teisingai pasmerkė 
tokią praktiką. Teisingai, draugas! Nes ne 
ingaliotinis, o jūs, kolūkiečiai, esate šeimi
ninkai. Mes galime tik patarti, atkreipti dė 
mesį, atsargiai nurodyti. Esame tarpinin
kai, o ne vykdytojai.

— Per tarpininką visuomet viskas bran 
giau atsieina, — neištvėrė Arvydas. — To
kie įgaliotiniai gal ir reikalingi stambiuo
se šalies rajonuose, kur į centrą reikia va
žiuoti šimtą kilometrų ir daugiau, tik ne 
pas mus.

— Kliudau? — niūriai paklausė Navi
kas. Raudonis plėtėsi nuo jo nosies galo į 
visas puses kaip per sugeriamojo popie
riaus lapą, užliedamas veidą, kaklą, ausis.

— Vakar mūsų Nastutė gavo iš tėvo laiš 
ką, — staiga įsiterpė Grigas, norėdamas nu 
traukti pavojingą ginčą.

— Kliudote? Jūs nekaltas, bet kliudote. 
Ne man — visuomenei. Kiekvienas kliudo, 
kas nedirba naudingo darbo, — atkirto Ar 
vydas, negirdom nuleidęs Grigo žodžius.

— Liudvikas grįžta, Krūminis. — Gri
gas pakėlė balsą. — Girdėjote?

Martynas krūptelėjo, išbalo, bet niekas 
jo sumišimo nepastebėjo.

— Tegu sau grįžta, — numojo Arvydas.
— Pats manai, Toleiki... — buvo bepra

dedąs Navikas, bet Grigas paskubėjo už
bėgti už akių:

Konsilijos debatai parodė, kad yra ne
lengva galvoti istorinėje perspektyvoje, 
teisingai interpretuoti istorinius faktus ir 
tiksliai suprasti Leono XIII-jo mintį.

Pagarsėjęs teologas kardinolas Journet 
debatuose pasakė: Žmogus yra dviejų bend 
ruomenių narys, pasaulinės ir bažnytinės. 
Žmogus yra laisvas savo mintyse politinės 
valdžios atžvilgiu. Bet jis turi atsakyti 
prieš Dievą už visus savo laisvai padarytus 
sprendimus. Bažnyčia Dievo ir Kristaus 
valia turi antgamtinę ir nesulaužomą tei
sę skelbti evangeliją visam pasauliui. Už 
tą laisvę yra paaukoję savo gyvybes apaš
talai ir kentėtojai. Nuo Konstantino Didžio 
jo laikų Bažnyčia yra neretai šaukusis po 
litinės valdžios pagalbos. Bet kartu vis la
biau ir labiau yra išryškėjusi riba tarp že
miškų ir antgamtinių dalykų, šiandien tą 
ribą visi pripažįsta. Ir šiandien, tiesa, nie
kas neneigia, kad žemiškieji dalykai turi 
būti pajungti dvasiniams. Tik šiandien tai 
turi būti realizuota kitu būdu, būtent, ko
vojant už tiesą ne kardu rankoje, o šviesos 
ginklais.

Debatai parodė, kad absoliuti konsilijos 
tėvų dauguma visai atsisako senųjų, nere
tai vartotų istorijoje prievartinių priemo
nių tikėjimui ginti ar jam platinti. Kris
tus turi rasti kelią į žmonių širdis ne kar
do, ne valstybės, ne įstatymų jėgos, o pa
čios evangelijos tiesos įtikinamosios ga
lios ir Dievo malonės dėka.

Pasibaigus debatams religijos laisvės de 
klaracijos projekto likimas buvo neaiškus. 
Jo priešininkai tvirtino, kad jį atmes apie 
600 konsilijos tėvų. Susirinkus tuo klausi
mu tartis konsilijos vadovaujantiems or
ganams, konsilijos moderatoriai (jų yra 
keturi kardinolai) pasiūlė deklaracijos 
tekstą bandyt konsilijoje balsuoti, kad iš
ryškėtų po debatų likusi netikra padėtis. 
Tačiau moderatoriai tam posėdy savo pa
siūlymo nepajėgė pravesti. Tada savo ini
ciatyva įsikišo pats Paulius VI. Jis parei
kalavo, kad konsilijos tėvai balsavimu pa
sisakytų, ką jie galvoja apie projektą, ar 
jie sutinka jį imti kaip pagrindą tolesnėm 
pataisom, padarytom žodžiu ir raštu, ir 
pataisytą bei patobulintą galutinai pa
skelbti? Įvykusiuose balsavimuose prieš 
projektą pasisakė vos per du šimtai tėvų. 
Už jį balsavo 2000. Vykstant toliau konsi
lijos debatams kitais klausimais, religijos 
laisvės deklaracijos projektą atitinkamos 
komisijos toliau taiso ir tobulina.

MIRĖ DR. A. RAČKUS
Spalio 9 d. Chicagoje, JAV, mirė gydyto

jas ir visuomenininkas Dr. Al. Račkus.
Gimęs 1893 m. Lietuvoje, į JAV atvyko 

1910 m. Ten 1922 m. įsigijo medicinos dok
toratą.

Šalia savo profesijos, ypač domėjosi nu
mizmatika, organizavo parodas, redagavo 
laikraščius, pats daug rašė. /

Už nuopelnus 1935 m. buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu, o 
1939 m. Šaulių žvaigžde.

ROMANAS
— Kartu jaunesnysis sūnus parvažiuo

ja. Bolius apsivedė, gyvena kažkur apie Vo 
ronežą. Apgenėjo žmogų. Žmona mirė, pats 
liko be sveikatos, sako, vargiai trejetą pū
dų bepanešąs, o toks bulius buvo. Kad jį 
kur kots tą Stalino kultą!

Navikas pastatė ausis.
— Teks Gojelius kitur iškelti, kol savo 

namą pasistatys, — tarė Arvydas.
— Iš bėdos susispaudę iki rudens pagy

vens. Tegu tik į kolūkį priima. Namie ant 
kanapos minkščiau kaip svečiuose ant dūk 
nų.

— Kolūkiui reikia darbininkų,-— šykš
čiai pastebėjo Arvydas. — Priims. Berods, 
neblogai su visais sugyveno.

— Kad sugyvenamas žmogus buvo. Ne 
Lapinas, nors ir didesnį ūkį turėjo. Nemo
kėjo gudrauti, apgaudinėti, pelnytis iš kito 
nelaimės, o bėdoje niekam neatsakydavo. 
Prisimenu, kartą sunkiai susirgo Tadas. 
Puolu šen, puolu ten. Vieno arklys nekaus
tytas, kitam ratai sulūžę, trečiam šienas 
vežamas, kad jį kur kots! O Krūminis kad 
nors žodelį. Arklius fort iš šienapjovės, į 
brikelį, pats už vadžių, ir dar paklausė, gal 
pinigų reikia. Toks jis žmogus. Per savo ge 
rūmą ir neprasigyveno, nepadaugino tėvo 
palikto turto, o tik labiau nusmukdė ūkį. 
Porą metų tarnavau už berną pas jį. Dirb
ti, žinoma, reikėjo; bet ir dirbti smagiau, 
kai tave laiko žmogumi, neuja, nesodina 
valgyti prie atskiro stalo, gerai užmoka. 
Buožė, buožė... Pagal hektarų skaičių buo
žė, o pagal širdį... Toks Šileika, nors kelis 
kartus mažiau žemės turėjo (kol nebuvo 
gavęs priedo per reformą), buvo daug di
desnis buožė už Krūminį. Jeigu ką reikėjo 
Liepgiriuose išvežti, tai tik ne Krūminį.

Martynas atsistojo. Jis iš paskutiniųjų 
stengėsi kalbėti ramiai, tačiau balsas skam 
bėjo nenatūraliai:

— Turiu eiti. Yra reikalų. Likit sveiki...
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M. K. Čiurlionio sukaktis
Rugsėjo pabaigoj visoj Lietuvoj buvo mi 

nima M. K. Čiurlionio 90 metų sukaktis, 
kuriai buvo skirta daug iškilmingų susirin 
kimų, paskaitų ir ištisi puslapiai straips
nių laikraščiuose.

Pagal planą ar ne — tai išėjo lietuvių 
tautinio pasididžiavimo šventė. Paskaiti
ninkai ir straipsnių autoriai šį kartą nesi
kėsino apskelbti Čiurlionį šių laikų bolše
vikų pirmtaku. Tik A. Venclova paban
dė ir jį kaip nors įrikiuoti į sau artimas 
gretas labai kvestionuotinu sugretinimu. 
Anot jo, Čiurlionis esąs „reiškinys tokio 
pat dydžio, kaip Donelaitis, Žemaitė, Salo
mėja Nėris".

Venclova dar nurodė, kad Čiurlionį „do
mino ir to meto visuomeniniai judėjimai, 
kurių svarbiausias ir labiausiai jį jaudinęs 
įvykis buvo 1905 metų revoliucija“. Bet 
Komjaunimo Tiesoj viena mokytoja įsak-

IŠ ŠEKSPYRO SONETŲ

Ž0
Kai maloni, rami dienos svajonė 
Gražiai parodo, kas kadai man buvo 
Brangu ir artima, sena dejone 
Prisimenu laikus, kurie man žuvo.

Nepratus verkti, ašaros man krinta 
Dėl tų brangių draugų, kurie jau mirė, 
Dėl meilės skausmo, sunkiai numalšinto, 
Dėl grožio, kurs tiek nuostolio patyrė.

Kenčiu kančias, seniai jau iškentėtas, 
Su liūdesiu dabar vėl išskaičiuotas, 
Apmoku, lyg skolas neišmokėtas, 
Dejones tas, kurios jau išdejuotos.

Bet vos prisimenu tave, brangusis, 
Kas, viską radęs, dar liūdės ir skųsis?

52
Esu kaip tas turtuolis, kursai turi 
Į dideles gėrybes šventą raktą, 
Bet ne kiekvieną valandą jų žiūri, 
Kad tik noriau pasigrožėti tektų.

Ir iškilmingų švenčių taipgi reta, 
Atrodo jos kaip akmenys brangieji, 
Retai išdėstytos per ilgą metą, 
Lyg deimantai, karoliuos suspindėję.

Taip laikas laiko man tave kaip skrynią, 
Ar drabužinę iškilmių drabužiui: 
Retoji proga retą garbę mini, 
Atskleidus slėpto grožio brangią rūšį.

Taip laimini: džiaugsmu, kai čia esi tu, 
Viltim, kai už ribų neužmatytų.

(Iš knygos ŠEKSPYRO SONETAI. Chica
go, 1964. Vertė A. Tyruolis)

— Žiūrėk, kaip jis atrodo! — Grigas pa 
kreipė ant peties galvą ir gandro žvilgsniu 
permetė Martyną nuo galvos iki kojų.—Tu 
nesveikuoji, berniuk, kad tave kur kots!

Martynas gūžtelėjo pečiais ir, niekam 
nepadavęs rankos, nuėjo.

Nuo ano įvykio praėjo devyneri metai, 
tačiau Martynui atrodė, kad visa tai atsi
tiko vakar.

— Jūs suprantate, negalima greit likvi
duoti banditizmo, nepakirtus jo šaknų. 
Banditai remiasi buožėmis. Reikia juos ižo 
liuoti, tada baltasis teroras, netekęs savo 
rezervų, išsikvėps. Jūsų, kaip komunisto ir 
tarybinio piliečio, pareiga mums padėti.

Martynas mechaniškai linkčioja galva. 
Malonus, dargi nuoširdus, bet reikalaujan
tis balsas pavergia jį. Kaip užhipnotizuo
tas, jis seka buką sukumpusį smilių, ke
liaujantį pavardžių prirašytu popieriaus 
lapu. „Bus daug ašarų. Bet taip reikia. Ir 
jie mūsų negaili. Klasių kova... Teisingai 
tas draugas sako: kol nepakirsime šak
nų...“ Martynas žiūri į sąrašą, nejausda
mas jokio gailesio, tartum būtų sprendžia
mas ne gyvų žmonių likimas, o taisoma pa 
prasčiausia korektūra: tą pavardę išbrauk
ti, tą palikti.

— Diementis?
— Buožė.
— Pats matau. — Sukumpęs smilius 

baksteli į grafą, kur surašyti hektarai. — 
Palaiko banditus?

— Nežinau...
— Nesigirs, aišku. Ir be to aišku. Toks 

ūkis. Aišku!
— Lapinas?
Martynas suglemba. Užgniaužia kvapą, 

tarsi kas būtų skaudžiai spyręs į pašir
džius. Dabar jis mato nebe negyvas raides, 
ne mechanišką korektūros procesą, o ke
rinčią didelių žalsvų akių šypseną. Goda! 
Jie nėra dar kaip reikiant kalbėję, bet jis 
žino: čia jo likimas, jo laimė, o gal ir pra
pultis.

— Lapinas... Lapinas... — Sieloje tebe- 
siaučia baisiausia audra, bet išorėje jis 
jau ramus. — Lapino žemė buvo neliečia
ma... Apvalūs dvidešimt...

— Ir malūnas.
— Vėjinis. Ne koks malūnas...
— Jo sūnus pabėgęs. Gal būt, piauna 

žmones.
„Bet kuo ji kalta?!“

— Sako, žuvęs. Tikriausiai. Pirmomis 

miai paaiškino, kaip reiškėsi ir kur krypo 
Čiurlionio revoliucingumas: „Revoliucinių 
įvykių įtakoje Čiurlionis aktyviai įsijungia 
į visuomeninę veiklą. Jis pradėjo vadovau
ti lietuvių chartai, harmonizuoti liaudies 
dainas, domėtis Lietuvos istorija, jos kal
ba, papročiais“.

Muzikai ir dailininkai, girdami Čiurlio
nio kūrybą, nerado joje socialistinio realiz 
mo mokyklos pradų, ir apie tą kūrybos 
principą nei neužsiminė. Priešingai, Augus 
tinas Savickas Tiesoje rašė: „Jis žvelgė 
į pasaulį kaip filosofas... ieškojo simbolio 
kalbos... negalėjo tapyti tradicine forma, 
negalėjo eiti senu konservatyviu keliu dai
lės istorijoje, o turėjo surasti naują, ne
pramintą“. Bet A. Venclova bene ryškiau
siai prasitarė, koks skirtumas tarp Čiurlio 
nio ir dabarties Lietuvos menininkų kūry
bos sąlygų: „Čiurlionis, Varšuvos ir Leipci
go mokyklų auklėtinis, rusų meno meistrų 
ir žinovų draugas, niekad nemėginęs atsi
tverti nuo savo meto meninio kitų kraštų 
judėjimo, nebuvo uždaras, provincionališ- 
kas reiškinys“.

O tačiau — nebūdamas nuo kitų kraštų 
nei atsitvėręs, nei atitvertas — Čiurlionis, 
anot dailininko Motuzos (Komjaunimo Tie 
soj), savo kūryboje — neprilygstamas Lie 
tuvos patriotas: „Iki Čiurlionio niekas ne
tapė tokio skambaus lietuviško žydro dan
gaus, tokios pilkšvai žalios žemės, melzga- 
nų tolių, mieguistos miglos ir Dzūkijos ka
rūnuotų pušelių. Visi, matydami jo darbus, 
juose matė Lietuvą“.

Pagaliau, A. Žmuidzinavičius, Čiurlionio 
beveik vienmetis (dabar 89), Vilniaus iškil 
mingajame susirinkime tarp ko kita papa
sakojo, kaip 1906 metų dailės parodon Čiur 
lionis atitempęs visą savo giminę — „be
veik pusę Druskininkų“ — taręs: „Tegu pa 
sidžiaugia, tegu pamato, kokių grožybių lie 
tuviai gali sukurti“.

Tie prieš beveik 60 metų Čiurlionio tarti 
ir dabar Žmuidzinavičiaus iš Vilniaus Fil
harmonijos estrados viešai pakartoti žo
džiai nėra senas anekdotas. Dabar jie yra 
jau daugelio „pramokusių ir po vandeniu 
gyventi“ lietuvių šūkis. Tiesa, tas šūkis da 
bar sėkmingiau praktikuojamas ne tiek me 
nininkų, kiek praktikų: lietuvių gydytojų, 
architektų, net agronomų, besistengiančių 
prasiveržti per svetimų dekretų ir instruk
cijų tvaną ir saviškai ką nors gera savo 
kraštui padaryti. (E)

Vers į lenkų kalbą lietuvių dainas

„Literatūra ir menas“ (spalio 2 d.) ra
šo, kad Lietuvoje lankėsi lenkų poetė Ana 
Kamienska, kuri yra vertųsi į lenkų kalbą 
nemaža kitų tautų poezijos ir ruošiasi 
versti lietuvių liaudies dainas ir išleisti 
jas atskira knyga.

karo dienomis jie prie Bukmedžio puolė ta
rybinius tankus plikomis rankomis. Visus 
išklojo... Ir ne tikras — įsūnytas. Jo tėvas, 
Ignasius Lapinas, mažažemis... O Motie
jus... pirmas padavė pareiškimą stoti į ko
lūkį... Nežinau... Man, kaip apylinkės pir
mininkui...

— Taip? — Sunkus, klausiantis žvilgs
nis prispaudė Martyną, bet jis, sukaupęs 
jėgų likutį, atsitiesė, stebėdamas to kito 
jame staiga atsiradusio žmogaus drąsa ir 
įžūlumu.

— Lapino tėvas buvo kietas senis. Iki 
paskutiniosios laikė ūkį savo rankose. Sū
nui nedaug ir ūkininkauti beteko. Nespėjo 
turtas sugadinti žmogaus.

— Gerai. Krūminis?
Martynas išsekęs, sugniuždytas. Prieš 

Krūminį jis nieko neturi, bet po to, kai su 
tokiu įkarščiu gynė Lapiną... Ne, tai būtų 
pernelyg neatsargu, įtartina, gali nelikti be 
rimtų pasekmių...

— Kaip čia jums pasakius. .
— Stambus buožė.
— N-taip. Keturiasdešimt hektarų...
— Aiškus klasinis priešas.

Martynas dviprasmiškai tyli. Sustingęs 
žvilgsnis prikaustytas prie Lapino pavar
dės, perkirstos riebiu raudonu brūkšniu. 
Žadančiai šypsosi šviežia pavasario žalu
ma spindinčios akys...

— Buožiniam elementui neturi būti jo
kio pasigailėjimo, draugas. Jokio! — Kum
pas smilius dūrė į Krūminio pavardę, atšo 
ko kaip spyruoklė ir įspėjamai sušvytavo 
Martyno panosėje.

Grįžo namo kaip apspiaudytas. Bandė 
teisintis, įtikinėdamas save, kad jo vietoje 
kiekvienas būtų taip pasielgęs. Jis gi sta
tistas vykstančioje dramoje, kurios veiks
mas nepriklauso nuo jo dalyvavimo. Ilgai
niui pamiršo ir Krūminį, ir aną nemalonią 
sceną, nors kartais prisiminimų banga su
judindavo nurimusį sielos užutekį, pakel
davo paviršiun nusėdusias drumzles ir ku
riam laikui pažeisdavo dvasinę pusiausvy
rą. Tokiais atvejais jis sakydavo sau: „Būk 
protingas. Jie galėjo tai padaryti, nė ne
atsiklausę tavo nuomonės, ir šiandien visiš 
kai nesijaustum esąs kaltas“. Ir šio lėkšto 
samprotavimo pakakdavo save apgauti.

(Bus daugiau)

2
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SKAUTIŠKOJI rfJga
STOVYKLA

RAMBOREE
TARPTAUTINĖ SKAUTŲ STOVYKLA CHATSWORTH PARK, 1965.VU.31-VIII.7

Nuo rugpjūčio 7 iki 15 d. buvo skautiš
koji stovykla, šiemet stovyklavome gra
žiame Vidurinės Anglijos Drum Hill kalne
lyje. Stovyklos viršininku buvo ps. J. Mas- 
lauskas, jo pavaduotojas s.v.v.sl. A. Jaki
mavičius. Stovykla buvo padalyta į dvi da
lis: skautų ir skaučių. Skautų stovyklai va
dovavo s.v.v.sl. R. Valteris. Jo pavaduoto
jas buvo sk. M. Dresleris, lietuvis skautas 
iš Vokietijos. Skaučių stovyklai vadovavo 
ps. G. Valterytė. Jos pavaduotoja buvo v. 
s.sl. K. Kaminskaitė, o adjutantės pareigas 
ėjo psl. Lina Bajerytė, skautė iš Vokieti
jos. O vyriausiasis virtuvės šeimininkas ir 
virėjas buvo senas vilkas s. B. Zinkus, jo 
padėjėjas r— s.v.sl. D. Steponėnas. Maistą 
stovyklautojams vežė J. Damaševičius. 
Taip pat stovykloje buvo ir kun. V. Ka- 
maitis ir „Budėkime“ redaktorius V. Ig- 
naitis. Stovyklavo 26 broliai ir 16 sesių. 
Reikia pažymėti, kad stovyklautojų tarpe 
buvo du broliai ir dvi sesės iš Vokietijos.

Stovyklautojai rytais pakeldavo ir vaka
re su tam tikromis apeigomis nuleisdavo 
tautinę vėliavą, kuri buvo iš toli matoma. 
Šiaip programa buvo užpildoma žaidimais, 
iškylom, dainų mokymusi ir skautiškuoju 
patyrimu, vedė pasikalbėjimus, na, ir, ži
noma, dažnai valgydavo senio virėjo paga 
mintą maistą. Antradienį buvo nuvažiavę 
į maudyklą, o ketvirtadienį aplankė seną 
pilį Alton Towers ir turėjo progos pasigro 
žėti Dovedale kalnų pašlaitėmis.

Stovyklautojai kiekvieną vakarą rengda 
vo laužą. Ten dainuodavo lietuviškų dai
nų, rengdavo skautiškus pasirodymus, 
krėsdavo pokštus ir skaitydavo „Taukuo
tą Puodą“.

Stovyklautojai buvo mokomi ir stebimi. 
Vieną vakarą virėjas net ir vištą vakarie
nei liepė išsikepti, o pagal seną skautišką 
tradiciją — kaip išsikepė, taip ir suvalgė.

Pavyzdingiausias skautas stovykloje bu
vo Vytas Siurblys.

Gražiausiai lietuviškai kalbėjo A. Jokū
baitis, V. Zinkus, V. Puodžiūnas, R. Alkis, 
A. Navackas.

Labai tvarkingi buvo S. Dendikas, V. 
Radzevičius, A. Navackas.

Sekmadienį iškilmingosios sueigos ir sto 
vyklinės vėliavos nuleidimo proga vilkiu
ko įžodį davė R. Alkis ir P. Balčius. Jiems 
kaklaraiščius ir mazgelius užrišo ir palin
kėjo kasdien padaryti po gerą darbelį 
„Budėkime“ redaktorius V. Ignaitis. O 
skauto vyčio kaklaraiščiais pasipuošė D. 
Steponėnas ir G. Kukanauskas.

I paskiltininko laipsnį pakelti M. ir E. 
Dresleriai, abu skautai iš Vokietijos.

Sesių stovykloje jau pirmos iškilmės bu 
vo pirmojo šeštadienio vakarą, kada mūsų 
jaunoji paskautininkė Gajutė Valterytė 
davė skautininkės įžodį, kurį pravedė va- 
deivė. Jaunoji skautininke buvo vilkiuko 
ir skautės visų vardu pasveikinta geltona 
ir raudona rože bei rūtų šakelėm. Tą patį
vakarą jos sesuo Audrilė davė skautės 
įžodį, ir jai geltoną kaklaraištį užrišo jau
noji skautininke.

Sekmadienį iškilmių proga skaučių įžo
dį davė Vida Barauskaitė iš Manchesterio.

Į II patyrimo laipsnį egzaminus išlaikė 
sk. Irena Jakubaitytė, Dalė Sakelytė, Si
gita Sakelytė, Danutė Ivanauskaitė ir Vi
da Kamilavičiūtė.

Pakeltos į vyresniškumu laipsnius:
į vyr. skiltininkės — v.sk.sl. K. Kamins

kaitė, į paskiltininkės — sk. Irena Jabu- 
baitytė ir sk. Sigita Sakelytė.

Premijas laimėjo:
už pažangą lietuvių kalboje: Vida Kar- 

nilavičiūtė, psl. Teresė Zaveckaitė, Dalė 
Sakelytė;

už drausmingumą — Vida Barauskaitė;
už tvarkingumą — Nijolė Grokauskaitė;
už gerai atliktus darbus virtuvėje — Da 

nutė Ivanauskaitė ir Dalė Sakelytė;
už gražų bendradarbiavimą — Lina Ba

jerytė ir Lidija Drinkmanaitė, skautės iš 
Vokietijos;

už linksmumą — mažiausioji stovyklau
toja paukštytė Dangutė Zaveckaitė.

Pereinamąją sidabrinę „Jubiliejinę“ tau 
rę laimėjo šiais metais „Saulutės“ Wolver 
hamptono vienetas.

Stovyklą reikia laikyti nusisekusia, nes

DĖMESIO!
Mielasis jaunime, norintieji įsijungti į 

skautiškas eiles ir skautišką organizaciją, 
kartu gauti skautiškos medžiagos, smulkių 
informacijų bei nurodymų pasiruošti įžo
džiui, prašome kreiptis į ps. J. Maslauską, 
7, The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, 
Derbyshire.

Mielai laukiam jaunų brolių įsijungiant 
į lietuvišką skautų šeimą.

Vis budžiu!
Jūsų ps. Juozas Maslauskas,

LSB Anglijos Vietininkijos Vietininkas 

buvo geras oras, puikus maistas, rūpestin 
gi vadovai ir visų stovyklautojų gera ir 
nuoširdi savijauta.

Stovyklautojus dažnai aplankydavo tėve 
liai ar pažįstami. O sekmadienį į stovyklos 
uždarymo apeigas atvyko ekskursijų iš 
Manchesterio, Nottinghamo, Wolverhamp- 
tono, na, ir vietinių lietuvių iš Derbio.

E. Vaitkevičienė ir M. Matchakai vieną 
vakarą stovyklautojus apdovanojo saldu
mynais.

Reikia pažymėti, kad stovyklautojai 
skirstėsi namo su viltimi kitą vasarą susi
tikti mūsų lietuviškoje Sodyboje.

* * •

1965 M. LSS ANGLIJOS RAJONO XVI
VASAROS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

STOVYKLOS APYSKAITA
Skautų stovyklai aukojo:
Londono parapija (per S. Kasparą) — 

9.2.6, Derbio DBLS (per P. Sarapiną) — 
4.0.0, Manchesterio (per A. Jakimavičių)
— 4.8.0, Nottinghamo (per K. Bivainį) — 
11.0.6, Nottinghamo (per J. Damoševičių)
— 6.4.6, Stoke-on-Trent (per B. Puodžiū
nienę) — 3.14.0, Wolverhamptono (per V. 
Kamilavičių) — 5.13.6, Mansfieldo (per J. 
Beinorą) — 2.5.0, Ketteringo (per G. Ku- 
kanauską) — 4.0.0, Huddersfieldo (per A. 
Gerdžiūną) — 1.11.0, Bradfordo (per V. Ig 
naitį) — 3.2.0, Birminghamo (per V. Ta
mašauską) — 4.1.0, A.L. Klubas Chicagoj 
(per K. Rožanską) — 8.15.4, Londono (per 
P. Nenortienę) — 7.13.0, Manchesterio Lie 
tuvių Klubas (per V. Matuzą) — 7.7.6, 
Londono Šv. Onos draugija — 5.0.0, Lon
dono „Dainava“ — 3.0.0, Nottinghamo Mo
terų draugija — 2.0.0.

Specialios aukos iš Vokietijos atvyku
sioms skautėms: J.E. Min. B.K. Balutis — 
5.0.0, kun. A. Putcė — 1.0.0, Dr. J. Yčas, 
Toronto, Kanada — 5.0.0, Londono Socia
linis ir Sporto klubas (per J. Alkį) — 10. 
0.0, A. Tirevičius — 3.0.0, S. Tadaravičius 
(per S. Kasparą) — 5.0.0, kun. V. Kamai- 
tis — 5.0.0, V. Ignaitis — 5.0.0, Nottingha
mo ekskursantai surinko — 2.16.0, sesių 
gerasis darbelis — 1.17.0. - 
Pajamos

Surinkta aukų iš kolonijų 136.11.4, sto
vyklinis mokestis 77.14.0. Viso £214.5.4. 
Išlaidos

Stovyklautojų maistas — 158.0.0, autobu 
sas — 11.0.0, filmos ir nuotraukos — 7.0.0, 
premijos - apdovanojimai — 3.10.0, trans
portas — 6.16.0, kelionės ir darbo išlaidos
— 9.0.0, smulkios išlaidos — 12.0.0.

Viso £207.6.0.
Pajamos 214.5.4, išlaidos 207.6.0.
Likutis £6.19.4.
Likutis pervedamas į bendrą Rajono ka

SUSITIKIMAS SU LADY BADEN POWELL
DERBYSHIRO SKAUTŲ-CIŲ VADOVŲ SĄSKRYDIS

Balandžio 3-4 d.d. susirinko anglų skau- 
tininkai-kės, vyr. skautės ir skautai vyčiai 
į savo metinį sąskrydį Derbyje. Pirmą kar 
tą jame dalyvavo ir lietuviai: Anglijos ra
jono vadeivė s. G. Zinkienė, vyr. sk. vyr. 
si. G. Valterytė, ps. J. Maslauskas ir s. B. 
Zinkus. Jie susirinko čia pasimokyti, aptar 
ti bendrų problemų ir pabendrauti.

Šį sąskrydį aplankė ir vyriausioji skau
tė lady Baden-Powell. Visiems čia susirin
kusiems buvo proga ją susitikti, susipažinti 
ir pakalbėti. 

Iš kairės į dešinę stovi s. B. Zinkus, ps. G. Valterytė, Lady Baden-Powell, s. G. Zin- 
kuvienė, ps. J. Maslauskas.

są ir bus sunaudotas rajoniniams reika
lams. Dėkojame.

Stovyklavo 42. Pilną mokestį sumokėjo 
27. Nepilną 4. Nuo mokesčio atleista 11.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
širdingai dėkojame. Šių aukų dėka turėjo
me galimybės atleisti nuo stovyklinio mo
kesčio ir tuos, kurie dėl gyvenimo aplinky
bių šeimose nepajėgia susimokėti, o taip 
pat iš Vokietijos atvykusius skautus, ku
rie galėjo pasidžiaugti ir paviešėti mūsų 
vasaros skautų stovykloje ir susipažinti su 
mūsų aplinka.

Dėkojame visai mielajai visuomenei.
Rajono Vadovybė

Vasaros skautų stovyklos aukų lapų ne
grąžino: Northampton Nr. 4, Oldham Nr. 
8, Coventry Nr. 9, Essex Nr. 10.

Aukų lapus prašome grąžinti, nes jie yra 
numeruoti ir reikalingi turėti byloj. Dėko
jame.

Iždininkas
* * *

PADĖKA

Baigėme XVI Vasaros skautų rajoninę 
stovyklą. Liko mums gražūs, brangūs atsi
minimai.

Už šį atminimą, kad parėmė mus, prisi
dėdami prie stovyklos paruošimo, daugel 
kam turime būti dėkingi.

Iš gražios ir sėkmingai vykusios stovyk
los Drum Hill, Derbyshire, tepasiekia mū
sų nuoširdus skautiškas ačiū visus bran
gius rėmėjus ir aukotojus. Jūsų aukos įga
lino jaunus lietuvius skautus-tes pastovyk- 
lauti net 8 dienas ir pagyventi skautiškoj 
nuotaikoj, aplinkoj ir lietuviškoj dvasioj.

Ačiū tariame rėmėjams ir tiems, kurie 
nepagailėjo savo atostogų ar laisvalaikio 
ir padėjo mums kurtis Drum Hill, parėmė, 
aplankė mus ir dovanomis apdovanojo.

Didelis skautiškas ačiū tenka J. E. Mi- 
nisteriui B.K. Balučiui, kun. V. Kamaičiui, 
p.p. Surbliams, p.p. Budrevičiams, J. Damo 
ševičiui, A, Tirevičiui, A. Pranskūnui, J. 
Verbickui, V. Ignaičiui, J. Balčiui, kun. S. 
Matuliui, K. Bivainiui, J. Galbuogiui, p.p. 
Jakubaičiams, p.p. Steponevičiams ir p.p. 
Karnauskams.

Didelis skautiškas ačiū tenka P.B. Var- 
kalai už leistą pasinaudoti greitąjį „žir
gą“, kuriuo buvo iš Lietuvių Sodybos į 
Drum Hill gabenamas skautiškas turtas.

Mūsų mažieji ypač dėkoja E. Vaitkevi
čienei ir p.p. Matchekams už dovanėles - 
saldumynus.

Ačiū visiems aukotojams, rinkėjams, rė
mėjams ir visai mielajai visuomenei.

ps. J. Maslauskas
Stovyklos Viršininkas

Sąskrydis prasidėjo abiejų apskrities 
įgaliotinių sveikinimo žodžiu. Sveikino pa
prastai ir nuoširdžiai: vienas papasakojo 
apie savo katę, o kita — apie savo šunį. Ir 
svarbiausia — parodė, kur galima gauti 
čia vadinamosios tea — arbatos.

Toliau Birley kalbėjo apie lavinimo žai
dimus. Jis priminė, kad skautavimas turi 
būti žaidimas ir nereikia per daug kreipti 
dėmesio į egzaminus ir knygas. Kartais 
vaikai net nejaučia, kai žaidimo būdu jie

(Nukelta į 4 psl.)

Seniai lauktoji tarptautinė stovykla 
„Ramboree" jau čia pat.

Penktadienį, liepos 30 d., renkamės į 
Derbį, pas viršininką s. Br. Zinkų kartu su 
dviem broliais iš Vokietijos. Sesės G. Zin- 
kuvienės motiniškai priimti ir pasikrovę 
skautišką mantą į didelę mašiną, sėdome į 
Surblių ir Budrevičių mašinas ir pasiruo
šėm į skautišką žygį, Ramboree vadinamą 
tarptautinės stovyklos sąskrydį.

Po valandos mums artėjant prie Rambo- 
ree‘s, vis daugiau ir daugiau buvo matyti 
nurodymų ir anglų skautų, vykstančių į 
stovyklą. Pasiekę Chatsworth Parką, pate
kome į didelį skautų judėjimą. Tvarką pa
laikė skautų pareigūnai ir skautai.

Užsiregistravę priėmimo punkte, gavom 
nurodymų savo reprezentaciniam vienetui 
ir stovyklos vietovę.

Užverda darbas, dygsta palapinės, ir ar
tėja vakaras...

ŠEŠTADIENIS, liepos 31 d. Po pusryčių 
pakyla vartai, papuošti Vytimi ir vartuose 
spindinčiu užrašu LIETUVA. Rūpintojėlis 
pakyla ant kryžiaus. Iškeliame savo sto
vyklos trispalvę — lietuviška dvasia nusi
leidžia į mūsų mažąją stovyklą rajone.

Karštos saulės viliojami, broliai darbuo
jasi prie papuošimų. Stovykla aptveria
ma bambuko tvora, įrengiama parodėlė, 
kurioje yra lietuviškų drožinių, audinių, 
gintaro dirbinių, skautiškos literatūros, 
skautiški ženklai, skautiškų vienetų vėlia
vos, nuotraukų, propagandinės spaudos, 
lankytojų knyga ir t.t.

4 vai. p.p. stovyklų vadovai šaukiami į 
vyriausiąją būstinę. Oficialus Ramboree's 
atidarymas.

Su anglišku himnu iškyla anglų vėlia
va. Kitų tautybių skautai budi prie aikš
tėje įrengtų didžiųjų stiebų, kartu ir mūsų 
atstovas brolis E. Dresleris budi prie stie
bo. Po stiebu matome užrašą: Free Lithua
nia. Pasigirsta trimitas, ir pakyla 24 tauty
bių vėliavos. Tarp tų vėliavų aikštėje prie 
didžiojo stiebo suplevėsuoja ir mūsų tri
spalvė. Ak, koks mielas jausmas apima lie 
tuvišką širdį...

Reikia pažymėti, kad mūsų trispalvė iš
kilo pirmą kartą tarp kitų pasaulio skautų 
tautų vėliavų prie didžiojo stiebo. Mūsų iš
kelta trispalvė tremtyje, toli nuo savosios 
gimtos žemės, toli nuo tėvynės Lietuvos. 
Čia ji plevėsavo 7 dienas, vis nuo ryto 10 
vai. iki vakaro 7 vai., išdidžiai ir garbin
gai, primindama gausiems praeiviams, kad 
garbinga mūsų šalis, nors ir okupanto pa
vergta, tebėra gyva laisvajame pasaulyje, 
gyva mūsų širdyse...

Mūsų reprezentacinį vienetą sudaro 11 
skautų. Jie nešė mūsų trispalvę, reprezen
tavo Lietuvių Skautų Broliją ir mūsų tau
tą tarp 24 tautybių ir 3200 skautų, dar kar
tą įrodydami, kad mūsų lietuviška skauty- 
bė gyva, mylinti savo kraštą ir siekianti 
laisvės ir nepriklausomybės.

SEKMADIENIS, rugpiūčio 1 d. Anksty
vą rytą atvyksta Vyriausiasis anglų skau
tininkas Sir Charles Maclen. Skautai pasi
tinka, o kiek vėliau jis lanko tautybių sto
vyklėles. Aplankė ir mūsų stovyklėlę, pa
sigrožėjo mūsų parodėle ir kiekvienam pa
spaudė ranką.

Vėliau sulaukiame savo dvasinį globėją 
kun. V. Kamaitį, DBLS Tarybos pirminin
ką Dr. S. Kuzminską, DBLS Valdybos vi
cepirmininką P. Mašalaitį. Juos pristatome 
aukštiesiems anglų skautų Ramboree's pa
reigūnams.

Skautai iškilmingai žygiuoja į bendras 
pamaldas ir bendrą pašnekesį. Tarp skau
tiškų uniformų matyti įvairių aukštų žmo
nių. Atidarymo proga būta apie 22.000 
žmonių. Dažni svečiai anglų ir kitataučių 
reporteriai ir foto korespondentai. Praeina 
tūkstančiai anglų visuomenės ir pro mūsų 
parodą. Fotografuoja ir filmuoja. Lankyto
jams duodame propagandinės literatūros 
apie Lietuvą ir skautybę tremtyje.

Artėjant vakarui, 7 vai. pamaldos kata
likams. Nottinghamo vyskupas atnašauja 
šv. Mišias. Joms patarnauja kun. V. Ka- 
maitis, vienas anglų kunigas, juodas skau
tukas ir mūsų atstovas G. Kukanauskas.

Puiki saulėta diena eina vakarop. Anglai 
stebisi sakydami, kad tą nepaprastą orą, 
tikriausia, atvežė skautai iš šiltų kraštų, 
nes čia jų buvo iš Nigerijos, Maroko, Lybi- 
jos, Italijos, Tuniso, Amerikos, Kanados, 
Australijos, Japonijos, Norvegijos, Švedi
jos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Švei
carijos, Vokietijos ir kitų kraštų.

PIRMADIENIS, rugpiūčio 2 d. Kviečia
mi ir mūsų du atstovai pas Devonshire ku
nigaikščius. Lietuviams atstovauja s. Br. 
Zinkus ir ps. J. Maslauskas. Kunigaikščių 
rūmuose buvome visi šiltai sutikti, priim
ti ir pavaišinti. Mūsų atstovai įteikė kuni 
gaikštienei lietuvių skautų ir skaučių var
du adresą, tautinę juostą, papuoštą seseri
jos ir brolijos ženklais.

Tuo metu patvino beveik visa stovykla. 
Dalis skautų turėjo gintis nuo vandens. 
Mūsų stovykla nenukentėjo.

ANTRADIENIS, rugpiūčio 3 d. Pasikvie
čiame šio krašto aukštuosius skautininkus 
ir pagal lietuvišką paprotį juos pavaišina
me lietuviškai paruoštu maistu. Tiems, ku 
rie padėjo ir parėmė mus, įteikiam atmi
nimui dovanėles ir propagandinės spaudos. 
Svečiai džiaugėsi lietuviškais valgiais, gėrė 

jos mūsų papročiais ir dėkojo už dovanė
les.

Stovykla filmuojama ir fotografuojama.
Vakare įvyksta įspūdingiausias bendras 

laužas. Su dideliu triukšmu į erdvę pakyla 
raketos. Tautybių skautams tenka pasi
reikšti prie bendro laužo. Mūsų vienetas 
pasireiškia su dainomis.

TREČIADIENIS, rugpiūčio 4 d. Lanky
mo diena. Sulaukiam viešnios net iš toli
mos Amerikos — V. Duobaitės, Vadeivės s. 

’G. Zinkuvienės, V-vės pavaduotojos ps. G. 
Valterytės su sesute, iš Vokietijos sesių 
skaučių L. Driukmaraitės ir L. Bajerytės, 
kitų lietuvių iš įvairių kolonijų. Aplanko 
mūsų stovyklą Ramboree's viršininkas, pri 
statome jam mūsų seses, pavaišiname ka
vute ir įteikiam mažą drožinį dovanų ir 
propagandinės literatūros.

Mūsų vienetas pasikvietė pavaišinti ir 
įspūdžiais pasidalyti kitų tautybių skautų 
atstovus. Filmuojama ir fotografuojama. 
Vėl artėja vakaras ir laužas...

KETVIRTADIENIS, rugpiūčio 5 d. Visa 
stovykla vyksta į garsiąją Bakewell žemės 
ūkio parodą. Pro didžiausias minias žmo
nių pražygiuoja kolona skautų su savo vė
liavomis, tarp jų ir mūsų trispalvė. Graži, 
saulėta diena. Visų veiduose linksma nuo
taika, bet mintyse jau artėja savaitgalis ir 
stovyklos uždarymas.

PENKTADIENIS, rugpiūčio 6 d. Darbai 
ir rūpesčiai jau praeityje, belieka tik ma
lonūs prisiminimai. Juos, tik juos ir išsi- 
vešime...

Sulaukiame paskutinio laužo. Uždarymo 
proga už reprezentavimą tautos ir skauty- 
bės Ramboree's vadovybė apdovanoja mus 
stovyklos skydu su Ramboree's ženklais. 
Dovaną priėmė mūsų vieneto mažiausias 
dalyvis A. Navackas.

ŠEŠTADIENIS, rugpiūčio 7 d. Tvarko
mas, skubame, žinodami, kad dar laukia 
mūsų Vasaros tradicinė rajono skautų sto
vykla Drum Hill. Nuleidžiame trispalvę...

Palikome gražų įspūdį ir prisiminimą. 
Nuvažiavome linksmi, o grįžome dar links
mesni.

LSB Reprezentacinį vienetą Ramboree'j 
sudarė: s. Br. Zinkus — vadovas, s.v.v.sl. 
A. Jakimavičius, s.v.sl. D. Steponėnas, psl. 
A. Jakubaitis, psl. G. Kukanauskas, A. Na
vackas, V. Surblys, P. Budrevičius ir ps. 
J. Maslauskas iš Anglijos. Iš Vokietijos — 
M. Dresleris ir E. Dresleris.

s.v.psl. G. Kukanauskas

1965 M. TARPT. SKAUTŲ STOVYKLOS 
„RAMBOREE“ APYSKAITA

AUKOS
LSB Jamboree's Fondo Skyriaus para

ma (Amerika, 100 dol.) — 35.12.6, J. Bru
žinskas (Amerika, 10 dol.) — 3.10.0, Prel. 
J. Gutauskas — 5.0.0, J.E. Ministeris B.K. 
Balutis — 5.0.0, A. Gegeckas (Šveicarija)
— 5.0.0, Manchesterio Lietuvių Socialinis 
Klubas — 5.0.0, J. Galbuogis (iš Nottingha 
mo kolonijos) — 8.16.6, Dr. S. Kuzminskas
— 2.0.0, LAS Vietininkija (per J. Alkį) — 
2.10.0, LAS Londono Skyrius (per J. Al
kį) — 2.10.0.

(Didelė dalis mielųjų rinkėjų, aukotojų 
ir suaukotųjų sumų jau buvo paskelbta E. 
Lietuvyje).

Pajamos £189.13.9.
IŠLAIDOS

Stovyklautojų maistas — 55.0.0, skautų 
kelionė iš Vokietijos — 40.0.0, stovyklinis 
inventorius — 48.0.0, sanitarijos išlaidos
— 2.10.0, transportas — 10.0.0, stovyklos re 
prezentacijai — 25.0.0, filmos ir aparatas
— 8.10.0, skautams uniformos — 12.0.0, 
trys lietuviškos vėliavos — 3.0.0, skautiški 
ženklai — 8.0.0, telefonas ir susirašinėji
mas — 3.19.2.

Viso išlaidų £214.19.2.
Pajamos 189.13.9, išlaidos 214.19.2.
Trūkumas £25.5.5.

PADĖKA
Prabėgo dvi stovyklų savaitės, bet vis 

mintim dar gyvenam tarptautine stovykla 
„Ramboree“, kuri vyko Chatsworth Par
ke. Ką mes pasiekėme skautybei ir lietu
vybei, tai tik taip nuoširdžiai rėmusių tau
tiečių dėka. Bijau, kad nepamirščiau vie
nam ar kitam padėkoti, bijau minėti var
dų. Aukotojų buvo daug, labai daug. Vie
nas stambiausių — DBLS, kuri paskyrė 
100 svarų. Toji suma su kitom stambes- 
nėm ir smulkesnėm aukom įgalino mus 
taip puikiai pasireikšti ir užsitarnauti ge
ro lietuvio skauto vardą.

Dvi lietuviškos vėliavos plevėsavo stie
be, viena pastovyklėj, o antroji didžiojoj 
arenoj 24 tautybių vėliavų tarpe. Vadinas, 
Lietuva dar gyva, nors ir priešas mindo 
ją. Ryte 10 vai. ir 7 vai. vakare lietuvis 
skautas tarp 24 valstybių atstovų dalyva
vo vėliavų pakėlime ir nuleidime.

Mūsų pastovyklė su gražiausia savo pa
roda sutraukė šimtus žiūrovų, ne vien iš 
stovyklos 3.200 stovyklautojų, bet ir Iš 22 
tūkstančių lankytojų. Filmų aparatai nuo
lat darė nuotraukas mūsų vartų, palinku
sio kryželio, kur rūpintojėlis dūmojo šalia

(Nukelta į 4 psl.)
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Dažnai išgirstame šitą klausimą, bet jo 
tikroji prasmė vis mažiau bežinoma, ir šios 
organizacijos darbo vaizdas kaskart vis
daugiau blunka. Kai kas mano, kad skauta 
vimas yra daugiau ar mažiau skirtingo am 
žiaus vaikų darželis ar jaunuolių paruoši
mas scenos mėgėjų darbams, tik su pabrėž 
tu lietuviškumu. Oi, ne.

Visų pirma norėčiau pabrėžti, kad skau
tai yra pati didžiausia tarptautinė jauni

vų žodžiai jiems buvo suprantami, ir suei
gose be sunkumų jie ruošėsi į aukštesnį pa 
tyrimo laipsnį ir įgyti naujų specialybių.

Iš patyrimo žinome, kad vaikai noriai 
žaidžia. Ir patyręs vadovas tuojau čia pa
stebi, kas linkęs būti nauju vadovu, nes 
skautų organizacijai reikia prisiauginti jų.

Dabar norėčiau duoti susipažinti vieno 
patyrimo laipsnio programą, kad lietuviš
koji visuomenė žinotų, ko skautai mokosi 
ir ko jie siekia.

III-is, pats mažiausias patyrimo laipsnis
1. Žino ir moka paaiškint skaučių įstatus, 

įžodį, šūkį, gerąjį darbelį, saliutą ir pasvei 
kinimą. Žino geležinį skaučių įstatą.

2. Žino skaučių uniformą ir jos ženklus.
3. Bendrais bruožais žino pasaulio ir Lie 

tuvos skaučių įsikūrimą ir istoriją.
4. Žino savo draugininkę, tuntininkę ir 

vyriausiąją skautininkę.
5. Moka nupiešti ir paaiškinti skaučių 

rūtelę ir savo skilties siluetą.
6. Žino ir moka papasakoti apie savo 

draugovės vardą, kuris, dažniausia, yra is
torinės kilmės.
Religinė dalis

Skirtingom religijom yra skirtingos pro
gramos.
Tautinė dalis

7. Žino tautos ir skaučių šventes, tauti
nę ir valstybinę vėliavą ir valstybės ženk
lą (herbą).

mo organizacija laisvame pasaulyje, šios 
organizacijos užsimojimas yra duoti jauni
mui progos tobulinti savo dvasią, savo cha' 
rakterj. O mūsų lietuviškoji skautybė turi 
dar didesnį tikslą: išlaikyti gyvą lietuvišką 
dvasią, išauklėti tobulas lietuviškas asme
nybes ir tobulus tautiečius.

Lietuviškoji skautų vadija savo centrą 
įkūrė Amerikoj, nustatė veikimo gaires, 
sutvarkė savo įstatus ir gerai žino, ką ga
lima nuveikti ir pasiekti savo darbu.

Anksčiau, tik po karo, kur tik laisvame 
pasaulyje kūrėsi lietuviškieji skautų vie
netai, jie tvarkėsi taip, kaip kam geriau at 
rodė. O šiandien tarp visų skautų renka
mos trejiems metams vadijos ir visame pa
saulyje tarp skautiškųjų vienetų yra tamp 
rus ryšys.

Vadiją sudaro Taryba, Pirmija, Seserija, 
Brolija ir Garbės Teismas. Jos centras 
šiuo metu yra Chicagoje. 1 ten suplaukia 
visos žinios iš atskirų rajonų, tuntų, vieti- 
ninkijų, draugovių ir skilčių. O suminėtie
ji padaliniai gauna veikimo instrukcijas 
aplinkraščiais ir per spaudą. Iš viso šito 
bendro darbo, žinių, pageidavimų ir rapor 
tų kuriamos bendros veikimo gairės, skau 
tiškieji vadovėliai, sueigų medžiaga, kuri 
padeda vystyti gražią ir vieningą veiklą. 
Ir skautai, nepaisant tai, ar jie gyvena Eu 
ropoj, Amerikoj, Australijoj ar kitur, jau
čiasi esą vienos didelės šeimos nariai; jų 
mintys, jų interesai yra vienodi; jų ryšys 
yra glaudus ir lietuviškoji dvasia labai gy
va.

Tiek apie vadiją.
Dabar apie mūsų mažuosius narius. Ką 

jiems reiškia skautų-čių organizacija? Ko 
jie siekia ten?

Kaip jau minėjau, skautų organizacija 
yra jauna žmogaus auklėjimo ir tobulėji
mo organizacija. Mokoma su dideliu atsi
davimu siekti savo užsimotojo tikslo. Dar 
daugiau, mokoma pažinti ir pamilti savo 
tėvų žemę Lietuvą.

Nepriklausomos Lietuvos laikais ir ber
niukai ir mergaitės namuose išmokdavo 
savo kalbos, jos mokėjimą pagilindavo mo 
kykloje, išmokdavo Lietuvos istorijos ir 
geografijos, pažindavo to krašto gamtą. Ir 
toks jaunuolis-lė jau daug ką žinojo, kai 
stodavo į skautų gretas. Sueigose reikėjo 
duoti tik žaidimų, pritaikytų jo amžiui, rei 
kėjo tobulinti jo būdą ir charakterį. Vado-
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seno, vėtrų aptašyto kamieno, mūsų kuk
lios, bet įspūdingos parodos, kurią sudarė 
liaudies menas, skautiškoji literatūra ir 
gintaras. Vadovai nespėjo aiškinti, mūsų 
propagandinė literatūra ir Lietuvos žemė
lapis taip pat keliavo į platųjį pasaulį.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų meninin
kams p. Jokūbaičiui, p. K. Stepanavičiui, 
p. Ramoniui ir dievdirbiui iš Memminge- 
no, o taip pat Memmingeno audėjoms, p-lei 
P. Stanaitytei ir p. M. Raulinaitienei už 
gintarus ir mūsų vadeivei, kuri savo ribo
tą laiką aukojo mums, paruošdama parodą 
ir daugel mėnesių sąžiningai eidama sek
retorės-pareigas ir dalydamasi brolių naš
ta. Ačiū tautiečiams su geležiniais žirgais, 
kurie sugabeno visus šiuos gražius daiktus 
ir taip savo dalį pridėjo prie pasisekimo. 
Ačiū ir visiems, kurie taip nuoširdžiai mus 
sveikino raštu ir žodžiu. Su broliška padė
ka prisimename ir mūsų brangaus min. B. 
K. Balučio paramą, kuris taip nuosekliai 
stebi mūsų darbus ir visuomet moraliai ir 
materialiai remia mūsų užsimojimus ir 
darbus; Dr. St. Kuzminskui, kuris numaty
tą dieną mus aplankė, ir už finansinę pa
ramą; ponui P. Mašalaičiui už tokį vargą 
pasiekti stovyklą iš Londono ir su mumis 
pabuvoti kelias valandas ir įsitikinti ver
tingu skautišku darbu, kaip atstovas DB- 
LS Centro Valdybos, kuris suorganizavo 
ir ekskursiją. Ačiū Derbio skyriui, kuris 
suorganizavo ekskursiją, Vietininkui ps. J. 
Maslauskui už brolišką talką, p. A. Su r fa
ilui už kryžiaus padarymą, p. F. Ramoniui 
už Vytį, kuris puošė mūsų pastovyklės var 
tus, p. A. Kulikauskui už užrašą „Lietu
va“, p. A. Pranskūnui už prisiuntimą pro
pagandinės medžiagos ir skautiško rašo
mojo popieriaus, kun. V. Kamaičiui už mo
ralinę paramą ir atliktas religines 
gas.

Tikiu, kad neaplenkėme nė vieno, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
šios reprezentacijos pasisekimo, nes 
me „Ramboree's" vadovybės pripažinti ir 
gavome skydą už gražų reprezentavimą sa 
vo skautybės ir tautos.

Mes dėkojame su skautišku nuoširdumu 
ir tariame: mes budime skautiškoje sar
gyboje!

Visų reprezentantų vardu

apei

kuris 
prie 

buvo-

si. B. Zinkus

yra skautavimas ?

SUSITIKIMAS SU LADY BADEN-POWELL
(Atkelta iš 3 psl.)

mokomi. Čia pat paskaitininkas pademons 
travo keletą žaidimų, kurie lavina pasta
bumą. Bet man atrodė, kad paskaitininkas 
norėjo supažindinti vieną su kitu. Kartu 
jis pabrėžė, kad tiek berniukai, tiek mer
gaitės turėtų mėgti tuos žaidimus. Tik rei 
kia rasti vis naujų ir įdomesnių žaidimų.

Po trumpos pertraukos anglų skautų va
dovas E.W. Hayden kalbėjo apie skautavi- 
mo ateitį. Jis sakė, kad skautavimui yra 
ateitis, kol yra žmonių, pasiryžusių dirbti 
nelengvą darbą, kol yra vaikų. Tik reikia 
ištikimumo, drąsos, sugebėjimo ir užuo
jautos šiame gyvenime. Pirmasis skautavi 
mo tikslas yra pritraukti mūsų jaunuo
sius, o antrasis—prilaikyt juos ko patrauk 
liausiai suplanuotomis sueigomis.

Kitą dieną — sekmadienį, po šv. Mišių, 
vyriausioji skautė, lady Baden-Powell 
įteikė nusipelniusioms ordinus ir kitus žy
menis ir kalbėjo mums apie modernųjį 
skautavimą. Ji sakė, kad kiekvienas vado
vaująs skautas-tė" ateityje turėtų ieškoti 
būdų, kaip kiekvieną darbą ar pareigą at

ALBUMAS
Albumas, kuris įteiktas lady Baden-Po

well 1965 m. balandžio 4 d., Derbyshire 
skautininkų-kių pirmojo bendro sąskry
džio metu, buvo redaguotas G. Zinkienės, 
kuri surinko ir medžiagą ir atliko visus 
įrašus. Ji labai dėkinga seserijos ir broli
jos vadijoms už ženklelius ir spaudą ir bro 
liui ps. J. Maslauskui už tarpininkavimą 
su brolijos vadija šį albumą rengiant.

Albumo viršus — žalios odos imitacija, 
papuoštas trispalve juostele, kuri dėvima 
prie skautiškos uniformos. Albume yra 30 
puslapių.

I puslapis turi tokį įrašą (angliškai):
Lady Baden-Powell nuo Lietuvių Mer

gaičių ir Berniukų Skautų D. Britanijoje.
II puslapis: gražiame Anglijos rajoną 

puošiančiame lape įrašyta:
Ši maža dovanėlė — įrašų ir suvenyrų 

albumas — iš Lietuvių Mergaičių ir Ber
niukų veiklos skiriama Tamstai, lady Ba
den-Powell, mūsų mylimai vadei, ženklan 
mūsų pagarbos ir nuoširdžios padėkos dėl 
to Tamstos ir skautybės Kūrėjo atsidavi
mo ir darbo, kurį esate paskyrę skautybei 
ir vadovaudami jai.

s. Gilma Zinkienė, Lietuvių Skaučių Va
dovė D. Britanijoje.

Derby, 1965 m. balandžio 4 d.
III puslapis: Lietuvos žemėlapis, kuris 

buvo išdalintas Anglijos rajono skautams- 
ėms jubiliejinės stovyklos metu.

IV puslapis: puslapis iš „White Badge“, 
kuriame buvo nuotrauka lady ir lord Ba
den-Powell, kai jie lankėsi laisvoje Lietu
voje 1933 metais.

V puslapis: jubiliejinių metų ženklas, 
stovyklinis ženklas ir markutė.

VI puslapis: naujieji LSS uniforminiai 
sesių ir brolių ženklai.

VII puslapis: Brolių skyrelis. „Lithua
nian Scouting“ brošiūrėlė. Toliau skautiški 
brolijos ženkleliai, užsegti ant medžiagos, 
keičiant geltoną, žalią ir raudoną spalvas.

Sesių skyrelis. Brošiūrėlė „A visit with 
Lithuanian Girl Guides“. Po to visi skau
čių ženkleliai, susegti ant medžiagos. To
liau vėl bendras skyrelis su jaunesniųjų 
skaučių ženklais ir lituanistiniai specialy
bių ženklai ir eiliniai specialybių ženklai.

Skautiškoji literatūra. Pirmiausia jubi
liejinių metų kalendorius. Toliau Skautų 
Aidas, Mūsų Vytis, Budėkime, Pėdsekis, 
Gabija ir Krivūlė. Toliau įdėtas lapas su 
LSS garbės ženklais.

EUROPOS LIETUVIS

8. Turi pagrindinių žinių iš Lietuvos is
torijos, geografijos ir gamtos.

9. Pažįsta lietuvių tautinius raštus ir mo 
ka juos pritaikyti savo rankdarbiams.

10. Žino ir moka papasakoti, kokia turi 
būti lietuvaitė.

11. Moka bent tris lietuviškas dainas.
12. Moka sutvarkyti butą ir padengti 

stalą.
Pirmoji pagalba

13. Moka aptvarstyti mažą žaizdelę ir su 
laikyti kraujo plūdimą iš nosies.

14. Žino pagrindinę odos, akių, dantų, 
kvėpavimo, kambario ir kitą higieną.

15. Žino savo apylinkės artimiausią gy
dytoją ir vaistinę. Žino savo draugovės 
būklo. draugininkės, tuntininkės ir kitus 
reikalingus adresus. Moka telefonu išsi
kviesti ugniagesius ir policiją.
Skautiškoji dalis

16. Žino skaučių sutartus švilpesius ir 
kelionės ženklus.

17. Kimo žaidime atsimena bent 15 daik
tų.

18. Moka rišti mazgus.

SPECIALYBĖS PAVYZDYS
Juostų audėja

1. Turi surinkti įvairaus pločio raštų rin 
kinį (bent 30).

2. Turi išausti 4 juostas.
3. Pati per egzaminus sukuria juostos 

raštą.

likti vis geriau, tobuliau, patraukliau ir 
sumaniau. Svarbu, ji sakė, prisitaikyti prie 
šių dienų reikalavimų ir skautybę pada
ryti patrauklia ne tik savo kilniomis idėjo
mis, bet ir mokėjimu tas idėjas perduoti 
jaunimui tinkama forma.

Ta proga lady Baden-Powell įteikėme 
mūsų vadeivės parengtą albumą, kurį ji 
sakėsi perduosianti pasauliniam skautų bū 
riui, o ten padės jį į muziejų (apie albumą 
rašoma atskirai).

Po pietų londoniškis vilkiukų vadovas 
R. Griffin parodė, kaip vaidinimus galima 
panaudoti sueigose ir pasirodymuose. Rei
kia atsiminti, kad visi vaikai mėgsta to
kius vaidinimus ir mėgsta vaidinti. Vaidi
nimais galima net išsiaiškinti įstatus, man 
dagumą, sumanumą bei pasitikėjimą sa
vimi.

Pasibaigė įdomus savaitgalis. Čia turė
jom progos sutikti šio krašto skautus ir 
skautes ir sužinoti truputį apie jų darbus 
ir rūpesčius. Pasirodo, kad ir jie turi tokių 
pat problemų, kaip ir mes.

vy.sk.vyr.sl. G. Valterytė

Kiekvienas žurnalas ir į albumą įdėtasis 
daiktelis turi lietuvišką ir anglišką ranka 
rašytą paaiškinimą.

Foto. Paskutinioje dalyje yra nuotrau
kos, kuriose gal daugiausia atsispindi Ang
lijos rajono skautų-čių tarptautinė veikla. 
Pati pirmoji nuotrauka — mūsų tradicinės 
stovyklos stalas Sodyboje, Headley Parke. 
Kitoj nuotraukoj matyti lordo Baden-Po
well sūnus, kai jis lankėsi stovykloj, kuri 
buvo tada Sodyboj. Toliau „Šiluvos“ drau
govės skaučių susitikimas su lady Baden- 
Powell dukraite, mūsų skautų būrelis, ku
ris dalyvavo Sutton Cold Field ir Graiki
jos jamborėse, mūsų sesės, kurios dalyva
vo pasaulinėj skaučių stovykloj Windsor 
Parke 1957 metais, įteikiami lietuvių skau 
tų ordinai anglų skautininkams Hodgkinso 
nui ir Boothui, įteikiami baigimo Gillwel- 
lio kursų pažymėjimai mūsų skautinin
kams J. Maslauskui ir B. Zinkui ir iš tarp
tautinio biuro žymesnieji anglų skautinin- 
kai-kės mūsų stovyklose. Tarp šių foto yra 
ir mums daugiausia žinomas Derbyshiro 
County Commissioner Mr. Clive Bemrose. 
Jis buvo ir Lietuvoj su lady ir lordu Baden 
-Powell 1933 metais. Ir paskutinioje nuo
traukoje matome lietuvius skautus, įtei
kiančius Augustino albumą „Lithuania“ 
min. George Brown, M.P., dabartiniam D. 
Britanijos min. pirm, pavaduotojui.

Šitas albumas įrodo mūsų skautišką verž 
lumą bei aukštą skautišką lygį išeivijoje. 
Lietuviai skautai išeivijoje ir toliau pasiry 
žę dirbti taip, kad gautų pilnas nario tei
ses didžiojoj skautų šeimoj.

s. G. Zinkienė

LADY BADEN-POWELL ATSIUNTĖ ŠĮ 
PADĖKOS LAIŠKĄ:

Mano brangieji Vadovai,
Noriu visiems jums padėkoti už įrašų ir 

suvenyrų albumą, kurį anądien įteikėte 
man ir kuris grąžino prisiminimus anų se
niai jau praeitin nuėjusių dienų iš mūsų 
kelionės ir kuriame tiek daug gražių pa
veikslų pasidžiaugti.

Kaip jau esu sakiusi, albumas bus per
duotas saugoti Pasauliniam Biurui, kur vi
sų kraštų skautai galės pasižiūrėti, ir dė
koju jums visiems, kad maloniai prisimi
nėte, ir už tą dovaną.

Geriausi linkėjimai jūsų visai veiklai ir 
nuoširdi padėka už puikią dovaną.

Nuoširdžiai jūsų Olave Baden-Powell

4. Moka sudaryti iš dviejų siaurų platų 
raštą.

5. Žino juostos panaudojimą, pritaikymą 
ir istoriją.

6. Išmoko dvi skautes Užmesti ir išausti 
juostas.

7. Išaudžia skilties skalpą.
Pažvelgus į pateiktosios programos punk 

tus, norėčiau iškelti klausimą, kaip vado
vė visa tai turi išmokyti, kai prieš ją stovi 
graži, jautri lietuvių tėvų dukrelė — tau
tos jaunutis pumpurėlis, o pakalbinus gau 
ni atsakymą: „I do not understand“. Vadi
nas, dabartinis skautavimas turi atlikti ir 
tėvų, ir šeštadieninės mokyklos pareigas 
ir, pirmiausia, išmokyti lietuviškai kalbėti. 
Ir tik po to galima dirbti su skautiškąja 
programa.

Mes žinome, kad trunka treji ilgi metai, 
kol vaikas išmoksta kalbos, ir kiti treji me 
tai, kol vaikas išmoksta kiek geriau lietu
viškai rašyti. Tat skautavimo programą 
pilna ta žodžio prasme galime pradėti tik 
maždaug nuo 14 metų amžiaus (turint ome
ny, kad vaikas pradeda skautauti eidamas 
8 m.). O šiandieninė 14 metų mergaitė jau 
laikoma subrendusia. Jos jau laiko save 
panelėm, ir jų interesai jau krypsta kita 
linkme... ir mes nespėjame įskiepyti tikro
jo skautavimo ir idealizmo dvasios. Ir tai 
tik dėl to, kad kūdikis nemokomas savo 
gimtosios lietuvių kalbos nei namuose, nei 
šeštadieninėse mokyklose. Kaip tokiais at
vejais vaikui gali būti brangi Lietuva, jos 
praeitis, jos kultūra, jos sentimentai?..

Turiu pabrėžti, kad jaunimas save, sa
vo tėvus ir visą aplinką kritikuoja labai 
aštriai, teisingai ir atvirai.

Prieš kiek laiko, kai tikėjausi surasti 
skautėms naujų vadovių, štai ką patyriau:

— Sese, — sakė jos, — kaip mes galim 
atsistoti prieš šitas mažytes, kalbėti joms 
apie Lietuvą, apie tautos meilę, mokyti lie
tuviškai kalbėti, kai mes pačios tinkamai

SĄMOKSLAS
Netaip jau labai seniai kažkur ten Drum 

Hill kalnelyje stovyklavo skautai. Ne tik 
vien skautai ten buvo: stovyklavo ir kape
lionas, kuris kasdien brevijorių kalbėjo, sė 
do prie stalo kartu pavalgyti, ėjo vakarais 
į laužą dainų padainuoti ir skautiškų pokš
tų pasižiūrėti, na, ir stebėjo, kad per daug 
negriešytų. Ten buvo ir redaktorius, kuris 
visus- šnipinėjo, landžiojo, kur jam reikia 
ir kur nereikia, ir vis rašė į „Taukuotą 
Puodą“. O tas jo „Puodas, tas puodas, kaip 
žiūri — vis juodas..." Ten atvyko ir ketver 
tas jaunų gražių raganų. Lyg ir tyčiomis 
ar atsitiktinai jos visos keturios susimetė į 
vieną palapinę. Tiesą pasakius, jos dar ne
buvo tikros ir prityrusios raganos, o tik 
raganaitės. Mat, jos dar nebuvo išėjusios 
visų šiais laikais žinomų raganiškų moks
lų: jos dar nemokėjo savo mylimojo gražiu 
katinėliu paversti, nemokėjo skraidyti 
aukštai padangėse, pasivertusios karve
liais ar kitais nekaltais paukšteliais, jos 
dar nemokėjo ir ant šluotos joti, kaip pri
tiktų tikroms ir prityrusioms raganoms, 
jos dar neturėjo ir kitų piktų raganiškų 
užmačių, kokių dažnai turi tikros ir prity
rusios raganos. Tai buvo keturios simpatiš 
kos ir malonios raganaitės, visada links
mos, visada besišypsančios...

Tačiau kartą ir joms puolė į galvą raga
niška mintis. Gal būt, tai ne jų ir kaltė. 
Greičiau kaltas redaktorius, kuris išsisky
rė iš visų kitų brolių stovyklautojų. Mat, 
visi kiti stovyklautojai nešiojo trumpas kel 
nes, o jis visada ilgom. Negražiai jis ten at 
rodė. Tai lyg kerša avis gražioje avių kai
menėje.

Ir vieną kartą raganaitės, sulindusios į 
savo palapinę, ir šiaip galvojo ir taip gal
vojo. Netiko joms tos ilgos redaktoriaus 
kelnės. Taip, ir kapelionas nešiojo ilgas kel 
nes. Bet tam jis ir kapelionas. Negi jis ro
dys savo blauzdeles! Dar į pagundą katrą 
stovyklautoją įves. O kas tada bus?

Ir pagaliau, po ilgų svarstymų ir dūmo
jimų, jos nusprendė nukirpti redaktoriaus 
kelnes ir jų galus iškilmingai sudeginti ant 
laužo ateinantį sekmadieno vakarą. Spren 
dimas buvo trumpas ir aiškus: tegul ir re
daktorius vaikščioja su trumpom kelnėm, 
kaip ir visi kiti broliai.

Bet dabar iškilo kita problema: kuri ra- 
ganaitė bus drąsiausia ir eis redaktoriaus 
kelnių kirpti. Kitaip tariant, kuri eis pariš 
ti katinui skambutį po kaklu.

Visos atsikalbinėjo ir ieškojo pasiteisini
mo priežasčių. Vida sakėsi bijanti vakarais 
viena eiti per mišką ir labai norinti miego. 
Lida sakėsi turinti pasimatymą su angliu
ku ir lygiai 12 vai. turinti ten būti, nes, pa
gal raganų papročius, į pasimatymą nega
lima vėlintis. Ira sakėsi labai pikta ant 
brolio Rimanto ir eisianti jo barzdos peš
ti, tik visa nelaimė, kad tikrai nežinanti, 
kurioje palapinėje jis miegąs.

— Jeigu taip, tai taip, — pasakė Nida,— 
jei einame, tai einame visos kartu. Bus 
drąsiau eiti per mišką, ir nieko nebijosime 
ten vidunaktį sutikti.

Pagaliau susitarė ir tylutėliai tylutėliai 
išslinko iš palapinės. Svarbiausia —bijojo, 
kad sesė viršininkė nepabustų ir nepa
klaustų, kur taip vėlai naktį eina. O jai 
nepasiteisinsi taip lengvai. Ji vis tiek gal
vos, kad einam į pasimatymą arba kavos 
gerti į angliukų palapinę. O jei, neduok 
Dieve, sužinotų apie mūsų sąmokslą, gyvas 
ant laužo bet kurį vakarą sudegintų arba

nemokame, nes tėvai mūsų nemokė ir lei
do kalbėti taip, kaip mums tada patiko. O 
čia stovi mūsų jaunimas — tautos žiedai 
ir viltis, draskomi gyvenimo realybės, per 
silnos valios ir neturį pasitikėjimo savimi.

Baigdama šias eilutes, dar kartą nore- 
čiau pabrėžti, kad skautų organizacija yra 
viso pasaulio lietuvių jaunimo organizaci
ja, o ne atskirų kolonijų, ši organizacija 
yra jaunimo auklėjimo ir tobulinimo or
ganizacija. Skautavimas yra glaudus ben
dradarbiavimas tarp tėvų, mokyklos ir or
ganizacijos. Skautai augina tautai naujus 
vadus-es, skiepija norą dirbti ir aukotis 
idealui. Ir dėl to, mano manymu, skautų or 
ganizacija kaip tik ir yra mūsų jaunimui 
tinkamas langas į platųjį pasaulį, nes ji 
yra ir tautinė ir tarptautinė. Pagaliau, jei 
ši organizacija nebūtų tokia prasminga ir 
nestovėtų ant tokių tvirtų pamatų, ar vals
tybių galvos, karaliai, ministerial duotų 
šiai organizacijai savo vardą ir paramą?!

Taigi, kol dar ne per vėlu, tėvai, moky
kime gimtosios kalbos savo jaunimą, stei-
kime šeštadienines mokyklas ir išlaikyki
me jas, o negriaukime dėl kokių nepritek
lių. Neleiskime mūsų lietuviškam jauni
mui nutausti, nes kalba yra tautinio išsi
laikymo pagrindas. Siųskite savo vaikus į 
skautų eiles, o vargo žiedas bus tik džiaugs 
mas.

Šia proga norėčiau prašyti tėvelius pri
žiūrėti savo dukreles skautes namuose, 
kad jos atliktų vadovės duotąjį uždavinį. 
Palengvinkime tų kelių žiburiuojančių va
dovių darbą, kad jos mažiau laiko sugaiš
tų, o energiją panaudotų skautiškiems dar
bams ir žaidimams.

Taip, skautavimas siekia ne tobulo ak
toriaus, bet tobulo žmogaus ir mūsų atžvil 
giu — taurios lietuvaitės.

s. Gilma Zinkienė
Vadeivė

šaltu vandeniu apipiltų. O tada tai jau 
juoktųsi brolis Rimantas ir visi vilkai.

Raganos išėjo laimingai ir pasiekė pu
siaukelę. Sustojo pailsėti ir atsikvėptų Ra 
mu aplinkui, kaip ir tame Anykščių šilely
je:

Vidunaktį ten buvo taip tyku, kad toli gir
dėti. 

Kaip redaktorius knarkia,
Kaip kapelionas už tai jį bara,
Kartais iš kambario ir lauk varo.
Girdėti, kaip daktaro auga barzda,
Kaip Vidas sapnuoja ir Lidija šaukia,
Kaip zuikutis per beržyną striuoksi,
Kaip berželiai šlama,
Kaip ugnelė gęsta kuko židiny...

Ramu. Ir raganos, pailsėjusios ir atsikvė 
pusios, pamažėli patraukė į redaktoriaus 
rezidencijos pusę. O jis vis tiek knarkia iš
sižiojęs, užsimerkęs ir visai nejaučia savo 
kelnių nelaimės.

Pagaliau, be jokių nuotykių, raganos pa
siekė redaktoriaus butą, atsargiai prasivė
rė duris ir žiūri, kur yra tos ilgos redakto
riaus kelnes.

Bet staiga lyg perkūnas trenkė: redak
torius užsičiaupė ir nustojo knarkt. Išsi
gando raganos, ir jų nervai neišlaikė. Jos 
spruko lauk pro duris ir pasileido savo pa
lapinės link. Jos nėjo dabar, o tekinos bėgo, 
kaip tos avys, pasakų zuikučio išgąsdin
tos. Bėgo per krūmus ir šlapius paparty
nus. Pailso ir sušlapo, kaip sesė Kunigun
da iš vandens ištraukta.

Sugrįžusios greit nusirengė ir sugulė, bet 
užmigti negalėjo. Tylutėliai apšnekėjo sa
vo nepasisekimus ir nesėkmę.

O kas atsitiko su redaktorium? Jis užsi
čiaupė, nustojo knarkti, apsivertė ant kito 
šono ir ramutėliai sau miegojo. Jis nenu
jautė ir nesapnavo, kokį sąmokslą raganos 
rengė prieš jo ilgas kelnes. Jis būtų ir ne
žinojęs apie tai, jei rytą atsikėlęs nebūtų 
radęs mažų batukų prie durų išmindžiotus 
pėdsakus ir plačią brydę per papartynus į 
raganų palapinės pusę.

Vyt. Vyt. K

NAUJAI GAUTA:
< '

Ilgo grojimo plokštelė „O RAMUNĖLE, 
PASAKYK. Kaina su persiuntimu 2.13.0.

J. Girnius — „Žmogus be Dievo“ 1.19.6.
A. Maceina — „Niekšybės Paslaptis“ 

1.9.4.
S. Yla — „Moderni Mergaitė“ 0.18.6.
Dr. Tumėnienė — „Mano Atsiminimai“ 

0.22.0.
S. Yla — „Dievas Sutemose“, 1.2.0.
J. Daudzvardis — „Popular Lithuanian 

Recipes“, 0.14.8.
L. Tolstoj — „Anna Karenina“, 2-juose 

tom., 2.17.0.
A. Vienuolis — „Viešnia iš Šiaurės“, ■

2 tom., 1.10.0.
R. Spalis — „Alma Mater“, 1.16.8.
Žemėlapiai, maldaknygės, vaikų knygos, 

gintaras, periodika.
Rašyti: „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

Kew, Surrey.
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N epr iklausomy bės
(42)

Realiai susidariusią Lietuvos politinę 
būklę vertinant, tebuvo galima tik viena 
išvada: raudonosios armijos įguloms įžen
gus į Lietuvą, jos likimas buvo nulemtas, 

j Sovietų Sąjungos užgrobimas Lietuvos bu 
vo neišvengiamas, ir prie to savo nelemto 
žygio ji skubiai ruošės. Lietuvos vyriausy
bei, saugumo sumetimais, nesikeliant į Vil
nių, raudonosios armijos įgulos, buvusios 
Naujojoj Vilnioj, gegužės 18 d. pradėjo kel 
tis į Gaižiūnų poligoną, netoli Kauno. So
vietų Sąjungos vyriausybė pradėjo kaltin
ti Lietuvos vyriausybę nebūtais dalykais, 
esą, Lietuvos policija grobianti raudonar
miečius. Toks Sovietų Sąjungos vyriausy- 

/ bės elgesys Lietuvai kėlė nerimo.
Neteisingiems priekaištams atremti ir 

blogėjančių santykių priežastims išsiaiš
kinti ir joms pašalinti Lietuvos vyriausybė 
gegužės 30 d. nutarė į Maskvą pasiųsti už
sienio reikalų ministrą J. Urbšį. Apie tai 
buvo painformuotas Sovietų Sąjungos at-

ALEKSANDRAS MERKELIS

nebuvo matyti, kad Lietuvos reikalai taip 
smarkiai būtų pašliję blogojon pusėn.

Birželio 10 d. skubiai prezidentūroje bu
vo sušauktas vyriausybės posėdis. Visi jo 
dalyviai buvo vieningos nuomonės, kad už
sienio reikalų ministras J. Urbšys turįs 
vykti į Maskvą, kad ministras pirmininkas 
A. Merkys galėtų grįžti į Kauną. Svars
tant respublikos prezidento laiško Kalini
nui klausimą, pats prezidentas abejojo, ar 
verta jis rašyti. Jei Sovietų Sąjunga yra 
pasiryžusi prieš Lietuvos vyriausybę ir jos 
nepriklausomybę panaudoti smurtą, tai jo 
laiškas nieko nepadėsiąs. Tačiau užsienio 
reikalų ministras J. Urbšys, o ypač minisf 
ro pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas 
įrodinėjo, kad jis galįs būti naudingas. Jei 
Sovietų Sąjungos vyriausybė abejojanti 
ministro pirmininko teigimais, tai respub-

sutemos
likos prezidento laiškas galįs tas abejones 
išblaškyti ir įtikinti, kad Lietuvos vyriau
sybė savo įsipareigojimų Sovietų Sąjungai 
sąžiningai laikosi. Jeigu respublikos prezi
dento laiškas ir nieko nepadėtų, tai jis ir 
nepakenktų. Tad respublikos prezidentas 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkui ir parašė šį laiš
ką:
Pone Aukščiausios SSSR Tarybos 
Prezidiumo Pirmininke,

Gavau patirti, kad savo pasikalbėjime 
su Lietuvos respublikos ministru pirminin 
ku p. Merkiu, dabar viešinčiu Maskvoje, 
Sovietų Sąjungos Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas ir užsienio reikalų liau
dies komisaras p. Molotovas pareiškė kai 
kurių abejonių dėl Lietuvos respublikos 
viešų ir neviešų įsipareigojimų kai kurių 
valstybių atžvilgiu, galinčiu būti nesude
rinamu su Lietuvos politika, kurią ji veda 
su SSSR.

Norėdamas išblaškyti visus galimus abe-

jojimus dėl Lietuvos respublikos vedamos 
politikos SSSR atžvilgiu, skubinuosi Tams
tai patikrinti, kad jokiems abejojimams 
Lietuvos respublikos santykiuose su Sovie
tų Sąjunga negali būti vietos, nes tie san
tykiai yra aiškūs, nustatyti sutartimis, pra 
dedant 1920 m. liepos 12 dienos sutartimi, 
1926 metų rugsėjo 28 dienos nepuolimo su
tartimi ir jau ilgų metų išbandytomis loja
lumo bei draugingumo tradicijomis.

Tikrai, nuo pat 1920 metų liepos 12 die
nos sutarties iki 1939 metų spalio 10 d. su
tarties, kuria Lietuvai buvo grąžinta jos 
amžinoji sostinė Vilnius, Lietuva kiekvie
na proga bendradarbiavo su SSSR tarptau
tinėje taikos, saugumo ir sutarčių gerbimo 
politikoje. 1939 metų spalio 10 d. sutartis 
ypatingai išryškino ir fiksavo senu drau
gingumu ir pasitikėjimu paremtus santy
kius tarp abiejų valstybių. Lietuvos res
publikos vyriausybė ir aš pats visuomet dė 
jome, dedame ir dėsime pastangų, kad ši 
sutartis būtų ko lojaliausiai vykdoma.

Todėl šia proga turiu garbės dar kartą 
patikrinti SSSR vyriausybę Tamstos asine 
nyje, kad Lietuvos respublikos vyriausybė 
ir aš pats apie jokias viešas sutartis ar 
slaptus įsipareigojimus bent kuriai kitai

valstybei visai negalvojame, nes tai galėtų 
būti nesuderinama su esamomis sutartimis 
ir tikro draugingumo ilgametėmis tradici
jomis tarp mūsų kraštų.

Tvirtai tikėdamas SSSR išbandytu drau
gingumu Lietuvai, ir ateityje galiu iš savo 
pusės visos Lietuvos vardu patikrinti, kad 
už tą draugingumą Lietuva Sovietų Sąjun
gai mokės atsilyginti.

Reiškiu Tamstai, Pone Pirmininke, savo 
giliausią pagarbą.

A. Smetona
Lietuvos Respublikos Prezidentas

(Bus daugiau)

„Lietuva“ Pabaltijo kraštuose
Vyt. Jurkštas „Tiesoje“ rašo, kad iš ke

lionių po Pabaltijo kraštus grįžo nusipel
niusio ansamblio „Lietuva“ kolektyvas. Šis 
ansamblis šiais metais jau šeštą kartą bu
vo išvykęs svetur koncertuoti.

Šįkart koncertai įvyko Talsyje, Rygoje, 
Viru ir Taline. Ypač išskirtinis koncertas 
įvykęs Rygoje — čia buvęs pasiektas savo
tiškas rekordas: plojimais ansamblis bu
vęs priverstas kartoti net 12 programos nu 
merių.

ši
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stovas Lietuvai Pozdniakovas. Birželio 4 d. 
Lietuvos atstovas Maskvoje dr. L. Natkus 
telegrama pranešė, kad Molotovas norįs 
kalbėti ne su užsienio reikalų ministru, bet 
su pačiu ministru pirmininku A. Merkiu. 
Iš to buvo galima spręsti, kad Molotovas 
savo pokalbiuose su Merkiu tarsis svar
biais Lietuvai klausimais. Birželio 6 d. A. 
Merkys išvyko į Maskvą. Pirmajame savo 
pokalbyje su Molotovu, A. Merkiui pradė
jus dėstyti Lietuvai daromų kaltinimų ne
teisingumą, šis jį pertraukė ir pats pradėjo 
kelti visą eilę naujų Lietuvai kaltinimų. 
A. Merkiui pradėjus juos neigti, Moloto
vas užpyko. Lietuvos vyriausybei kaltini
mai buvo tęsiami ir antrajame Molotovo 
pokalbyje su Merkiu.

A. Merkys, iš Lietuvos gynėjo tapęs kal
tinamuoju, kreipės į savo vyriausybę. Jis 
prašė, kad respublikos prezidentas ko sku 
blausiai parašytų Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo pirmininkui 
M. I. Kalininui asmeninį laišką, pareikšda
mas Lietuvos vyriausybės lojalumą Sovie
tų Sąjungai. Tą laišką tegu atvežąs užsie- 

,nio reikalų ministras J. Urbšys, kuris pa
dėsiąs atremti kai kuriuos Molotovo Lietu 
vos vyriausybei kaltinimus. A. Merkio pa
galbos šauksmas Lietuvos vyriausybę nu
stebino, nes iš dr. L. Natkaus pranešimų

VOKIETIJA 1965 METAIS
VAKARŲ VOKIETIJOS UŽSIENIS

Ultranacionalistinių tendencijų tvirtovė 
Vakarų Vokietijoje šiandieną, be abejo, 
yra Bavarija. Gal būt, tai nėra atsitiktinu
mas, nes ir Hitleris politinę karjerą savo 
laiku pradėjo Muenchene. Mažiausiai su
pramoninta Vokietijos dalis, Bavarija yra 
konservatyvi, katalikiška, atžagareiviška, 
su ryškiomis separatizmo tendencijomis. 
Dažnas hamburgietis arba stuttgartietis 
be jokios ironijos Bavariją vadina užsie
niu. Konservatyvus Bavarijos episkopatas 
viešajame gyvenime vaidina viduramžiš
kai didelį vaidmenį, o provincijos klebonai 
dažnai turi absoliutinę įtaką. Ir etniniai ba 
varai yra artimesni kaimyniniams aust
rams, o ne šiaurės bei vakarų vokiečiams, 
su kuriais jie yra siifederuoti vienoje res
publikoje. Bavariškasis separatizmas pasi
reiškė kuriant ir krikščioniškuosius demo
kratus. Katalikiškieji bavarai nepanorėjo 
dėtis su „protestantiška“ ir „prūsiška" 
CDU: klerikališki ir katalikiški bavarų 
krikščionys demokratai pasivadino Christ-

lich-Soziale Union arba CSU, kurių lyde
riu yra notoriškasis Franz Josef Straussas. 
Tai yra labai didelių gabumų žmogus ir jo
kių skrupulų nepažįstantis politikas. Mėsi
ninko sūnus Straussas šalia (kiti sako: 
per) politinės karjeros sugebėjo tapti kele
riopu milijonieriumi. Būdamas krašto ap
saugos ministru, Straussas nepatogius, jį 
kritikavusius žurnalistus be jokio pagrin
do ir be jokių įrodymų apkaltino valstybės 
išdavimu ir siekė sulikviduoti metodais, 
kuriais savo nuostabą išreiškė netgi falan- 
gistinės Ispanijos užsienio reikalų minist
ras. Nelegalūs Strausso veiksmai ir melavi 
mas parlamentui privedė prie vyriausybės 
krizės ir jo pašalinimo iš kabineto.

Straussas buvo politiškai ir morališkai 
taip susikompromitavęs, kad balsuotojų 
(ne bavarų, žinoma) nuraminimui libera
lai ir socialdemokratai prieš rinkimus vie
šai deklaravo, kad jų partijos neįeis į jo
kią koalicinę vyriausybę, kurioje ministru 
būtų ir Straussas. Pastaruosiuose rinki-

tus. Krikščionių demokratų balsų prieaug 
lis tesiekė 2,3 proc. Reikšminga, kad, de- 
moskopinių tyrinėtojų ir politinių stebėto
jų nuomone, socialdemokratų balsų prie
auglį daugiausia sudarė jauni, pirmą kartą 
rinkimuose dalyvaujantieji, o krikščionys 
demokratai daugiausia pelnė iš buvusiųjų 
liberalų balsuotojų.

Esmėje socialdemokratai rinkimus, aiš
ku, pralaimėjo. CDU, surinkusi 47,6 proc. 
visų balsų, išėjo stipriausioji partija. Nega 
vo SPD nė pilnų 40 proc. balsų, ką ji laikė 
minimaliniu rinkiminiu tikslu. Parlamen
tarinėje demokratijoje nėra sveikas reiš
kinys, kada viena partija, be pertraukos 
kraštą valdžiusi šešiolika metų, rinkimus 
laimi ir parlamentarinę daugumą gauna 
dar sekantiems ketveriems metams. „It‘s 
time for a change", tokiais atvejais sako 
amerikiečiai, nes asmenybės valdžioje pa
vargsta, partijų elanas ir energija 
mia.

Teoretiškai socialdemokratų nesėkmę ga 
Įima būtų paaiškinti Vakarų Vokietijos po 
litinės struktūros nenusistovėjimu. Anglo
saksiškojo tipo dvipartinė sistema dar nė
ra pilnai įsipilietinusi. Krikščionys demo
kratai iš atskirų interesų grupių konglome 
rato vis dar nėra pilnai išvystę savo nuosa 
vų politinių tradicijų, o socialdemokratai 
tų tradicijų gal turi ir per daug.

Socialdemokratai šiandieną, be abejo, 
yra „švariausia“ partija. Ji yra perdėm de
mokratiška. Nei buvusių nacių, nei ultrana 
cionalistinių tendencijų partijoje nejaučia 
ma. Komunistinių simpatijų SPD eilėse 
niekados nebuvo. Po pirmojo karo, kaize-

tija. 1933 metais socialdemokratai buvo 
vienintelė partija, parlamente balsavusi 
prieš Hitlerį. Po paskutinio karo, sovie
tams savo zonoje surežisavus socialdemo
kratų ir komunistų „susivienijimą“, SPD 
griežai tam pasipriešino. Daugelis dabarti
nių socialdemokratų vadų yra sėdėję nacių 
bei komunistų kalėjimuose, koncentracijos 
stovyklose arba buvo išemigravę.

Partijos „švarumas“ tačiau jai rinkimuo 
se kaip tik kainuoja nemažai balsų. Vokie
čių balsuotojų politinė sąžinė vis dėlto nė
ra rami, ir todėl ji „švarios“ SPD akivaiz
doje nesijaučia labai Taukiai. Čia nebūti
nai kalbama apie neonacius arba slaptai 
bei pusiau slaptai hitlerizmą tebegarbinan 
čius elementus. Juk daugumas dabartinių 
balsuotojų nacių laikais nešiojo vienokias 
arba kitokias uniformas, šūkavo „Heil Hit
ler“ ir vokiečių okupuotuose rytų Europos 

į „men
kavertes“ rases, kaip slavus arba pabaltie- 
čius, taigi ir į lietuvius. „Polak“ vokiečių 
liaudyje vis dar tebėra keiksmažodis!

Dabartiniai socialdemokratų vadai sėdė
jo tose pačiose koncentracijos stovyklose, 
kuriose naciai išžudė milijonus žydų. O ši
tą faktą balsuotojų dauguma taip pat la
bai mielai norėtų kuo greičiau pamiršti. 
Tačiau nepasimiršta! Sąžinė, gal būt, ir 
apmigtų, bet anie „tūkstantmečio reicho“ 
laikai kaip slogutis įvairiais pavidalais te
begrįžta. Nacinę tautos praeitį nuolatos 
primena laikraščių antraštės, primena ir 
prokurorai, kurie buvusiems Hitlerio žmog 
žudžiams vis dar kelia naujas bylas.

R. E. Maziliauskas

išsise- kraštuose labai iš aukšto žiūrėjo
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1 KALĖDINIAI SIUNTINIAI !
= Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu-
| voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams! g Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus
| šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei- z 
g narna ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie:
| Kalėdinis P(rabanginis) I
| Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot. = 
f eilutei vilnonė angį, medžiaga 3į jardo; nepermatoma nailono medž.
į suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1 
= sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas
= ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. sko-
| tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU! į
| Kalėdinis S (taigmeninis) II g
f Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 jardai; la-
f bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono
f kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš- 
| kiniai ir šokolado dėžė 2 sv. — TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU 
| IR MUITU!g Kalėdinis D(ovaninis) III
H Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3į jardo; medžiaga šiltai, 
f gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei 
š — 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK 
g UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU! g
H Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun-
5 tinius V-3, lOį jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd. =
i keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0;
f P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 3į jrd. vilnonės medž.
Š išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški-
f niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3į jrd. kostiumui už £25.0.0;
ii ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už £10.0.0.
| Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri- |
| mus, tabaką. (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune 7 
f ir Vilniuje esančių kooperatyvų.
| Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik
g naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad- 
| resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už
| Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus
g Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
| atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti- 
| nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. -į
| Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų: g

| BALTIC STORES LTD. I
g (Z. JURAS) -

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Telef. SHO 8734 g

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan- | 
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas ! g 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, = 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, | 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. =
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont. |
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muose Straussas ir jo vadovaujama CSU 
Bavarijoje laimėjo absoliučią daugumą.

Federalinėje plotmėje CSU yra laikoma 
CDU padaliniu, tačiau krikščionys demo
kratai nuo Strausso atsiriboti negali, nes 
jis paprasčiausiai kontroliuoja žymų atsto
vų skaičių. Straussas yra tobulai įsisavinęs 
„Tamany Hali“ tipo amerikietiško politi
nio boso techniką, įmantriai naudoja teuto 
nišką aroganciją ir vulgarią demagogiją. 
Jam pavaldus yra ir dabartinis vidaus rei
kalų ministras Hoechleris, kuris, paaiškė
jus, kad politinės policijos pareigūnai lau 
žo konstituciją, parlamentui ramiausiai pa 
aiškino, kad jo policininkai neturi laiko 
skaityti konstitucijos. Strausso vadovau
jamos partijos užsienio reikalų žinovu yra 
laikomas baronas Gutenbergas, kurį sidzi- 
kauskinis PETas kažkodėl rado reikalo pa 
gerbti ir apdovanoti medaliu.

Mažiausioji Vakarų Vokietijos parlamen 
tarinė partija yra liberalai (FDP), pasta
ruosiuose rinkimuose surinkusi 9,5 proc. 
visų paduotų balsų. Liberalai yra rimtai su 
sirūpinę savo politine ateitimi, nes rinki
minė sistema ir pati politinio gyvenimo 
realybė aiškiai veda prie anglosaksiškojo 
tipo dviejų partijų parlamentarizmo. Libe
ralų atstovų skaičius su kiekvienais rinki
mais mažėja: prieš ketveris metus libera
lai dar surinko 12,8 proc. balsų, o dabar 
išrinktame parlamente jau turės 18 atsto
vų mažiau. Vakarinėje Vokietijoje libera
lai remiasi šimtametine tradicija su nuosai 
kiu nacionalizmu, pilietinių laisvių gerbi
mu ir išryškėjusiu antiklerikaliniu profi
liu.

Parlamentarinėje kasdienybėje libera
lai paradoksiškai savyje sugeba suvienyti 
politinį oportunizmą su politinės moralės 
gynėjų vaidmeniu. Balsus medžiodamas ir 
buvusiems kareiviams pataikaudamas, li
beralų lyderis Mende Vakarų Vokietijoje 
pirmasis pradėjo viešai nešioti savo kare 
gautąjį riterio kryžių; Mendės aiškinimu, 
tas faktas jam rinkimuose laimėjęs bent 
pusę milijono balsų. Iš kitos pusės, vien 
tik liberalų dėka visiškai susikompromita
vęs Straussas buvo pašalintas iš vyriausy
bės.

Liberalų įtaka Bonnoje yra kur kas di
desnė, nei jų atstovų skaičius parlamente 
leistų tikėtis. Socialdemokratams ir krikš
čionims demokratams parlamente neturint 
absoliučios daugumos, vyriausybės sudary
mas be liberalų paramos nėra įmanomas. 
Šitą padėtį liberalai taktiškai labai suma
niai išnaudoja, koalicinėje vyriausybėje iš 
sireikalaudami neproporcingai didelį port 
felių skaičių. Betgi liberalų ateitis miglo
ta: kai kurie politiniai stebėtojai mano, 
kad jau 1969 metais liberalai savo raktinės 
padėties parlamente bus netekę.

Kodėl šių metų Vakarų Vokietijos rinki
mus socialdemokratai (SPD) pralaimėjo? 
Pirmiausia, tam tikru požvilgiu socialde
mokratai rinkimus netgi laimėjo. SPD su
rinko 39,3 proc. visų paduotų balsų, t.y. 
3,1 proc. daugiau negu prieš ketverius me

riui abdiktavus ir įsikūrus Weimaro res
publikai, socialdemokratas Ebertas tapo 
pirmuoju demokratinės Vokietijos prezi
dentu. Antidemokratinis elementas iš SPD 
išsijungė su vadinamaisiais spartakiečiais, 
iš kurių vėliau susikūrė vokiečių kompar

— Nesmagiai jausdamasis, Danijos fi
nansų ministeris prisipažino, kad į popie
riaus fabriką buvo nugabentas ryšulys su 
150.000 svarų vertės banko akcijomis, gal
vojant, kad tai panaudoti jau kino bilietai.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(7)

SKYRIUS 3
KAS PASAKYTA APIE PRAGARĄ?
Vienas labiausiai iškraipytų viduramžių 

krikščionių tikybos mokslų yra tas, kas 
susiję su nubaudimu tų, kurie neklauso 
Dievo įstatymų. Mes jau matėme, kad Bib 
lija aiškiai moko, jog „nuodėmės alga yra 
mirtis“ (Rom. 6:23). Mes suradom, kad 
Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, jog mi 
rusieji yra be sąmonės. Simboliškai jie pri 
lygsta miegantiems. Sužinojome taipgi, kad 
mirties bausmė tenka „sielai“, žmogaus esy 
bei ir kad tai nereiškia sunaikinimo vien 
tik žmogaus kūno. Taigi, turėdami mintyje 
tokias aiškias ir teisingas Biblijos tiesas, 
daugelis natūraliai panorės pasiklausti, ką 
reikia manyti apie piktadarių kankinimą.

Tikrasis atsakymas pasirodo tada, kai 
pamatome, kad amžinų kančių teorija yra 
žmonių sugalvojimas, neturįs jokio pa
grindo Šventajame Rašte. Tiesa, Biblijoje 
daug pasakyta apie pragarą; randame net 
tokių sakinių, kaip „pragaro ugnis“. Ta
čiau nuodugniau ištyrus pasirodo, kad Bib 
lijos pragaras visai nėra kankinimo vieta, 
bet yra mirusiųjų buveinė arba stovis — 
nesąmoningas stovis.

Reikia atsiminti ir tai, kad mūsų Bibli
jos yra vertimai, Senasis Testamentas iš 
hebrajų, o Naujasis iš graikų kalbos. No
rėdami tad turėti tikrą pagrindą, kuris 
leistų daryti išvadas šituo svarbiu klausi
mu dėl dieviškojo tikslo ir plano, reikia 
ieškoti pagalbos hebrajų ir graikų kalbos

„mirusiųjų buveinė" arba „pasaulis“, rei
kia kreiptis į pačią Bibliją.

Hebrajų žodis šeol pasirodo Pam. 9:10, 
ir senajame vertime yra išverstas grabas. 
Skv. vertime gi skaitome: „Ką tik tavo 
ranka gali padaryti, daryk savo jėgomis, 
nes nei darbo, nei proto, nei išminties, nei 
žinojimo nėra mirusiųjų buveinėje, į ku
rią tu skubiniesi“, čia turime įkvėptojo 
Šventojo Rašto apibūdinimą. Aiškiai pa
sakyta, kad „mirusiųjų buveinėje“ viešpa 
tauja tyla, nes tai yra miegojimo pasau
lis, kur nėra jokio žinojimo nei sąmonės. 
Per keturis tūkstančius metų, nuo Ado
mo sutvėrimo iki Jėzaus pirmojo atėjimo, 
Jehova nenaudojo kito žodžio apibūdinti 
mirusiųjų buveinei. Jeigu amžinos kan
čios būtų atlyginimas už nuodėmę, tai ar 
nebūtų nemalonu ir neteisinga laikyti 
žmones nežinojime tokį ilgą laiką?

Gerasis pranašas Jobas žinojo, kad 
šeolis buvo nesąmoningumo stovis, pana
šus į miegojimą, ir dėl to, kentėdamas di 
delius proto ir kūno skausmus, prašė 
Viešpatį, kad leistų jam pereiti į šitą sto 
vį. Taip, juk Jobas meldėsi, kad galėtų 
nužengti į Biblijos pragarą. Jo maldos 
žodžiai buvo tokie: „Ak, kad tu mane gra 
be (šeolyje) apdengtume! ir paslėptume!, 
iki tavo kerštas praeis, ir paskirtumei man 
laiką, kada atsimintume! mane“. Įsidėmėki
te, kad Jobas norėjo nužengti į šeol|, jog iš
trūktų nuo Dievo keršto. Kaip labai šita 
mintis skiriasi nuo viduramžių teorijos, sa
kančios, kad pragaras esą tokia vieta, kur 
Dievas pasityčiodamas keršijąs visiems, ku
rie ten atsiduria. Kitas dėmesio vertas da-

žinovų ir sužinoti, ką iš tikro reiškia žo
džiai, kurie mūsų Biblijose išversti „pra
garas“. Taip darydami, mes nusistebėsime 
iš ten gautųjų žinių.

Pavyzdžiui, mes matome, kad visame Se
najame Testamente yra tik vienas hebrajų 
žodis šeol išverstas pragaras (sen. pekla). 
Tą žodį užtinkame 65 kartus. Paprastuose 
angliškuose vertimuose tas žodis išverstas 
31 kartą kapas, 31 kartą pragaras ir 3 kar
tus duobė. Prof. J. Strong ir vysk. J. Skvi
reckas išverčia žodį šeol „mirusiųjų bu
veine“ arba „pasaulis". Bet, norint pasida
ryti galutinę išvadą, kokia iš tikro yra

lykas yra tas, kad Jobas buvo ištikimas 
Viešpaties tarnas, ir tačiau po mirties nore 
jo nueiti į Biblijos pragarą. Kokia čia ga
lėjo būti reikšmė?

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Ill. 

U.S.A. (61362)

y
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Europos lietuviu kronikų
REIKIA TIK £3.800

Prieš kelerius metus, Lietuvių Namų 
Bendrovei pergyvenant didelę paskolų kri
zę, kelios dešimtys tautiečių atėjo į pagal
bą, patikėdami Bendrovei savo atliekamas 
santaupas. Tokiu būdu susidarė depozitų 
sąskaitos, kurių bendra suma šiuo metu 
siekia apie £8.600. šis depozitų tvarkymas 
veikia labai sklandžiai. Palūkanos yra mo
kamos tvarkingai, o kai kam nors prireikia 
atsiimti paskolintuosius pinigus, tai atmo
kama taip pat greitai ir tvarkingai. Tai ga
li paliudyti kiekvienas buvęs ar esantis de
pozito sąskaitos savininkas.

Ta depozitų schema yra naujas reiški
nys Anglijos lietuviams. Lietuvių Namų 
Bendrovė pasidarė lietuvišku tautiniu ban
ku, į kur| lietuviai gali investuoti savo 
santaupas ir už tai gauti geras palūkanas. 
Bet ta schema taip pat padėjo ir Bendrovei 
gražiai sutvarkyti savo finansus ir page
rinti priemones, reikalingas mūsų tautinei 
veiklai tęsti. Kelerių metų laikotarpiu bu
vo atlikti Lietuvių Namų išoriniai remon
tai, kainavę apie £2000, nupirktos geres
nės mašinos spaustuvei už £3000, atlikti 
pagerinimai Sodyboje už apie £2000, o 
taip pat dar sutaupyta rezervo apie £5000.

Atrodytų, kad padėtis yra nebloga ir tik 
tereikia dar kelerių metų, kad visos skolos 
būtų išlygintos. O tų skolų, be depozitų są
skaitų, yra £8.800, kuriuos paskolino ang
lų finansinė firma.

Šio mėnesio pradžioje iš tos firmos buvo 
gautas laiškas, prašąs Bendrovę atmokėti 
tą £8.800 paskolą. Lietuvių Namų Bendro
vės valdyba tuoj pat šį reikalą apsvarstė 
ir nutarė bandyti kaip galima greičiau tą 
paskolą atmokėti ir tam reikalui panaudo
ti turimąjį £5000 rezervą. Taigi reikia tik 
£3.800, ir tada visa Bendrovės nuosavybė, 
vertinama balanse £44.600, būtų vien tik 
lietuvių kontrolėje.

Todėl Lietuvių Namų Bendrovės Valdy
ba dar kartą kreipiasi į tautiečius, laikan
čius santaupas namie, pašto įstaigose ir 
pan., ir prašo prisidėti prie esamojo depo
zitų sąskaitų savininkų būrio. Ligi šiol de
pozitai buvo garantuojami tik Lietuvių 
Sodyba, bet dabar depozitai bus garantuo
jami jau visu Bendrovės turtu, šiuo metu 
mokama 6 proc. palūkanų (£3.10.6 grynais, 
atskaičius pajamų mokestį). Palūkanos 
mokamos gegužės 1 d. ir lapkričio 1 d. As
menims, atidariusiems depozito sąskaitas 
ligi gruodžio 1 d., palūkanos bus mokamos 
nuo lapkričio 1 d.

Taigi kviečiame ateiti į lietuviško darbo 
talką ir laukiame paramos.

Lietuvių Namų Akc. B-vės Valdyba

LONDONAS
DAINOS VAKARAS LONDONE

Spalio 30 d., šeštadienį, DBLS Londono 
I skyrius surengė lietuvių solistų koncertą 
Parapijos salėje. Koncerte dainavo Janina 
Liustfkaitė ir A.L. Baltrus.

Koncertą atidarė skyriaus p-kas Z. Ju
ras, supažindindamas su solistais.

Mūsų mielieji solistai pakaitomis sudai
navo 18 lietuvių kompozitorių dainų bei 
operos arijų, iš jų net du kartu pasirodė su 
duetu.

Koncertui akomponavo Mrs. M. Baltrus. 
Pranešėju buvo R. Kalibatas, kuris gražiai 
užpildė tarpus anekdotais.

Nors buvo gražus oras ir nedarbo diena, 
į šį tokį gražų koncertą vis dėlto galėjo at
silankyti daug daugiau londoniečių.

JONAS PARULIS GRĮŽO IŠ JAV
Viešėdami JAV, Londono Sporto ir Socia

linio Klubo pirm. Jonas Parulis su ponia 
aplankė visus didesnius lietuvių susibūri
mus Chicagoje, kalbėjo per Margučio radi
ją ir dalyvavo Anglijos lietuvių Klubo Chi 
cagoje jiems surengtame susipažinimo va
kare.

Jis tikisi savo įspūdžiais iš JAV pasida
lyti su E.L. skaitytojais.

NOTTINGHAMAS
ŽIDINIO METINĖ ŠVENTĖ

Lietuvių Jaunimo Židinio bendrabučio 
koplyčia ir namas yra pavadinti Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Mo 
tinos, vardu. Tituliarinė šventė yra lapkri
čio 16 dieną. Ji tačiau Židinyje bus ryš
kiau atžymėta sekmadienį, lapkričio 21 d., 
ypatingomis pamaldomis, kurios įvyks 11 
vai. 16 Hound Rd.. West Bridgford.

ŽIDINYJE ŽIDINĖLIS
Lietuviškoji mokykla miesto vaikams - 

jaunimui darbą pradeda lapkričio 21 d. 
Jaunimo Židinio patalpose po 11 vai. liet. 
Mišių.

BALIUS VIENGUNGIAMS
Lapkričio 13 d., šeštadienį, rengiamas 

viengungiams pagerbimo balius. Bus šilti 
ir šalti užkandžiai, veiks baras.

Įėjimo mokestis: vyrams 1 svaras, mote
rims 10 šil.

Balius rengiamas Ukrainiečių salėje, 
apatiniame kambaryje, Bentick Rd.

Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame vietos bei apylinkės tautie

čius atsilankyti.
- Nottinghamo Moterų Draugija

ŽUVO VYTAUTAS VALAITIS
Dabar gautajame „Drauge" rašoma, kad 

spalio 4 d. New Yorko ligoninėje mirė fo
tografas žurnalistas Vytautas Valaitis. Jis 
važiavo motociklu ir buvo sunkiai sužeis
tas.

V. Valaitis, baigęs Ohio universitetą žur 
nalisto fotografo specialybe, ketverius me
tus dirbo „Newsweek" žurnale, o paskui 
pradėjo verstis laisva praktika, parūpinda
mas fotografijų „Saturday Evening Post“, 
„Newsweek“, „Look" žurnalams, enciklo
pedijoms. 1959 m. buvo gavęs tarptautinę 
„US Camera“ žurnalo premiją.

Velionis buvo gimęs 1931 m. Kaune.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Liet. Jaunimo Židinyje, 16 Hound Rd., 
West Bridgford.

BIRMINGHAM — lapkričio 14 d., 11 vai., 
21 Park. Rd.

DERBY — lapkričio 21 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — lapkričio 14 d., 12.30 v.
BRADFORD — lapkričio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — lapkričio 28 d., 12 vai.
ECCLES — lapkričio 14 d„ 12.15 vai.

ČIA KALBA CHICAGA!

Pro stiklo langeli

PADĖKA
Visiems, lankiusiems mane ligoninėje ir 

namuose: kun. V. Kamaičiui, K. Muraus
kui, J. Skinkiui, J. Šablevičiui, O. Samuo- 
lienei, Jokūbaičių šeimai, Mr. McNulty, 
Mrs. S. Savage, Mrs. D. Marshall, D. Jalins 
kui, E.P. Navakauskams, M.K. Požėrams, 
A. Padvoiskiui, M.J. Navickams, B.J. Sna- 
baičiams, V.V. Songailams, V. Kupsčiui, K. 
Rudaičiui ir A. Kublinskui, tariu nuošir
džiausią lietuvišką ačiū.

A. Kuzmickas

Prof. A. Greimas iš Paryžiaus jaunimo 
suvažiavime Tabor Farmoj, norėdamas su
žadinti lietuvybės jausmą ir paprovokuoti 
politikos permąstymą, užuot pozityviai nu
švietęs klausimą, taip jį sudrumstė, kad 
jaunimo tarpe kilo gan smarki reakcija, 
pasireiškusi ten pat išleistame laikraštė
lyje: „...ilgai dar, tur būt, mūsų politinį 
galvojimą būtų sunkinusi (prof. Greimo) 
košė, iš kurios jokių blynų nekepsi...“

Jaunimas laukė iš profesoriaus rimtų, 
naudingų patarimų ir idėjų. Profesorius, iš 
juokdamas senimo „trimitus“, pats užtri
mitavo, kad jaunimas turi vesti politiką, 
palikdamas senimui kovos trimitus ir lais
vinimo sukakčių minėjimus. Juk, anot 
prof. Greimo, ar gali senimas kovoti, sėdė
damas po stalu (!), ir kokią jis gali sukurti 
istoriją, būdamas pats istorijos šiukšly
ne (!)?

Kokiu būdu jaunimas gali išsikapstyti iš 
po stalo ir iš to istorinio šiukšlyno, profe
sorius nepasakė. Lietuviškas jaunimas ne 
iš dangaus gi krenta, jis yra tampriai su
sijęs su senimu ne tik giminystės ryšiais, 
bet ir bendrais idealais ir bendra Tėvynės 
meile, ką tik senimas galėjo jam įkvėpti. 
Daug jaunųjų jau Lietuvos neatsimena ar 
visai jos nematė, todėl viens kitą turi pa
pildyti: senimas savo išmintim ir patirtim, 
jaunimas entuziazmu, energija ir drąsa. 
PLB pirmininkas J. Bačiūnas

aš mėginu jį skaityti, susidarau įspūdį, 
kad plaukiu laivu per okeaną didelės aud
ros metu, ir man darosi bloga, bloga ir 
liūdna, ir laikraštukas iškrenta man iš 
rankų...

BELGIJA
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS

Belgijos lietuviai, neturėdami palankių 
sąlygų susirinkti, turėjo atidėti iki spalio 
3 d. Tautos šventės minėjimą Liege.

Tačiau į jį susirinko gausiai. Atsidavęs 
lietuvių reikalams kun. J. Danauskas at
laikė pamaldas, ir su dideliu susikaupimu 
būrys tautiečių klausėsi jausmingo pa
mokslo, kurio lietuviški, kai kam ne kas
dien girdimi žodžiai liejosi į kiekvieno 
dvasią, artimi ir prieinami.

Minėjimas įvyko gražioje modernioje 
salėje, papuoštoj tautinėmis vėliavomis. 
B.L.B-nės pirmininkė St. Baltus, pasveiki
nusi svečius, pakvietė sugiedoti Tautos 
Himną ir paskaitė dienai paruoštą žodį. 
Praeidama pro Tautos praeitį viduram
žiuose, kalbėtoja sustojo daugiau prie žo
džio tauta reikšmės, apibūdindama lietu- 
viškosius specialius charakterio bruožus, 
kaip susiliejimą su gimtąja žeme, jos mei
lę, išreikštą liaudies dainose, poezijoje, 
drožiniuose ir kituose tautinės kultūros 
pasireiškimuose, kaip lietuvių užsigrūdi
nimas trokšti nepriklausomybės, prieida
ma prie tautos suskaldymo į dvi dalis — 
likusieji tarybinėj santvarkoj ir išeiviai. 
Baigdama sustojo keliomis mintimis ties 
žiauriąja mūsų tautos žaizda — genocidu, 
įvykusiu 1940-44 metų Lietuvoje, ir trė
mimais i okupantų koncentracines sto
vyklas.

Programoje pasirodė Bronė Gaiiiutė- 
Spies, padainuodama liaudies dainų ir ari
jų iš operetės vokiečių kalba. Dainininkei 
akompanavo Liego konservatorijos profe
sorė belgė. Abi sukėlė didelį entuziazmą. 
Pianistė pritarė taip pat Antanui Saliamo- 
rui ir Aleksui Povilavičiui, kurių pasirody
mas buvo staigmena.

Iš jaunosios kartos pažymėtina dvi žu
vusio Slavinsko dukros, kurios, bulgarės 
motinos lietuviškoj dvasioj auklėjamos, pa 
deklamavo ir pagrojo akordeonu.

šventės dalyviai, pasisvečiavę ir pašokę 
tautinių ratelių, išsiskirstė, su pasitenkini
mu išgyvenę keletą valandų savųjų tarpe.

St. B.
□isisisisisisisisisisisisisisi

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame (pokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už 
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
rią D. Britanijos vietą £2:3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
SISISISISISISISISSISISISISIS

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARI 

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

Sveiki, Anglijos lietuviai!
Daugiau kaip 14 metų, kai aš jus pali

kau... Žadėjau nepamiršti, daug rašyti apie 
Ameriką, bet viskas nubluko prieš tą ža
liąjį doleriuką. Gaudau jį ištisus metus, ir 
vis maža ir maža. Tai taip ir neturiu laiko 
nei į spaudą parašyti, ypač užjūrio, kur 
tiek metų praleista, ir su savais bičiuliais 
padraugauti. Sakysit, kad labai gobšus ir 
savanaudis pasidariau. Oi, ne, tik gyveni
mo sąlygos tokios, kad žmogus vis bėgi ir 
bėgi, ir niekad negana, o ypač tai jaučia
ma garsiojoj Amerikoj.

Į Chicagą suvažiavo daugiau kaip 400 
buvusių Anglijoj lietuvių. Jų esama iš vi
sų kampelių. Mes susirenkam kasmet vie
ną kartą j bendrą vakarienę. Iš 10 narių - 
atstovų turime sudarę klubą, o visi kiti 
laisvi piliečiai, jokių mokesčių nemoka, už 
tenka, kad tik klubui praneša savo vietą, 
kur tupi. Klubas per 5 metus jau taip pra
sigyveno, kad ir banke keli šimtai, ir Lie
tuvių Fonde jau 200 guli, daug Vasario 16 
gimnazijai paskirta, Anglijos skautams ir 
jaunimui, dar ir „Europos Lietuvis“ pa
remtas, taigi visi šelpiami iš gerų širdžių, 
kur šalpa matomai reikalinga. Klubo val
dyba numato, kur pinigai siųsti, ir jie 
energingo Rožansko išleidžiami į visas pa
saulio vietas. Mes jokių aukų neprašom 
rengdami vakarienes, o tik kad dalyvautų 
savi tautiečiai. Tas ir per tą vakarą metuo
se atneša derlių. Ačiū buvusiems angliko
nams, kad taip kultūringai mėgsta pabūti 
drauge ir centą sunešti krūvelėn.

Paskutinis suėjimas įvyko spalio 16 d. 
Dalyvavo keli šimtai svečių, jų tarpe kun. 
Sakevičius, Anglijos konsulo atstovas su
ponia lietuvaite, daug įvairių profesijų * prie Baltijos jūros, Schleswig-Holstein Ev. 
atstovų. Grojant Pakšto orkestrui, links- laisvalaikio namuose.
,mai praleistas subatvakaris su maža pro- Turėdamas ilgesnį savaitgalį, išvažia- 
gramėle, ir vėl išsiskirstyta iki kitų metų, vau anksčiau. Prie Baltijos jūros oras buvo 
Klube daug darbuojasi: K. Rožanskas, A.
Pužauskas ir ponia, Paliulis, Kiburų šei
ma, Matulevičius su šeima, Polekauskas su 
šeima, šių žodžių autorius ir dar keletas 
kitų talkininkų. Mūsų visų 'noras padėti 
pirmiausia Anglijos lietuviams nelaimėj, 
paremti jų gerus siekius, jų spaudą, kur 
užsakome 6 egz. E. L., ir čia bėdon pateku- 
siem nors vienkartinę pašalpą suteikti. Jei 
Anglijoj yra svarbių ir opių reikalų, tegu 
mums parašo, mes, kiek galėsim, padėsim. 
Jei kada laiko turėsiu, tai ką daugiau pa
rašysiu, o dabar sudiev...

Bal. Brazdžionis

J lietuvius pripratom žiūrėti kaip į rim
tus, ištikimus savo žmonoms vyrus. Nuo 
kai kurio laiko, iš laikraščių sprendžiant, 
pastebėjau, kad lietuviai vyrai lyg būtų 
pasikeitę, lyg jie būtų įsigiję tam tikro 
lengvabūdiškumo. Jie, pvz., niekur nesiro
do su žmonomis, visur į koncertus, į pa
rengimus, net į bažnyčias eina tik su ponio 
mis. Net toks ištikimas savo žmonai kaip 
ponas PLB pirmininkas J. Bačiūnas ir tas 
į Londoną nuskrido su ponia, o ten susi
tiko su Pasiuntinybės patarėju, rimtu vy
ru V. Balicku taip pat su ponia. Vargšelės 
žmonos priverstos tupėti namuose, 
jų vyrai keliauja ir linksminasi su 
mis...

kada
ponio-

vadin-

Kanados
Lietuvių Dienoje labai gražiai pasakė: 
„Tauta yra pilna ir gyva tik tada, kada jo
je reiškiasi visi nariai be amžiaus skirtu
mo“.

Kada laikas nuo laiko patenka man į 
rankas „Vienybės“ laikraščio numeris ir

Lietuvaitės nebenori savo tarpe 
tis taip, kaip lietuviams yra įprasta, pvz.: 
Elena Kulberienė, kurios vardas dažnai 
lietuvių spaudoje minimas, Aleksandra 
Merkerienė — žinoma dailininkė, Bronė 
Spudienė ar Kazimiera Genevičienė ir t.t. 
Gal kuri nors jų yra „aite“ ar „ytė", bet 
jos užsispyrusios amerikonišku būdu net 
lietuvių spaudoje vadina save Helen Kul- 
ber, Al. Merker, B. Spūdis, C. (Kazė) Ge- 
nevich (?) ir pan. Lietuvių ausims tai ne
įprasta ir negražiai skamba.

MOČIUTĖ

SUSITIKIMAS PRIE BALTIJOS
Liuteronų Bažnyčių išeivijoje kunigų ir 

Strand, prie
Šių metų suvažiavimas įvyko Šiaurės 

Vokietijoje rugsėjo 27 d. — spalio 1 d. Bu- 
genhagen internate, Timmerdorfer Strand,

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Tragiška mirtimi mirė Petras Barkaus
kas. Rugpiūčio 13 d. išėjo grybauti į Geest- 
hachto miškelį. Kadangi jau buvo gerokai 
pasenęs ir gyvenimo iškamuotas, pasikly
do ir išėjo į laukus. Užėjus vakarui, atro
do, pastebėjo šviesas ir ėjo jų link. Priėjo 
tvorą, kur buvo atitverti gyvuliai. Perlipo 
per ją ir įkliuvo į vielas. Tenai pasiliko 3 
savaites. Niekas jo ten nebūtų radęs, jeigu 
ne ūkininkas, kuriam tos ganyklos pri
klausė. Jis išėjo pasižiūrėti lauko ir rado 
vielose įkliuvusį ir supuvusį iki neatpažini 
mo žmogų. Iš dokumentų buvo nustatyta 
tapatybė.

Petras Barkauskas buvo Lietuvoje ve
dęs. Jo šeima buvo Lietuvoje, ir giminių 
turėjo Australijoje, Anglijoje ir Ameriko
je. Miręs nepaliko testamento. Turėjo la
bai gražų ir brangų pašto ženklų rinkinį ir 
kitas smulkmenas, kurios yra brangios jo 
giminaičiams. Tuos visus daiktus turi 
Frau Hardies. Informacijų galima gauti 
pas Joną Valaitį.

Velionis buvo palaidotas Geesthacht - 
Špakenbergo lietuvių kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių, buvo net 11 
vainikų.

— Birželio 23 d. mirė Elena Nikeliūtė, 
gim. 1937.IX.24 Vilkaviškyje, ilgai ir sun
kiai sirgusi vandens ir širdies liga. Palai
dota Ludescheido miesto kat. kapinėse.

— Rugsėjo 8 d. Pinnebergo miesto ligo
ninėje mirė Eduardas Drazdauskis, gim. 
1914.XII.15 Užventyje. Palaidotas Quick- 
bordo kapinėse.

— Rugpiūčio 21 d. mirė Greta Esinskai- 
tė - Obrikaitienė, gim. 1898.V.7. Palaidota 
Scharnhausen bei Stuttgart.

— Rugsėjo 4 d. Pinneberge mirė Gertrū
da Ciepaitė - Špilgauskienė, gim. 1912.1.30. 
Palaidota Pinnebergo miesto kapinėse.

— Petras Gicius, gim. 1897.1.1 Kauno 
apskrityje, mirė Hannoveryje rugpiūčio 14 
d. Palaidotas Hannover - Mittelfelde kapi
nėse.

— Rugsėjo 17 d. Pinneberge mirė 
ras Savickas, gim. 1915.1.28 Skuode, 
laidotas Pinnebergo kapinėse.

— Jurgis Butvilas - Butvilaitis,
1899.11.25 Jurbarke, mirė vasario 17 d. Pi
nneberge. Palaidotas miesto kapinėse.

Pet-
Pa-

gim.

labai gražus, jūra rami, kaip stiklas. Vaikš 
tinėdamas pajūrio takais, prisiminiau, kai 
su jūros skautais prieš 28 metus buriavom 
iš mūsų lietuviško Klaipėdos uosto į Pa
langą, į šventosios uostą ir atgal. 1939 m. 
rugpiūčio mėn. viduryje iš šventosios uos
to nukeliavome jachta į Liepoją, o iš ten į 
Gotlando salą. Aplankėme tos salos sostinę 
Visby ir kitas įžymybes. Pamilau tą Balti
jos jūrą jaunystėje ir dar šiandien tebe
myliu. Tai buvo puikiausi laikai mano jau
nystėje, ir jų niekas iš mano galvos neiš
brauks. Kur dingo tie puikūs laikai, kai 
buriuodami dainavom: „Prie jūros, prie jū 
ros, prie jūros! Prie jūros visa Lietuva!“ 
Ausyse skamba dar kitos skautiškos dai
nos. Stoviu pakrantės kopoj, o mano min
tys Klaipėdoj, Palangoj ir Šventosios uos
te. Ar lietuviškas uostas Klaipėda, Palan
ga ir visas pa jury s iki Latvijos sienos tik 
svajonė? Ne, ne ir dar kartą ne. Esu tvir
tai įsitikinęs, kad visi dar sugrįšime į lais
vą, nepriklausomą Lietuvą.

Timmerdorfer Strand kurorte suvažiavo 
me ne svajoti, bet pasimelsti, pasiklausyti 
aukšto lygio religinio turinio paskaitų, su
sipažinti su aktualiais bažnytinio gyveni
mo klausimais ir pabendrauti su kitų liūte 
ronų bažnyčių atstovais tremtyje. Trečią 
kartą teko tokiame suvažiavime dalyvauti, 
ir turiu pripažinti, kad tie suvažiavimai 
vyksta draugiškoj, jaukioj ir malonioj at
mosferoj.

Suvažiavimo bendra tema buvo: „Tikiu 
į Jėzų Kristų, jo vienatinį Sūnų, mūsų 
Viešpatį!“ Suvažiavimui ir šiais metais va 
dovavo kunigas dr. E. Eberhard iš Stutt- 
garto, Liuteronų Pasaulinės Tarybos vo
kiečių vyr. komiteto pirmininkas.

Dalyvavo daugiau kaip 40 kunigų ir ben 
dradarbių iš estų, latvių, lietuvių, lenkų ir 
vengrų Liuteronų Bažnyčių.

Iš lietuvių dalyvavo kunigai: senjoras 
A. Keleris, Juozas Urdzė, Julius Stanaitis, 
buv. neprikl. Lietuvoje Ev. Liuteronų Kon
sistorijos vicepirmininkas, lietuvių Sinodo 
pirmininkas Adomas Geležinius ir bažny
čios darbuotojai: Vera Urdzienė, Marija 
Kilienė, Fr. Šlenteris, studentas Ričardas 
Baliulis ir Fr. Skėrys.

Kasdien vykdavo rytinės ir vakarinės pa 
maldelės. Jas pakaitomis laikydavo estų, 
latvių, lietuvių, lenkų ir vengrų kunigai. 
Po pusryčių kasdien įvykdavo Biblijos dar 
bai, kuriuos pravedė kunigai L. Kotsch 
(vengras) iš Stuttgarto, Paulis Urdzė (lat
vis) iš Oldenburgo, Juozas Urdzė (lietu
vis) iš Bad Godesberg (jis yra lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijos evangelikų mokslei 
vių kapelionas).

Po to dar skaitė paskaitas prof. dr. Kret- 
schmar iš Hamburgo, doc. Th. Joergensen 
iš Kopenhagos, P. dr. Thilo, teologijos refe
rentas evangelikų bažnyčios vadovybėje 
Luebecke. Popiečiais būdavo diskusijos ir 
posėdžiai, kuriuose nustatytas veiklos pla
nas ir aptarti einamieji reikalai. Vakarai 
buvo skirti pasikalbėjimams ir praneši
mams. Apie Liuteronų Pasaulinę Tarybą 
keturiuose kontinentuose pranešimą darė 
kun. E. Ries iš Ženevos (amerikietis). Švie

darbuotojų suvažiavimas Thnmendorfer 
Baltijos jūros ,

sos paveikslų parodė ir pranešimą darė ku 
nigas dr. Eberhard iš savo kelionės po Tan 
ganiką ir po Šventąją Žemę. Liuteronų Pa 
saulinės Tarybos pinigais Tanganikos sos 
tinėje statoma 6 mil. markių vertės evange 
likų ligoninė.

Paskutinis vakaras buvo skirtas praneši 
mams iš parapijų gyvenimo ir veiklos trem 
tyje. Latvis V. Lėmanis, filmų reporteris 
prie Norddeutsche Rundfunk, parodė savo 
paties susuktą puikią spalvotą filmą iš pir 
mojo europinio masto latvių dainų ir tau
tinių šokių festivalio Hamburge. Mokyto- _W1 
jas Fr. Skėrys atsivežė per 100 paveikslų 
ir darė platų pranešimą apie Vasario 16 
Gimnaziją, jos įsikūrimą, tikslą ir rūpes
čius. Parodė šviesos paveikslų iš Evangeli 
kų Jaunimo Ratelio veiklos, apie kultūri
nius parengimus, kuriuos ruošė PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba, ir t.t. Visus pa
veikslus jis gavo iš gimnazijos mokytojo 
kun. J. Dėdino.

Šviesos paveikslų dar parodė kunigai P. 
Urdzė ir L. Kotsch.

Atsisveikinimo pobūvy kiekvienos tauty 
bės atstovai padainavo savo liaudies dai
nų. Lietuviai padainavo keturias dainas.

Paskutinę dieną įvyko pamaldos su šven 
ta Vakariene.

Fr. Sk.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Sovietijos lengvosios atletikos varžybos 
šįmet vyksta Alma-Atoje, Kazachstane, 
apie 100 mylių nuo Kinijos sienos. Lietu
vos komanda, pereitais metais išsilaikiusi 
paskutinėje pirmaujančio dešimtuko vieto 
j e, išvyko į Alma-Atą su kuklia viltimi — 
tik išsilaikyti toj pačioj! neiškristi iš dešim 
tuko.

Iki spalio 12 d. buvo pasibaigusios mote
rų rungtynės. Moterys dešimtojoj vietoj iš 
silaikė, bet dar nebuvo aišku, ar atlaikys 
poziciją vyrai. Birutė Kalėdienė antraja
me rate buvo numetusi ietį 55 m 10 cm, bet 
trečiajame rate tepasiekė 45,46 m ir nepate 
ko į baigmines varžybas, nes tik šešios ge
riausios turėjo tą teisę, o ji buvo aštunto
ji. (E)

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tarutis. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.
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