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PO SOVIETINIU KEVALU
SPAUDOS PLATINIMAS LIETUVOJE

Spaudos platinimas Lietuvoje, kaip ir 
aplamai Sovietų Sąjungoje, yra organizuo
tas valstybiniu mastu. Platinimui vadovau
ja Spaudos platinimo valdyba, kurios vir
šininkas yra M. Kliukas, o pačiu spaudos 
platinimu rūpinasi „Sąjunginės spaudos'1 
organizacija, visuose Lietuvos miestuose 
ir rajonuos turinti savo skyrius arba agen
tūras. Be to, visoje Lietuvoje rajonų cent
ruose, prie įmonių, kolūkių, įstaigų ir orga
nizacijų veikia vadinamosios spaudos pla
tinimo ir propagavimo tarybos. Tokių ta
rybų šiuo metu Lietuvoje yra 1365, ir jos 
veikia visuomeniškais, t.y. laisvanoriškais 
(neapmokamais) pagrindais.

Tos spaudos Lietuvoje šiuo metu iš tiesų 
išplatinama nemažai. Sakykime, pasak 
rugp. 31 d. „Tiesos“, š.m. sausio mėnesį 
vienkartinis laikraščių ir žurnalų tiražas 
Lietuvoje sudarė 4 milijonus 156 tūkstan
čius egzempliorių. Į šį skaičių įeina ne 
vien tiktai Lietuvoje leidžiamoji periodika, 
bet aplamai Lietuvos ribose išplatintoji.

Valdančioji komunistų partija, griežtai 
prižiūrėdama spaudos turinį, įvairiaip ska
tina spaudos platinimą ir rūpinasi tiražo 
didinimu. Sovietinėje santvarkoje spauda 
yra pigi, jos pardavimo kaina, be abejo, 
nesiekia savikainos, todėl ir jos pirkimasis 
arba prenumeravimasis nesudaro gyvento
jams didesnio medžiaginio galvosūkio. Ta
čiau pasiektieji, palyginti, dideli tiražai 
komunistų partijos nepatenkina kitu po
žvilgiu. Mat, platintojai, stengdamiesi pa
siekti kuo gausesnius rezultatus, visiškai 
nesirūpina, kokius laikraščius ir žurnalus 
skaitytojai prenumeruojasi. Užtat „Tiesa“ 
dabar ir rašo, kad reikia rūpintis dienraš
čių bei teorinio ir ekonominio pobūdžio 
leidinių platinimu. „Pagal tai, kiek išpla
tinta dienraščių ir leidinių, reiktų vertinti 
spaudos platintojų darbą“.

Ypač dienraščių platinimas susiduria su 
eile paskirstymo ir transporto sunkumų. 
Kai kaimo vietovėse spauda pristatoma 
tik du kartus savaitėje, dienraščių prenu
meravimasis darosi neįdomus. Spaudos 
platinimo įstaigos dėl to skundžiasi kaimo 
vietovių laiškininkais. Kaimo laiškininkai 
dažniausiai yra ne žinybiniai, t.y. ne pašto 
tarnautojai, bet yra kolchozų ar sovehozų 
skiriami ir apmokami. Daugelis tokių kai
mo laiškininkų turi aptarnauti gana didelę 
teritoriją, bet retai jie turi tinkamas trans
porto priemones. Radviliškio rajono „Są
junginės spaudos“ agentūros viršininkas 
V. Januševičius nurodo, kad „ūkių vadovai 
dažnai laiškininkais skiria tokius žmones, 
kurie jokiems kitiems darbams netinka. Ir, 
žinoma, tokie žmonės negali gerai atlikti 
savo pareigų“. Kiti ūkių vadovai dažnai 
stengiasi laiškininkus apkrauti papildomu 
darbu, o kai kurie sovehozų direktoriai, 
darbininkui pradėjus dirbti laiškininku, 
mažina jam sodybinius sklypelius, neduo
da gyvuliams pašaro.

Spaudos platinimo įstaigų vadovų tiks
las, kad Lietuvoje, kaip ir kituose civili
zuotuose kraštuose, dienraščiai kiekvieną 
skaitytoją pasiektų tą pačią dieną, esamo
se sąlygose, atrodo, dar ilgai negalės būti 
pasiektas.

Apie 70 nuoš. Lietuvoje parduodamos 
spaudos išplatinama prenumeratos būdu. 
Vilniuje pavieniais egzemplioriais parduo
dama 53 nuoš. spaudos apyvartos, kituose 
miestuose tik apie 33-35 nuoš. Miestuose 
tai yra nuostabiai žemas nuošimtis. Kaltas 
dėl to yra nepatenkinamas pardavimo taš
kų —kioskų miestuose tinklas, be to, ir ne
išspręstas transporto klausimas, nes spau
da dažnai pavėluotai pristatoma kioskams. 
Vilniuje dalis kioskų atidaromi vėlai —tuo 
metu, kai pradeda dirbti įstaigos. Vykstan
tieji į darbą darbininkai praktiškai iš viso 
negali įsigyti laikraščių.

Sovietų Sąjungoje, o todėl ir Lietuvoje, 
spaudos tiražo augimą gerokai trukdo po
pieriaus trūkumas. Todėl laikraščių ap
imtis, lyginant su panašaus tiražo Vakarų 
laikraščiais, yra nedidelė. Tokia „Tiesa“, 
sakykim, pasiekusi ketvirčio milijono tira
žo, tėra 4, kartais 6 puslapių apimties. Dėl 
popieriaus kiekio padidinimo Lietuvos lei
dybos darbuotojai turi nuolatos kovoti ir 
derėtis centrinėse sovietų įstaigose. Mano
ma, kad ir naujojo kultūros žurnalo „Ne
muno“ išleidimas buvo uždelstas daugiau
sia dėl sunkumų parūpinti popieriaus. Ma
tyti, kad „Nemuno“ tiražas vis dėlto dar 
nėra patenkinamas, nes Vilniaus kioskai 
parduoti jo tegauna po 5-6 egzempliorius, 
tuo tarpu paklausa esanti bent dešimterio
pai didesnė. Didesnį popieriaus kiekį vis 
dėlto išsilygo „Literatūros ir meno“ savait
raštis, kuris nuo sekančių metų savo pus
lapių skaičių padidins iki šešiolikos.

Myk. Varekonis

Pavergtieji protestuoja
Jau keturiolikti metai. kaip, prasidedant 

Jungtinių Tautų būstinėj New Yorke nau
jai metinei sesijai, kitame tos pačios aikš
tės šone (Carnegie Endowment salėse) 
prasideda ir Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo sesija. Rugsėjo 19 d. čia įvyko du P. 
E. T. Seimo XIV sesijos pradiniai posė
džiai. (Skaičiuojant nuo pradžios, tai buvo 
127-tasis ir 128-tasis šio Seimo posėdžiai).

Abiejose aikštės pusėse daugiausia kal
bėta, nors ir ne apie tuos pačius, bet apie 
panašiai nenaujus ir vis dar nesutvarky
tus reikalus.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas, kaip 
ir kitų sesijų pradžioje, vėl pakartojo pa
reiškimą, kurio neatvangus kartojimas, iš 
tiesų, ir yra esminė šio Seimo paskirties iš
raiška. Tai pareiškimas, kad:

1. Jungtinių Tautų posėdžiuose šiuo me
tu dalyvaujančių Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos delegatų įgaliojimai turi būti už
ginčyti ir atmesti, kaip išduoti neteisėtų, 
nereprezentacinių vyriausybių;

2. Sovietų Sąjungos delegacijai turi būti 
įsakmiai užginčyta ir nepripažinta teisė 
kalbėti bei veikti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vardu.

RODYKIMĖS IR MOKYKIMĖS

— Lietuviai, nesigėdinkim ko plačiau
siai rodytis savo kultūriniais sugebėjimais. 
— Tokia buvo viena iš pagrindinių Vliko 
pirmininko dr. J. K. Valiūno minčių, pasa
kytų jo kalboj Montrealio universiteto sa
lėje Kanados Lietuvių Dienos iškilmėse.

Tokį paskatinimą ištarti, sako Vliko pir
mininkas, šį kartą stipriai padrąsino pui
kiai perteiktas Kanados Lietuvių Dienos 
turinys. Dedant pastangas padėti Lietuvai 
atgauti laisvę, mums nepaprastai svarbu 
dažniau ir plačiau skleisti gerą įspūdį apie 
save, tuo pačiu ir apskritai apie lietuvių 
tautą. Kanados Lietuvių Diena buvo vie
nas iš gerųjų pavyzdžių, kaip tai darytina.

Vliko pirmininkas ta proga nurodė ir ki
tą Lietuvos laisvės kovoje svarbų ginklą: 
-— Stenkimės būti „akademikų tauta“, tai 
yra dėkime visas pastangas, kad mūsų jau
noji karta ištisai būtų išėjusi aukštąjį 
mokslą. Jei mūsų, palyginti, nedaug tepri- 
skaičiuojama, tai kaip tik todėl ir svarbu, 
kad jaunoji karta iškiltų ne tik lietuviškai 
susipratusi, bet ir kiek tik įmanoma geriau 
išsimokslinusi.

(E)

Septynios DIENOS
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MILIJONIERIŲ PARAMA IZRAELIUI
Ženevoje buvo susirinkę daugiau kaip 

50 milijonierių, kurie tarėsi, kaip parūpin
ti Izraeliui daugiau kapitalo.

Barono Rotšildo vadovaujamame pasita
rime dalyvavo ir Izraelio pareigūnai.

IBAI ŽUDOMI
Nigerijos federalinė vyriausybė skelbia, 

kad jos kariuomenė atsiėmė Benino mies
tą, išvarydama iš ten Biafros dalinius.

Tačiau ryšium su tais fronto pasistūmė
jimais ateina žinios, kad federalinė kariuo
menė ten pradėjo žudyti civilius ibų gimi
nės gyventojus.

SOLŽENICYNO ISTORIJA
Grįžęs iš koncentracijos lagerio ir Chruš

čiovo laikais gavęs teisę išspausdinti apy
saką „Viena Ivano Denisovičiaus gyveni
mo diena", rusų rašytojas Solženicynas vė
liau susidūrė su visuotiniu oficialiųjų įstai
gų ir organizacijų atšakumu jam. Svar
biausia — niekas nespausdina jo darbų.

Nurodydamas nemaža įvairių persekio
jimo faktų, jis rašytojų suvažiavimui para
šė raštą, kuris nebuvo svarstytas, bet ku
rio tekstas atsidūrė užsienių laikraščiuose.

Rašytojų sąjungos vadovybė šį jo pasiel
gimą palygino su Stalino dukters Svetla
nos pasielgimu ir paprašė jį pasiaiškinti.

KITOKIŲ PAŠALPŲ PLANAS
Britanija ruošia planą kitaip mokėti ne

darbingumo ir ligos pašalpas.
Pašalpų didumas daugiau priklausys nuo 

atlyginimo didumo. Numatoma uždirban
tiems iki 10 svarų mokėti pašalpos 60 pro
centų atlyginimo, daugiau uždirbantiems 
— 60 procentų nuo 10 svarų ir 25 procen
tus nuo atlyginimo skirtumo.

Draudimas irgi bus įmamas pagal atly
ginimo didumą. Ypač žada pakilti darbda
vių draudimo mokesčiai.

Tačiau nauja tvarka bus įvesta apie 
1971 m.

Pirmajame šio pareiškimo punkte mini
mos delegacijos Jungtinėse Tautose yra 
pripažįstamos. (Rumunijos delegatas net 
išrinktas dabar prasidėjusios XXII sesijos 
pirmininku). Tačiau PET Seimas jų teisė
tumą ginčija patvariai, ir tas kaltinimo še
šėlis, matomas visuose Jungtinių Tautų 
sluoksniuose, lydi kalbamąsias delegacijas 
be paliovos. Dėl rumuno išrinkimo Jungt. 
Tautų sesijos pirmininku PET Seimo Gen. 
Komitetas dar ir atskirai pareiškė protes
tą, kuris irgi perduotas JT Gen. Sekreto
riui U Thantui ir apie kurį painformuotos 
JT delegacijos.

Sovietų Sąjungai teisė veikti ir Baltijos 
valstybių vardu Jungtinėse Tautose nėra 
pripažinta. Tas klausimas Jungtinėse Tau
tose nėra svarstytas. Tačiau paskiri dele
gatai įvairiom progom viešuose JT posė
džiuose nedviprasmiškai atmeta sovietinės 
delegacijos į tokią teisę. Kol nesiliauna tie 
sovietiniai kėsinimaisi, tol PET Seimas lai
ko reikalinga nepaliaujamai prieš juos pro
testuoti ir nuolatos reikalauti, kad Sov. S- 
gos delegacijai būtų ir įsakmiai sukliudyta 
vaidinti Baltijos valstybių atstovavimą. 
Savo keliu tuo nuolatos rūpinasi Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ir Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas.

Delegacijos sudėtis
Lietuvių delegacija PET Seime šiai sesi

jai pateikta ir priimta tokia: Juozas Audė
nas, Valteris Banaitis, Bronius Bieliukas, 
Martynas Brakas, Juozas Brazaitis, Petras 
Karvelis, Vincas Maciūnas, Bronius Ne- 
mickas, Jonas Puzinas, Vaclovas Sidzi
kauskas (delegacijos pirmininkas), Jackus 
Sonda, Pranas Vainauskas, Vytautas Vai
tiekūnas, Juozas Vilčinskas.

PET Seimo Generaliniame Komitete XIV 
sesijos metu nuo lietuvių delegacijos daly
vaus delegacijos pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Jo antrininkas šiose pareigose — V. 
Vaitiekūnas. (E)

V. TIKNIAUS SPORTINIS LAIMĖJIMAS

Tarptautinėse varžybose Varšuvoje, kur 
dalyvavo 140 plaukikų iš 11-kos šalių, kau
nietis V. Tiknius 200 metrų nuplaukė per 
2 min. 16.2 sek. Tai greičiau, negu austra- 
lietis P. Reynoldas, pasaulinis rekordinin
kas.

(E)

GRAIKIJAI REIKALAVIMAS 
SUSITVARKYTI

Europos Taryba įspėjo Graikiją, kad ji 
turi liautis elgusis ne pagal tuos dėsnius, 
kurie sudaro Tarybos moralinius pagrin
dus.

Jei ji nepasitaisys, tai bus suspenduota 
ar išmesta iš Tarybos.

Kitiems kraštams ypač blogą įspūdį da
ro politinių imtinių laikymas ir visokios 
jau buvusios ar dar ruošiamos politinės 
bylos.

SOVIETAI NESUTINKA
JAV atstovas J. Tautose pasiūlė šaukti 

konferenciją apsvarstyti galimybėms pa
siekti taikos Vietname.

Sovietų užs. reikalų min. Gromyka tą pa
siūlymą atmetė.

Be to, sovietai paskelbė, kad jie Šiaurės 
Vietnamą smarkiau parems ginklais.

KAS ŽADAMA ŽMONĖMS?
Sov. Sąjungos laikraščiai iškelia kai ku

riuos pagerinimus, kuriuos numato netru
kus svartysimasis biudžetas.

Mažiausias mėnesinis atlyginimas nu
matoma pakelti iki 60 rublių. Technikinės 
srities darbininkams atlyginimai pakelia
mi 15 procentų.

Tekstilėje dirbančioms moterims pensi
jos amžius iš 55 m. sumažinamas į 50 m. 
Nors kolchozininkams tik neseniai pradė
tos pripažinti pensijos, bet jau pakeičia
mas jų pensijos amžius: vyrams iš 65 m. į 
60 m., o moterims iš 60 m. į 55 m.

DAR VIENAS IZRAELIO BŪDAS
Ligi šiol niekam nepasisekė suversti Iz

raelį su arabų kraštais tartis dėl taikos.
Norėdamas suvilioti arabų kraštus kal

bėtis, Izraelis paskelbė, kad kai kur užim
tosiose žemėse bus kuriamos kolonijos. Ta
čiau ir tas Izraelio ėjimas kol kas nepavei
kė arabų.

VISI VIENINGAI 
DIRBTUME

DBLS VALDYBOS PASIŪLYMAS, IŠKELTAS DBLB-NĖS TARYBOS
SUVAŽIAVIME 1967 M. RUGSĖJO 23 D.

Vykdant DBLS suvažiavimo rezoliuciją, 
šis pasiūlymas buvo pateiktas DBLB suva
žiavimui, jame apsvarstytas ir atmestas.

Bendruomenės Tarybos suvažiavimą ati
darant kalbėjęs Tarybos pirm. prel. J. Gu
tauskas pažymėjo, kad mes, D. Britanijos 
lietuviai, turime būti vieningi. Suvažiavi
mą sveikindamas, Pasiuntinybės Patarėjas 
V. Balickas taip pat ragino mus pade
monstruoti tautinį solidarumą. Apie vieny
bės reikalingumą kalbėjo ir Valdybos pir
mininkas J. Alkis. Vienybės siekiam ir mes, 
susibūrę į DBLS ir atėję į šį posėdį su 
praktiškais pasiūlymais, kaip suderinti 
mūsų veiklą, tai yra kaip vieningai dirbti 
lietuvių tautai naudingą darbą.

Kaip žinote, DBLS suvažiavimas, įvykęs 
kovo 4-5 d.d., priėmė rezoliuciją, kurioje 
siūloma sujungti DBLS ir DBLB į vieną 
organizaciją. Toks sujungimas būtų ne tik 
mūsų išeivijos D. Britanijoje vienybės pa
demonstravimas, bet ir žymiai daugiau. Jis 
sustiprintų mūsų bendruomenės organiza
ciją fihansiškai ir įgalintų ją atlikti visus 
tuos darbus, kurių ji neatliko ligi šiol.

Iš Valdybos pranešimo paaiškėjo, kad ji 
neturi lėšų ir negali jų turėti, nes nariai - 
organizacijos (ir tik kai kurios jų) moka 
Bendruomenei po 6 penus į metus nuo na
rio, apsimokėjusio savo organizacijai nario 
mokestį. Tokiu būdu B-nės Valdyba per 
metus gali surinkti ne daugiau kaip 25 
svarus. Visiems aišku, kad iš tokios sumos 
negalima išvystyti jokios veiklos. Negali 
būti jokios kalbos apie paramą sekmadie
nio mokykloms, dėl kurių čia teiravosi kun. 
S. Matulis.

D. Britanijos Liet. Bendruomenės dabar
tinė struktūra neleidžia pajamų padidinti, 
nes į Bendruomenę įeinančios organizaci
jos nėra pajėgios mokėti didesnio mokes
čio. Bet kiekviena organizacija yra reika
linga lėšų savo veiklai. Tad, norint padi
dinti pajamas iš nario mokesčio, reikėtų 
imti tiesioginį mokestį iš narių, t.y. pakeis
ti organizacijos struktūrą, steigiant apy
linkes ir t.t.

Tačiau D. Britanijoje kiekvienas lietu
vis, jei tik norėjo kur nors pritapti, jau yra 
kurios nors organizacijos narys ir moka jai 
nario mokestį. Kiekvienas yra lojalus savo 
organizacijai ir todėl nenorės nei iš šio, nei 
iš to pereiti į naują organizaciją, juo la
biau, kad čia jau daugiau kaip 20 m. veikia 
D. B. Lietuvių Sąjunga, kuri savo sieki
mais yra visiškai panaši į Lietuvių Bend
ruomenės organizaciją ir kuri savo greto
se turi apjungusi kelis šimtus lietuvių.

Tokioms aplinkybėms esant, išmintin
giausia išeitis būtų perorganizuoti dabar
tinę Bendruomenę tokiu būdu, kaip yra 
kituose pasaulio kraštuose, bet imant pa
grindu jau esančią stipriausią šiame kraš
te sąjungą, šiuo pagrindu buvo vedami pa
sitarimai tarp DBLS Valdybos ir DBLB 
Valdybos, ir abiejų jų sutarimo išvada bu
vo referuota DBLS suvažiavimui. Abiejų 
pusių buvo pripažinta, kad S-gos įstatai su 
nežymiais pakeitimais galėtų eiti tos su
vienytos organizacijos įstatais.

A.A. ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

visai šeimai.

Bakaičiai

Mūsų mielą J. ZDANAVICIENĘ 
ir jos šeimą užjaučiame, 

Lietuvoje mirus jos mamytei.

V. ir O. Mamaičiai ir krikšto dukra Aušra

A.A. ONAI LIŪDŽIUVIENEI mirus, 
sūnui Jonui, dukroms Veronikai ir Hilda!, 

o taip pat ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą.

V. ir O. Mamaičiai, A. ir D. Virkučiai

Mieliems vaidiliečiams
J. ir V. ZDANAVIČIAMS

dėl mylimos motinos ir uošvės mirties 
Lietuvoje reiškiame giliausią užuojautą 

ir kartu liūdime.
H. ir A. Pukščiai

Kaip buvo minėta, DBLS turi kelis šim
tus narių, kurių dauguma sąžiningai mo
ka po svarą nario mokesčio metams. Susi
jungus organizacijoms, galimas daiktas, 
kad narių padaugėtų, o kartu su tuo ir pa
jamos iš nario mokesčio dar padidėtų. Be 
to, S-ga, būdama susirišusi su Liet. Namų 
B-ve, turi ir kitų pajamų, kurias gali pa
naudoti kultūrinei bei visuomeninei veik
lai.

DBLS, kaip rodo Skyrių atstovų suva
žiavimo priimtoji rezoliucija, yra pasiruo
šusi pertvarkyti savo įstatus, kad jie būtų 
visiškai suderinti su Pasaulio Lietuvių fi
nes konstitucija. DBLS Valdyba siūlytų 
įstatus pakeisti dar ir ta prasme, kad ne 
tik Sąjungos nariai turėtų balsą, bet ir tos 
D. Britanijos liet, organizacijos, kurios da
bar sudaro Bendruomenės Tarybą. Ta 
prasme būtų pertvarkyta dabartinė Sąjun
gos Taryba. Dėl to niekas nenukentėtų: kas 
norėtų būti bendruomenės pilnateisiu na
riu, mokėtų nario mokestį, o organizacijos, 
kurios neišgali mokėti mokesčio, dalyvautų 
kaip ir dabar Taryboje.

šitaip persitvarkiusi D. B. Lietuvių fi
ne būtų pavyzdingiausia ir vieningiausia 
liet, organizacija pasaulyje. Ji turėtų tą 
patį ryšį su Lietuvių Namų B-ve, koks da
bar yra, vadinas, turėtų savo būstinę, nuo
latinį apmokamą sekretorių, savo laikraš
tį, knygų leidyklą, Lietuvių Sodybą su na
mais pensininkams ir t.t. O svarbiausia — 
visi vieningai dirbtume savo tautai nau
dingą darbą.

A. SIMUTIS — GEN. KONSULAS

Anicetas Simutis pakeltas į generalinio 
konsulo laipsnį ir, Liėtuvos atstovo Wa
shingtone J. Kajecko teikimu, 1967 m. rug
sėjo 11 d. gavo atitinkamą JAV Valstybės 
Departamento pripažinimą.
A. Simutis Lietuvos Užsienių Reikalų Mi

nisterijos tarnybon įstojo 1931 metais, o 
Lietuvos Generaliniame Konsulate New 
Yorke dirba nuo 1936 metų. Pradžioje kon
sulato sekretorius, nuo 1939 m. — konsu- 
liarinis attache, 27 metus budi šioje išliku
sioje Lietuvos valstybinėje įstaigoje su at
sakomybe bei iniciatyva, kuriai apibūdinti 
šiose ypatingose aplinkybėse tarnybiniai 
laipsniai turi tik teorinės reikšmės. Ameri
kos lietuvių, ypač naujosios ateivijos są
monėje Lietuvos generalinis konsulatas 
New Yorke ir Anicetas Simutis jau seniai 
nebeatskiriamos sąvokos. Amerikiečių — 
apie Lietuvą pasidominčių politikos moks
lininkų tarpe ligi šiai dienai tebėra popu
liarus A. Simučio veikalas „The Economic 
Reconstruction of Lithuania after 1918“, 
kurį jis parašė rengdamasis Magistro 
laipsniui New Yorko Columbia universite
te 1940 m. ir kurį tas universitetas išleido 
1942 metais. Ilgainiui A. Simučiui buvo su
teikti bei pripažinti vicekonsulo, konsulo 
laipsniai, bet atsakomybės ir pareigų krū
vis kilo dėl kitko. 1964 m. rugsėjo 1 d. mirė 
gen. kons. Jonas Budrys, 1967 m. liepos 15 
d. — V. Stašinskas. Kas buvo trijų ar bent 
dviejų atliekama —likimas paliko vienam.

Dabartinis Lietuvos Generalinis Konsu
las New Yorke Anicetas Simutis yra gimęs 
1909 m. vasario 11 d., Tirkšliuose, Žemaiti
joj. (Elta)

ŽALGIRIS LAIMĖJO

Rugsėjo 10 d. Vichy, Prancūzijoje, pasi
baigusioje Europos akademinio irklavimo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgirio irkluotojai 
keturvietėje valtyje su irklininku laimėjo 
pirmą vietą, aukso medalį ir čempionų ti
tulą. Skirtąjį atstumą jie nusiyrė per 7 
minutes ir 7.67 sekundes. Antrieji (ryt. Vo
kietijos) atsiyrė tik 2.84 sekundėm, o tre
tieji (rumunai) 3.07 sekundėm vėliau, taigi 
laimėjimas buvo „vos per plauką“. (Tose 
pačiose varžybose rusų aštuonvietė pralai
mėjo amerikiečiams tik 0.03 sekundės skir
tumu).

Vilniečių keturvietėje yrėsi Zigmas Juk
na. Antanas Bagdonavičius, Juozas Jagela- 
vičius ir Vladimiras Sterlikas (šis į vilnie
čių komandą iškviestas prieš dvejus metus, 
buvęs studentas Kijeve). Valties vairinin
kas buvo Jurijus Larensonas.

Prancūzijoj, kaip paprastai, irklavo kaip 
„CCCR“ atstovai. (E)

— Milane, Italijoje, policija susišaudė 
su 3 banko užpuolikais,ir tos kovos metu 2 
žuvo, 19 sužeista.
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Nelei
Rašytojas tik tada tikrą rašytojo vardą 

nusipelno, kai jis savo kūryba prisistato 
kaip vienintelis ir nepakartojamas. Dėl to 
ir savo literatūroje, jei pradėtume tokiu 
mastu matuoti, būtume priversti sumažin
ti rašytojų skaičių: kai kurie pasirodytų ne 
vieninteliai, o kai kurie kartotų, eitų pra
mintu takeliu, pasirodytų nieko nauja, įsi
dėmėtina ir originalaus nedavę. Dar su
siaurėtų ratas, jei mestume kritišką žvilgs
nį į moteris rašytojas. Jų skaičius ir šiaip 
mažesnis negu vyrų visada buvo ir dabar 
tebėra.

Bet kai pradedame galvoti apie Nelės 
Mazalaitės kūrybą ir jos vietą mūsų litera
tūroje, tai vienintelės ir nepakartojamos 
sąlyga pati atkrinta. Jau pirmaisiais savo 
apsakymais ji yra išpildžiusi tą sąlygą, o 
paskui, duodama vis naujų knygų, ji susi
darė sau dar ypatingą vietą toje literatū
roje. Kai kuriuose žanruose juk ji, galima 
sakyti, viena tokia ir tėra.

Nelės kūrybos pradžia buvo trumpasis 
apsakymas, ir čia ji iš pat pradžių prisista
tė kaip romantikė — su neramiais žmonėm 
ir neramiu stilium, pilnu poezijos ir sun
kiai apvaldomu.

Neatsisakiusi tų pagrindinių ypatybių, 
vėliau ji mums davė romanų ir legendų, ir 
tuose vėlesniuose darbuose visu pilnumu 
išsiskleidė rašytoja, kuri yra Nelė Maza- 
laitė, kartojant jos knygų pavadinimuose 
ne kartą atskambantį sakinį.

Kalbant apie jos romanus, reikalas stip
riau paryškėja, kai pradedame svarstyti, 
kas čia kur mūsuose yra vaizdavęs savo ro
manuose moteris. Vyrai romanistai labai 
retai savo kūriniuose yra plačiau pavaiz
davę moteris. Tai, tur būt, suprantamas 
dalykas: vyrai ir vaizduoja vyrus, kurie 
jiems geriausiai pažįstami ir suprantami. 
O jei jie ir vaizduoja moterį, tai jos pa
veikslas nėra toks gal gilus ir tikras, kaip 
lauktume. Daugiau to tikrumo ir gilumo 
galima laukti iš moterų rašytojų. Deja, ne 
visos ir moterys rašytojos savo kūrybiniu 
uždaviniu laiko vaizduoti moteris. Iš mūsų 
beletrisčių-romanisčių svetur, rodos, mo
ters didesnį paveikslą yra pakartotinai plė
šusios bent kelios rašytojos — Petronėlė 
Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Alė Rūta. Biru
tė Pūkelevičiūtė ir Karolė Pažėraitė.

N. Mazalaitės romanų moters savitumas 
gal labiausiai išryškėja, kai palygini su ki
tų romanisčių moterimis. Štai P. Orintaitė

Mazalaitei
vaizduoja daugiau tokią moterį, kuri yra 
skriaudžiama, visokių socialinių sąlygų 
laužoma, o N. Mazalaitės ji ir savarankiš
ka ir romantiška. Jeigu svertume laiko 
svarsčiais ir nebijotume taip paviršutiniš
kai spręsdami apsirikti, tai galėtume saky
ti, kad Nelės Mazalaitės romanų moteris 
yra jaunesnė už P. Orintaitės moterį, dau
giau šio mūsų gyvenamojo meto atstovė ir 
tiek savarankiška, kad ji pajėgia viską 
apspręsti ir nuspręsti.

Šalia to N. Mazalaitė lietuvių literatūrai 
yra davusi, galima sakyti, pati viena naują 
žanrą — legendą. Taip, legendą yra šiek

Knyginis pasaulis Lietuvoje
Mūsų moderniajame pasaulyje ne kartą 

gali išgirsti nuomonę, kad liaudies dainos 
ar pasakos yra kažkas jau atgyventa, pase
nę, nebe šių laikų žmonėms naudotis. Pasa
ka tiko, sako, aniems laikams, kai nykybė 
viešpatavo kaime. O dabar pasaulis toli 
jau pažengė—radijas, televizija, kino teat
ras ir kitos moderniosios gudrybės užėmė 
tautosakos vietą. Jeigu dar kas gali domė
tis tais dalykais, tai nebent tyrinėtojai, ku
rie tautosakoje susiranda sau įdomių ir 
vertingų dalykų.

Tai, žinoma, netiesa. Tiesa yra nebent 
tai, kad žmonėms patraukliau būna žiūrė
ti judančiųjų, kad ir neprasmingų, pa
veiksliukų televizijoje, negu pasakoje ati
džiai prasekti velnio, raganos ar kitokio 
veikėjo likimą ar pasigrožėti nepalygina
mu kalbos gražumu arba didžiuliu dainų 
vaizdingumu. Kas supranta skirtumą tarp 
tų judančių pigių paveiksliukų ir liaudies 
kūrybos grožybių, tam ir šiais laikais neat
eina į galvą lengvai numoti ranka į tauto
saką. Dėl to susiranda dar ir tautosakos 
mėgėjų ir mylėtojų. Dėl to tautosaka jau 
iš seno renkama, kad išliktų nesunykusi, 
ir leidžiama knygomis platesnei visuome
nei pasinaudoti.

Po šio karo svetur tautosakai rinkti ar 
skelbti nedaug kas tebuvo padaryta. Rink
ti — nėra tokios vietos, jei dar ir būtų dai
nų ir pasakų mokančių lietuvių. O skelbti 
nėra kam — nei leidėjų, nei skaitytojų. At-

60 m.
tiek kultyvavę ir dar vienas kitas rašyto
jas, bet Nelė ir legenda, rodos, lyg ir nebe
atskiriami dalykai, kažkas viena ir tas 
pats. Per ilga tasai ypatingas legendos ra
šymo būdas pasidarė tiesiog nebeatskiria
ma pačios N. Mazalaitės dalis, jos rašymo 
metodas, tiesiog stilius — supasakinta rea
lybe ir surealinta pasaka. Jos legendų že
miškieji herojai susitinka su dangiškai
siais tiek žemėje, tiek danguose, ir kai jie 
danguose visi būna žemiški, tai žemėje — 
fantastiškai pasakiški. O svarbiausia, kad 
tų legendų yra visas didelis būrys ir kad jų 
siužetų skalė yra labai plati. Herojai ir

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

rodo, vienas dr. J. Balys dar tos srities ne
apleidžia.

Lietuvoje iš pradžių buvo leidžiamos į 
pasaulį mažesnės tautosakos rinktinės. Vė
liau buvo pakartoti Juškos ir kiti senieji 
rinkiniai. O 1962 m. pradėta leisti stambūs 
tomai „Lietuvių tautosakos“. Tos serijos 
buvo numatyta išleisti 5 tomai, ir šiais me
tais jau išleistas ketvirtasis tomas.

Tie tomai stambūs — vidutiniškai suka
si apie 800 puslapių. Aišku, tie tomai ne
reiškia, kad būtų buvę užsimota išspaus
dinti visą ligi šiol surinktąją tautosaką. 
Leidžiant visą, susidarytų milžiniškas tų 
tomų kiekis. Nors tomai ir stambūs, bet 
tuose penkiuose sutilps tik atrinkti daly
kai, kurie visi sudėjus kartu sudarys jau 
neblogą vaizdą, kas yra ta mūsų tautosaka, 
kokių turtų esama joje.

Pirmasis tomas buvo skirtas dainoms. 
Antrasis tomas dainoms, įvairioms dainuš
koms ir raudoms. Trečiajame tome turėjo
me pasakas. Dabartinis, ketvirtasis, to
mas — pasakos, sakmės, pasakojimai ir 
oracijos. Paskutiniajame numatyta iš
spausdinti smulkiosios tautosakos pavyz
džių didesnį kiekį — patarlių, priežodžių, 
mįslių ir kt.

Nors apie tuos tautosakos dalykus tvar
kantį Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutą yra susibūrę tuos dalykus išmaną ir 
jų vertę suprantą mokslo žmonės, kurie 
rūpinasi ir tų tomų išleidimu, bet matyti, 

kankiniai, šventieji ir prakeiktieji eina ir 
eina jos legendose pro mūsų akis ir stebina 
mus ir pačiu pasakojimu, ir fantazijos di
dumu, ir rašytojos sugebėjimu fantaziją 
suderinti su realybe, ir žodžio puošnumu 
ir gilumu.

Taip, žodžio, nes žodis yra N. Mazalaitės 
molis, iš kurio ji lipdo savo pasakojimų pa
saulius, tokius savitus ir nepakartojamus.

Beje, mes rašome visa tai jos 60 metų 
amžiaus sukakties proga. Žemaitė Nelė 
Mazalaitė yra gimusi 1907 m. rugpjūčio 20 
d. Darbėnuose, Kretingos apskrityje, ir li
gi šiol yra davusi mums visą krūvą gražių 
knygų.

Sukakties proga sveikindami ją ir linkė
dami jai šviesaus gyvenimo, tikimės susi
laukti iš jos dar nemaža naujų knygų.

K. Abr.

kad žmonėse ir Lietuvoje nebesama dide
lio apetito pasakoms ar dainoms. Kai šiaip 
literatūrinio geresnio veikalo ar net poezi
jos rinkinio, sakoma, labai greit išperkama 
net ir po keliolika tūkstančių egzemplio
rių, tai šių tomų tiražas nėra ypač žavin
gas (I tomo — 5.000 egz., II — 4.000, III — 
3.000, IV — 4.000).

Tuose tomuose spausdinamoji tautosaka 
yra paimta iš instituto archyvo ar ankstes
nių rinktinių. Nors rinkėjai dar būriais 
siunčiami į įvairias Lietuvos vietas ieškoti 
dainininkų ar pasakininkų, bet tautosaka 
liaudyje jau mažėja. Rinkėjai kartais, tur 
būt. siunčiami su viltim surasti naujos 
„tautosakos" — kokią nors antivokišką 
dainušką, prorusišką nekokio skonio dai
nelę ar šiokį tokį anekdotėlį. Tokia menkos 
vertės naujoji tautosaka, aišku, turi pro 
gerklę lįsti mokslininkams-tyrinėtojams, 
kurie tuos ir panašius tomus ruošia ir rū
pinasi, kad jie būtų išleisti. Bet gali būti, 
kad ta daugiau politinė tautosaka padeda 
tiems storiems tomams išeiti į žmones. O 
jei taip, tai, žinoma, geriau turėti storus to
mus su brangia lietuvių liaudies kūryba ir 
kiekviename tome po skyrelį tos nekokio 
lygio politinės tautosakos, kuri kažkam vis 
dėlto bene labiausiai rūpi.

Be kita ko, šalia tų didžiųjų rinktinių ir 
serijinių tomų, protarpiais dar išleidžiama 
iliustruotų tautosakos knygų, kurios ski
riamos jaunimui ar gražios knygos mėgė- 

jams. Anos gražiosios, be abejo, pasiekia 
daugiau skaitytojų ir, matyt, patenkina jų 
troškimą palaikyti dvasinį ryšį su tautosa
ka. Pavyzdžiui, toksai puikiai iliustruotas 
pasakų rinkinys apie velnią buvo išleistas 
20.000 egz. tiražu.

K. Plaučiūnas

FILMŲ GAMYBOS PRADININKAS

Įvairiomis prasmėmis Vilniuje garsėjan
čios kino filmų gamybos pradininkas, pa
sirodo, į Lietuvą buvo importuotas specia
liu lėktuvu, 1944 metų rugpiūčio 14 d. Tai 
buvo Liudgardas Maciulevičius, gimęs Teo
dosijoj (Kryme) 1917 m., kur tėvas gyve
nęs ir dirbęs kaip inžinierius. Kino režiso- 
riaus diplomą gavęs Maskvoj 1943 metais. 
Vos rusams užėmus Vilnių, drauge su V. 
Starošu buvo atsiųstas į Vilnių gaminti 
„pirmo lietuviško dokumentinio filmo“, pa
vadinto „Išlaisvinta žemė“. (E)

ŠVEICARAI DOMISI RUSINIMU

„Neue Zuercher Zeitung“ paskelbė ilgą 
straipsnį, pavadintą „Rusinimas Baltijos 
valstybėse“. Straipsnio autorius apžvelgia 
Maskvos nacionalistinę politiką ir pastebi, 
kad Sovietų Sąjungos gyvavimo pradžioje 
buvo bent išlaikyta visų tautybių lygybės 
iliuzija. Tačiau juo tolyn, tuo rusiškasis 
nacionalizmas sovietuose ėmė vis smar
kiau reikštis. Kremlius sukūrė teorijas, pa
gal kurias komunistinėje santvarkoje ne- 
rusiškos tautos susinėsiančios į vieną tau
tą ir priimsiančios vieną kalbą. Savaime 
suprantama, kad „bendrosios kalbos“ vaid
muo skiriamas rusų kalbai. Nors savaime 
Sovietų Sąjungoje nesą specialinių rusini
mo įstatymų, bet Maskva dabar rusinime 
pasiekusi daug geresnių rezultatų, nekaip 
pasisekė carams.

Okupavę Baltijos valstybes, sovietai tuo
jau pat suskato vykdyti tuose kraštuose 
spartų rusinimą. Tam tikslui tarnavo ma
sinės vietinių gyventojų deportacijos. 
Chruščiovo laikais imta taikyti naujas me
todas — siųsti, ypač jaunimą, darbams į 
tolimiausias Sovietijos vietoves. Tomis ir 
panašiomis priemonėmis planingai siekia
ma praretinti Baltijos kraštų gyventojus, o 
jų vieton visokiais būdais kurdinami rusai 
ir kitokie slavai. Tokiu būdu pasiekta, kad 
visoje eilėje didesnių miestų baltai išstum
ti ir gyventojų daugumą sudaro rusai.

K. RA RUNAS

Kijevo gubernatorius
(3) Abu nutyla. Neramūs Mažjonio pirštai barbena

Čepurna stengiasi paslėpti savo keistą nuotai
ką. Kelis kartus jis lyg mieguistas linkteli nuo sie
nos su visa kėde į priekį ir plaštakais sušeria sau per 
šlaunis. Tada nuryja burnoj laikytąjį kąsnį, ramiai 
atsitiesia ir įspirta akis į Mažjonį. šitą veidą jis buvo 
užmiršęs, šitas veidas gal net ne tas pats, ir čepurna 
šypteli: ką tie auksiniai dantys! Ano veido jis niekad 
nematė, nė dantų tų auksinių nematė, o auksiniai 
dantys išliko iš sesers laiško, auksiniai dantys, ir 
daugiau nieko... Net ir auksiniai dantys buvo nu
skendę kažkur pasąmonės dugne, o dabar staiga iš
kilo į paviršių, kai Mažjonis išsišiepė.

Laikydamasis, kad nedrebėtų balsas, čepurna 
klausia:

— Ar tamsta esi buvęs Gulbinuose?
Mažjonis lėtai atsikelia nuo lovos ir ištiesia če- 

purnai pusę likusios duonos. Klausimas nenustebi
na jo. čepurna vis žiūri į veidą: nė vienas raumuo 
nekrustelėjo.

— Galėtum paklausti, kur aš nebuvau. Visa 
Lietuva išmaišyta! O kodėl klausi?

— Ak, ten gyveno man artimi žmonės...
— Tai ką?
— Nieko.
Jis mosteli ranka, nuleidžia galvą ir stengiasi 

nusikratyti ta mintim, kad čia tas pats žmogus ir tie 
patys auksiniai dantys, kuriuos matė sesuo. Staiga 
jis užsikabina už tų Mažjonio žodžių, kad šis dirbęs 
tiekime. Degtinė, benzinas, oda, duona, mėsa, cuk
rus... Tegu ir ne duona ir ne mėsa, o sesuo Veroni
ka rašė apie Geštape dirbusio šviesiaplaukio lietu
vio auksinius dantis ir šviesius plaukus.

— Žinai, tamsta, pone Mažjoni, aš vis dėlto 
nutariau važiuoti į šiaurę, — taria jis, baigęs kram
tyti duoną.

— Ką tamsta kalbi? — šoka nuo kėdės Maž
jonis ir sustoja prieš Čepurną. — Sutarėm, viską, o 
dabar atsimeti. Sutarėm, aš jau sėdžiu ramus. Ne, 
ne, neatsimesk tamsta, daugiau laimėsi. Aš nenoriu 
bloga, aš tamstai gera siūlau. Jei tamsta dėl savo to 
maišelio ar dėl apsiausto...

— Ne, ne dėl apsiausto. Noriu į šiaurę, ir gana.
— Pyragų valgyti? — sako Mažjonis ir pašai

piai šypteli.
— Man bus gerai ir duona.

į kėdės atlošą. Stovėdamas jis bato smaigaliu pasi
beldžia dar į grindis ir ateina prie čepurnos.

— Gerai, vieną dieną palauk, aš taip pat va
žiuoju į šiaurę, — tarė jis. — O gal palauk ryt iki 
vidudienio, nes aš dabar neturiu tinkamo leidimo. 
Gerai?

— Aš važiuosiu rytą, — tarė čepurna.
— Na, na, nebūk jau toks...
— Važiuoju, tamsta.
— Dviems smagiau keliauti, o aš mėgstu ge

rus ir ramius žmones. Buvau užmiršęs! -— šūkteli 
jis. — Juk mes suvalgėm duoną, tai ką dabar valgy
si? Cha-cha-cha. Na, pajuokavau, bet dėl pasiliki
mo, lai tikrai pasilik. Rytoj nutarsim, ar į pietus, ar 
į šiaurę. Nutarsim ir išvažiuosim. Gerai? Žinoma, 
kad gerai.

— Jis paploja Čepurnai per petį ir dar tebelai
ko uždėjęs ranką, kai tas sujuda keltis.

— Aš eisiu viešbutin.
— Kam tau viešbutis? Lovą turi, va.
— Aš ryt noriu anksti išvažiuoti.
— Neik, sakau.
Mažjonis pasiveja jį prie durų ir sugriebia ry

šulį.
— Jei nenori su manim, tai važiuok vienas, bet 

dabar niekur neik. Gal viešbučio negausi, tai kniurk- 
sosi kur nors stoty.

Čepurna padeda ryšulį ir grįžta sėstis. Mažjo
nis vienas blaškosi kambary. Jis kažko ieško: dari
nėja lagaminus, suraišioja juos ir vis su trenksmu. 
Laksto ir trinksi lagaminai, kol staiga užgęsta šviesa.

■— Na, čia dabar! — sumurma jis, ir dar pa
tamsy braška virvėmis veržiamas lagaminas ir pas
kui čiukšteli į šalį. Mažjonis graibosi kėdės, degasi 
rūkyti.

— Man reikia švaraus žmogaus, — kelis kar
tus užtraukęs dūmą taria jis.

— Aš numanau, — sako Čepurna.
■— Aš nenoriu per daug slėptis, taip. Man rei

kia švaraus žmogaus. Čia? Ne. Kitur ir dėl visa ko. 
Čia aš švarus. Žinai, čepurna, su manim nepražūsi, 
aš tau tik tiek sakau. Švarus ateisi, švarus išeisi. Kol 
su manim būsi, tol gerai gyvensi. O mano reikalavi
mai — vieni niekai. Mažjonį, sakysi, pažįstu nuo 
mažumės, nuo tokio didumo. O gal nereikės nė tiek 
sakyti. Atvažiuosi kartu su manim, pabūsi, viskas 
švariai pasibaigs, o po to — galėsim būti pažįstami,

o galėsim ir nepažįstami, tai nuo tavęs priklausys, 
bet aš turiu truputį ir duodu gerą dalį, jei reikės 
kur nors kalbėti apie mane.

Lėta Mažjonio kalba nutrūksta, čepurna sėdė
jo prie galinės sienos, o dabar šalia jo čiukštelėjo 
batuota koja ir nutilo.

— Ar tu klausaisi, čepurna? — patylėjęs tarė 
Mažjonis, tada pašoko ir graibėsi rankomis, nes Če
purnos kumštis užgriebė jo smilkinio viršų. Jis su
griebė vieną čepurnos ranką, o antroji vis dar laks
tė laisva, ir šitas kumštis pataikė jam į palenktą 
sprandą ir kelintu smūgiu užkabino nosį. — Rupū
že, kvaily tu... — švokštė Mažjonis.

Šviesa žibtelėjo, kai Mažjonis jau buvo sugrie
bęs abi Čepurnos rankas, ir abu jiedu tampėsi. Tar
tum išgąsdinti jie nustojo grūmęsi ir atsitraukė vie
nas nuo kito.

— Aš galėjau suskaldyti tau kiaušą, — pasi
tampęs drabužius tarė Mažjonis ir terkštelėjo ant 
stalo tik dabar iš kišenės išsitrauktąjį revolverį.

— Aš žinau, — abiem rankom griebdamasis 
kėdės ir sudribdamas joje atsakė šniokštuodamas 
Čepurna.

— Tai ko šoki, lyg gaidukas? Nesveiki nervai, 
ką? Aš tau nieko nepadariau. Kalbėjom, tai kalbė
jom. Kas čia bloga?

— Aš jau antrą kartą klausiu, — atsigrįžęs į jį 
tarė Čepurna: — ar buvai Gulbinuose? Ar tardei 
ten žmonės?

■— Buvau.
-— Ar atsimeni mano seserį? Veroniką čepur- 

naitę? Iš Grekonių kaimo?

Vyrai žiūrėjo vienas į kitą ir tylėjo.
— Ką čia pats dabar šneki! — tarė Mažjonis, 

nueidamas prie savo lagaminų ir sustatydamas juos 
vieną greta kito. — Ar vaidenasi? Nervai, ką? — ta
da giliai atsiduso ir vėl pažiūrėjo į čepurną, kuris 
atsikėlęs stipriau varžė savo ryšulį, žiūrėjo jis, kol 
Čepurna pasiėmė ryšulį rankon ir pamažu pasuko į 
duris. — Palauk, — tarė jis, — duosiu maisto korte
lę, nes neturėsi duonos.

Kol jis krapštėsi kišenėje, čepurna stovėjo ir 
žiūrėjo į truputį palenktą galvą, į baltus plaukus. 
Tada Mažjonis pakėlė galvą, ištiesė ranką ir tarė:

— Va, — tada jis dar kartą pamatė auksinius 
dantis ir išskubėjo pro duris.

Mažjonis girdėjo, kaip spraktelėjo elektros 
mygtukas ir laiptais nudundėjo skubūs žingsniai. 
Kai apačioj trinktelėjo durys, jis tada užgesino kam
bario šviesą, pakėlė lango užuolaidą ir akimis ieško
jo gatvėje Čepurnos. Ne, nematyti, gatvė tuščia, tik 
tarytum dar girdėti duslūs ir greiti žingsniai.

Laikraštis rašo: „Rusinimą Baltijos kraš
tuose Maskva vykdo planingai. Paskuti
niuoju laiku rusai kurdinami ne tik dides
niuose miestuose ir pramonės centruose, 
bet ir tolimiausiose provincijos vietovėse. 
Kremlius tomis priemonėmis siekia baltų 
vietinius gyventojus paskandinti rusiško
je masėje“. Straipsnio autorius pavyzdžiais 
nurodo, kaip rusų kalba brukte brukama 
Baltijos valstybėse. Visos galimybės išnau
dojamos rusinimui: tam tarnauja mokyk
los, pradedant pradžios, baigiant aukšto
siomis mokyklomis. Taip pat mokslo įstai
gos įkinkytos rusinimo tikslams. Baltijos 
valstybių mokslų akademijos uoliai sklei
džia rusinimą. Rusinimas varomas teatro 
pagalba, to paties tikslo siekiama rusiškų 
knygų leidimu ir rusiškų autorių verti
mais. Laikraštis straipsnį baigia tokiu 
konstatavimu: „Apskritai paėmus, galima 
teigti, kad bolševikiniai rusintojai niekuo 
nesiskiria nuo savo caristinių pranokėjų. 
Jie nusivokia, kad negalima taip lengvai 
„numarinti“ kalbų ir tautų. Jų nuomone, 
geriausias būdas yra jas sunaikinti. Tiek 
vieni (bolševikai), tiek kiti (carų tarnai) 
puikiai demonstravo savo metodus“.

PREMIJA VYTEI NEMUNĖLIUI

PLB skelbtąjį jaunimo giesmės teksto 
konkursą laimėjo žinomas vaikų literatū
ros kūrėjas Vytė Nemunėlis — Bern. Braz
džionis už eilėraštį „Mūsų žemė Lietuva“.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3.
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., KeW, 
Surrey.

2



'/'V?.

Nr. 39(981). 1967. X. 3 EUROPOS LIETUVIS________________________________________________________ ... 3

L.S.S. Anglijos Rajono

20 M. VEIKLA
Kai pasaulio audros po Antrojo pasau

linio karo kiek aprimo, pabėgėliai lietu
viai susibūrė Vokietijos DP stovyklose ir 
tik kiek vėliau pradėjo dairytis ir žiūrinė
ti, kur čia reikėtų pastoviau įsikurti. Da
lis lietuvių į šią salą atbildėjo. Tarp jų bu
vo ir skautų. Vos tik koją įkėlę į šią žemę, 
jie tuojau susirūpino skautiškųjų vienetų 
steigimu. Pirmasis skautais susirūpino R. 
Giedraitis. Jis pastoviai įsikūrė Halifaxe 
ir suorganizavo pirmąjį skautų būrelį, ku
rį pavadino DLK Mindaugo mišria drau
gove. Tuojau atsirado Vydūno skautij vy
čių būrelis Mesdene.

S. R. Giedraitis — pirmasis vadeiva, o 
s. O. Gailiiinaitė — pirmoji vadeivė.

Kitais metais s. R. Giedraitis sušaukė 
pirmąjį skautų ir skaučių suvažiavimą 
Halifaxe, kuriame dalyvavo ir Vyriau
sias Skautininkas dr. V. Čepas, šiame su
važiavime dalyvavo; s. R. Giedraitis, v. si. 
E. šova, v. si. P. Žvirblis, ps. D. Damaus
kas, s. K. Vaitkevičius, J. Šukytė ir si. J. 
Besasparytė.

Suvažiavime nutarta steigti naujus vie
netus, leisti skautų laikraštėlį, stengtis 
įjungti į skautiškąjį darbą visus čia esan
čius skautus ir skautes ir nieko nelaukiant 
organizuoti vasaros stovyklą. Rajono va
do ir vadeivos pavaduotoju išrinktas s. K. 
Vaitkevičius. Suvažiavimas nustatė darbo 
gaires ir išblaškė abejones tų, kurie abejo
jo skautiškosios veiklos galimybe šioje sa
loje.

Tuojau po suvažiavimo rajono vadovai 
pradėjo varstyti anglų skautų duris. Mat, 
jie norėjo, kad šie pripažintų lietuvių 
skautų vienetus. Šis klausimas dar ir šian
dien galutinai neišspręstas. Reikia pasa
kyti, kad lietuviai skautai, kaip ir kitų 
tautų egzilai, pripažįstami skautais, bet 
nenorima leisti, kad jie oficialiai atsto
vautų savo krašto skautams įvairiose 
džiamborėse.

VADOVAI

Pirmasis Rajono Vadas s. R. Giedraitis 
(jis ėjo ir vadeivas pareigas) 1951 m. lie
ka tik Rajono Vadu, o vadeivos pareigoms 
paskiriamas s. K. Vaitkevičius. Tuo pat 
laiku buvo sudaryta didesnės apimties va- 
dija ir Rajonas padalytas vietininkijomis: 
Manchesterio, Nottinghamo ir Londono. 
Ta proga vietininkijoms paskirti vadovai: 
Manchesteriui vietininkas v. s. F. Preke- 
ris, pavaduotojas v. si. P. žvirblis, Not- 
tinghamui vietininkas ps. J. Trečiokas ir 
pavaduotojas s. B. Zinkus, Londonui vieti
ninkas ps. St. Čeponis ir pavaduotojas v. 
si. A. Aisbergas.

1954 m. s. R. Giedraitis pasitraukė iš 
Rajono Vado pareigų. Nauju Raj. vadu 
skiriamas s. K. Vaitkevičius, o jo pava
duotoju — s. Juozas Bružinskas, kuris ne
ilgai tas pareigas ėjo. Vadeiva išrinktas 
s. B. Zinkus, kuris po metų rūpestingo 
darbo pasitraukė ir kurį laiką liko tik va
deivos pavaduotoju. Vėliau Rajono vadu 
buvo išrinktas s. J. Alkis, kuris sėkmingai 
rajonui vadovavo bemaž iki 1966 m. galo. 
Dabar Rajono vado pareigas eina s. J. 

-Maslauskas.
Seserijos vadeivė s. O. Gailiūnaitė ne

daug į darbą įsijungė, nes jau 1951 m. iš
emigravo į Kanadą. 1953 m. Vyriausioji 
Skautininke toms pareigoms paskyrė ps. 
R. Sinkevičiūtę-Bružinskienę. 1955 m. An
glijos sesės gavo vadeivę s. D. Zubrickai- 
tę-Fidlerienę.

Pirmuoju Rajono dvasios vadu buvo 
kun. J. Steponaitis, vėliau kun. A. Kaz
lauskas, kuris per eilę metų gražiu kitų 
supratimu įgijo didelį populiarumą skau
tų tarpe.

Per eilę skautiško darbo metų, ilgiau ar 
trumpiau būdami vadijų nariais ar skau
tiškojo darbo talkininkais, gražiai reiškė
si šie vadovai:
si šie vadovai: ps. V. Fidleris, ps. J. Tre
čiokas, v. si. P. Žvirblis, v si. R. Daunorai- 
tė, v. si. E. Šova, v. si. M. Kaulėnas, v. si. 
V. Turūta, v. vi. V. Rupinskas, v. si, O. 
Rūkytė, v. si. R. Kroliūtė, si. I. Šalkauskai- 
tė-Turūtienė, ps. D. Sadūnaitė-Sealey, si. 
K. Norkus, v. si. N. Puodžiukaitė, s. G. 
Brakaitė-Zinkienė, s. J. Bružinskas, s. R. 
Sinkevičiūtė-Bružinskienė, v. si. A. Ais
bergas, v. s. F. Prekeris, ps. St. Čeponis, 
s. J. Alkis, si. I. Palkimaitė, si. R. Verbyla, 
s. B. Zinkus, v. s. K. Vaitkevičius, v. s. R. 
Giedraitis, ps. D. Damauskas, v. si. V. 
Garbonkus, v. si, J. Traškienė, ps. G. Val- 
terytė, v. si. V. Aneliauskas, si. V. Galbuo- 
gytė, v. si. E. Venskutė, v. si. E. Zaveckie- 
nė, v. si. A. Elvikis, v. si. J. Puteikis, v. si. 
J. Zaveckas, v. si. R. Valteris, v. si. A. Ja
kimavičius, v. si. A. Gerdžiūnas, si. I. Ta- 
čilauskaitė, si. B. Rentelytė, v. si. K. Ka
minskaitė, v. si. I. Šnelytė, ps. J. Rentelis, 
kun. V. Kamaitis, kun. J. Budzeika, s. J. 
Maslauskas, mok. Vik. Ignaitis, v. sk. si. O.

k

Bacevičiūtė, s. D. Fidlerienė, si. kun. S. 
Matulis, MIC, v. s. si. K. šnelytė ir dauge
lis kitų.

Deja, iš šio didelio būrio beveik pusė, 
o gal net ir daugiau išemigravo į užjūrius, 
kaip sakoma, geresnės duonos ieškoti, pa
likdami Rajone sunkiai užpildomas spra
gas.

Kai tik šen ar ten susiorganizuodavo 
vienetas ir pradėdavo ką nors veikti, be
maž visada — nelaimė: vadovas emigruoja 
ar persikelia j kitą vietą.

VIENETAI

Pirmieji vienetai pradėjo neoficialiai 
organizuotis, kai tik keletas skautų atvyko 
į šio krašto pereinamąsias stovyklas 1947 
m. Toks didesnis vienetas susikūrė Mar
ket Harborough stovykloje. Skautininkas 
R. Giedraitis-Spalis tą vienetą suorganiza
vo. Ten buvo daugiau kaip 40 lietuvių 
skautų ir skaučių, geriau pasakius, skau
tų vyčių.

Jie susipažino su anglų skautais. Nagys 
suorganizavo chorą ir tautinių šokių gru
pę. S. R. Giedraičiui vadovaujant, nuvyk
ta į Leicesterio grafystės skautų sąskrydį, 
kur išpildyta pirmoji lietuvių skautų 
programa anglams.

Šis vienetas pradėjo mažėt. Pagaliau jis 
persikėlė į Little Adington, nes ten susi
rinko didesnis skautų būrelis. Dirbančiųjų 
stovykloje gautas sklypelis, kuriame 
įrengta vėliavai aikštelė ir pastatytas 
lietuviškas kryžius. Sekmadieniais ten pa
kildavo vėliava ir skambėdavo Tautos 
himnas. S. R. Giedraičiui išsikėlus į Hali- 
faxą, vienetui vadovavo v. si. Nagys.

Halifaxe DLK Mindaugo mišriai drau
govei vadovavo v. si. P. Žvirblis. Draugo
vė gražiai veikė, bet ilgainiui skautai iš
sikėlė kitur, ir, išvykus draugininkui į už
jūrius, vienetas likvidavosi.

Maždaug tuo pat laiku Mesdene, žemės 
ūkio hostelyje, įsisteigė skautų vyčių bū
relis, kuriam vadovavo s. B. Zinkus.

1949 m. Smallthorne, angliakasių hoste
lyje, įsisteigė dr. Vinco Kudirkos draugo
vė, kuriai vadovavo sk. v. kand. Šiaudi- 
naitis.

Alsagerio šeimų stovykloje įsisteigė Vy
tauto Didžiojo mišri draugovė, kuriai va
dovavo v. si. E. Šova. Kitais metais v. si. 
E. Šova suorganizavo Stoke-on-Trente 
skautų draugovę. Jam išvažiavus, draugo
vei vadovavo v. si. J. Rentelis ir v. sh R. 
Kroliūtė. Tai pirmoji draugovė, kuri įsi
gijo skautišką vėliavą. Vėliau čia liko tik 
skaučių Kregždučių vienetas, kuriam va
dovavo v. sk. si. B. Rentelytė. Vienetas gra 
žiai veikė iki 1965 m.

Ps. J. Trečiokas suorganizavo Vydūno 
sk. vyčių būrelį ir atskirą Žirgų skiltį 1949 
m. Nottinghame. Vienetai gražiai veikė, 
bet likvidavosi vadovui išemigravus. Likę 
keli sk. vyčiai prisijungė prie rajono sk. 
vyčių skyriaus.

1956 m. energingas ps. V. Fidileris Not
tinghame atgaivino sk. vyčių Vydūno bū
relį, kuriam priklausė visi Anglijos sk. 
vyčiai, įsteigė DLK Gedimino draugovę. 
Susiorganizavo tėvų komitetas. Rėmėjų 
dėka draugovė įsigijo lūšnelę ir žemės plo
telį, kur vykdavo skautiški užsiėmimai. V. 
Fidleriui išemigravus darbas apmiršta. 
Lieka tik Žirgų skiltis, kuriai vadovavo s. 
B. Zinkus, o šiam pasitraukus s .v. v. si. J. 
Zaveokas.

1950 m. Alersforde ps. St. Čeponis suor
ganizavo jaunesniųjų skautų atskirą skil
tį, kuri po metų likvidavosi.

1950 m. Londone įsisteigė Dariaus ir Gi
rėno mišri draugovė, kuriai vadovavo ps. 
St. Čeponis ir v. si. A. Aisbergas. Draugo
vė tuojau užgeso, nes draugininkas gyve
no toli nuo savo skautų. 1952 m. londoniš- 
kiai įsteigė DLK Vytauto draugovę, ku
riai vadovavo v. si. V. Turūta. ši draugovė 
buvo veikliausia visame rajone. Didelio 
skautų bičiulio A. Kaulėno dėka buvo pa
statyti du scenos veikalai, kuriuos jis pats 
parašė ir režisavo. Draugovė tuos veikalus 
vaidino Londone ir kituose miestuose. Tu
rėjo draugovė ir skudučių orkestrėlį. Sku
dučius pagamino p. Dailydė, groti išmokė 
muzikas V. Mamaitis.

Vėliau draugovei vadovavo s. J. Alkis 
ir v. si. M. Kaulėnas. 1951 m. įsisteigė Ba
landžių Skiltis berniukams, kuriai vadova
vo s. J. Bružinskas, ir Kregždžių skiltis, 
kuriai vadovavo si. R. Sinkevičiūtė.

1951 m. Bradforde s. J. Bružinskas suor
ganizavo mišrią Geležinio Vilko draugo
vę. Draugovė gražiai dirbo ir išaugo. Ją 
prireikė skelti. Geležinio Vilko draugovė 
buvo berniukų. Jai vadovavo s. J. Bru
žinskas. Naujai įsteigtajai Šatrijos Raga
nos mergaičių draugovei vadovavo s- R- 
Sinkevičiūtė-Bružinskienė.

Kai s. J. Bružinskas ėjo vadeivos parei
gas, tada draugovei vadovavo si. A. Šukys.

Abi draugovės labai gražiai veikė. Tada 
bemaž visas jaunimas priklausė skautams. 
Bet Bružinskai išemigruoja. G. V. draugo
vei vadovauja v. si. V. Garbonkus, o š. R. 
draugovei v. si. J. Traškienė. Sumažėjus 
skautų, vadovauja v. si. J. Puleikis ir si.
I. Točilauskaitė. Pagaliau liko tik mergai
čių vienetas, kuriam vadovavo si. V. Gal- 
buogytė.

1952 m. Halifaxe įsisteigė jaunesniųjų 
skaučių skiltis, kuriai vadovavo si. R. 
Duoba itė-Alkienė. Vėliau skautės prisi
jungė prie bradfordiškių, nes vadovė per
sikėlė gyventi į Londoną.

1953 m. Manchestery įsikūrė mišri Da
riaus ir Girėno d-vė. Jai vadovavo ps. D. 
Damauskas. Jos veikla buvo trumpa. Po 
to si. R. Palkimaitė suorganizavo Voverių 
skiltį. Kai vadovė persikėlė į Glasgovą, 
vadovavo ps. R. Gerdžiūnaitė. Vėliau ši 
skiltis apmirė. 1962 m. v. si. E. Venskutė 
ją atgaivino, į darbą įsijungė K. ir T. šne- 
lytės ir v. si. A. Jakimavičius. Kai padidė
jo narių, susiskirstyta į Maironio ir Živi
lės d-ves. šiuo metu vadovauja v. si. A. 
Jakimavičius ir si. I. Jakubaitytė.

1955 m. Corbyje įsisteigė mišri d-vė, ku
riai vadovavo s. v. R. Čerbauskas ir v. sk.
J. Paulauskienė. D-vė rengė įvairius minė- 
Įįimus, pnlaikė artimus ryšius su anglų 
skautais. Vadovai išemigravo, ir viskas iš
iro.

1955 m. įsisteigė skautų akademikų kor
poracija Vytis. Ji surengė pavykusią stu
dijų dieną Sodyboje. Valdyba: kun. P. 
Dauknys, V. Fidleris ir A. Šukys.

1956 m. įsisteigė vyresniųjų skaučių 
Pušelės d-vė, kuri apjungė visas vyr. sk. 
Anglijoje. D-vei vadovavo v. si. R. Kro
liūtė. Vadovei ištekėjus iširo.

1961 m. vadeivė s. G. Zinkienė įsteigė 
taip pat Saulutės skiltį Wolverhamptone, 
kuri buvo viena pavyzdingiausių skilčių 
rajone. Už gražų darbą jos laimėjo sida
brinę pereinamąją taurę, kurią rajonui 
padovanojo G. Zinkienė. 1963 m. skilčiai 
vadovavo v. sk. v. si. K. Kaminskaitė, vė
liau D. šakalytė. Beveik vienerių metų 
bėgyje skiltis sunyko, kai skiltininkė išvy
ko studijuoti i Londoną, paskiltininkė su
kūrė šeimą, sesė Gečaitė išvyko į Ameri
ką, o labai gabi artistė Vida Karnilavičiū- 
tė į Kanadą. 1966 m. buvo suruoštas kuk
lus paskutinis motinos dienos minėjimas. 
Skiltį globojo tėvų komitetas: G. Kamins
kienė, G. Ivanauskienė, V. Karnilavičius ir
K. Šakalys.

STOVYKLOS

Pirmajame Rajono vadų suvažiavime 
nusistatyta rengti stovyklą jau pirmąją 
vasarą. Organizacinis darbas pavestas s. 
K. Vaitkevičiui. Jis leidimo kreipėsi pas 
anglų skautų Derbio srities komisionierių 
W. G. Hutchisoną, kuris prašymą sutiko 
gana palankiai, bet ketino tuo reikalu su
sirišti su Vyriausios Anglų Skautų Būsti
nės Tarptautiniu Departamentu Londone. 
Visas reikalas truko gana ilgai, nes De
partamento atstovai daug kartų s. K. Vait
kevičių kvietė į savo būstinę ir jį kaman
tinėjo. Buvo būdinga tų laikų anglų nuo
taika: jie klausė s. K. Vaitkevičių, kodėl 
palikai savo tėvynę ir ko čia atvažiavai. 
Teko ne tik aiškintis, bet ir parūpinti tais 
laikais reikiama literatūra. Galų gale 
Tarptautinis Departamentas leido Hutchi- 
sonui tokį leidimą lietuvių skautams duo
ti ir pranešė, kad jie atsiųs į stovyklą sa
vo stebėtojus. Buvo gauta menka stovyk
lavietė Darley Moor, netoli Ashbourne.

Šis egzaminas turėjo būti išlaikytas! Tai 
labai gerai žinojo šion stovyklon suva
žiavusieji. Stovyklavo: ps. J. Trečiokas, 
v. si. O. Rudytė, v. si. O. Reinytė, N. ir I. 
Šalkauskaitės, D. Mockutė, K. Norkus, E. 
Šova, Narbutas, Čiakas, s. J. Bružinskas, 
B. Uždravis, Bartašius, Sinius, Tarvydas, 
kun. J. Steponaitis, s. K. Vaitkevičius ir 
v. s. R. Giedraitis. Stovyklos vadovybė: 
viršininkas s. K. Vaitkevičius, jo pava
duotojas ps. J. Trečiokas ir v. si. O. Ru
dytė. Stovyklą maitino s. B. Zinkus ir ka
pelionas — kun. J. Steponaitis.

Skautai ir skautės labai ištvermingai 
dirbo. Stovykla pavyko labai gerai. Tuo
jau susitvarkė berniukų ir mergaičių sto
vyklėlės, pastatyti stovykliniai vartai, iš
puoštas kryžius, prie palapinių įrengti 
pagražinimai, iškastas skautiškas stalas, 
aptvarkytos aikštelės.

Stovyklą aplankė apylinkės anglai skau
tininkai, o W. G. Hutchison net keletą 
kartų. Atvyko ir lauktasis Tarptautinio 
Departamento atstovas John Andrew. Sto
vykla ir skautai jam padarė labai gerą įs
pūdį. Atsisveikindamas lietuviams skau
tams net pažadėjo paramos, siūlė nedidelį 
skaičių siųsti į pasaulinę Jamborę.

Po to kas vasarą buvo rengiamos sto-

SKAUTISKUOJU KELIU EINANT

JUBILIEJINIAI METAI
1947 - 1967

Dievui, tau, Tėvyne, ir žmonijai ski
riam visą meilę mūsų širdžių. Mes te- 
turim mokslą ir jaunystę, esam skau
tai be savų miškų...

V. Bražėnas
* * *

Vadovų gilus rūpestis yra dar ilgus me
tus išlaikyti lietuvišką skautybę tremtyje 
gyvą, ištikimą savo idealams.

Svetimo krašto prieglobstyje aukime 
sveikais žmonėmis, naudingais gyvenamo
jo krašto piliečiais, sąmoningais lietuviš
kų reikalų gynėjais.

Lietuviškoji skautija pirmuosius savo 
žingsnius pradėjo Vilniuj, senoje Lietuvos 
sostinėje. Iš Vilniaus ji plėtėsi visoj Lie
tuvoj ir išaugo į platų sąjūdį. Skautavi- 
mas savuose mokslo židiniuose, stovykla
vimas savoj gamtoj mūsų skautiją nuspal
vino savitais bruožais. Mūsų skautija su
augo su savo žeme, išugdė savas tradici
jas, susirado organizacinės plėtros kelią, 
kuris tam tikra prasme skirtingas nuo ki
tų kraštų skautijos.

Karas ir priešų užmačios paralyžavo šį 
gajų sąjūdį tėvynėje. Bet gaji idėja ne
miršta. Lietuviškoji skautija atsikuria 
Vakaruose. Jos laužai liepsnoja laisvaja
me pasaulyje, o šalia jų plevėsuoja lietu
viškoji trispalvė, rymo rūpintojėlis.

Mūsų skautai, kaip Krėvės „Likimo ke
liu“ Vineukai, neša savo rankose gyvą Tė
vynės ilgesio žiburėlį ir ieško kelių į 
žvaigždikio milžinkapį įr puoselėja ryžtą 
prikelti jį, kad vestų ateities Lietuvą nau
jais, šviesiais keliais.

Mūsų skautija yra gyvas, įvairus, įspū
dingas ir ryžtingas sąjūdis. Minėdami DB- 
LS ir Rajono 20-tį, stabtelėkime minutėlei, 
pagalvokime, prisiminkime pirmųjų vado
vų bei rėmėjų veidus. Mūsų skautijos kū
rėjas ir pirmūnas, mūsų rajono steigėjai, 
vadovės ir vadovai, praplikę, pražilę, jau
natviškai garbanoti, į amžinybę nukelia
vę...

Jų grandis nesibaigia, ir energija neiš
semiama. Tai jie skautiją atkūrė Vakaruo
se ir kreipia jaunimo žvilgsnį į Lietuvos 
horizontus.

Jaunimo žvilgsnis bręsta naujiem žy
giam ir labiausiai būna žavus, kai kau
piasi įžodžiui. Tada, brangindami savo 
garbę, jie ryžtasi tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, šį didįjį ryžtą liudija vė
liavos ir sukauptas sesių ir brolių žvilgs
nis!

Mūsų skautija visad yra atsigrįžusi į 
savo aplinką ir visuomenę. Visuomenė 

vykios, įtraukiant į jas ir neskautiškąjį 
jaunimą.

1951 m. antroji stovykla buvo žymiai di
desnė. Ją aplankė DBLS pirmininkas ir 
keletas ekskursijų iš lietuvių kolonijų.

Trečioji stovykla — 1952 m. P. B. Var- 
kalos ir inž. Šalkausko dėka stovykla įvy
ko tolokai už Londono, dideliuose neapgy
ventuose plotuose. Vykdami į stovyklą, 
skautai apžiūrėjo Londono įdomesnes vie
tas ir vakare lietuvių visuomenei suruošė 
laužą.

Ketvirtoji stovykla 1953 m. ir penktoji
— 1954 m. — Lock Parke. Čia įgytas nau
jas lietuvių skautų rėmėjas: parko savi
ninkė. O Derbio distrikto skautų preziden
tė Lady Drury Lowe buvo sužavėta lietu
vių skautų drausme ir tvarkingumu.

šeštoji — 1955 m. — stovykla vyko jau 
savoje žemėje — Sodyboje. Tai miškelio 
plotas, kurį Lietuvių Namų Bendrovė pa
vedė skautų reikalams. Ten buvo VII, 
VIII, IX, X ir XI-ji 1960 metais. Šioms 
stovykloms vadovavo s. J. Alkis, finansa
vo DBLS ir lietuvių visuomenė savo au
komis.

Dvyliktoji — 1961 m. — Darley Moor. 
Vadovavo s. B. Zinkus.

Tryliktoji, XIV-ji ir XV-ji buvo Sody
boje. XIV-ją aplankė Lietuvių Skautų 
Brolijos Vyr. Skautininkas v. s. E. Vilkas, 
Tarptautinio Biuro Šefė B. Fripp ir kiti 
anglų skautininkai.

XVI-ji — 1965 m. — Drum Hill. XVII-ji
— 1966 m. — buvo vėl Sodyboje.

1955 m. mūsų stovyklą aplankė skauty
bės įkūrėjo Lord Baden-Powellio sūnus 
Petras. Stovykla jį sutiko labai iškilmin
gai. Tarp kita ko, jis papasakojo gražių 
prisiminimų iš tų laikų, kai jis lankė Lie
tuvą 1933 m. įr matė lietuvių skautų sto
vyklą Palangoje. Visa tai jis minėjo šiltais 
žodžiais ir išreiškė viltį, kad anksčiau ar 
vėliau Lietuva vėl bus laisva.

Stovyklų pašnekesiams pravesti buvo 
kviečiami mūsų vyresnieji ir žinomi vi
suomenės veikėjai: prof. S. Žymantas, ra
šytojas F. Neveravičius, P. Mašalaitis, dr. 
K. Valteris, inž. J. Vilčinskas, prof. R. Sea
ley, kun. P. Dauknys, kun. J. Kuzmickis, 
kun. V. Kamaitis, kun. J. Budzeika, mok. 
Vik. Ignaitis įr kiti.

Užsiminus apie dr. K. Valterį, reikia pa
sakyti, kad jis net keliose stovyklose daly

pasitinka skautus su parama ir globa, su 
šypsniu ir plojimu. Jaunųjų kūryba, vai
dyba, dainos, laužai ir t.t. — tai mūsų 
skautijos ugdymo vaisiai. Kūrybinis žais
mas bręstančiam jaunimo amžiui, papil
domas intelektualiniu lavinimu — kur
sais, pašnekesiais ir diskusijomis. Stebė
kime įtemptus ir mąstančius vyresniųjų 
skautų ir skaučių žvilgsnius, kurie žino, 
ko iš jų nori Dievas, Tėvynė ir sava visuo
menė.

Jei norime labiausiai pajusti skautiš
kąjį solidarumą, kūrybą, išradingumą, 
Tėvynės ilgesį, keliaukime į stovyklas. 
Stebėkime, kaip jie jas įrengia, kokiais 
simboliais jas išpuošia, kaip dirba, mel
džiasi ir žaidžia... Matysime, kokia gyvas
tinga ši jaunoji mūsų bendruomenė ir 
kaip organizuota...

Mūsų skautija bendrauja su tarptauti
niu skautų sąjūdžiu. Ji siunčia savo atsto
vus į kitų tautų ir pasaulinius sąskrydžius 
— jamborees.

Mezgasi ryšiai, draugystė plečiasi. Pa
saulio skautai atvyksta svečiais ir į mūsų 
stovyklas. Kiti iš jų, jau pražilę, prisimena 
anuos laikus, kai lankėsi prie Baltijos 
krantų Palangoj — laisvos Lietuvos pa
dangėj.

Minėdami LSS Rajono ir DBLS 20 
pietų darbų vaisiaus jubiliejų ir praleidę 
18-ją tralicinę skautų stovyklą šiame 
krašte, sukaupkime visas savo jėgas, mes
kime žvilgsnį į sekančių metų skautybės 
sąjūdžio 50 metų jubiliejų, taip pat į Lie
tuvos nepriklausomybės 50 m. sukaktį ir 
įvertinti, prisidėdami darbais ir parama, 
kiek mūsų gyvenimo aplinkybės leis, kiek 
tai galima, įspūdingiau atžymėti.
Sukaupę jėgas, pasiryžkime įrodyti mūsų 

organizacijoms ir rėmėjams, kad esame 
verti jų paramos, kurie rėmė ir globojo 
mus 20 metų. Pasisekimas priklausys nuo 
mūsų darbų, susiklausymo, meilės ir pa
siryžimo. Auga naujos atžalos tarp sveti
mų uolų, vos užgriebdamos tėvų gimtosios 
žemės sulčių, tokių būtinų jaunam augan
čiam organizmui, kad užaugę, subrendę 
ant savo pečių galėtume išnešti lietuvišką 
skautybę ir atkurti laužus laisvos Tėvy
nės žemėje.

Vadovai ir vadovės, žvelkime ne tik pir
myn, bet ir dar gilyn!

Budėkime!

s. J. Maslauskas
LSS Anglijos Rajono Vadas

vavo, gražiai įsijungė į stovyklos gyveni
mą, ėjo stovyklos gydytojo pareigas ir re
dagavo Taukuotą puodą, kurio stovyklau
tojai labai laukdavo.

Skautiškųjų ir jaunimo stovyklų naudą 
galima nusakyti vieno stovyklautojo, 12 
metų berniuko, žodžiais:

— Nemokėjau nė vienos lietuviškos dai
nos, o dabar daug' moku. Nežinojau net, 
kur yra Lietuva, o dabar žinau. Žinau ir 
apie Mindaugą ir apie Vytautą.

KURSAI

Skiltininkų kursuose buvo išeinama rei
kiama programa. Patys vadovai lankė ir 
stengėsi baigti aukštesniąją skautininkų 
mokyklą, vadinamuosius Gjllwellio kur
sus. Kursus baigė: s. J. Bružinskas, s. B. 
Zinkus, ps. J. Maslauskas ir pirmąją kursų 
dalį v. si. A. Gerdžiūnas.

Vienetų vadovams buvo surengti kursai 
Crugybar, Valijoj, 4 dienų kursai skilti- 
ninkams Manchesteryje, Drum Hill įr va
saros bei savaitgalio stovyklose. Kartu bu
vo pravesta ir praktikos Ąžuolo mokyklos 
kursai vienetų vadovams. Nuo berniukų 
neatsiliko ir mergaitės. Jau 1962 m. rugsė
jo mėn. tokie vadovėms kursai buvo Man
chestery. Kursus, pagal Gillwellio kursų 
pavyzdį, pravedė vadeivė s. G. Zinkienė. 
Ta proga vadeivė parengė brošiūrėlę, spe
cialiai pritaikytą Anglijos rajonui, „Jau
nai Vadovei “. Kursus lankė 12 mergaičių.

1963 m. buvo surengta kursų stovyklinė 
dalis. Dalyvavo: G. Valterytė, I. Šnelytė, 
K. Kaminskaitė, O. Bacevičiūtė, G. Narbu
taitė, V. Galbuogytė, N. Grokauskaitė, E. 
Damaševičiūtė, • A. šneiderytė, B. Rentely
tė, K. šnelytė, T. Zaveckaitė, E. Zaveckie- 
nė ir S. Verbickaitė.

REPREZENTAVIMAS

Visur ir visada buvo svetimųjų tarpe 
stengiamasi, kaip galint geriau reprezen
tuoti lietuvį skautą, įgyti daugiau draugų 
ir kiekviena proga priminti, kad Lietuva 
yra sovietinių rusų okupuota.

Karalienės Elzbietos II karūnavimo 
proga 1953 m. Anglijos skautų vadovybė 
surengė Sandringhame tarptautinę džam- 
borę, kurioje dalyvavo apie 3000 skautų

(Nukelta i 4 psl.)
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iš 17 valstybių. 1 džamborę pakviesta 
ir lietuvių skautų skiltis. Skiltį sudarė: K. 
Šalkauskas, A. Vilčinskas, B. Žukauskas, 
J. Žukauskas ir skilties vadovas si. Kviet- 
kus. Tai buvo pirmasis čia gyvenančių lie
tuvių skautų pasirodymas tarptautinėje 
džamborėje. Skiltis už drausmingumą, 
tvarkingumą ir tikrąjį skautiškumą buvo 
apdovanota specialia karūnacijos džam- 
borės gairele.

1951 m. Derbyje įvyko didžiulis angių 
skautų Summer Fete, kurį atidarė Glou- 
cesterio kunigaikštis. Publikai labai pati
ko Nottinghamo liet, tautinių šokių gru
pė, kurios žymią dalį sudaiė vietos skau
tai. Anglų spauda gražiai atsiliepė apie 
lietuvius ir mūsų skautus.

1953 m. Derby County įvykusiose sto
vyklavimo varžybose teisėju buvo pa
kviestas s. K. Vaitkevičius. Ta proga jis 
susirinkusiems papasakojo apie Lietuvos 
nelaimę.

1956 m. įvykusioje škotų skautų džam
borėje dalyvavo lietuvių skiltis: V. Ane- 
lauskas, R. Kalibatas, G. Kaulėnas ir s. 
J. Alkis. Džamborėje neleista bendroje ei
lėje iškelti mūsų trispalvės. Tada lietuviai 
prie savo palapinės įsirengė aikštelę, įka
sė stiebą ir kiekvieną dieną iškilmingai 
pakeldavo ir nuleisdavo vėliavą. Įvykis at
kreipė visų stovyklautojų dėmesį. Visi 
klausinėjo, kodėl mūsų trispalvė čia, o ne 
bendroje aikštėje. Mūsų skautai turėjo 
puikią progą visiems papasakoti apie Lie
tuvos nelaimę.

Tais pačiais metais tarptautinėje džam
borėje Sandringhame lietuviams atstova
vo s. J. Bružinskas. Jį sutikę reporteriai 
manė, kad Bružinskas atvyko iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. Pasinaudodamas šia 
proga, jis papasakojo apie sovietų okupa
ciją Lietuvoje, apie skautavimą laisvoje 
tėvynėje ir tremtyje.

Londono skaučių vadovybė pakvietė v. 
si. R. Daunoraitę į bendrą tuntų sueigų. Ji 
ten skaitė paskaitą apie Lietuvą, skautiš
kąjį judėjimą lietuvių jaunime ir kovas 
dėl Lietuvos laisvės. R. Daunoraitė iš an
glų skautų vadovybės gavo gražią padėką.

1957 m. Sutton Coldfieldo džamborėje 
dalyvavo mūsų skiltis: pl. V. Anelauskas, 
R. Anelauskas, A. Andruškevičius, J. Pu- 
leikis, R. Vainorius ir vieneto vadovas ps. 
V. Fidleris ir s. J. Bružinskas.

Lietuvių stovyklėlę aplankė daugybė 
žmonių. Mūsų skautai du kartu per BBC 
radiją grojo ir dainavo lietuviškų dainų 
ir supažindino klausytojus su lietuvių 
skautų veikla tremtyje. Amerikos Balsas 
tai perdavė broliams įr sesėms Lietuvoje.

Tuo pačiu laiku Windsore įvyko pasau
linė skaučių stovykla, kur lietuvėms atsto
vavo s. D. Fidlerienė — vadovė, s. R. Bru
žinskienė, v. si. R. Daunoraitė, A. Kuka- 
nauskaitė, V. Sinkevičiūtė, O. Daunoraitė, 
E. Jurkšaitytė ir dar dvi sesės iš Vokieti 
jos. Jos įvairiuose pasirodymuose šoko 
tautinius šokius ir turėjo puikiai įrengtų 
parodėlę.

Tarp kitų skautiškų vėliavų buvo ir 
LSS Anglijos Rajono vėliava, kurią su
projektavo G. Zinkienė, o išsiuvinėjo G. 
Zinkienė, R. Kroliūtė ir B. Jacevičiūtė.

1959 m. sesės R. Daunoraitė, E. Jurkšai
tytė, E. Venskutė ir G. Valterytė nuvyko į 
Daniją dalyvauti tarptautinėje stovykloje. 
Nusivežė tris lėles, aprengtas skautiška 
uniforma: vyr. skautė, skautė ir paukšty
tė.

1961 m. Nottinghamo anglų skautės pa
kvietė šiluvietes ir žirgučius į sueigą. Lie
tuvaitės pašoko tautinių šokių. Kitą dieną 
spauda išspausdino šokėjų nuotrauką ir 
aprašymą.

1963 m. lietuviai skautai dalyvavo tarp
tautinėje stovykloje Gilwell Parke, Drum 
Hill įvykusiame Rover Moot anglų vyr. 
skautų sąskrydyje.

Svarbiausia, kad lietuviai galėjo daly
vauti XI pasaulinėje skautų džamborėje. 
kuri įvyko Graikijoje, Maratono laukuose. 
Ten stovyklavo 74 valstybių skautai. Lie
tuviai oficialiai dalyvauti negalėjo. Tat 
dalyvavo su Vokietijos skautais. Vienetą 
sudarė šie skautai: B. čepulevičius, A. 
Vitkus, F. Staščinskas, P. Vegneris. A. 
Starukas, S. Gujenas iš Vokietijos ir D. 
Steponėnas, P. Gugas, Z. Zabelsys, B. Zin- 
kus iš Anglijos, ps. V. Lenertas — vado
vas.

Mūsų atstovai posėdžiavo su Pasaulio 
Skautų biuro vadovybe. Biuro vadovybė 
nesutiko daryti pakeitimų PSB statute. 
Per didįjį paradą neleido mums trispal
vės nesti. Tat Lichtenšteino princas Ema
nuelis, kuris žygiavo kartu su šveicarais 
sk. vyčiais, protestuodamas prieš tokį ne
teisingą biuro nutarimą, paėmė mūsų tri
spalvę ir ją iškilmingai nešė. Ačiū.

1964 m. mūsų vienetas dalyvavo anglų 
skautų šventėje, kurią atidarė G. Brown. 
M. P. Lietuviai skautai surengė tautodai
lės ir skautišką parodėlę. Joje apsilankė ir 
G. Brown. Ta proga jam įteikta lietuviškų 
paveikslų su anglišku įrašu albumas. Pro
gramoj pašokta tautinių šokių.

1965 m. regioninėje skautų vadovų ir 
skaučių vadeivių konferencijoje Derbyje 
dalyvavo ir lietuvių atstovai: G. Zinkienė, 
G. Valterytė, J. Maslauskas ir B. Zinkus.

County Comm. C. Wilson mūsų ketver
tuką pristatė apsilankiusiai Lady Baden- 
Powell. Ji žiūri į lietuviškuosius skautų 
ženklus ir švelniai su užuojauta sako:

— Lithuania... Lithuanian Scouts..
G. Zinkienė, sužinojusi, kad atvyks La

dy Baden-Powell, parengė albumą ir jį 
įteikė viešniai. Lady albumu labai domė
josi ir sakė nusiusianti į Pasaulinį Skautų 
Biurą.

Tai metais įvyko tarptautinė stovykla, 
vad. ramboree, Chatsworth Parke, Derby
shire. Joje lietuviams skautams atstovavo: 
B. Zinkus, A. Jakimavičius, D. Stepone 
nas, A. Jakubaitis, G. Kukanauskas, A. 
Navackas, V. Siurblys, P. Budrevičius, J. 
Maslauskas iš Anglijos ir broliai M. ir E. 
Dresleriai iš Vokietijos. Mūsų vienetą pa
rėmė DBLS 100 sv. auka ir LSB džambo- 
rės fondas 200 dol. auka. Po ilgų atkaklių 
kovų čia pirmą kartą tarptautinėje sto
vykloje leista iškelti mūsų trispalvę kartu 
su kitomis vėliavomis. Lietuviai savo sto
vyklą išgražino, papuošė vytimi ir pridėjo 
užrašą: LIETUVA. Rūpintojėlis pakilo ant 
kryžiaus. Įrengiama parodėlė. Su šio kraš
to himnu pakyla anglų vėliava. Pagal tri
mitą kyla visos kitos. Brolis Dresleris ke
lia mūsų trispalvę. Ant vėliavos stiebo už
rašas Free Lithuania. Mūsų stovyklėlę ap
lanko vyriausias ąnglų skautų vadovas 
Sir Charles Maclean: gėrisi mūsų pasiruo
šimu ir spaudžia mums kairiąsias. Mes vi
sus informuojame apie lietuvius skautus 
ir pavergtą tėvynę. Mūsų atstovai pakvie
čiami pas Devonshire kunigaikščius arba
tos išgerti. Ta proga jam įteikiama tauti
nė juosta, papuošta skautiškais ženklais. 
Per paskutinį laužą mūsų mažiausias bro
lis A. Navackas priima ramboree skydą su 
skautiškais ženklais, kurį vadovai mums 
dovanojo už gražų tautos ir lietuviškosios 
skautybės reprezentavimą. Ramboree pa
sibaigus, Derbio burmistras du mūsų at
stovus pasikvietė pas save į svečius. Ten 
dalyvavo B. Zinkus ir E. Dersleris.

LIETUVIŲ JAUNIMO METAI
1966 metai — Lietuvių Jaunimo Metai, 

šie metai atžymėti Jaunimo kongresu 
Amerikoje. Tame kongrese dalyvavo trys 
lietuvaitės skautės: si. I. Jakubaitytė, v. 
sk. si. K. Kaminskaitė ir ps. G. Valterytė. 
Jų dalyvavimą ir atstovavimą gražiai 
įvertino Vyr. skautų vadovybė ir apdova
nojo žymenimis. LSS Anglijos Rajonui at
stovavo ps. G. Valterytė.

BENDROS PASTABOS

1955-56 m. Anglijos Rajonas įsigijo foto 
albumą. Albumo braižinį padarė ir išsiu
vinėjo sesė G. Zinkienė, talkinant sesėms 
R. Kroliūtei ir B. Jacevičiūtei. Albumą įri
šo J. Alkis, o įrašus atliko B. Jagminaitė.

Dabar Rajonas turi nemaža turto. Yra 
palapinės ir kitokio stovyklinio turto su 
keletu taukuotų ir netaukuotų puodų, pei
lių, šakučių, lėkščių ir kt. Turi filmuoja
mąjį aparatą ir filmoms rodyti projekto
rių. Visas turtas įsigytas mūsų organizaci
jų, klubų ir geraširdės visuomenės dėka. 
Rajonas leidžia ir savo neperiodinį laik
raštį BUDĖKIME.

Taip maždaug atrodo LSS Anglijos Ra
jonas, atšventęs jau savo dvidešimtmetį 
čia. šioje Anglijos saloje ir Pasaulinės 
skautijos gimtinėje.

J. M. (iš Budėkime)

MŪSŲ PADĖKA
LSS Anglijos Rajono ir DBLS 20-čio 

nuotaikoje baigus 18-ją vasaros skautų ra
joninę stovyklą Sodybos žaliame beržy
ne, liko mums gilūs ir brangūs atsimini
mai. Kėlėm ir leidom trispalvę su malda ir 
himno žodžiais, buvo religinio turinio pa
šnekesiai, skautiška programa. darbas, 
žaidimai ir poilsis, stovyklos uždarymo iš
kilmės ir laužas dideliame rėmėjų, svečių, 
tėvelių, sesių ir brolių ratelyje. Atsisvei
kinimas — sudie iki sekančių metų sto
vyklos susitikimo... Beržyne liko tylu, bet 
mūsų ausyse dar girdisi aidai mūsų pačių 
maldų, dainų, pašnekesių, organizacijų at
stovų žodžių ir himno.

Iš gražios ir sėkmingai vykusios stovyk
los tepasiekia visus mūsų nuoširdus skau
tiškas ačiū. Tik jūsų nuoširdžios paramos 
dėka mes galėjome džiaugtis ir stovyklau
ti 8 dienas, pagyventi skautiškoj nuotai
koj. lietuviškoj aplinkoj ir dvasioj.

Stovyklautojų vardu širdingai dėkoju 
visoms organizacijoms, aukotojams ir au
kų rinkėjams. Skautišką ačiū reiškiu DB
LS Centro Valdybai, L. Namų B-vei, So
dybos vedėjui J. Lūžai ir administracijai, 
J E. Min. B. K. Balučiui. P. B. Varkalai, 
S. Nenortui, P. Mašalaičiui, A. Pranskū- 
nui, kun. A. Gerybai, kun. S. Matuliui, G. 
Zinkienei, J. Alkiui. Z. Jurui, A. Petraus
kui, A. Armaliui, K. Bivainiui, J. Mustei- 
kiui, J. Šateikiui, B. Valterienei, Godlaus- 
kams, Gorkauskams, A. Barančiukui, J. 
Levinskui, A. Veršeliui, A. J. Traškams ir 
visiems kitiems.

Ypatingą skautišką padėką reiškiu A. V. 
Ignaičiams už dovanėles pastovyklėms.

Ačiū visiems aukotojams, rinkėjams,
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Šių metų stovyklos jau pirmai oficia
liai stovyklavimo dienai pasibaigus, štai 
išeina „Stop Press" numeris Taukuoto 
puodo.

Taukuotas puodas yra oficialus stovyk
los laikraštis, kuris visuomet laukia žinių 
ir pastabų iš savo skaitytojų ir turi pri
minti, kad be jų pagalbos jis negali būti 
leidžiamas, nes be žinių negali būti laik
raščio.

* •
Penktadienio dieną jau pradėjo rinktis į 

Sodybą stovyklautojai iš visų Anglijos ir 
Europos kraštų. Pirmiausias kontingentas 
atvyko iš Manchesterio. vadovaujamas 
Antano Jakimavičiaus. stovyklos paruo
šimo pionieriai Bronius (Kukas) Zinkus 
ir Romas (Batman) čerbauskas. Man
chesterio mergaites sutiko išskėtę rankas 
ii- širdis, o Batmanas, net įskridęs į medį, 
aukštielninkas ant šakos kabėdamas, spar
nus iš džiaugsmo plevėsavo.

Antras kontingentas buvo su dideliu su
sidomėjimu laukiami broliai iš Vokietijos, 
kurie atvykę nepripažino, kad čia vasara 
— šiltai apsivilkę, kailiniais batais ir vil
nonėm pirštinėm, sėdi palapinėj ir dreba. 
O aukštas blondinas Petras Nevulis visiš
kai atsisako trumpas kelnes užsimauti, 
nors Laima net maldaute maldavo, kad 
pamatytų jo kojas.

Po to po truputį pradėjo rinktis londo- 
niečiai ir nottinghamiečiai, ir galų gale 
jau visi buvome čia.

Nuo pat stovyklos pirmosios minutės br. 
Kasparas su br. Jakimavičium susimušė. 
Nors Antanas ir narsiai kovojo, bet vistiek 
negalėjo išvengt mėlynos dešinės akies. 
Atėjęs pas sanitarą, vargšas skundžiasi, 
kad jo grožis visiškai sugadintas pačioj 
stovyklos pradžioj, ar negalima būtų ką 
nors padaryti? Sanitaras jam galėjo duo
ti tik vieną atsakymą — pasiūlyti trenkti 
jam ir į kitą akį, kad abi būtų vienodos.

Stovyklos ruošimas prasidėjo azartiškai. 
Vokietijos broliai buvo ištremti į tolimas 
smėlio kasyklas parnešti smėlio, kad būtų 
gražiai papuoštas stalas. Berniukų pasto- 
vyklėj skautukai ruošė gudriausius įren
gimus pasikabinti rankšluosčiams, in
dams, peiliams ir šakutėms. Romas Alkis 
prie savo guolio" net įsitaisęs elektros kiš
tuką savo skustuvui.

Mergaitės irgi neatsiliko, bet jos sun
kesniems darbams buvo pasigrobusios 
Stasį Kačiną, kuris joms gyrėsi savo gud
rumu palapines statyti. Jis laiko kuoliuką 
ir aiškina Gajutei: — „Kai aš linktelėsiu 
galva — kaukštelėk!" Ji taip ir padarė — 
plaktuku tiesiai jam į kaktą!

Visus šituos darbus atliekant. brolis 
Kukas stovyklautojams ruošė pietus, bet, 
kad jų kūnai ir sielos būtų švaresni, jis į 
bulves įpylė 4 pakietus „Fairy Snow" mui
lo miltelių. Šitų gerų intencijų Ant. Jaki
mavičius vis dėlto nepripažino ir pasipik
tinęs tarė: — Tas Zinkus aiškiai arklio 
kultūros tipas. Jeigu jau taip norėjo, tai 
būtų nors DAZ panaudojęs, daug geresnis 
skonis.

Dienai einant į galą, atvyko ir stovyklos 
kapelionas kun. A. Geryba, kurį stovyklos 
valdyba mandagiai apgyvendino mažoj 
palapinėj ant patogaus skruzdėlyno prie 
šv. Petro vartų.

— Bet ar skruzdėlės tamstos nekan- 
džioja, kapelione? — klausia jo Taukuoto 
puodo redaktorius.

— Pora bandė man kąsti į blauzdą, — 
jis ramiai atsakė, — bet aš joms tuoj įkan
dau atgal.

Sekmadienio rytą Aleksas Navackas, 
nors jo koja trijose vietose sulaužyta, vis 
dėlto atšlubavo į virtuvę ir paprašė dar
bo.

— Man patinka bulves skusti ir malkas 
kapoti. — jis aiškino nustebusiam Kukui.

Lietus šiandien nuo ankstyvo ryto pra
dėjo stovyklą laistyti. Tik per Mišias sau
lelė pasirodė, kai klebonas su Dievu kal
bėjo, o paskui vėl užsiniaukė. Pylė kaip iš 
kibiro, o vilkiukai ramiai nužygiavo į ba
seiną ir maudėsi — net šiurpas krečia.

Inspekcijos metu brolis Juozas Maslaus
kas visiems išaiškino taškų sistemą sto
vyklos varžyboms: — „Pvz., jeigu rasiu 
numestą popieriaus gabalą — neteksit 5 
taškų. Jei uniformos sagos neužsegtos — 
irgi prarandate 5 taškus". — „O kiek taš
kų, jeigu visiškai užmiršime užsimauti 
kelnes?" susirūpinęs klausia mažiausias 
vilkiukas.

Sesės Nijolė ir Kristina taip į brolį Bat- 
maną įsimylėjo, kad net susirgo, o Nijo
lei net temperatūra pakilo. „Mums labiau
siai patinka jo gražios raumeningos plau
kuotos kojos", jos atskleidžia paslaptį 
Taukuoto puodo redakcijai. Tik Teresė iš- 

rėmėjams, visai plačiajai ir mielajai vi
suomenei.

Nuoširdus skautiškas ačiū, kurie atsi
lankė į stovyklos uždarymo iškilmes, lau
žą. svečiams iš Amerikos ir Kanados, ku
rie turėjo progos matyti mūsų mažumos 
veiklą, ačiū visiems vadovams.

s. J. Maslauskas
Rajono Vadas 

liko visiškai šalta. „Aš ne į kojas žiūriu", 
ji atsakė. „Yra man daug svarbesnių da
lykų".
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Vakar nakties sargybą labai sėkmingai 
ėjo vilkiukai. Jie atidžiai stovyklą saugo
jo, prožektoriais medžius ir palapines 
švietė ir vienas kitą tarp medžių gaudė. 
Nežiūrint visų tų pastangų, mergaitės į 
stovyklą įslinko ir beveik viską išvogė! 
Taukuotojo puodo redaktorius, būdamas 
senas stovyklautojas, kasmet automatiškai 
kelnes po pagalve pasideda, ir šį kartą jis 
tokiu būdu savo garbę išgelbėjo. Kad tik 
pavogtų, tai dar galima būtų dovanoti, bet 
jos net įžeidžiamus laiškus prie aukų kojų 
pririšo! Pavyzdžiui: — „Mielas Juozai, ta
vo žmonai nepavydžiu — tu baisiai knar
ki", „Tu labai gražus, Romai Batman, bet 
tavo kojos žiauriai smirdi" ir net ..Būčiau 
pabučiavusi tave, bet buvo sunku nuspręs
ti, kuriame gale buvo tavo veidas".

Berniukai TP redakcijai karštai priža 
dėjo, kad bus už šitą įžeidimą žiauriai at
sikeršyta, tad, sesės, esate perspėtos.

Inspekcijos metu šį rytą buvo naujas 
įdomumas: mergaičių vadovybė tikrina 
berniukų stovyklą, o berniukų vadovybė 
— mergaičių. Bronius Kukas Zinkus, šiek 
tiek aptvarkęs savo virtuvę, maldauja Ga- 
jutę su Irena: „Ale duokit nors pusę taško, 
rupūs miltai, pasigailėkit plikos galvos!" 
Redakcija nežino, ar malda padėjo, ar ne, 
bet dar nugirdo šį pasikalbėjimą, kai se
sės tikrino Vokietijos brolių uniformų 
tvarkingumą: „O kodėl tu neturi patyrimo 
laipsnių prisisiuvęs?" Gajutė klausia Pet
rą Navulį. „Patyrimo tai turiu, bet už tai 
niekas man laipsnių neduoda", akį pri
merkęs atsako Petras.

Jos įkišo galvas ir į Batmano palapinę 
(vadinamą Batcave). Na, pilna šikšno
sparnių ir suskaldytų plytų, ant lovos sto
ra knyga apie arklius jr jų kultūrą. Pasi
baisėjusios mergaitės bėgo atgal į savo 
stovyklą, kuri buvo tikrinama ūsuoto bro
lio Juozo ir plikaveidžio brolio Stasio Kas
paro. „Nu, nėra palyginimo, visa stovyk
la absoliučiai be dėmės, viskas gražiau
siai sutvarkyta. Negali broliai numušti nė 
vieno taško. „Gera viršininke būti su to
kiomis tvarkingomis mergaitėmis“, liūd
nai galva linguodamas, tarė brolis Juozas.

Kukas Zinkus inspekcijos dalyviams pa- 
saliutavo samčiu ir laukė kritikos. „O kur 
tavo virėjo aukšta kepurė?" klausia jį vir
šininkai. „Nėra jokio pavojaus, kad mano 
plaukai įkristų į sriubą", aiškina Kukas.

Laisvalaikio metu skautukai ir vilkiu
kai nudundėjo į baseiną, kur, saulei šil
tai šviečiant, jie plūduriavo, pilvus išpūtę, 
kaip banginiai. Baseino pakraštyje TP re
daktorius pastebėjo stovyklos kapelioną 
kramtantį šiaudą ir aiškiai galvojantį 
apie dangaus karalystę.

—- Ar į vandenį neisite? — klausia jį 
TP redaktorius.

— Velnio, bedievių ir skruzdėlių aš ne
bijau, — atsakė jis, — bet varlių negaliu 
pakęsti!

Netoli sėdinti ponia Traškienė TP re
daktoriui taip pasakė: „Gali pasakyti tam 
Zinkui, kad aš jam tas kelnes tikrai nu
mausiu, tokiom nešvariom būti negali bū
ti higieniška". Tikimės, kad tai buvo pa
siūlymas brolio Zinkaus kelnes išplauti.

Po pietų suruošiama iškyla į Frensham 
Pond maudytis. Grįžęs berniukų stovyk
los viršininkas St. Kasparas pranešė, kad 
niekas neprigėrė, nors buvo pora kritiškų 
momentų, kai Gediminas prarado kelnes. 
Grįžtant Vida su Indra bandė Vokietijos 
brolius nuvesti ne į Sodybą, bet į kažko
kias tolimybes per miškus,bet brolis Liu
das kompaso ir žvaigždžių pagalba juos 
laimingai atvedė atgal.

Vakarienės metu maža mergaitė, pri
ėjusi prie Vytenio Zinkaus, jam meiliai 
šnabžda į ausį: „Kaip tavo vardas, ar Vy
telis?"

„Mano vardas ne Vytelis, bet Vytenis, 
tu silly old moo!" — atsakė jai vilkiukas.
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Nors paskutinių poros dienų laikotarpy
je TP programa buvo sutrukdyta atsilan
kymais pas lenkų skautus, iškylom į Gill
well Park, kažkokiais šokiais ir net trum
pu redakcijos streiku, — štai šį vakarą 
vėl išleidžiamas dar vienas numeris šio 
kultūrinio (tik, žinoma, ne arklių kultū
ros) laikraščio.

Antradienio rytą TP redaktorius turėjo 
didelę garbę gauti išskirtinį pasikalbėjimą 
su tuo gerai žinomu tinginiu Rimu Nama- 
juška.

„Laba diena, p. Namajuška, kaip jau
tiesi šį rytą?"

„Žmogau, mirštu", angliškai atsako Ri
mas. krisdamas redaktoriui po kojų, ran
ką ant širdies laikydamas. „Nu, nu, kas gi 
tau atsitiko?" susirūpinęs vėl klausia re
daktorius. „Aš ją myliu, bet ji manęs ne
myli!" ir didelė ašara per skruostą jam 

nuriedėjo. „Viską bandžiau, kad gražesnis 
būčiau, iš Laimos skolinausi tepalo, kad 
lūpos būtų minkštesnės bučiuoti, Stasys 
Kačinas man plaukus peiliu nukirpo, net 
kojas nuploviau, bet viskas veltui"... Taip 
jį redaktorius ir paliko gailiai verkiantį ir 
nosį šluostantį į rankovę.

Taip, kaip tik tuo momentu, pribėgo 
prie redaktoriaus daug vilkiukų, laikyda
mi pilnas saujas visokių šiukšlių.

„Žiūrėkite, ką mes radom mergaičių 
stovykloje tik po inspekcijos, o tie berniu
kų vadovai visom palapinėm davė po 10 
taškų už švarą. Jie nežiūri į jų šiukšles, 
bet į jų kojas, ypač tas brolis Kasparas ir 
Jakimavičius", skundžiasi jie pasipiktinę.

Ir tai dar ne viskas. Toliau skundžiasi 
dar vienas mažiukas: „Jie atėmė iš mūsų 
lankus ir strėles ir patys su jais žaidžia". 
„Tik vienas nakties žaidimas yra prižadė
tas kol kas, o mes daugiau jų norime". 
„Kas 10 minučių liepia uniformas užsidė
ti ir vėl nusiimti", sako Vytenis su Vik
toru. „Aš jau tris kartus svetimas kelnes 
užsimoviau!"

TP redaktorius prižadėjo atkreipti vi
suomenės dėmesį į šias nuoskaudas ir 
žengė berniukų pastovyklės link, kur bro
lis Juozas blizgančiomis akimis ir blizgan
čiais ūsais buvo jau pradėjęs pirmosios 
pagalbos kursą: užpylęs sau ant piršlo 
Heinz Tomato Ketchup (reiškia kraują), 
jis klausia užsižiopsojusį skautuką: „Nu, 
pasakyk, broli, ką dabar reikia daryti". 
„Geriausia tai nulaižyti!" atsako skautu
kas. „O jeigu tau, Antanai, brolis įspirtų į 
koją, ką tu darytum?" „Aš jam spiečiau 
atgal", greitai atsako Antanas Navackas.

Be abejo, pats įdomiausias dienos įvy
kis buvo metinis sportas ir plaukimo rung 
tynės. Buvo bėgimas ir lindimas su kliūti
mis, vienas kito daužymas maišais ir vir
vės traukimas. O gal pati reikšmingiausia 
tų sportų dalis buvo tada, kai visi sporti
ninkai sustojo ratu, įvedė Gajutę su Ire
na į vidurį ir ceremoniškai jas apsvaidė 
žaliais kiaušiniais.

Plaukimo rungtynės buvo įspūdingos. 
Skautukai ir vilkiukai, nubėgę į baseiną 
ir patys išgraibę nors didžiausias varles 
ir driežus įr sušoko vandenin patys. Plau
kė jie visaip — ant nugaros, ant pilvo, po 
vandeniu. O Antanas Navackas, į ausį įsi
kišęs degančią žvakę, nosimi balansuoda
mas balioną, lengvai aplenkė brolį Bat- 
maną, kuris sušlapusiais sparnais ir pra
rijęs 4 kibirus varliuoto vandens, jautėsi 
visiškai nuliūdęs.

Trečiadienį, tuojau po vėliavos nuleidi
mo, vyresnieji broliai ir sesės pradėjo 
ruoštis šokiams.

Edvinas užsidėjo tokius psichedeliškus 
marškinius, kad net šiurpas ėmė. „Ale jos 
tik pasižiūri į mano marškinius ir tuojau 
apsvaigsta", jis aiškina susirinkusiems ži
novams.

Šokiai turėjo didelį pasisekimą — sesės 
buvo labai gražiai išsipuošusios, kad net 
akys į jas žiūrint mirguliavo ir net rimtas 
ir į senatvę žengiantis TP redaktorius bu
vo besusiviliojąs bandyti su jom pašokti.

Tiktai Antanas ir Aleksas Navickai ir 
Tautvydas su Rimvydu buvo nusivylę ir 
pasipiktinę. „Laima žadėjo su mumis pa
šokti“, graudžiai skundžiasi Antanas, „o 
paskui atsisakė kaip tik prieš šokius". 
„Aš specialiai buvau tai progai marški
nius atsivežęs. Tai negražu". Jų nuotaika 
šiek tiek pagerėjo, kai buvo pasakyta, kad 
bus jiems nakties žaidimai. Jie nutarė, 
kad nakties žaidimai vis dėlto geriau ir 
vyriškiau negu šokiai!

Vakar naktį, nors vilkiukai ėjo nakties 
sargybą lig vidunakčio, juos tada pavada
vo Kukas Zinkus, dėvėdamas ne vien tik 
Šerloko Holmso kepurę, bet ir ilgas apa
tines kelnes (be viršutinių). Slinkdamas 
per paparčius, jis tuojau suuostė, kad kaž
kas virtuvėje negerai, ir, vikriai įšokęs į 
maisto sandėlį, jis pagavo Kristiną ir Ni
jolę vidurnaktį išalkusias ir pyragą ir sil
kes valgančias.

„Give me a kiss", jis jom sakė, „ir aš 
niekam nesakysiu".

Šiandien rytą kun. Geryba vedė pa
šnekesį ir religinį konkursą berniukų pa- 
stovyklėje.

„Nu, pasakykit, kada yra svarbesnė mi
šių dalis", jis klausia. „Kada sakoma Ite 
missa ėst, t.y. kai mišios baigtos", jam at
sako Stasys Kačinas. Už tą atsakymą jis 
daug taškų negavo. „Ar visas nuodėmes 
reikia prisipažinti?" vėl klausia kapelio
nas. „Tiktai tas, kurias drįsti", burbtelė
jo vienas iš Vokietijos kontingento. Kuni
gas, pakėlęs akis į dangų, bando dar kartą 
klausimą — apie moterystės sakramentą, 
t.y. vedybas. „Na, jei ta maža mergaitė ir 
tas mažas berniukas būtų tuščioj saloj ir 
nebūtų kunigo, ar jie galėtų apsivesti?" 
„Jeigu jie būtų tuščioj saloj, tai jiems ves
tis nereikėtų!" atsakė balsas įš būrio.

Tas necenzuruotas stovyklos laikraštis 
redaguotas s. v. v. si. Rimanto Valterio.
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L.S.S. ANGLIJOS RAJONO 18 STOVYKLA a t siti k tines trumpmenos
Į žaliuosius Lietuvių Sodybos miškelius 

skautai pradėjo rinktis į savo tradicinę 
vasaros stovyklą trečiadienį, rugpiūčio 2 
d. Pirmieji stovyklos pionieriai atvyko iš 
Derbio ir Nottinghamo — s. Bronius Zin
kus su savo sūnumi vilkiuku Vyteniu ir 
Romas Čerbauskas. Jiems atvykus ir pra
dėjo kurtis 18-tosios stovyklos palapinės. 
Tuojau prie jų prisidėjo s. v. v. si. Riman
tas Valteris.

Penktadienio popiečiu atvyko didesnė 
dalis Londono skautų, po pusvalandžio di
džiulis autobusas iš Manchesterio. Pava
kariu pasirodo žvali grupė Vokietijos 
skautų, vadovaujamų ps. Antano Veršelio. 
Dalijamasi įspūdžiais, dygsta palapinės. 
Nors stovyklos atidarymas numatytas šeš
tadienį, bet jau penktadienio vėlyvą va
karą stovyklavietės atrodė, kaip kad pil
na stovykla.

šeštadienį vyksta stovyklos atidary
mas. Stovyklai vadovauja s. Juozas Mas- 
lauskas, pavaduoja ps. Antanas Veršelis, 
Vokietijos Aušros Tunto tuntininkas.

Stovyklą sudaro dvi pastovyklės. Skau
tų pastovyklei „Lietuvai" vadovauja s.v. 
k. pi. S. Kasparas. Pastovyklė suskirsto
ma Skiltimis. Londono skautų skiltis 
„Tigrai" — S. Kačinas, Simantas Nama- 
juška, Jonas Balčiūnas, Stepas Sirvydas, 
Antanas Drungilas, Gediminas Girėnas; 
„Lapinų" Aušros Tunto Vytauto Didžiojo 
draugovės (Vokietija) — si. Petras Verše
lis, si. Manfredas šiušelis, Petras Nevulis, 
Edvinas Dilba; Nottinghamo „Baltieji Vil
kai" — Romas Čerbauskas, Jaras Gro- 
kauskas, Rimvydas Pilkauskas; Manches
terio „Lapinai" — Aleksas Navackas, An
tanas Navackas, Algirdas Motuzą.

Vilkiukų du būreliai: Geltonasis — An
tanas Šiugždinis, Romas Alkis, Kristupas 
Sirvydas, Laimutis Kasparas, Liudas But
kevičius; Žaliasis — Vytenis Zinkus, Vik
toras Jokūbaitis, Tautvydas Girėnas, Al
inis Briedis, Jonas Bružas.

Skaučių Aušros pastovyklei vadovau
ja ps. Gajutė Valterytė, pavaduoja si. Ire
na Jakubaitytė. Pastovyklę sudaro „Aud
rų" skiltis — psl. Laima Karnaitė, Audri- 
lė Valterytė, Vida Barauskaitė, Indra Ma- 
tukaitė, Rosita Bernatavičiūtė, Dalia Brie- 
dytė; „Bičių" skiltis — psl. Teresė Zavac- 
kaitė, Nijolė Grokauskaitė, Angelė Gud- 
laliskiaitė, Danutė Damaševičiūtė, Rita 
Gudlauskaitė; Katinėlių skiltis — psl. Ni
jolė Kutkutė, Ona Lipkevičiūtė.

18-tąją vasaros stovyklą dvasiškai glo
bojo kun. Aleksandras Geryba.

Stovyklos maitinimu rūpinosi s. Bro
nius Zinkus ir Romas čerbauskas.

STOVYKLINIS GYVENIMAS

šeštadienis, rugpiūčio 5 diena
Atvyksta paskutinieji stovyklautojai, 

puošiamos pastovyklės, statomi būtino 
reikalingumo įrengimai, kaip prausyklos, 
vieta indams pasikabinti ir kt. Vakare, vė
liavos nuleidimo metu, stovykla atidaro
ma oficialiai. Vakare taip pat vyksta pir
masis susipažinimo laužas.

Labai greit pradėjo reikštis vienas bū
dingas dalykas. Anglijoje gyvenantieji lie 
tuviai skautai nemoka vokiškai, Vokietijo
je gyvenantieji nemoka angliškai. Tai visi 
jie turėjo griebtis lietuvių kalbos! O tai 
rodytų, kad tokios iš įvairių kraštų lietu
viukų sudarytos stovyklos yra pats ge
riausias būdas parodyti, kiek yra svarbi 
lietuvių kalba.

Sekmadienis.
Lyja, bet stovyklinis gyvenimas eina sa

vo keliu. Kun. A. Geryba po pusryčių pra

PARANOJA
Stalino dukters Svetlanos atsiminimuo

se, kurie dabar spausdinami kai kuriuose 
Vakarų laikraščiuose (The Observer — D. 
Britanijoje, Der Spiegei — Vak. Vokietijo
je), yra pasakyta, kad Rusijos diktatorius 
Stalinas sirgo paranoja.

Apie šią ligą „L. Enciklopedija“ rašo, kad 
tai yra sunki psichinė liga. Pagrindinės li
gos apraiškos: pastovūs, griežti klaidingi

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester. 

veda pokaibį apie Šv Mišių prasmę. Pa
maldos vyksta stovyklos rajone. Pamaldo
se dalyvauja taip pat lenkų Chiswick 3-ji 
grupė. Giedama pakaitomis su lenkų 
skautais. Popietinėmis valandomis puošia
mas!. Prie vėliavos ir kryžiaus vakare įs
pūdingas ir neužmirštamas laužas, kurį 
praveda s. v. Eimutis šova. Pasirodo pir
masis Taukuotas puodas.
Pirmadienis.

Skautų pastovyklėje pravesti pašneke
siai apie stovyklų prasmę jaunimui, lietu
vių kalbą ir skautiškos uniformos reikšmę. 
Po pietų iškyla prie Frencham ežero, va
dovaujant s. v. si. Antanui Jakimavičiui, 
ps. Antanui Veršeliui ir ps. S. Kasparui. 
Iškyloje dalyvavo skaučių pastovyklė. Va
kare laužas, kurį praveda s. v. k. Romas 
Čerbauskas ir skaučių „Audrų" skiltis.

Antradienis.

Pirmoji pagalba abiem pastovyklėms. 
Praveda Rimantas Valteris ir Juozas Mas- 
lauskas. Po pietų sportas. Bėgimas su 
kliūtimis — laimi Aušros pastovyklė. Vil
kiukai su jaunaisiais skautais — lygiomis. 
Virvės traukimas — lygiomis tarp pasto- 
vyklių. Kiaušinių metimą atlieka J .Mas- 
lauskas su S. Kasparu, Gajutė Valterytė 
su Irena Jakubaitytė. Baigiasi lygiomis. 
Plaukime su žvake R. Čerbauskas nugali 
S. Kačiną. Laisvo stiliaus plaukime S. Ka
činas nugali R. Čerbauską. Plaukime su 
balionais dalyvauja V. Zinkus, A. Navac
kas, R. Pilkauskas, L. Butkevičius. Laimi 
A. Navackas, II — V. Zinkus, III — L. 
Butkevičius. Plaukime su bulve šaukšte 
A. Navackas'laimi prieš V. Zinkų.

Plaukimo ženklus stovyklos metu įsigi
jo Ant. Navackas, Al. Navackas, J. Gro- 
kauskas ir R. Pilkauskas.

Vakare dalyvavome pas lenkų skautus, 
taip pat stovyklaujančius Liet. Sodyboje.

Trečiadienis.
Rytą pionierių darbai. Vyresnieji moko

si dainuoti „Be tėvynės“, A. Petrausko su
kurtą dainą paminėti Anglijos Rajono 20 
m. sukakčiai.

Po pietų vyksta maisto pasigaminimo 
varžybos. Vokietijos broliai laimėjo I-mą 
vietą. Vakare vyresniųjų šokiai. Jaunes
nieji ir vilkiukai turėjo savo laužą, o po 
nakties žaidimus.

Ketvirtadienis.
Ekskursija iį Gillwell Parką prie Londo

no. Ten papietaujame, apžiūrime laužavie
tę, stovyklavimo vietoves, vadovas apro- 
do visas įdomesnes vietas. Parko muzieju
je atrandame LSS Geležinio Vilko ir Leli
jos ordinus su kaspinais ir pašto ženklus, 
išleistus Pasaulinės Lietuvių Olimpiados 
proga. Siaučiant audrai su perkūnais, grįž
tame į Sodybą. Vakare laužą praveda si. 
M. Šiuželis ir Katinėlių skiltis.

Penktadienis.
Kapelionas kun. A. Geryba praveda po

kalbius apie religiją ir liaudies dainas. 
Vyksta patyrimo laipsnių egzaminai, ren
giamasi įžodžiams. Lauže dalyvauja lenkų 
skautai. Programa sudėtinė. Londone len
kų Skautai pramokomi trupučiuką lietu
viškai. Pasirodo paskutinis Taukuoto puo
do numeris. Kandidatai duoda skauto vy
čio įžodžius.

šeštadienis — stovyklos uždarymas.
Iš ryto LSS Anglijos Rajono posėdyje 

aptariama ateities veikla ir 50 metų lietu
viško skautavimo jubiliejus. Pradeda su- 

įsitikinimai — deliuzijos. Dažnai paranojos 
deliuzijos būna persekiojamo pabūdžio, 
bet kartais ir kitokios — visagalybės, didy
bės, išradingumo, galios ateitį išpranašauti 
ir kt. Paranojikai pajėgia gerai save kont
roliuoti, paprastai laikosi socialinių kon
vencijų, taisyklių ir paviršutiniškai daro 
gerą, sveiko žmogaus įspūdį. Galvojimas 
palieka logiškas, netgi deliuzijų sistema 
būna logiška, išskyrus kurią vieną klaidin
gą prielaidą.

Paranoja sergą žmonės dažniausiai esti 
daugiau negu vidurkinių gabumų. Deliuzi
jos susikristalizuoja per eilę metų, ir todėl 
jaunų (prieš 30 m.) paranoikų reta. Psi
chiatrinėse ligoninėse paranoikų nesti 
daug, nes daugelis jų nesusekami arba su
maniai ligoninės išvengia, savo psichopa- 
tiškai elgsenai pasirinkdami tik tuos bū
dus, kurie visuomenės toleruojami. Tūlas 
paranoikas tačiau gali būti ir labai pavo
jingas, jei jo deliuzijos nukrypsta prieš 
konkrečius asmenis. Liga dažniausiai tesu- 
sekama po ilgų metų kristalizavimosi.

Iš šio aiškinimo atrodo, kad Stalinas sir
go ta liga jau tuo laiku, kai jam atrodė, jog 
nepriklausomos Baltijos respublikos suda
ro grėsmę Rusijai ir kai siuntė savo tankus 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Klausimas kyla, ar paranoja serga ir tie, 
kurie kalba, kad mūsų tauta savanoriškai 
prisijungė prie Sov. Sąjungos? 

važiuoti svečiai. Jų tarpe sutinkami iš Ka
nados Hamiltono ir JAV. Pagaliau atrie
da mašina su Petro Mašalaičio vadovauja
ma ekskursija iš Londono. Prasideda iškil
mės. Skautai ir skautės su dalinių vėlia
vomis žygiuoja prie bendrosios Sodybos 
vėliavos. Pastovyklių vadovai raportuoja 
stovyklos viršininkui s. J. Maslauskui. 
Jis atidaro iškilmes, tardamas žodį ir iš
reikšdamas padėką už skautų veiklos rė
mimą. Skaitomi stovyklos įsakymai.

Skautų įžodį duoda Liudas Butkevičius, 
skauto kandidato — Gediminas Girėnas ir 
Indra Matukaitė, paukštytės — Dalia 
Briedytė ir vilkiuko — Almis Briedis. 
Kaklaraiščius užriša Anglijos Rajono va
das s. J. Maslauskas. Įteikiamos dovanos 
už tvarkingumą Lietuvos pastovyklės Vo
kietijos brolių Lapinų skilčiai ir Aušros 
pastovyklės Audrų skilčiai. Pavyzdingiau
sioms skautams ir skautėms įteikiamos 
dovanos. Jas gauna L. Butkevičius, J. Gro- 
kauskas, pi. Nijolė Kutkaitė ir Rosita Ber
natavičiūtė. Pereinamoji taurė atiteko už 
atliktą pavyzdingiausią darbą metų bė
gyje Živilės draugovei Manchesteryje.

Skaitomi sveikinimai. Lietuvos Minist
ras Londone B. K. Balutis atsiuntė tokio 
turinio raštą:

„Ačiū Tamstai už malonų pranešimą 
apie lietuvių Skautų tradicinės stovyklos 
uždarymo iškilmes, įvyksiančias Lietuvių 
Sodyboje rugpiūčio mėn. 12-tą, 4-tą vai. 
po pietų, ir malonų pakvietimą jose daly
vauti.

„Deja, su pasigailėjimu turiu pranešti, 
kad tose iškilmėse negalėsiu dalyvauti. 
Priežastis: šiandien p. V. Balickas, Pas-bės1 
Patarėjas, pradėjo savo atostogas, ir pa
silikau Pasiuntinybėje pats vienas. Tad 
negalėsiu Pasiuntinybės apleisti.

„Linkėdamas Jūsų stovyklai kuo ge
riausio pasisekimo, pridedu prie šio laiško 
penkis svarus lietuvių skautų bei skaučių 
veiklos palaikymui.

„Budėkim!
„Su geriausiais linkėjimais.“
LSS Anglijos Rajono dvasios vadas si. 

kun. dr. S. Matulis, MIC, rugpiūčio 10 
d. laišku taip sveikino:

„Gerbiamas ir Mielas Vade,
„Negalėdamas dalyvauti asmeniškai, 

esu dvasioje prie liepsnojančio laužo ir iš 
širdies linkiu, kad ugninga skautiškai lie
tuviška dvasia šviesiai ir kaitriai liepsno
tų metų metus!

„Prie sveikinimų ir linkėjimų jungiasi 
dar Lietuvių Katalikų Sielovada, Jaunimo 
Židinys ir Šaltinis.

„Budėkime ir liepsnokime!“
Sveikino taip pat buvusi vadeivė s. Gil

ina Zinkienė, o Birminghamo lietuvių var
du sveikino J. Šateikis.

Po to apdovanojami rėmėjai. Įrėminti
padėkos lapai įteikiami DBLS, Lietuvių 
Sodybai, P. B. Varkalai ir K. Plukui, kuris 
daug prisideda rinkdamas paramą skautų 
veiklai, žodį tarti kviečiamas S. Nenortas 
DBLS pirmininko vietoje. Stovyklos ka
pelionas A. Geryba pasidžiaugė, kad sto
vykla. praėjo religinėje ir lietuviškoje 
dvasioje, žodį taria ir buvusi ilgametė 
skautė Anglijoje F. Izbickienė, dabar gy
venanti JAV. Po to įteikiami skautams pa
sižymėjimo ženklai. Iškilmės baigiamos 
Tautos himnu.

Prie baigiamojo laužo stovyklautojai pa
sirodo su dainomis, šūkiais bei trumpais 
vaidinimais. Pagaliau ateina laikas saky
ti visiems sudiev iki kitų metų stovyklos 
su skautų vakarine malda „Ateina nak
tis...“

S. Kasparas

KARALIŠKAS SPRENDIMAS
Kavos sunaudojimo rekordas mūsų lai

kais priklauso Švedijos gyventojams. Nie
kas neišgeria jos tiek, kiek švedai. Tai di
dele dalimi yra ir Švedijos karaliaus Gus
tavo III nuopelnas. O buvo taip.

Aštuonioliktame amžiuje Švedijoje kilo 
karšta diskusija tarp kavos šalininkų ir ar
batos šalininkų. Pirmieji tvirtino, jog orga
nizmui daugiau kenkianti arbata, antrieji 
— jog kava. Į ginčą įsikišo pats karalius ir 
pažadėjo moksliškai išspręsti klausimą, 
kas kenksmingesnis — arbata ar kava?
Jis dovanojo gyvybę už žmogžudystę mir

ti nuteistiems dvyniams, pareikalavęs, kad 
vienas nuolatos gertų didelį kiekį kavos, 
kitas — arbatos. Po kelerių metų paaiškė- 
sią, kuris gėrimas labiau ardąs sveikatą, 
nes abu dvyniai tuo metu buvo visiškai 
sveiki.

Bėgo metai. Broliai sėdėjo kalėjime. Vie
nas gurkšnojo kavą, kitas — arbatą, o ka
rališkųjų daktarų komisija, kasmet nuo
dugniausiai tikrinusi jų sveikatos būklę, 
nepastebėjo jokių pasikeitimų. Tada arba
tos ir kavos „dozės“ buvo padidintos. Bet 
ir vėl jokių rezultatų. Padidino dar. Ir vėl 
nieko...

Galų gale vienas iš brolių — tas, kuris 
gėrė arbatą — mirė. Nors jį mirtis ištiko... 
83-siais gyvenimo metais, bet aštuoniolik
tojo amžiaus žmogaus akimis tai vis vien 
buvo aiškus, akivaizdus ir „mokslinis“ įro
dymas, jog arbata kenksmigesnė už kavą.

Nuo to laiko Skandinavijoje įsigalėjusi 
kava.

NEBEUŽTVENKSI

SIŪBUOJANTIS ir, atrodo, dar labiau įsi
siūbuosiantis užsienio lietuvių santykiavi
mas, bendravimas ir — išdrįskime tai pa
vadinti — bendradarbiavimas su Lietuvos 
lietuviais tikrai nėra koks vadinamojo 
„kultūrinio bendradarbiavimo“ įstaigų 
Vilniuje ir jų darbuotojų nuopelnas. O ko
ne visuotinis išeiviškųjų mūsų vyriausiųjų 
komitetų įsakymų neklausymas lygiai taip 
pat nėra mūsų, svetur atsidūrusiųjų, visiš
ko suanarchėjimo įrodymas. Platėjantis ir 
gilėjantis ryšių užsimezgimas tarp užsie
nio ir Lietuvos lietuvių yra didesnių ir 
bendresnių įvykių išdava, kuriai mažiau
sios, o geriausiu atveju, — tik atsitiktinės 
įtakos turėjo ir turi karvelinių komitetų 
skatinimai arba vilkiniai draudimai. Vil
niaus įstaigos tepasirodė taktiškai lanks
tesnės, įvykių raidą stengdamosios palenk
ti savo, sovietiniams, politiniams tikslams, 
kai tie mūsų išeiviškieji veiksniai tuo pa
čiu metu vis dar vadovaujasi idėjomis, ku
rios tikroviškos buvo gal prieš dvidešimt
metį. Mat, laikai ir aplinkybės pasikeitė, o, 
anos dainos žodžiais kalbant, — nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo...

PATIKS tai mum ar ne, bet faktas lieka 
faktu, kad nuo 1944 metų rudens Lietuva 
yra Sovietų Sąjungos dalis, tesanti viena iš 
penkiolikos sovietinių respublikų, dargi ne 
didžiausia, ne turtingiausia ir ne reikšmin
giausia. Ūkiškai, politiškai ir administra- 
ciškai Lietuva yra pilnai įjungta į Sovieti- 
ją. Ir gyvenimo kaita, besikeičiančios ap
linkybės, politiniai skersėjai, generalinių 
linijų įvairavimai Sovietų Sąjungoje tie
siogiai paliečia ir Lietuvą. Ne atvirkščiai, 
kaip mes kartais mėgstame siaurai prileis
ti!

Kai tiesiogis stalinistinis teroras ir kraš
tutinė gyventojų reglamentacija sovietuo
se baigėsi, savaime palaipsniui pradėjo 
skylėti kadaise beveik aklina geležinė už
danga. Kai Kremlius ir Baltieji Rūmai ga
lų gale įsitikino, kad atominis karas neįma
nomas, vis platesnis santykiavimas tarp 
vakariečių ir „tarybinių žmonių“, sovieti
nės spaudos terminiją pavartojus, pasidarė 
neišvengiamas. Pagaliau propagandiniais 
ir užsienio valiutos pelnijimo tikslais so
vietai vis labiau pradėjo skatinti vakarie
čių turistų lankymąsi Sovietų Sąjungoje. 
Tiesa, šitas tarptautinio santykiavimo su- 
laisvėjimas Vilnių, Rygą ir Taliną pasiekė 
pavėlavęs, palyginti, su, sakysime, Maskva 
ai- Leningradu. Bet galų gale pasiekė!
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Praeities NUOTRUPOS
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1919 m. perimtų telegrafo-telefono linijų 
ilgis buvo apie 1.200 km su 12.200 km lai
dų. Minint pirmąjį nepriklausomybės de
šimtmetį, Lietuva jau turėjo 7.133 km te
lefono linijų ilgio su 46.176 km laidų.

iii
1923 m. spalio mėn. pradėjo veikti pašto 

perlaidų apsikeitimas su užsieniu. Penke- 
rių metų laikotarpiu (1923-27 m.) pašto 
perlaidomis buvo gauta iš Amerikos 44. 
735.822 litai. Per tą laikotarpį išsiųsta į 
Ameriką 965.829 lt.

Iš Anglijos gauta 215.120 lt., išsiųsta — 
138.348 lt.

iii
Remiantis Lietuvos centrinio statistikos 

biuro pranešimu, 1913 m. maždaug dabar
tinėje Lietuvos teritorijoje buvo 875 pra
džios mokyklos, jose mokytojavo 1.022 mo
kytojai, jas lankė 51.221 mokinys.

t t t
1918 m. švietimo Ministerija, perimda

ma savo žinion mokyklas, rado įsikūrusias 
Lietuvoje karo metu 8 gimnazijas ir 2 pro
gimnazijas. Minint nepriklausomybės de
šimtmetį (1928 m.), Švietimo Ministerijos 
žinioje jau buvo: 66 vidurinės mokyklos, 3 
progimnazijos ir 48 gimnazijos, iš viso 117 
bendrojo mokslinimo mokyklų.

t t t
Apie 1929 m. Lietuvoje gyveno evangeli

kų reformatų tikybos 10.778 žm. Jie turėjo 
10 bažnyčių ir 5 dvasininkus. Biržuose jie 
buvo sudarę savo konsistoriją ir išsirinkę 
tikybinę vadovybę. Tikybai palaikyti iš 
valstybinio biudžeto buvo skiriama 33.760 
litų.

t t t
1920 m. pradžioj turėjome 3 kariuome

nės brigadas. Pirmąją brigadą sudarė 1, 4 
ir 7 pėst. pulkai, antrąją — 2, 5 ir 8 p.p., 
trečiąją — 3, 6 ir 9 p.p. ir gudų batalionas.

1920 m. vasario 14 d. brigados buvo pa
vadintos divizijomis. Suformuotasis 10 p. 
pulkas buvo įjungtas į II diviziją. Rude
niop buvo pradėti formuoti 11 ir 12 pėst. 
pulkai ir 1 savanorių pulkas. Iš jų buvo su
daryta IV pėst. divizija.

Vėliau, jau taikos metais, visa Lietuvos 
teritorija buvo suskirstyta į 3 karo apygar
das. Kiekvienos karo apygardos plote buvo 
atitinkamas skaičius kariuomenės. Po kiek 
laiko karo apygardas panaikino ir vėl visą 
kariuomenę suskirstė divizijomis.

: t

1930 m. Lietuvoje veikė šios plačiųjų gele
žinkelių linijos: 1. Virbalis - Kaunas - Šiau
liai - Joniškis; 2. Šiauliai - Mažeikiai - 
Klaipėda; 3. Radviliškis - Tauragė - Pa
gėgiai; 4. Radviliškis - Panevėžys - Obeliai
— Gryva; 5. Kaunas - Vievis; 6. Kazlų Rūda
— Alytus; 7. Šiauliai - Telšiai; 8. Klaipėda - 
Pagėgiai.

Platieji geležinkeliai turėjo I, II ir III 
klasės vagonus.

Trečios klasės keleivinių bilietų kainos: 
20 km — 1 lt. 60 et., 50 km — 4 lt., 100 km
— 7 lt. 60 et.,150 km — 10 lt. 80 et, 200 km
— 13 lt. 60 et., 300 km — 18 lt. 80 et., 400 
km — 25 lt., 500 km — 29 lt. 20 et., 600 km
— 34 lt. 40 et.

Norint apskaičiuoti II klasės bilieto kai
ną, reikia paminėtąsias sumas padauginti 
pusantro karto, o I klasės bilietui — du su 
puse karto.

t t t
1930 m. liepos 1-14 d.d. gražiuose Pane

rių miškuose, netoli administracijos linijos, 
stovyklavo skautai vyčiai. Stovyklą suruo
šė Kauno tunto I-ji skautų vyčių draugovė. 
Pažymėtina, kad šią stovyklą aplankė ži
nomasis lietuvių draugas anglas Harisso- 
nas, kuris, ten svečiuodamasis, išmokė 
skautus imtynių šproto džiu-džitsu.

t t t
Kauno Miesto Muziejaus steigimo mintį 

iškėlė pik. Golyškinas. Jis 1897 m. padova
nojo miesto valdybai paleontologijos ko
lekciją, sudarytą beveik iš tūkstančio eg
zempliorių (paleontologija tai mokslas, ku
ris tyrinėja suakmenėjusias senovės gyvu
lių ir augalų liekanas). Šie dalykai buvo 
surinkti Kauno apylinkėse, statant miesto 
apsauginius fortus. Tą vertingą sumanymą 
greitai parėmė ir kiti. Prelatas Rodavičius 
padovanojo apie 800 egz. mineralogijos ko
lekciją, Gukauskas — mineralogijos ir nu
mizmatikos rinkinį. Visi rinkiniai buvo iš
statyti Rotušės rūmų antrame aukšte. 1908 
m. pakviestasis direktorium Tadas Daugir
das savo nuosavomis archeologinėmis ko
lekcijomis žymiai praturtino muziejų ir 
pradėjo jį sumaniai tvarkyti.

iii
1925 m. buvo įvestas Kaune pašto ko

respondencijos pristatymas į namus du 
kartus per dieną. Taip pat tais metais bu
vo pradėta pristatinėti į namus įvertinta 
korespondencija, pašto perlaidos ir siun
tiniai.

t t t

UPĖS BĖGIMO...
Visa tai, matyt, buvo neišvengiamas vys

tymosi vyksmas, ir atitinkamos sovietinės 
įstaigos pasikeitusią gyvenimo tikrovę ne 
ignoravo, bet pasiryžo ją taktiškai panau
doti savo politiniams tikslams. „Tėvynės 
balso'1 tonas pasikeitė, tam tikra prasme 
sukultūrėjo, kol pagaliau išvirto jau į vi
siškai kitoniškos tonacijos, nors, be abejo, 
panašių tikslų, „Gimtąjį kraštą“. Vilniaus 
laikraščiuose ir žurnaluose pasirodė išei
vių kultūrinio gyvenimo apžvalgėlės, buvo 
pradėtos linksniuoti ir dar nemirusių už
sienio lietuvių kultūrininkų pavardės, yra 
cituojami net Bronio Railos, neabejotino 
antikomunisto, straipsniai. Kiekvienu at
veju, nekultūringas ir, svarbiausia, neda- 
lykiškas plūdimas vadinamųjų „buržuazi
nių nacionalistų“ (t.y. mūsų) Vilniaus 
spaudoje beveik pranyko.

Išeiviškieji mūsų veiksniai visa tai vadi
na gudria sovietine meškere, o vieno JAV 
lietuvių laikraščio išsireiškimu — „ma- 
chiaveliška komunistų kilpa laisvojo pa
saulio lietuviams apgauti“, kas, šiaip ar 
taip, prilygsta užsienio lietuvių laikymui 
mulkiais.
UŽSIENIO lietuvių visokių draudimų ne
paisymas iš tiesų vertintinas kaip jų vis 
dar neišblėsusio lietuviškumo įrodymas!

Kiekvienos emigracijos amžius ribotas. 
Šiandieną trečios kartos asimiliacija jau 
beveik visuotinė. Ir mes užsieniuose lietu
viško tęstinumo neišlaikysime. Pagaliau su 
kiekvienais svetur praleistaisiais metais ir 
mes patys po truputį nesąmoningai, mums 
patiems to nė nejaučiant, nulietu vejame. 
Ir vienintelis tautinis atsigaivinimas, vie
nintelės tautinės sultys terandamos ten — 
mūsų kilmės ištakose. Tas traukimas, 
smalsumas, rūpestis ir jautrumas Lietuvai 
nėra tik kažkoks romantiškas prarastųjų 
Arkadijos laukų ir vaikystės nerūpestingu 
mo pasiilgimas ar pagaliau kai kam ir ne
tektųjų centriukų apgailestavimas, bet or
ganiškas ir gaivališkas tautinio išsilaiky
mo instinkto pasireiškimas.

Šitas tautinis gyvastingumas yra didelė 
lietuviška jėga, kurios mūsų tie vyriausieji 
komitetai ir kiti veiksniai kažkodėl nesu
geba nukreipti į bendrą veiksmingą srautą 
ir taktiškai, gal būt, panaudoti lietuvių 
tautai naudingiems politiniams tikslams. 
Juk visko neigimas nėra nei vadovavimas, 
nei pagaliau „tautinės drausmės“ kūri
mas...

R. E. Maziliauskas
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Europos lietuviu kronika

LONDONAS
RUDENS BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Dainavos Sam
tis spalio 28 d., šeštadienį, Londono Lietu
vių Namuose (1 Ladbroke Gardens, W.11) 
ruošia šaunų Rudens balių, kuriame bus 
gera muzika, geras bufetas, geras baras ir 
dar visokių įvairybių.

Pradžia 7 vai. Įėjimas 5 šil.
Staliukai užsisakomi iš anksto tel. PAR 

2470.

ATVAŽIUOJA K. BARONAS

Spalio 20 d. i Londoną atvažiuoja Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos Kanadoje 
Krašto Valdybos pirmininkas Kazys Baro
nas.

Sekmadieni, spalio 22 d., jis dalyvaus 
pamaldose Lietuvių bažnyčioje Londone ir 
ta proga norėtų susitikti su vilniečiais ir 
gal net įsteigti Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos skyrių.

COVENTRY
VISI Į COVENTRĮ!

Maloniai kviečiame visus tautiečius, tau
tietes ir draugus atsilankyti į Coventrio 
Moterų Draugijos vienerių metų gyvavimo 
sukaktį, kurios minėjimas ruošiamas spa
lio 7 d. lenkų klubo salėje Whitefriars La
ne, Coventry.

Programoje: kun. J. Vilučio, MIC, pa
skaita, pasirodys su programa Nottingha- 
mo Jaunimo Židinio moksleiviai.

Bus vaišės ir šokiai. Pradžia 6 v. vak.

BRADFORDAS
VYTIES KLUBO DEŠIMTMETIS

Praeitame E. Lietuvio nr. žinia apie Vy
ties klubo mirusių prisiminimą per techni
nę klaidą buvo įdėta po Nottinghamo ant
rašte.

Atsiprašome.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M. j
J jį. 

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje arte- ♦ 
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, J 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami J 
jiems dovanų siuntinėlį. ♦

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką * 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin- * 
karną jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten * 
laukiami. *

MIŠRUS SIUNTINYS 1967 *
34 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 3 jardai vilnonės J 
medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški nailoniniai marškiniai ♦
arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, J 
1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba * 
nailoninių kojinių, 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas * 
lietpaltis. 1 bv. saldainių ir 20 cigarečių *

Kaina £35.0.0. J
MAISTO 1967 *

3 sv. taukų, Į sv. arbatos, J sv. geriamojo šokolado, Į sv. kakavos, 2 J 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai- J
nių, 1 sv. ryžių. 1 sv. cukraus, I sv. pipirų, 1 sv. lauro lapų. *

Kaina £10.0.0. J*
MOTERIŠKAS 1967 J

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me- J
džiagos, I geros rūšies megztukas, 2 p. nailono arba vilnonių kojinių, *
1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. *

Kaina £25.0.0. *
P-3 *ji 

Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, 34 jardo vilnonės
vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos. 4

Kaina £25.0.0. ** J^. 
Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet * 

kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai * 
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, J
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš- * 
teles. *

BALTIC STORES LTD. I
(Z. JURAS) *

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. i
Telef. SHO 8734. *

*
Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas. *

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

ROŽINIS
Rožinio pamaldos Židinyje kasdien vyks

ta 8 vai. vakare, ypač prisimenant Lietu
vos reikalus ir židinio talkininkus.

GRAŽI TALKA
Naujam butui prie Židinio įrengti daug 

talkininkavo A. Sabutis, M. Jesiukevičienė 
ir J.E. Hermanas. Visi dar pridėjo įvairių 
reikmenų.

SPAUSDINTAS LIETUVIŠKAS ŽODIS
židinio knygynui leidinių atsiuntė A. Čes

nauskas iš Škotijos, Kinlochleven, ir įstai
gai pridėjo piniginę auką. Turime žinių, 
kad eilė tautiečių šiam knygynui spaudos 
dar ruošiasi atsiųsti. Visuomet iš visur 
mielai lauksime. Tinka spaudiniai ir kito
mis kalbomis.

MANCHESTERIS
MIRĖ A. BAGOČIŪNAS

Gegužės mėn. Manchesteryje aklosios 
žarnos uždegimu mirė Antanas Bagočiū- 
nas. Velionis buvo gimęs 1907 m. birželio 
6 d. Utenoje. Lietuvoje likusi šeima, kuria 
jis labai rūpinosi. Buvo gero būdo ir visų 
mėgiamas žmogus.

Ilsėkis, taurus lietuvi, svetingoje Angli
jos žemėje, toli nuo Lietuvos, o jos tu 
taip ilgėjaisi.

Ant. Pačkauskas

VILNIAUS DIENOS MINĖJIMAS
Spalio 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak.. Man- 

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Vilniaus Dienos 
minėjimą.

Programoje: T. Buroko paskaita ir me
ninė dalis.
Nuolankiai prašome minėjime gausiai da

lyvauti.
Klubo Valdyba

A 'k-k'k'k-k'k'k-k'kir'k'k'k'k'k'k A A AAA A A AAA A AAAAAAAAAAA

SKAUTIŠKUOJU KELIU Tautos šventė Hamburge
1967 M. LSS ANGLIJOS RAJONO 18-OS 

VASAROS SKAUTU IR SKAUČIŲ 
STOVYKLOS APYSKAITA

Skautų stovyklai aukojo: Londono vi
suomenė (per S. Kasparą) — £26.16.6, 
Nottinghamo visuomenė (per K. Bivainį)
— £20.2.0, Glasgovo parapija (per prel. 
J. Gutauską) — £12.0.0, Stoke-on-Trento 
visuomenė (per B. Puodžiūnienę) — 
£6.11.0, Londono Moterų Sambūris Daina
va (per D. Piščikienę) — £5.0.0, DBLS 
Mansfieldo skyr. (per J. Beinorą) — 
£3.2.6, DBLS Leeds skyr. (per J. Žambą)
— £3.10.0, DBLS Birminghamo skyr. (per 
V. Tamašauską) — £3.6.6, DBLS Covent
rio skyr. (per J. Dimšą) — £4.10.0, DBLS 
Ketteringo skyr. (per B. Mardosą) — 
£5.7.0, DBLS Derbio skyr. (per J. Levins- 
ką) — £7.0.0, Manchesterio visuomenė 
(per S. Karną) — £5.14.6, Wolverhamp- 
tono visuomenė (per E. Kaminskienę) — 
£4.18.6, Bradfordo visuomenė (per J. Bal
čiūną) — £2.12.6.

Prie šių stovyklos aukų yra visa eilė 
prisidėję didesnėmis sumomis, tačiau, de
ja. dėl neišskaitomų pavardžių aukų la
puose negalim atskirai tų rėmėjų paskelb
ti. norėdami išvengti nesklandumų ar ne
malonumų.

Pavieniai rėmėjai skautų stovyklai:
J. E. B. K. Balutis — 10 sv. (5 sv. vie

toj kalėdinių sveikinimų ir antri 5 sv. su 
sveikinimais stovyklautojams), R. Spalis- 
Giedraitis — 5 sv., A. Barančiukas iš Či
kagos — 5 sv., S. A. Karnai — 4 sv. 5 šil. 
6 p., J. Pakalnis — 2 sv., E. R. Šovai — 1 
sv., R. J. Kinkai — 1 sv., Št. Vaitkevičius
— 10 šil.

Surinkta aukų iš kolonijų ir pavienių 
asmenų iš viso £139.6.6: stovyklinis mo
kestis — £104.0.0. Iš viso pajamų gauta 
£243.6.6.

Išlaidos: stovyklautojų maistas — 175 
sv. 11 šil. 1 p., palapinių nuoma — 16 sv. 
1 šil., autobusas — 15 sv., transportas — 
5 sv., reprezentacija — 2 sv. 1 šil. 7 p., fil- 
mos — 4 sv. 6 p., telefonas ir paštas — 1 
sv 1 šil. Iš viso išlaidų — 218 sv. 15 šil. 2 
penai.

Likutis — £24.11.4 pervedamas į bendrą 
Rajono kasą ir bus sunaudotas rajoni
niams reikalams. Nuoširdžiai dėkojame 
visoms ir visiems.

Stovyklavo 51. Pilną mokestį sumokėjo 
34, nepilną 2, nuo mokesčio atleisti 15.

Aukų dėka turėjome galimybės atleisti 
nuo stovyklinio mokesčio ir tuos, kurie sa
vo darbo laiką skyrė stovyklos darbams ir 
paruošimui, o taip pat ir iš Vokietijos at
vykusius skautus, kurie galėjo pasidžiaug
ti ir paviešėti mūsų tradicinėj vasaros 
skautų stovykloje, susipažinti su mūsų ap
linka, stovyklos darbais, visa stovykline 
tvanka ir su mumis pačiais, mūsų rūpes
čiais dėl ateities rajoninės veiklos ir skau- 
taujančio jaunimo.

Nuoširdžiai dėkojame visai mielajai vi
suomenei.

Rajono Vadovybė

WOLVERHAMPTONAS
VILTIS PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ

Pereitais metais Vilties I komanda lai
mėjo Wolverhamptono apylinkės lygos 
čempiono vardą ir taurę, o kiekvienas žai
dėjas gavo medalį. Kova jiems buvo ne
lengva. Kiekvienose rungtynėse jiems te
ko kovoti prieš senesnius ir daugiau paty
rusius žaidėjus. Bet Viltis pralaimėjo tik 
trejas rungtynes per visą sezoną.

Antroji komanda irgi padarė gerą pa
žangą. Ypač didelės pažangos pasiekė ir 
gero kovingumo parodė Petras ir Jonas 
Petkevičiai. Futbolo komanda žaidė dve
jas draugiškas rungtynes. Nors abejas 
pralaimėjo, bet gėdos nepadarė. Stalo te
niso sekcija dar jokių varžybų neturėjo. 
Būtų gera, kad visos sekcijos galėtų susi
tikti draugiškose varžybose su kitais lie
tuvių klubais.

Ruošiamasi surengti vakarą, kurio pro
ga bus ir stalo teniso žaibo turnyras. No
rintieji dar įsijungti, kreipiasi į V. Kel- 
mistraitį ar B. Viliūną.

Klubo valdyba reiškia padėką visiems 
nariams rėmėjams už nuolatinę paramą.

Kviečiame lietuvių jaunimą nuo 15 m. 
amžiaus įsijungti į mūsų eiles. Klubas yra 
registruotas jaunimo tarnyboje ir turi tei
sę išduoti pažymėjimus tiems jaunuo
liams, kurie dirba D. E. Awards. Klubas 
gražiai atstovauja lietuviams tarp anglų 
ir daug yra padaręs plečiant gerus santy
kius su anglų visuomene.

Taurę, kurią Vilčiai perleido DBLS, 
klubas padovanojo vasaros lygai, ir už ją 
bus kovojama kas metai visos apylinkės 
komandų.

Padėką reikia pareikšti DBLS ir vi
siems, kurie prie to reikalo prisidėjo.

Nario mokestį prašome nuo dabar mo
kėti Br. Viliūnui.

V. Kelmistraitis

Hamburgo lietuviai šiais metais tautos 
šventę atšventė rugsėjo 2 d. Tą dieną šv. 
Teresės bažnyčioje iš Italijos atvykęs sa
leziečių gimnazijos direktorius kun. Pra
nas Gavėnas atlaikė Šv. Mišias su pa
mokslu. kuriame jis iškėlė tautos šventės 
reikšmę ir Marijos vaidmenį Vytautui.

Po to visi susirinko į parapijos salę, kur 
kun. V. Šarka pasakė prasmingą kalbą. 
Jis pabrėžė, kad lietuviai turi dvi tautines 
šventes: viena — vasario 16-toji, o kita — 
rugsėjo 8-toji. Pirmoji šventė yra žiemos 
metu, ir todėl daugeliui sniegas, šaltis ir 
kitos žiemiškos kliūtys sutrukdo ją iškil
mingai paminėti. Antroji tautos šventė 
yra vasaros metu, todėl labai patogiu lai
ku. Lietuvos ūkininkai tuomet būdavo jau 
suvežę savo javus į kluonus ir galėdavo 
švęsti. Tačiau Lietuvoj tiek rugsėjo 8-toji, 
tiek ir vasario 16-toji buvo iškilmingai 
švenčiamos. Taip pat ir tremtyje jos mi
nimos. nors dažniausiai ne pačią šventės 
dieną, bet pasirenkamas visiems patogus 
laikas.

Tautos šventės proga kun. V. šarka 
kvietė visus lietuvius išlikti lietuviais. 
Mes. kurie esame laisvėje, turime pareigą 
ugdyti savo tautinį susipratimą ir nepa
miršti savo tautos bei tėvynės. Nuo šios 
pareigos mūsų niekas negali atpalaiduoti.

Kun. V. Šarkai baigus kalbėti, visi 
trumpu atsistojimu pagerbė žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir po to sugiedojo Lietuvos 
himną.

Tolimesnę programą pravedė Hambur
go lietuvių bendruomenės valdybos narys 
Leonas Narkevičius. Dainininkė Izabelė 
šrederienė-šeferytė, lydima estės pianis
tės Lemkės, padainavo keletą lietuviškų 
liaudies dainų. Šioji dainininkė savo 
skambiu ir gražiu balsu pradžiugina savo 
tautiečius beveik kiekviename parengime 
Hamburge. Kaip L. Narkevičius paminė
jo, jinai prieš kelerius metus turėjo labai 
sunkią automobilio katastrofą, tačiau pa
sveikusi vėl mielai talkininkauja lietuviš
kuose parengimuose. Neužilgo bus išleista 
jos įdainuota lietuviškų dainų plokštelė. 
Jinai taip pat vokiečių tarpe pasireiškia 
lietuviškomis dainomis. Rugsėjo 10 d. ji
nai dainuos garsioj Hamburgo „Freilicht- 
buehne“ prieš vokiečių auditoriją.

Po jos pasirodė Hamburgo 'lietuvių 
jaunimas. Leono Narkevičiaus dukrelė 
kantu su savo tėveliu padeklamavo eilėraš 
tį, Petras Doerfleris pasakė du eilėraščius 
apie mamytę, o Viktoras Stančius padek-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — spalio 8 d., 12.45 vai., St.

Elizabeth's.
NOTTINGHAM — spalio 8 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — spalio 15 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — spalio 22 d., 12 vai. 
NORTHAMPTON — spalio 15 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — spalio 15 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
DERBY — spalio 15 d., 11 vai., Bridge Gt. 
CORBY — spalio 22 d., 12 vai., Gainsbo

rough Rd.
NOTTINGHAM — spalio 22 d., 11 vai., Ži

dinyje.
BIRMINGHAM — spalio 29 d„ 11 vai.
NOTTINGHAM — spalio 29 d., 11 vai., Ži

dinyje.

LIET. SODYBA
— Rugsėjo 17 d. Sodyboje įvyko viso 

Hampshire County pistoletų šaudymo pir
menybės. Sodybos šaudykla kasmet tobu
lėja ir pritraukia vis didesnį vietos gyven
tojų skaičių.

LENKAI APIE SODYBĄ

Londone išeinančiame lenkų savaitrašty
je „Gazeta Niedzielna" (Nr. 37) Aleksand
ra Ziembicka išspausdino ilgą straipsnį, 
pavadintą „Atostogos Lietuvių Sodyboje“.

Autorė yra daug metų Sodyboje atosto
gavusi ir gerai pažįsta jos sąlygas ir ap
linkumą. Gana gražiai ir romantiškai nu
piešusi Sodybos gamtą, ji sako: „Jei kas 
ieško tikro poilsio ir nedirbtinio džiaugsmo 
bei grožio, tas turėtų atostogas praleisti L. 
Sodyboje“. Be gražios aplinkumos ir tyro 
oro, kiekvienas čia galįs rasti „patogius ir 
švarius kambarius, gerą maistą, šviežias 
daržoves bei kiaušinius ir svetingus šeimi
ninkus“.

Suminėjusi visas vasarotojų organizuo
jamas pramogas bei sporto galimybes, 
straipsnio autorė ypačiai žavisi ežerėliu, 
kuriame vasarotojai „šviesią dieną ir pa
slaptingą naktį meškerioja karpius, eše
rius ir kilbukus“...

Labai patenkinta, kad lietuviai ir lenkai 
gražiai sugyvena — kartu meldžiasi prie 
improvizuoto altoriaus, kartu žaidžia tink
linį sporto aikštėje, kartu pramogauja ba
re. „Vakaro sutemoje pakaitomis girdėti 
lietuviškos ir lenkiškos dainos prie lieps
nojančio skautų laužo“.

Baigdama aprašo Sodybos gamtos gėry
bes — uogas, riešutus bei grybus ir mažąjį 
namelį, kuriame patogiai įsikūrę lietuviai 
pensininkai. j. j. 

lamavo savo parašytą eilėraštį „įkvėpi
mas". Buvo prisimintas taip pat šiais me
tais miręs mūsų rašytojas Vincas Myko
laitis-Putinas, kurio buvo paskaitytas ei
lėraštis „Vergas". Visa programa sklan
džiai praėjo.

Užbaigos žodyje Leonas Narkevičius 
naujai išrinktos valdybos vardu kvietė 
Hamburgo lietuvius būti vieningais ir su
sipratusiais. Tėvus jis prašė savo vaikus 
siųsti lietuviškon gimnazijon.

Po to vyko šokiai ir pasilinksminimas. 
Tuo pačiu metu svečiai galėjo apsilankyti 
Stasio Motuzo drožinių parodoje, kuri bu
vo surengta tautos šventės rėmuose greti
moj salėj. Stasys Motuzas gyvena Vechtos 
senelių prieglaudoj ir savo laisvalaikį 
prasmingai praleidžia bed roži nedarnas. 
Kaip kun. V. Šarka pabrėžė, jo drožiniai 
yra pasiekę a.a. Konradą Adenauerį, de 
Gauilį ir kitas žymias asmenybes. Iš šių 
asmenų St. Motuzas yra gavęs padėkos 
laiškų, kuriuose jie yra pareiškę savo 
simpatijas visai lietuvių tautai. Tokiu bū
du St. Motuzas yra nemažai pasidarbavęs 
savo tautos vardui išgarsinti.

Į tautos šventės minėjimą atsilankė apie 
80 lietuvių. Buvo svečių ir iš kitų apylin
kių. Iš Hannoverio buvo atvykę visi lietu
vių bendruomenės vaidybos nariai. Tiktai 
Hamburgo lietuvių galėjo būti daugiau,

Andrius šnii.as

VOKIETIJA
— Pianistas Antanas Smetona koncerta

vo Rendsburge su Hamburgo simfoniniu 
orkestru rugsėjo 28 d.

— Dabar Hamburgo Apylinkės Valdybą 
sudaro Jonas Valaitis, pirmininkas, Leo
nas Narkevičius, vicepirmininkas, ir Pet
ras Gražulis, sekretorius ir kasininkas.

— „Baltikos“ sporto klubo nariai Artū
ras Kerpa ir Irena Golinskaitė tuokiasi.

— Hamburgo lietuviai minės kariuome
nės šventę šiemet truputį anksčiau ir su
sies ją su rudens balium. Numatyta lapkri
čio 4 diena.

— Kun. Pranas Gavėnas, Saleziečių pro
gimnazijos direktorius, aplankė savo auk
lėtinių tėvus, susipažino su šiaurės Vokie
tijos lietuviais, atlaikė jiems pamaldas 
Hamburge, Lebenstedte, Hannoveryje, su
sipažino su jaunimo problemomis ir pa
kvietė kai kuriuos berniukus tęsti mokslą 
Italijoje. Apsilankymo metu buvo sustojęs 
pas savo auklėtinį Feliksą Mikšiūną Han
noveryje.

—- Salezietis klierikas Hermanas Jonas 
Šulcas lankėsi pas savo motiną Luenebur- 
ge ir čia praleido trumpas atostogas. Ro
moje jis tęsia teologijos studijas. Kunigo 
šventimus priims 1968 metais per Kalėdas.

— Lebenstedto lietuviai paminėjo Tau
tos šventę pamaldomis. Kai kurie pasiryžo 
skaityti lietuvišką spaudą ir užsisakyti 
vieną kitą lietuvišką knygą iš JAV.

— „Baltikos“ sporto klubas nusipirko 
naujas uniformas ir rugsėjo 23 d. pradėjo 
pirmąsias rungtynes prieš dvi stipriausias 
Hamburgo rinktines: Blankenese Komet ir 
TS Bergedorf.

— Stasio Motuzo medžio drožinių paro
da Hamburge truko tris dienas ir praėjo 
su dideliu pasisekimu.

ŠVEICARIJA

SVEČIAI Iš AUSTRALIJOS
Šveicarija susilaukė retų svečių iš toli

mosios Australijos. Neuchatel universitete 
studijuojančių žento R.J. Lamerand ir 
dukters Kristinos Gražinos buvo atvykę 
aplankyti Stasys Stankūnavičius ir jo 
žmona Zuzana, kurie abu mokytojauja 
Waverley, Viktorijoje. Kartu su tėvais bu
vo atvykęs Stankūnavičių sūnus Balys, 
BOAC atstovas Melbourne.

P. Lamerand yra prancūzų kilmės aust
ralas. Neuchatel universitete jis ruošia 
doktoratą iš romanistikos.

INŽ. J. JURKŪNAS ŠVEICARIJOJE
Lankydamas kai kuriuos Europos kraš

tus, į Berną buvo atvykęs žinomas visuo
menininkas inž. Jonas Jurkūnas iš Chica- 
gos. Iš Šveicarijos svečias išvažiavo pietų 
Prancūzijon. Kartu su juo keliauja jo duk
tė Ramunė, kurį laiką studijavusi Lausan
ne mieste, ir sūnus, šiuo metu atliekąs ka
rinę tarnybą amerikiečių kariuomenėje 
Vokietijoje.
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