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MES KALTINAME
ATSIŠAUKIMAS

Ryšium su Sovietų Sąjungos įvykdytos 
okupacijos Baltijos valstybėse 30 m. su
kaktimi, Baltijos ir kitų Rytų bei Vidurio 
Europos kraštų atstovai Švedijoje paskel
bė Stokholme atitinkamą atsišaukimą — 
kreipimąsi. Rašte nurodyta į Sovietų Są
jungos agresijos faktą, jėgos panaudojimą, 
{vykdytus gyventojų išvežimus ir toliau 
pabrėžiama:

„Mes kaltiname Kremliaus vadus geno-

REIKALINGI PINIGAI
Lietuviškos radijo transliacijos Sibiro 

lietuviams per Manilos „Veritas“ siųstuvą 
š. m. liepos mėn. vyko sėkmingai ir jos tę
siamos. Programas ruošia Romas Kezys 
New Yorke, Juozas Stempužis CIevelande 
ir Petras Viščinis Brocktone. Mass.

Vlikas yra pakvietęs visą eilę asmenų 
paruošti rašinius transliacijų programoms. 
Dalis pakviestųjų jau atsiliepė ir prisiuntė 
rašinius. Vlikas laukia talkos iš visų jo pa
kviestų asmenų. Šalia specialiai paruoštų 
rašinių, programos Sibiro lietuviams dar 
papildomos ir geresniais straipsniais, pa
rinktais iš įvairių laikraščių.

Programoms Manilos radijo siųstuve 
vykdyti ir jas be kliūčių tęsti ypač reika
lingos lėšos. Visi lietuviai kviečiami ben
drauti su Sibiran ištremtais mūsų broliais 
ir sesėmis.

Kiekviena piniginė ar darbo auka pri
imama ir nuoširdžiai vertinama. Esame vi
siškai įsitikinę, kad dažnam transliacijų 
klausytojui, girdinčiam lietuvių kalba pra
nešimus ar lietuviškos muzikos garsus, tai 
sukelia džiaugsmo ašaras.

Visas aukas prašoma siųsti adresu: Tau
tos Fondas, 64-14 56th Rd., Maspeth. N. Y. 
11378 (ELTA)

SEPTYNIOS dienos
Kur siaučia cholera?

Lenkija ir net Italija ėmėsi apsaugos 
priemonių prieš cholerą — arba uždarė 
sieną su Sov. Sąjunga, arba uždraudė įva
žiuoti žmonėms iš tam tikrų kraštų.

Apie susirgimus cholera ateina žinių ne 
tik iš Sov. Sąjungos, bet Pietų Korėjos ir 
Viduriniųjų Rytų kraštų.

Sutartis tik pradžia
V. Vokietijos kancleris Brandtas ir už

sienių reikalų ministeris Scheel grįžo iš 
Maskvos pasirašę sutartį su džiaugsmu, 
kad pasiekę daugiau negu tikėjęsi.

Jie užsikvietė Kosyginą apsilankyti.
Be to, spėjama, kad dabar prasidės abie

jų kraštų pasitarimai dėl ekonominių da
lykų.

Pagarba Berlyno sienai!
Rytų Vokietijos laikraštis Neues Deutsc

hland rašo, kad Berlyno siena 1961 m. bu
vo pastatyta apsisaugo! nuo Vakarų Vokie
tijos imperialistų, idant jie nepakeistų po
karinės padėties Europoje.

Užmezgami diplomatiniai santykiai
Jugoslavija ir Vatikanas atnaujino dip

lomatinius santykius — Belgrade bus nun
cijus, o Vatikane — jugoslavų ambasada.

Žemės grobimas
Nors Indijos vyriausybė naudojasi šū

kiu, kad žemė turi būti rankose tų, kurie 
ją dirba, bet ligi šiol nebuvo vykdyta jo
kia jos reforma.

Dėl to dabar komunistų ir dvi socialistų 
partijos pradėjo vykdyti žemės grobimo 
kampaniją. Vyriausybei ar privatiems sa
vininkams priklausanti žemė užimama, jo
je iškeliama vėliava ir pastatoma būda, ir 
užėmusieji laiko save savininkais.

Vyriausybė ir savivaldybės kovoja su 
tais grobiančiais žemę.

Geriau apmokami greičiau turtėja
Privati organizacija priėjo išvados, kad 

Britanijoje geresnius atlyginimus gaunan
čių dirbančiųjų grupės greičiau ir dides
nius pakėlimus išsirūpina, o mažiausiai at
lyginamieji turi ilgiau laukti ir mažesnį 
priedą gauna.

Ko sutartyje nėra?
Vakarų Vokietijos parlamento opozicija 

rūp iasi iškelti visuomenei tuos dalykus, 
kurių nėra Maskvoje pasirašytoje nepuo
limo sutartyje, bet kurie žodžiu buvę su
tarti.

O V. Vokietija įsipareigojusi nesikišti į 
Sov. Sąjungos veiksmus Rytų Europoje, 
laikyti Rytų Vokietiją suverenia valstybe 
ir padėti jai įstoti į J. Tautas, susikalbėti

DĖL AGRESIJOS
cidu, įvykdytu Vidurio ir Rytų Europoje, 
visiškai nesiskaitant su Genocido sutarties 
nuostatais. Sutartis buvo priimta Jungi. 
Tautų ir daugelio kraštų, jų tarpe ir Sovie
tų Sąjungos, patvirtinta. 30 metų tarpe tik 
Baltijos valstybėse buvo sunaikinta 600.000 
gyventojų.

Raštą pasirašę septynių organizacijų 
Švedijoje atstovai kreipėsi į laisvąsias tau
tas, jų vyriausybes, laisvąją spaudą, pa
saulio viešąją nuomonę ir tarptautines or
ganizacijas, prašydami.

— kad būtų pasmerktas Sovietų Rusijos 
kovojant dėl laisvės ir padėtų įgyvendinti 
jų istorinę, politinę bei moralinę teisę — 
atgauti nepriklausomybę.

— kad bqtų pasmerktas Sovietų Rusijos 
karinis imperializmas ir kolonializmas ir 
būtų padarytas spaudimas į Sovietų Są
jungos ir kitų komunistinių kraštų vadus, 
siekiant juos priversti gerbti ir liautis pa
žeisti ne tik žmogaus teises, bet ir tautų 
laisvo apsisprendimo teisę ir paskelbti po
litinių kalinių amnestiją.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvių Sąjungos 
Švedijoje pirmininkas J. Pajaujis, Estų ir 
Latvių Tautinių Fondų pirmininkai, be to, 
Lenkų Pabėgėlių Tarybos. Laisvųjų Veng
rų Sąjungos Švedijoje ir ACEN delegacijos 
Stokholme pirmininkai ir Balių Komiteto 
sekretorius. (ELTA)

ITALŲ SPAUDOJE
Italijos spauda liepos mėn. įvairiais at

vejais paminėjo Lietuvą ir lietuvius, be to, 
ir Lietuvoje gimusius žymesnius meno sri
ties žmones. Italų laikraščiai bei žurnalai 
dažnai pasinaudojo Eltos biuletenio, Ro
moje leidžiamo italų kalba. „Elta-Press“.

su Čekoslovakija dėl nepuolimo sutarties 
ir sienų neliečiamumo kaip ir su Lenkija, 
su kuria dabar vyksta pasitarimai, ir kar
tu su Sov. Sąjunga rūpintis, kad būtų su
šaukta Europos saugumo konferencija.

Choleros aukos
Rytiniame Pakistane cholera mirė 113 

žmonių.

Jeigu rusai sutiks
JAV nevykdys savo numatytosios prog

ramos aprūpinti miestus antiraketinėmis 
raketomis, jei rusai sutiks sunaikinti savo 
tokios gynybos įtaisus.

Tikimasi, kad tas reikalas pradės aiškėti 
apie lapkričio mėn.

Venera 7
Sov. Sąjunga paleido į 220 milijonų my

lių kelionę savo erdvės laivą Venerą 7 — 
skristi į Venerą.

Anksčiau leistosios Veneros 3, 4. 5 ir 6, 
kaip atrodo, pasiekė tikslą — nuskrido į 
Venerą, bet sudužo.

Trečias skundas
Izraelis jau trečią kartą skundžiasi, kad 

Egiptas paliaubų metu gabena raketas į tą 
sritį, kurioje uždrausta vykdyti karinį ju
dėjimą.

Dujos paskandintos
67 tonas nervinių dujų amerikiečiai pa

galiau paskandino apie 160 mylių nuo Ba
hamų salų 16.000 pėdų gylyje.

Bijota, kad tokiam gylyje metami ne
sprogtų įtaisai, į kuriuos jos sudėtos. 
Reikšta baimė, kad įtaisus sunaikins lai
kas ir jos pradės veikti. Bet specialistai 
tvirtina, kad vandenyje jos vis tiek bus 
neveiksmingos.

Susipažins su sutartim
Į Maskvą renkasi sovietinio bloko kraš

tų vadai.
Jie būsią ten supažindinti su Sov. Sąjun. 

gos-V. Vokietijos nepuolimo sutartimi ir 
galimomis tos sutarties pasėkomis Rytų- 
Vakarų santykiuose.
Pasitarimai su Čekoslovakija

V. Vokietijos vyriausybė pasiryžusi arti
miausiu laiku pradėti tartis su Čekoslova
kijos vyriausybe.

Pasitarimų tikslas — pasirašyti bendra
darbiavimo ir nepuolimo sutartį.

Sovietinė cholera
Sov. Sąjungos sveikatos ministerijos 

pareigūnų pranešimu, cholera buvo pasi
reiškusi tik apie Astrachanę.

O kitos vietos buvusios uždraustos tik 
apsidrausti nuo epidemijos plitimo.

žiniomis.
Laikraštis „Voce del Sud“ paskelbė Ana

tolijaus Marčenkos parašytos knygos, ne
seniai italų kalba išleistos apie sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklas, plačias ištrau
kas. Pažymėta, kad stovyklų kaliniai-lietu- 
viai kalbėję apie troškimą vėl sulaukti ne
priklausomos Lietuvos. Milane leidžiama
sis žurnalas „11 Calendario del popolo“ 
straipsnyje apie antrojo pas. karo pradžią 
pamini Lietuvą, būtent, 1939 m. Vokietijos 
nacių įvykdytą Klaipėdos ir jos krašto at- 
plėšimą. Lietuvos istorijos bruožai trum
pai paminėti plačiai skaitomame Italijos 
žurnale Romoje „Tempo Libero".

Romoje anglų kalba leidžiamasis dien
raštis „The Daily American“ liepos 5 d. 
straipsnyje apie skulptūrą paminėjo Lie
tuvoje gimusį skulptorių Jacques Lipschitz, 
o Milane leidžiamasis „Avanti“ straipsny
je apie žymųjį meno kritiką Bernard Be
renson (liepos 11 d.) nurodė, kad kritikas 
— amerikietis, bet gimęs Lietuvoje. ( E)

VAIKŲ GYDYMAS
Vilniaus miesto klinikoje kasmet ope

ruojama keli šimtai pilvo ligomis sergan
čių vaikų — apie tai paskelbė doc. J. Gra- 
dauskas „Tiesoje“ (birž. 25 d.). Pasirodo, 
beveik ketvirtadalis ligonių atvežama pa
vėluotai, su pratrūkusiu apendicitu, su ki
tomis ligų komplikacijomis. Todėl ligonius 
tenka gydyti ne kelias dienas, bet ištisas 
savaites. (ELTA)

BULVĖS, DARŽOVĖS, VAISIAI
Okup. Lietuvoje tebetrūksta bulvių, dar

žovių ir vaisių — tai tikrovė, dėl kurios 
dejuojama jau ne pirmi metai. Partija su 
režimine vyriausybe kasmet skatina šioje 
srityje daryti pažangą, bet... jos nedaug. 
Apie tai liudijo ir šią vasarą Vilniuje pri
imtas partijos ir vyriausybės nutarimas 
(plg. „Tiesą“, birž. 26 d.). Nurodyta, kad 
„daržovių ir vaisių auginimas ir paruošos 
dar nepatenkina gyventojų...“ Esą, labai 
atsiliekama, plečiant šiltnamių ūkį. taip 
pat bulvių, daržovių ir vaisių saugyklas, 
lėtai plečiami vaismedžių, ypač rudeninių 
ir žieminių vaisių, plotai. (ELTA)

PA S A U L YJE
— Britanijos spauda rašo, kad Londone 

leidžiamasis komunistinis laikraštis Mor
ning Star atsisakė priimti skelbimą, kuria
me apie 100 britų socialistų, komunistų ir 
pažangiųjų kviečia susirūpinti buvusio Če
koslovakijos komunistų vado Dubčeko liki
mu.

— FBI (Federal Bureau of Investigati
on) yra apskaičiavęs, kad JAV gyventojai 
privačiai turi apie 90 milijonų ginklų.

— 20 m. amžiaus amerikietis 0‘Donnel 
nuėjo skųstis į žmogaus teisių įstaigą, kad 
darbovietėje iš jo reikalaujama apsikirpti, 
tuo tarpu ten pat dirbančioms moterims 
leidžiama nešioti ilgus plaukus.

— Nors daug darbininkų samdančios 
Britanijos įmonės džiaugiasi, kad kompiu
teriai puikiai apskaičiuoja atlyginimus, 
bet Birminghamo motociklų fabrikas BSA, 
samdąs tik 4.000 darbininkų, nutarė be jo 
pagalbos skaičiuoti atlyginimus, nes kom
piuteris priveliąs daugybę klaidų ir darbi
ninkai jau buvo dėl to pasiryžę pradėti 
streiką, jei ir toliau būtų kompiuteriui leis
ta atlyginimus skaičiuoti.

— Grįžęs iš Maskvos, kur jis pasirašė 
nepuolimo sutartį, V. Vokietijos kancleris 
V. Brandtas pasipasakojo, kaip jam ėmė 
skaudėti ten gerklę ir jis paprašė vaistų, ir 
tuoj prisistatė trys gydytojai — nosies, 
gerklės ir ausų specialistai, kurie apžiūrė
jo žymųjį ligonį ir pasiūlė jam išgerti karš
to pieno su mineraliniu vandeniu, ir jam 
tai padėję.

— Technikai vis turi būti tikri, kad ge
rai veikia vadinamoji karštoji linija tarp 
Maskvos ir Vašingtono, tai jie kas valandą 
tikrina — rusai skaito Čechovo apsakymus, 
o amerikiečiai — Roberto Frosto poeziją.

— Britanijos laikraščių leidėjai susirū
pinę, kad žurnalistų sąjunga reikalauja 
savo nariams atlyginimus pakelti mažiau
sia iki 3.500 svarų metams, o didžiausius 
tarp 8.350 ir 11.000 sv„ ir kai kuriuose laik
raščiuose dėl to jau prasidėjo streikai 
(„Daily Mail“ siūlo kol kas pridėti savai
tei po 10 sv„ o „Sun“ mažiausią atlygini
mą iki 2.500 sv.).

— Meksikos miesto policininkas Gonza- 
lezas buvo atleistas iš pareigų, bet jis po 
to nebepasirodė jau nuovadoje ir negrąži
no nei uniformos, nei valdinių batų, nei ke
purės, nei ženklo, nei revolverio, ir tik po 
kiek laiko paaiškėjo, kas su juo atsitiko, 
kai sekliai pagavo jį uniformuotą ir gink
luotą sustabdinėjantį automobilistus, už vi
sokius prasižengimus eismo taisyklėms 
baudžiantį juos — rašinėjantį kvitus ir 
imantį sau pinigus (tą dieną jis buvo jau 
susirinkęs apie 16 svarų).

Svarbus priminimas
„Literatūra ir Menas ‘ (Nr. 26) pripaži

no. kad šio savaitraščio žmonės reguliariai 
gauna JAV „pažangiųjų" laikraščius „Lais
vę“ ir „Vilnį“ ir kad juos džiugina „objek
tyvi informacija“ apie Lietuvos gyvenimą. 
Tuo tarpu, esą. „nacionalistinė, reakcinga 
spauda“ sukurianti klaidingus, tikrovę iš
kraipančius vaizdinius.

Ryšium su neseniai buvusia okupacijos 
30 metų sukaktimi, vilniškis savaitraštis 
su pasigėrėjimu citavo čikagiškės „Vilnies“ 
teigimus, kad „vaduotojai landžioja po pa
saulio politikų kanceliarijas daugiau kaip 
25 metai, o ką jie gavo? Net pažadų mažai 
kas duoda, nors žadėti yra lengva. Jų... nie
kas neklauso ir nepaiso...“

Tokio pobūdžio „pažangiųjų" spaudos 
JAV-se priminimas, žinoma, svarbus, nes

VLIKO SEIMAS
Vliko seimas šiais metais numatytas iš

eivijos lietuvių sostinėje — Čikagoje. Vli
ko įgaliotas prof. B. Vitkus pranešė, kad 
patalpos Vliko Seimui jau užsakytos. Sei
mo posėdžiai vyks Bismarck viešbutyje, 
pačiame miesto centre, gruodžio 5 ir 6 d. 
(šeštadienį ir sekmadienį). Tikimasi, kad 
kitos organizacijos, ypač Čikagoje. Vliko 
seimo dienomis nerengs savo susirinkimų 
ar kitokių renginių. (ELTA)

PLATI INFORMACIJA
Religijos persekiojimas okup. Lietuvoje 

ir ypač Lietuvos kunigų skundas Sovietų 
S-gos min. pirmininkui A. Kosyginui dar 
vis tebeskardi Vakarų spaudoje. Vienas iš 
paskutiniųjų balsų tai Italijoje. Treviso 
mieste, leidžiamo laikraščio „L'Azione“ dė
mesys Lietuvai. Visas puslapis skirtas 
„Bažnyčiai Lietuvoje — jos dabartinei pa
dėčiai“. Ištisai pateiktas 40 lietuvių kuni- 
gų memorandumas. Taip pat rėmeliuose 
paskelbtos pagrindinės žinios apie Lietu
vą, jos istoriją, dabartinę padėtį. Vliko 
veiklą. Pasinaudota informacijomis, kurias 
paskelbė Vatikane 1951 m. išleistoji „En- 
cielopedia Cattolica“, 7 tomas, straipsnis 
apie Lietuvą (psl. 1426-1435). (ELTA)

MIRĖ J. ČEIČYS
Jonas čeičys, technikos mokslų dakta

ras, mirė okup. Lietuvoje liepos 24 d. Jis 
buvo gimęs 1901 m. Rokiškio apskr., 1924 
m. baigęs Žemės ūkio akademiją Dotnuvo
je, nuo 1939 m. buvęs Vytauto D. Universi
teto Kaune technikos fakulteto adjunktu. 
Buvo pasižymėjęs melioratorius, sovietų 
okupacijoje ilgus metus buvo Žemės ūkio 
akademijos docentu, o pastaruoju metu 
dirbo Hidrotechnikos ir melioracijos moks
linio tyrimo institute. (ELTA)

KANADOS LAIKRAŠTYJE
„The Spectator“, Hamilton, Kanadoje, 

plačiai skaitomas dienraštis (jo tiražas 
175.000 egz.) liepos 4 d. laidoje išsispausdi
no keturių skilčių straipsnį apie katalikų 
Bažnyčios padėtį okup. Lietuvoje. Jo ant
raštė: „Kunigai protestuoja prieš rusų pa
stangas sužlugdyti Bažnyčią Lietuvoje“.

Kanados dienraštis plačiai atpasakojo 
okup. Lietuvos kunigų rašto-skundo sovie
tų min. pirmininkui A. Kosyginui turinį. 
Laikraščiui žinias apie kunigų memoran
dumą pateikė K. Baronas. Kanados Liet. 
Bendruomenės Krašto Valdybos sekreto
rius. Jis ta proga kanadiškojo dienraščio 
skaitytojams suteikė žinių ir apie lietuvius 
Kanadoje, jų bažnytinę, visuomeninę veik
lą bei apie Kanados Liet. Bendruomenę.

(ELTA)

GIMIMŲ MAŽĖJIMAS
Vis didesnį rūpestį kelia okup. Lietuvoje 

pastaraisiais metais pasireiškiąs gimimų 
mažėjimas ir tuo pačiu visuomenės senėji
mo tendencija. Tai opus klausimas, kaip 
„Tiesoje“ (birž. 21 d.) pareiškė sveikatos 
apsaugos ministras V. Kleiza. (ELTA)

FOTOGRAFŲ LAIMĖJIMAI
„Tiesa" rašo, kad lietuviškoji fotografi

ja užsieniuose susilaukia gražių įvertini
mų. Pvz.. Pjetrazantoje. Italijoje, tarptau
tinėje parodoje, portretų grupėje, A. Sut
kaus foto „Pionierius“ apdovanota „Auk. 
sinio Mikelandželo“ statulėle. Rostoke, Ry
tų Vokietijoje, parodos tema buvo „Balti
jos jūra — taikos jūra“, ir joje dalyvavo 
net 30 lietuvių fotografų. Bronzos medalis 
atiteko A. Miežanskui. o garbės medalis 
paskirtas M. Baranauskui. Vitkovieėje. Če
koslovakijoje. už fotografiją „Senas veži
kas“ trečiąja premija apdovanotas A. Ma
cijauskas.

ir okup. Lietuvos gyventojai turi progos 
patirti, kad Lietuvos laisvinimu susirūpinę 
žmonės vis „landžioja po pasaulio politikų 
kanceliarijas“. Jei ne Lietuvos spaudos 
skiltyse, tai radijo bangomis ar kitais ke
liais tie gyventojai galėjo patirti ir dau
giau, pvz... apie valst. departamento Va
šingtone patikinimus Vliko pirmininkui ir 
Lietuvos diplomatijos šefui ar apie liepos 
mėn. pabaigoje visame krašte (ir kitur pa
sauly) minėtą Pavergtųjų tautų savaitę bei 
ta proga JAV prezidento R. Nixono pa
skelbtą proklamaciją ar pagaliau liepos 20 
d. valst. departamente apsilankius pabal- 
tiečių delegatams, vėl šio krašto vyriausy
bės pažado pakartojimą remti Baltijos 
kraštų laisvės bylų ir nepripažinti Baltijos 
kraštų prievartinio įjungimo į Sovietų Są
jungą. (ELTA)

Pirmą kartą lietuviai fotografai dalyva
vo ir tarptautinėje Liuksemburgo parodo
je. kur A. Pilvelis už savo „Smuikininką“ 
gavo bronzos medalį.

Dar lietuvių foto darbai buvo eksponuo
jami Australijoje ir Prancūzijoje.

RENKA PRAEITIES ĮRODYMŲ
Šilalės rajono švietimo skyriaus metodi

nio kabineto vedėjas Vladas Statkevičius, 
ilgus metus išvaikštinėjęs Jūros upės pa
krantes, aplankęs daug piliakalnių ir sen
kapių, surinko 300 įvairių senų archeologi
nių radinių.

Jis sudarė net senų radinių žemėlapį, iš 
kurio paaiškėjo, kad daugiausia akmeninių 
kirvukų rasta Kvėdarnos ir Bijotų apylin
kėse. Šilalės rajone jis surado 49 kirvukus.

Tie V. Statkevičiaus surasti brangūs se
novės radiniai siunčiami dabar į Vilnių, 
kur specialiose laboratorijose užkonser
vuojami apsaugoti nuo sunykimo.

BŪTINAI NORI SVETUR PRIGERTI
„Tiesa“ rašo, kad įsigėrusius poilsiauto

jus Palangoje baisiai traukia jūros tiltas. 
Po geros alkoholio dozės šoko į banguojan
čią jūrą Vilniaus gyventojas I. Sokolovs
kis ir Mažeikių — K. Beišinas. Didelėmis 
gelbėtojų pastangomis jie buvo ištraukti 
gyvi.

Bet liepos 13 d. Baltija buvo audringa, 
ir ant tilto kabojo juoda vėliava, bet Kau
no gyventojas V. Mirončikas su dar trim 
girtais draugais šoko nuo tilto į bangas. V. 
Mirončiko išgelbėti nepasisekė.

NAUJA KROSNIS AKMENĖJE
„Tiesa“rašo, kad Akmenėje cemento ga

myklai buvo „padovanota stambi dovana“ 
nauja, penkta krosnis. Tą krosnį statė dau
giau kaip du su puse tūkstančių darbinin
kų 41 mėnesį, ir visa tai kaštavo 30 milijo
nų rublių.

Naują krosnį atiduodant eksploatuoti, 
buvo suruoštos iškilmės, susirinko didelis 
skaičius Lietuvos ministrų ir aukštųjų ko
munistų partijos narių. Savo kalbose jie 
pasidžiaugė gamyklos darbais, bet darbi
ninkams priminė, kad „greta didelių lai
mėjimų jūsų darbe dar yra nemaža trūku
mų bei spragų“. Sako, reikia iš praeities 
pasidaryti griežtas išvadas, kad tos klaidos 
nepasikartotų, rūpintis taupumu, apskaita, 
„būtinai pagerinti partinį-politinį, auklėji
mo darbą“.

LIETUVIŲ-SORBŲ RYŠIAI
Rytų Vokietijoje išleistas bibliografinis 

leidinys apie lietuvių-sorbų ryšius „Le- 
tupis" (Metraštis). Bibliografija apima 
1964-1968 m. laikotarpį. (ELTA)

VIENIŠA
žmonės daugiavaikės šios negyrė.
Nes ji buvo dar ir daugiavyrė.
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JUODOJO PASAULIO SUKILIMAS
Turėdami galvoje labai siaurą lietuviš

kos knygos rinką, be didelių kalbų daugu
mas mūsų sutinkame, kad pirmiausia į pa
saulį leistini visokie lietuviški dalykai, sa
va proza ir sava poezija, istorija. Galvoda
mi apie tokių knygų teisę į pirmumą, be
veik išsigąstame, kai susilaukiame kokio 
nors didesnio leidinio tarptautine tema.

Žinoma, taip neturėtų būti, jei tik ta 
knygų rinka šiek tiek linksmiau atrodytų. 
Knygų gi reikia visokiausių — nuo bendri
nių enciklopedijų iki populiarių virėjų ar 
patarėjų, kaip gėles auginti.

„Keleivio“ savaitraštis JAV. atrodo, nė
ra iš tų, kurie būkštautų dėl knygų tarp
tautinėmis temomis. Dėl to jis (636 E. 
Broadway. South Boston, Mass.) neseniai 
išleido S. Michelsono paruoštą knygą Juo
dojo pasaulio sukilimas (128 psl., kaina 2 
dol.). Tasai juodasis pasaulis — negrai, 
kurie dabar jau Afrikoje turi eilę nepri
klausomų respublikų, o JAV yra nuolati
nis visokių neramumų ir riaušių šaltinis. 
Su tuo tai pasauliu autorius ir supažindina 
knygoje skaitytoją.

Afrikos žemynas, nors apskritai vadina
mas juoduoju, nėra apgyvendintas ir val
domas vien juodųjų. Tai autorius, supažin
dindamas su tuo žemynu, kalba ir apie

...STRANA MAJA RADNAJA...
Liepos 18 d. Vilniuje įvykusi dainų šven

tė buvo devintoji. Trys įvyko nepr. Lietu
vos laikmečiu ir šešios per 30 metų okupa
cijos. Šiais metais įvykusioje šventėje, ša
lia visos eilės jaunesniųjų dirigentų, cho
rams vadovavo ir pirmųjų dainų švenčių 
nepr. Lietuvoje dirigentai Mykolas Karka 
ir Konradas Kaveckas. Šventės pradžioje 
Vingio parke buvo sugroti sovietų ir okup. 
Lietuvos himnai — dirigavo B. Dvarionas.

Įsidėmėtina, kad šventės pradžioje, j est
radą įlipus Konradui Kaveckui, buvo išpil
dyta įžanginė kompozitoriaus R. Žigaičio 
kantata pagal J. Nekrošiaus žodžius „Leni
nui, Tėvynei — širdies daina“, po to, Jonui 
Švedui vadovaujant, choras dainavo „Dai
ną apie Leniną“. Šventėje dalyvavo 39 miš
rūs chorai.

Po visos eilės dainų (vaikų chorai, miš
rūs. vyrų chorai), kurių ne viena ir vėl bu
vo skirta partijos, santvarkos garbinimui, 
šventei baigiantis, K. Kaveckas vėl užlipo 
j tribūną, ir buvo atlikta I. Dunajevskio 
„Daina apie tėvynę“ (rusiškai „šeroka 
strana maja radnaja“), ir šventė baigta 
seniau sukurta B. Dvariono daina „Kur 
Nemunas teka“. (ELTA) 

BOLŠEVIKU VALDŽIOS
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1010-1910 METAIS jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr.
Kas liečia raudonosios armijos žygiavimą į Lie

tuvą, tai reikia dėl to iš anksto susitarti su mūsų 
draugais Lietuvoje. Kauno gub. mūsų nergalė ga
rantuota, ir ten daugelyje vietų tikimės rasti pagal
binius dalinius.

Vilniuje dabar lenkų legionierių-baltagvardie
čių centras, bet vokiečių kareiviams padedant mes 
juos greitai nuginkluosime. Lietuvos taryba jau krei
pėsi j sąjungininkus (Antantės valstybes), prašyda
ma prisiųsti kariuomenės, bet, tikriausia, jos jau ne
bebus, kai ta kariuomenė ateis. Steigiame darbinin
kų tarybas, nors mums tenka dirbti dar nelegaliai. 
Susirinkimai neleidžiami, mūsų legalių laikraščių 
nėra, bet greitai bus. Su draugiškais linkėjimais. V. 
Mickcvič.“

Kaip matome, bolševikų CK turėjo didelių sie
kių: net iš jų nuolat keikiamųjų vokiečių suorgani
zuoti „miliciją“, pavadinti ją lietuviška „raudonąja 
gvardija“ ir sukilusio Lietuvos proletariato vardu 
nuginkluoti lenkų legionierius ir netgi nuversti Lie
tuvos tarybą. Tačiau toms jų fantazijom': nebuvo 
lemta išsipildyti Jų raštuose apie tą avantiūrą dau
giau nė nebeužsimenama. Priešingai, raštuose pilna 
perkūnų vokiečiams už Vilniaus darbininkų tarybos 
narių ir streikuojančių geležinkeliečių suiminėjimus 
ir prakeikimų lenkams už „raudonosios gvardijos“ 
nuginklavimą. Taigi aiškiai matyti, kad Kapsukas 
ir jo bendrai dėl priemonių visiškai nesivaržė. Nepa
vyko suorganizuoti Lietuvos sukilusios liaudies iš 
vokiečių spartakininkų. tai panaudojo tam tikslui 
rusus raudonarmiečius.

1918 m. gruodžio mėn. pradžioje, Stalinui įsa
kius, L ir BKP CK išskyrė iš savo tarpo keletą narių 
ir pavadino tą „kompaniją“ laikinąja revoliucine 
Lietuvos darbininkų vyriausybe. Kad net Kapsukas 
nepriprato prie tos komedijos, galima spręsti iš jo 
rašymo būdo. Atrodytų, kad jis. kaip tos vyriausy
bės galva, turėtų pūsti burbulus apie jos darbus. Ta
čiau jis vėlesnes ginkluotųjų pajėgų steigimo pastan
gas savo raštuose traktuoja, kaip CK veiklą.

Tiesą pasakius, žemiau cituojamasis nutarimas 
nedaug teturi bendra su ginkluotųjų pajėgų steigi-

Gudelis

mu, bet jis aiškiai atidengia melagingumą bolševikų 
kalbų apie revo’i icii ės liaudies ginkluotą sukilimą. 
Kaip jau matėme, iš Rusijos į Lietuvą eksportuo
tiems agentams ir agitatoriams nepavyko suorgani
zuoti sukilimo. Dėl to tai oasiskelbusiai sukilėlių vy
riausybei liko tik vienas ke :as — importuoti iš Ru
sijos ir tas „sukilusias mase.,“ ■— raudonarmiečius 
rusus.

Štai anuometinio bolševikų vyriausybės galvos, 
bet CK-to vardu tebeveikiančio Kapsuko (127 p.) L 
ir BKP CK 1918 m. gruodžio 19 d. nutarimas: „Tu
rint omenyje tą sunkią padėtį, kurio* randasi mūsų 
revoliucija, nutariama: I) tuojaus pasiųsti instrukto
rius į Internacionalinės armijos 4-jį štabą ( į raudo
nąją armiją), 2) į Vakarų diviziją, 3) į kariuomenės 
štabą, kuris operuoja Dvinsl o fronte: 4) iš’eist atsi
šaukimą į vokiečių kareivius, kcian e kc't aikštėn 
kontrrevoliucinę jų valdžios organų politiką ir išaiš
kinti reikšmę sovietų, ir 5) '(Risti atsišaukimą į mū
sų krašto gyventojus tuo pat klausimu. Štabams pra
nešti: I) kad i v-i'.’žms organai nevestų jokių 
derybų su vokiečiais ir 2 tuojau eitų pirmyn, į Lie
tuvos gilumą, kad sumušt vokiečių ir lietuvių kontr- 
revoliuciją“.

Dar atviriau Kapsukas pasisako dėl sekančios 
dienos CK nutarimo: „Vienok raudonoji armija ne
galėjo taip greit eiti, ir gruodžio 20 d. CK priima to
kį nutarimą: „Išleist atsišaukimą į darbininkus, ku
riame nurodyt, kad lenkų legionieriai kartu su lie
tuvių baltagvardiečiais ir (vokiečių) karininkais ren
giasi šiomis dienomis išstoti, kad užgniaužt darbi
ninkų judėjimą nišų krašte ir kad vienatinė išeitis 
susidėjusiose aplinkybėse ■— tai kova su ginklais 
rankose su buržuazijos agentais: 2) tuojau pranešt 
Sovietų Rusijai... 3) kad pasiųstų pagreitintu maršu 
raudonarmiečius ant Vilniaus... 4) apginkluoti dar
bininkus; vest derybas su kitomis partijomis, prisi
laikančiomis sovietų valdžios platformos - sudary
mui bendrų kovos pajėgų: 6) pavest d. Romualdui 
išdirbti ginklavimosi planą“...

Lietuvių bolševikų žygiuose matyti savotiška 
dezorganizacija, nesiorientavimas, ką daryti, kad tik

būtų įvykdyta rusų jiems pavestoji misija, bent po
pieriniais nutarimais apipavidalinta rusų rengiamoji 
agresija. Paskubomis buvo steigiami įvairūs kariniai 
komitetai, ginklavimosi štabai, nors iš tikrųjų jie 
nieko neveikė. Laikinoji vyriausybė turėjo karo ko
misariatą, o greta jo dar ir CK steigė karinį organą. 
Apie jį Kapsukas taip rašo (128 p.):

„Gruodžio 21 d. buvo nutarta CK: „Įsakyt vie
tos organizacijoms nuimt nuo darbo darbininkus ir 
ginkluot. Sudaryt tam tikrą karinį partinį pildomąjį 
organą (štabą) iš šių asmenų: Dieduškos (Veržbič- 
kio). Kazoko, Kunigo (Liaudansko), Proletaro ir 
Taro, kuris atsako prieš CK ir gauna nuo jo bendras 
direktyvas“.

Rašydamas apie iš Vilniaus į Daugpilį pasi
traukusių CK narių veiklą, Kapsukas (128 p.) sako: 
„Gruodžio 22 d- Dvinskc buvo nutarta tuojau pa
siųst, „Vilniaus sovietui prašant“. 100 raudonar
miečių iš Vilniaus pulko Vilniaus darbininkų su
stiprinimui -- jie buvo pasiųsti“.

Įsidėmėtina, kad Kapsukas, atsidūręs Daugpily
je, visai nebesijautė revoliucinės Lietuvos vyriausy
bės galva, nes visur kalba tik apie CK veiklą.

Gruodžio 25 d. Dvinske veikianti CK dalis nu
tarė: „kadangi yra daug norinčių stot į raudonąją ar
miją, veikiančią Lietuvoj, pradėti organizuoti iš jų 
Kauno pulką ir sanitarinius skyrius“.

Štai ką apie tuos dalykus byloja dokumentų 
rinkinyje iš originalo (t. y., iš rusų kalba rašyto CK 
protokolo) atspausdintas 30 dokumentas:

„Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių vyriausybės pasitarimo protokolas apie 
derybas su 10 vokiečių armijos kareivių taryba ir 
apie Lietuvos raudonosios armijos dalinių formavi
mą. 1918 m. gruodžio 25 d.

Dienotvarkė: I) pirmininko pranešimas; 2) ka
ro skyriaus vedėjaus pranešimas.

I. Iš pirmininko Mickevičiaus-Kapsuko prane
šimo aiškėja, kad Vilniaus pulko komisarui yra duo
tas įsakymas, kad jis susisiektų su Vilniaus kareivių 
atstovų taryba darybų reikalu dėl greitesnio Vil
niaus miesto perleidimo... 2... Drg. Rasikas praneša, 
Laukiama lietuvių kuopos iš Vitebsko; iš Petrapilio 
atvyko 15 žmonių... Baigdamas savo pranešimą, jis 
siūlo formuoti naujus dalinius — Kauno pulką ir sa
nitarines dalis. Pasiūlymas priimamas ir drg. Rasi- 
k ui pavedama gauti leidimą steigti minėtus dalinius. 
Pirmininkas V. Mickevič-Kapsukas. Sekretorius I. 
Lenkaitis“.

(Bus daugiau)

Egiptą, ir apie Etiopiją, ir apie Libiją, Pie
tų Afriką, ir apie Alžyrą, ne tik vien juo
dųjų kraštus. Kas dabar atsitinka tuose Af
rikos kraštuose, mes šiek tiek žinių vis pa- 
sigaudome laikraščiuose. Bet S. Michelso- 
nas duoda mums ir po žiupsnį geografijos 
ir istorijos, pakalba apie senovės karus ir 
kultūrą, papročius ir religijas, pavergimus 
ir sukilimus. Dėl to jo knyga, tiesa, nors ir 
nedidelė, išvirsta į enciklopedijėlę, kurios 
su įdomumu pasigaus norįs su Afrika su
sipažinti, bet šiaip knygomis neapsikrovęs 
skaitytojas. Svarbiausia, kad skaitytojas 
tuose aprašymuose užtiks visokių vaizdin
gų ir įsimenamų pavyzdėlių. Pavyzdžiui, 
labai įdomus Etiopijos aprašymas — visos 
karaliaus tuštybės, kurios kainuoja mili
jonus, ir baisus įsižeidimas, jei tą kraštą 
norima laikyti juoduoju. Apie w tau
tas, ju gyvenimo būdą ir papročius taip pat 
surinkta nera'a įdomybių.

Apie trečdalis knygos paskirta nušvies*! 
Amerikos negrų gyvenimo praeičiai ir da
barčiai. Negrų Amerikoje yra dabar jau 
daugiau kaip 20 milijonų. O jų pagrindą 
tame žemyne sudarė Afrikoje sugaudyti ir 
Amerikoje vergijon parduoti negrai. Net 
Jeffersonas savo dvaruose laikęs apie 200 
vergų! O jis gi reikalavo vergiją panaikin
ti. bet negrus ne padaryti laisvais žmonė
mis. o išsiųsti į Afriką.

Bet net ir vergiją panaikinus negras ilgą 
laiką buvo pusiau beteisis, ypač pietinėse 
valstijose. Pradėjo veikti teroristinės bal
tųjų organizacijos, kurios naudojasi linčo 
teismais. Nuo jų labiausiai ir kentėjo neg
rai. Nors knygos autorius tvirtina, kad 
yra milijonierių negrų (o vergijos laikais 
ir negrai laikę vergus negrus), bet apskri
tai, tur būt, tiesa, kad negro padėtis kraš
te nėra ypač gera. Dėl to paskutiniaisiais 
me'ais. kai karingo*- "e— n-’a-
nizacijos, kraštą apėmė nuolat prasiv: 
žiančios riaušės su deginimais ir šaudy
mais. Tie karingieji, aišku, vadovaujasi 
kraštutinėmis idėjomis, 'kurios yra kartais 
sunkiai įgyvendinamos. Derindamiesi prie 
tų kraštutinių karingųjų, negrai taip pat 
pradeda jau nebesitenkinti tuo, ką turi, ir 
reikalauti nepateisinamų dalykų.

Knygoje aprašytos ir žymiausios negrų 
riaušės.

K. Abr.

ANTIKVARIATAI
Okup. Lietuvoje tėra du antikvariatai: 

vienas Vilniuje (J. Garelio g. 6) ir kitas 
Kaune, Liepos 21 d. g. L. (ELTA)

EUROPOS LIETUVIS

VILNIAUS UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKA

Vilniaus universiteto bibliotekai šiais 
metais rugsėjo mėn. ruošiantis minėti 400 
m. sukaktį, UNESCO, J. Tautų organizaci
jos, nutarimu, bibliotekos sukaktis pasiū
lyta laikyti „pasaulinės reikšmės įvykiu“. 
Apie tai paskelbusi „Tiesa“ (liepos 1 d.) 
pateikė bibliografo V. Bogušio duomenis 
apie Vilniaus bibliotekoje saugojamus lo
bius — dabar ji turi beveik 3 milijonus 
knygų tomų. Retų spaudinių skyriuje sau
gomas 1525 m. Vilniuje išleistas P. Skori
nos „Apostolas“, pirmoji lietuviška knyga 
— M. Mažvydo katekizmas (1547 m.), pir
mosios lietuviškos gramatikos, K. Sirvydo 
žodynas ir kiti reti leidiniai. Be to, dar sau
gomas N. Koperniko traktatas apie dan
gaus kūnų judėjimą (1543 m.), prieš Ame
rikos atradimą išleistas K. Ptolomėjaus at
lasas, pirmosios latvių, estų knygos, pir
masis raketinės technikos vadovėlis (K. 
Simonavičiaus, 1650 m.), ir kt. (ELTA)

D. BANIONIS
Sovietų spauda vis dažniau rašo apie lie

tuvį, kino bei teatro aktorių Donatą Banio- 
nį. Filme jis vaidino vienuolika kartų ir 
dabar, nuvykęs į Leningradą, svarbius ar 
svarbiausius vaidmenis atlieka dviejuose 
filmuose: G. Kozincevo filme pagal Šeks
pyro „Karalių Lyrą“ ir su Rytų Vokietijos 
filmininkais filme apie dailininką Goyą 
(pagrindinis vai'muo). Ilgą straipsnį apie 
D. Banionį paskel'. 5 „Leningradskaja Prav
da“. (ELTA)

V. LANDSBERGIS APIE LAIKĄ MENE
Doc. Vyt. Landsbergis, pedagoginio Vil

niaus instituto dėstytojas, dalyvavo Mask
voje kinematografijos institute. įvykusia
me simpoziume apie laiko problemas mene. 
Landsbergis analizavo M. K. Čiurlionio 
tapybą ir muziką ir parodė pagal savo sce
narijų sukurtą filmą „M. K. Čiurlionis. 
Mintys, paveikslai, muzika“. (ELTA)

„KLUMPĖ“ DĖMESIO CENTRE
Palangos garsiąją kavinę „Klumpę“ 

žmonės ėmė apkalbinėti. Sako, toks kultū
ringas ir malonus vidaus įrengimas, bet 
aptarnavimas toli gražu iki kultūringumo. 
Tuo svečias garbingesnis, kuo daugiau 
svaigalų užsako.

„Tiesos“ Dienų skyrelyje rašoma, kad 
jei skundai teisingi, tai reikės padėtį taisy
ti.

LIETUVA 
STUDIJOJE

A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN 
CAPTIVE LITHUANIA. IN 1965-1968, Edi
ted by Vytautas Vaitiekūnas. Išleido Com
mittee for a Free Lithuania. 29 West 57th 
St., New York, N. Y. 10019.

Tai stambi, 160 psl. studija, atspausdinta 
rotatorium. Joje gausu statistinių duome
nų. lentelių. Leidinio redaktorius įžangos 
žodyje nurodo, jog leidėjas, Lietuvos Lais
vės Komitetas, esąs nuomonės, kad tenka 
naudotis ir sovietine spauda, siekiant pa
tirti apie padėtį okup. Lietuvoje. Tačiau 
pažymima, kad sovietinių šaltinių statisti
ka negalima pasitikėti, nes tie duomenys, 
ypač skelbiami užsieniui, siekia išpūsti 
okup. Lietuvos įvairių gyvenimo sričių pa
žangą. V. Vaitiekūnas po kelerių kruopš
taus darbo metų panaudojo statistinę me
džiagą. skelbtą ne tik okup. Lietuvos spau
doje, bet pateikė duomenų iš Maskvos 
spaudos bei laisvųjų lietuvių laikraščių, 
leidžiamų - Vakaruose. Leidinys bus svar
bus šaltinis kiekvienam, kuris norės susi
pažinti su okup. Lietuvos gyvenimo įvai
rių sričių apraiškomis, aplamai su padėti
mi okupuotame krašte.

Leidinys turi septynis skyrius. Pirmame 
skyriuje („Politinė padėtis“) yra šie po
skyriai: komunistų partija, komsomolas, 
vyriausybė, „rinkimai“, įstatymų leidyba, 
sukaktys, užsienio reikalai, prekyba su už
sieniu ir kultūriniai mainai. Antrame sky
riuje („Indoktrinacija-rusifikacija“) patei
kiami rusinimo duomenys mokyklose ir ki
tur. Trečiasis skyrius („Ūkio padėtis“) 
nagrinėja visą eilę klausimų, kaip pramo
nės gamybą, ūkio planus bei biudžetą 1965- 
1968 metais, darbo pašumą, žvejybą, ginta
rą, žibalą, prekybą ir kt.

Kiti skyriai: darbas ir socialiniai klau
simai, švietimas, kultūra ir religija, bažny
čia.

Leidinio pabaigoje pateikiama žinių apie 
Lietuvą ir pridedamas sąrašas leidinių 
anglų kalba apie Lietuvą. (ELTA)

BUS PERTVARKYTA „GUBERNIJA“
Artėja 300 metų, kai įsteigta Šiaulių 

alaus darykla „Gubernija“.
„Tiesa“ rašo, kad jau pradėta ruošti 

nauji planai, kurie iš pagrindų pertvarkys 
senąją įmonę. Tikimasi, kad po pertvarky
mų darykla pagamins iki 4 milijonų deka
litrų alaus per metus.
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PAVYZDYS PATRAUKIA
‘Nesuteptam žmogui tu pasirodai nesu

teptas, su apgaulingu tu elgies atsargiai'
(Ps. 17, 27).

Lietuvių priežodis sako: su kuo sutapsi, 
tokiu patapsi. Tai gyvenimo tikrovė. Jei tik 
nesame atsargūs, nejučiomis pasiduodame 
kitų įtakai. Bet tai gali mus paveikti da
ryti gera tiems, kurie nutolo nuo Dievo. 
Patys padoriai ir teisingai gyvendami, vei
kiame aplinką.

Nutolusioms nuo tikėjimo mokėkime tin
kamai paaiškinti mūsų tikėjimą, atsakyki
me palankiai į jo klausimus. Žinome, kad 
tokie smarkiai gina savo nuomonę, nors ir 
jaučia, kad ji klaidinga. Į jo rūpimus klau
simus, nors atžariai pateiktus, įsigilinkime 
ir pasiskaitykime teologų paaiškinimus, 
pvz., knygoje Dievas ir žmogus. Ją parašė 
prel. dr. F. Bartkus ir kan. dr. P. Aleksa. 
Atnaujinę turėtąsias žinias ir paieškoję 
joms pagrįsti gyvenimo pavyzdžių, galėsi
me neabejodami spręsti klausėjų painia
vas.
Donna Meyers nuotykis

Čikagos universitete mokėsi žydaitė Don
na Meyers. Ji pasakojasi apie savo gyveni
mą.

— Kai buvau jaunutė, lankiau sinagogą, 
bet mano tėveliai retai ten eidavo. Pamažu 
ir aš ėmiau nesidomėti ir nutolau. Mano 
smalsumas atgijo, kai pradėjau lankyti Či
kagos universitetą. Jo prezidentas Hutc
hins ir prof. Adler sukėlė manyje didelį 
norą pažinti Tomo Akviniečio filosofiją. 
Mane paveikė ir mano svainis Wiston Ash
ley. Jis atsivertė ir tapo dominikonu kuni
gu.

Universitete veikė Calvert Klubas. Ste
bėjausi jo narių išsimokslinimu ir jų ne
slepiamu draugiškumu. Jie buvo katalikai.

Protarpiais klubo nariai išvykdavo į 
Childerley susikaupimo dienai į rekolek
cijų namus. Ir aš nuvykdavau su klubo 
nariais. Ten jie aiškiai kalbėdavosi visais 
Bažnyčioje iškilusiais klausimais. Tai pa
skatino mane perskaityti Chestertono „Or
thodoxy“, Danieliaus ..Salvation of the na
tions" ir Mertono ..Seven Story Mountain".
,Reruni novarum'

Baigdama universitetą, rašiau studiją 
apie pop. Leono XIII encikliką ‘Rerum No
varum'. Ji pagilino manyje susidomėjimą 
tikėjimu. Mano skaitomieji katalikiški 
laikraščiai ‘The Commonwealth' ir ‘The 
Catholic Worker' atskleidė man paslaptį: 
abudu tuos laikraščius redagavo pasaulie
čiai. Nudžiugau supratusi, kad pasauliečiai 
gali būti tokie svarbūs Bažnyčiai.

— Tarp Calvert klubo narių ypač buvo 
visiems meilus ir skubus kitiems patarnau
ti Vincentas Giese. Dabar jis jau kunigas,, 
Dar išsiskirianti uolumu buvo Patricija 
Groom ir Sally Cassidy.

Bestudijuodama šeštuosius metus uni- 
virsitete ir bedirbdama M. A. laipsniui įsi
gyti, padariau tokį žygį, kurio seniai lau
kiau: paprašiau kunigą teikti man siste
mingai tikėjimo pamokas. Man padėti apsi
ėmė karmelitas kun. Valentinas.

Čia aiškiai supratau, kaip Kristus įkūrė 
Bažnyčią. Jis paliepė apaštalams: .Eikite 
tad ir mokykite visas tautas, krikštydami 
juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios 
Dvasios ir mokydami juos laikyti visa, ką 
tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis 
visas dienas, iki pasaulio pabaigai (Mato 
28, 19-20). Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai 
ir turi tą pat orumą mokyti Kristaus var
du. Buvau labai dėkinga Viešpačiui, kad 
mane pašaukė į savo Bažnyčią.

Mane pakrikštijo Mgr. Martin B. Hell- 
riegel, St Louis, Mo.

K. A. M.

ALGIO PLŪKIO VEIKLA
Sydnejuje, Australijoje, gyvenąs Algis 

Plūkis papuošė Australijos Finansų minis
terijos rūmų priekį Canberroje.

Taip pat jis kuria Rūpintojėlį numatyta
jam paminklui lietuvių kapinėse Sydneju
je ir suprojektavo 20 pėdų fontaną to mies
to aikštėje.

A. Plūkis gyvai dalyvauja ir lietuviška
me gyvenime — jis ir muzikas, ir dirigen
tas. ir dekoratorius, ir šaržistas. ir taip pat 
poetas.

SKAUTU STOVYKLA AUSTRALIJOJE
Australijos lietuvių skautų stovykla nu

matoma Wonga Park, netoli Melbourne. 
1971 m. sausio 2-13 d. d.

Joje turėtų dalyvauti apie 150 jaunuo
lių.

PRALAIMĖJO SVERDLOVSKUI
Liepos 27 d. Kaune „Žalgirio“ krepši

ninkai žaidė paskutines Sov. Sąjungos 
čempionato rungtynes ir pralaimėjo Sverd- 
lovsko komandai 76:78.

Žalgiriečiams atiteko IV vieta.
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Ten susitiko su lietuviais
Edinburge leidžiamasis ..Blackwood's 

Magazine" rugpjūčio mėn. numeryje išsi
spausdino Larry Madigan reportažą „Loo
king at Lithuania“. Jame taip šiltai prista
tomi Klaipėdoje sutiktieji lietuviai, kad 
mes manome, jog ir mūsų skaitytojams 
bus įdomu susipažinti su tuo reportažu.

Laivas praleido dešimt nuobodžių dienų 
ant inkaro už poros mylių nuo kranto, tai 
mes turėjome pakankamai laiko stebėti 
kranto vaizdui. Atrodė lyg ilga siaura sa
la. pakankamai apaugusi medžiais, su bal
to smėlio paplūdimiu, nusitiesiančiu visa 
pakrante. Radijo bokštas iškilęs pačiame 
to vaizdo viduryje, o netoli jo matėme gru
pę pavargusių keliamųjų kranų ir cilinde- 
rio pavidalo dujų tankų, kurie paprastai 
rodo, kad čia uostas. Iš jūros atrodė, kad 
ten maža kas vyksta.

Dešimtąją dieną mums buvo pasakyta, 
kad įplauksime tą vakarą aštuntą valandą. 
Paskui — kad dešimtą valandą. Paskui 
dvyliktą. Paskui kitos dienos ketvirtą ryto. 
Popiečiu mūsų spėliojimus baigė atplau
kęs locmaninis laivas, ir mes pajudėjome.

Buvo nedebesuota pavasario diena, ir 
staiga apėmęs pajutimas, kad vėl judi, tiek 
ilgai išbuvęs ant kablio, puikiai derinosi su 
šviečiančia saule. Mes susibūrėme denyje, 
rodėme vieni kitiems tam tikras vietas, aiš
kinomės ir išdarinėjome juokus — vis to
kios įprastinės kalbos, kokios būna įplau
kiant į nepažįstamą uostą. Bet šįkart buvo 
dar vienas priedas domėtis: niekas iš mūsų 
niekada nėra čia buvęs. Niekas iš mūsų nė
ra net apie šią vietą girdėjęs. Tai Rusija, 
bloga lemianti, žiauri, atstumianti, ir vie
nui vienas iš mūsų sakėsi turįs tiesioginės 
pažinties apie Rusiją — apie Sevastopolį, 
kuriame buvęs prieš dešimtį metų. Tuo sa
vo tvirtinimu jis lyg ir darėsi sovietinių 
reikalų autoritetu, bet jis maža ką tegalėjo 
mums pasakyti apie Klaipėdą.

Uostas pastatytas išilgai žiočių lyg ir 
upės, maždaug tokios platumo, kaip Tem
zė ties Londono tiltu, ir du ilgi molai pratę
sia išėjimą į jūrą. Molus sudaro didžiulės 
keturkampės betono plokštės, išsklaidytos 
Y pavidalo blokais, lyg kokiomis minomis, 
ir man atrodė, kad jų paviršius neseniai 
baltai nudažytas, kol geriau įsižiūrėjęs pa
mačiau, kad tai sniegas. Pakrantę irgi den
gė sniegas, nusitęsdamas tolyn į abi molų 
puses, ir kas man atrodė, kaip jaučiau, be
veik tropiška, staiga pasirodė šalta ir niū
ru.

Apleisto laivo griaučiai dešiniuoju bor
tu iki pusės stovėjo užsistūmė ant kranto, 
ir jo briauna juodavo baltume. Uosto pusė
je išniro pastatai, apdengti sniego, tur būt. 
stovintieji ne prie gatvių. Netvarkingai 
pristatinėta lempų stulpų ir virš galvų pri
vedžiota vielų. Kažkas atsiliepė į mano

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
PRIE SKAUTŲ LAUŽO

Aną dieną Budėkime redaktorius prirė
mė mane prie sienos:

Dabar savo keliones aprašinėji, tai gal 
pavažiuosime į skautų stovyklą, medžia
gos, kaip šieno, prisirinksi.

Pasiūlymas viliojantis, bet tuojau į akla
gatvį įsukom, kai jis išdėstė aplinkybes:

— Iš ryto anksti išvažiuosim, o laužui 
pasibaigus tą pačią naktį grįšim.

— Bijau, kad taip greit nesusimėtysim. 
Kad taip po ranka turėtume lėktuvėlį! Šiaip 
teks nakvoti ir gal dar vieną kitą dienelę

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Dovanų siuntinys (1970) 1.
Naujos, specialios nailono nepermato

mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms 
arba bliuškutėms. 3J jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai 
arba moteriškai eilutei, 3 jardai crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali 
užtekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar 
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas, siuntinys kainuoja £30. 0. 0.

Taip pat į šį siuntinį arba kitus jūsų 
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų. 
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0, vilnones gėlėtas skareles — 
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono Skareles
— £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 0, nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0, ir t. t.

Be to. persiunčiame ir pačių siuntėjų su
darytus siuntinius arba sudarome tokius 
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. telef. 
01 739 8734. 

mintis sakydamas: „Labai živagiška“. To 
filmo žiemos vaizdai labai primena šią ap
leistą vietą.

Galėjome sakyti, kad tai miestas-vai- 
duoklis, kol pamatėme miline apsivilkusį 
kareivį, ramiai stovintį prie vielinių vartų. 
Po to pamatėme tarp pastatų brendančius 
po du. po tris žmones juodais paltais, kai
linėmis kepurėmis. Staiga akiratyje užma- 
tėme laivus, o ant jų ir krantinėje judan
čias panašiai apsirengusias figūras. Tuzi
nai laivų buvo pririšti visoje pakrantėje, 
ir dar daugiau jų užutekio vidury. Beveik 
visi jie buvo rusiški, raudonais ruožais ka
minai papuošti geltonais kūju ir piautuvu, 
nors matėme keletą vokiškų ir suomių lai
vų.

Mes išmėtėme inkarą užutekyje ir arba
tos metu buvome sušaukti susitikti su 
imigracijos valdininkais, trim vyrais, kurie 
rūsčiais veidais sėdėjo prie stalo karininktj 
poilsio kambaryje, kiekvieną vyrą lygin
dami su jo fotografija darbo dokumente. 
Neatrodė, kad jie pajėgtų džiaugtis, ir aš 
apie tuos žmones niūriai galvojau. Vėliau, 
kai skelbimų lentoje pasirodė sąrašas su 
visais leidimais ir draudimais ii- kam už 
nusižengimus tenka smarkiai atkentėti, aš 
nusistačiau retai kada teeiti į krantą, o 
išėjęs ten negerti.

Apie vidurnaktį mes truputį pasistūmė- 
me upe ir prisitvirtinome prie kranto. Mo
las buvo storai apklotas sniego ir ledo, ir 
dideli nejaukūs keliamieji kranai ir išri
kiuoti geležinkelio vagonai stūksojo ir kaž
kaip slėgė. Kitoj pusėj stovintis pilkų ply
tų sandėlis vietomis buvo aplipdytas pla
katais. įspėjančiais darbininkus saugotis 
įmonėse nelaimingų atsitikimų. Tą plotą 
saugojo juodu paltu apsivilkusi figūra, dė
vinti sunkius batus, diržu prisijuosusi grės
mingą revolverio dėklą. Tas sargybinis bu
vo moteris.

Kitą dieną nešvietė saulė. Laivai nebuvo 
kraunami. Denių apačioje nieko negirdė
jome. Praėjimo gale stovėjo vienišas karei
vis. Štirborto pusėj nebuvo matyti jokios 
gyvybės rusų laivuose, dviem eilėm išsiri
kiavusiuose išilgai prieplaukos. Vanduo at
rodė lyg kūdroje, kur didžiulės ledo lėkš
tės burbsėjo aukštyn ir žemyn, tuo labai 
lėtu judėjimu lyg kažkaip grūmodamos. 
Ant ledo ramiai tupėjo paukščiai, stebėda
mi mus.

Vėlų popietį mums buvo išduota mūsų 
tarnybos knygelės, kad būtų kuo įrodyti 
savo tapatybę, ir šiek tiek pinigų. Rublis, 
vertas devynis šilingus ir tris pensus, yra 
mažas banknotas, panašus į cigarečių ku
ponus. Monetos yra kapeikos ar centai, iš 
viso septyneriopos vertės, nuo vieno iki 
penkiasdešimt centų. „Kas eina į krantą, 
ligi vidurnakčio privalo grįžti“, mums bu

pridėti.
— Nakvoti negaliu, ten man kambario 

nebus, o palapinėje, ačiū, nesusirangysiu.
Taip tas reikalas ir atkrito, o gaila. Vi

sus skautų aidus ir aidelius surenka, sudė
lioja. Darbo ir rūpesčio yra, visą beveik 
laisvalaikį ir širdį į tą leidinį sudeda, o 
prie laužo pasėdėti negali.

O aš, kartą nuviliotas, nebenukenčiu. Įsi
mečiau palapinę ir tą pačią naktį išriedė
jau. Anksti rytą užklupau Sodybą miegan
čią, ir ežerėlio rūkelis dar tebesupo ją savo 
švelniuose vystykluose. Tik saulutė, lyg 
prisimerkusi, stiepėsi virš snaudžiančių 
parko medžių.

Bet ne visiškai taip! Kalnelyje, už keliu
ko, po tais snaudžiančiais medžiais jau vi
rė gyvenimas ir pusryčiai. Kukas su žmo
nele, rankoves pasiraitę, jau šveitė skaura- 
dą skėčio didumo ir plakė kiaušinienę. Vi
si stovyklos žalieji gyventojai tarp palapi
nių, kaip skruzdės, zuja. Vadai ir vyresnie
ji, visus pralenkdami, dar labiau skubėjo 
ir švilpukais švilpė.

Kapelionas jau laukia pasirengęs kasry- 
tinėms pamaldoms. Ar jisai miega, ar ne
miega, bet kaip savo palapinėje sutelpa, 
tai tikra misterija. Aišku, negali visas 
įtūpti, kojas ir galvą lauke pasideda. O 
tiems kitiems pipirams ir palapinės dides
nės, tai jiems gyvenimas! Dienotvarkė nors 
ilga, nuo ankstaus rytelio iki vėlyvo vaka
ro ir dar nakties pratimai esą, bet valan
dos ir dienos čia greit prabėga. Štai ir da
bar jau pietų švilpukas.

Visi renkamės kaip į didžiulę, nepapras
tą puotą, paties vyriausio vado pakviesti. 
Ta pačia proga stovyklą apžvelgėm, į vie
ną kitą palapinę dirstelim. Patogumai ne
svietiški. net vienas kitas čiužinys ant žo
lės paklotas. O pietūs iš tolo kvepia. Kiek
vieną priklydėlį indeliu aprūpina, ir, susė
dę ant žolės aplink keturpirštę žvaigždę, 
pasigardžiuodami tašome. Tikrai gerų ku
ku esama! O vyriausias vadovas aiškina, 
kad visą kursą išėjęs, kaip išvirti pietus 
įsilipus į medį! Tikiu.

Po pietų ir oficialioji dalis čia pat. Su
skamba komandos, ir atžygiuoja gretos su 
vėliavom. Trumpos kalbos, nutarimai, pa
kėlimai ir apdovanojimai. Rišami geltoni 
ir raudoni kaklaraiščiai, dalijamos knygos, 
ir segami medaliai. Segami prie kuko išsta

vo pasakyta, „arba vadovybė atims teisę 
išeiti į krantą“. Išėjome, kad būtų saugiau, 
ne po vieną, apsitūdaloję megztiniais, švar
kais ir paltais, pūkščiodami rankas.

Aš išsiruošiau jau vėlai su airiu vaiki
nu, pavarde Farrow, turinčiu ypatingo ber
niukiško patrauklumo, visiškai nesudraus
minamo. Praėjimo gale kareivis paėmė 
mūsų tarnybos knygutes ir palygino mus 
su fotografijomis. Jis pasiliko knygutes ir 
išdavė mums praėjimo raštelius. Tada mes 
dar penketą minučių paėjome tarp rusų 
laivų ir geležinkelio bėgių, pro aptvėrimo 
vartus, kur buvo patikrinti mūsų praėjimo 
rašteliai ir atžymėti jų numeriai, ir atsi
dūrėme tamsioje lyg ola gatvėje.

Kiekviena Klaipėdos gatvė panaši j olą 
ir tamsi. Tik po poros savaičių, kai jau 
man atėjo laikas išplaukti, tada pajutau, 
kad aš pradedu pamėgti tuos tamsius, ledu 
padengtus, duobėtus kelius, sniegu nuklo
tas pašales ir pastatus, tokius nuasmenin
tus, niekuo vienas nuo kito nesiskirian
čius, tiek gyvenamuosius, tiek ir parduo
tuves ar gamyklas — tik pastatai, keliai, 
kurie, atrodo, neturi nei pradžios, nei pa
baigos, mažos apšviestos sienos, jungian
čios dvi milžiniškos tamsumos begalybes.

(Bus daugiau)

PADĖTIS TILŽĖJE
Vak. Vokietijoje leidžiamas mėnesinis 

laikraštis „Stirnine der Freiheit“ 6 nr. pa
teikė žinių apie Bažnyčios padėtį Tilžėje. 
Jas suteikė Tilžės gyventoja, atvykusi į 
Fed. Vokietiją. Ji teigė: „Šiuo metu šiaurės 
rytų Prūsuose nėra bažnyčių, pačioje Til
žėje dabar nei akmens nebeliko iš buvu
sios vokiečių bažnyčios. Buvusi lietuvių 
bažnyčia virto vaikų darželiu.“

Tilžės gyventoja toliau pasakojo: „Vo
kiečiai melstis vyksta į kaimyninę Lietuvą, 
ir juos palydi rusai. Kai kurios maldos, 
vietos gyventojams sutikus, skaitomos vo
kiečių kalba. Pasienyje vėl veikia teatras, 
tačiau vaidinamos tik rusiškos pjesės. Dau
gelyje kino teatrų terodomi karinio turi
nio filmai“. ■ (ELTA)

SVEČIAS IŠ DANIJOS
Visą vasarą okup. Lietuvoje vieši Dani

jos dailininkas komunistas H. Eidstrup. Jo 
karikatūros spausdinamos danų komunis
tų laikrašty „Lang of folk“. Anksčiau Vil
niuje jau buvo surengta šio karikatūristo 
paroda. Vilniuje jam apsilankius Parodų 
rūmuose ir apžiūrėjus parodą apie „Leni
no idėjas“, dail. K. Bogdanas svečiui pa
aiškino: „Turime apie šešis šimtus daili
ninkų“.

Visą liepos mėn. danas komunistas il
sėjosi Palangoje, o rugpjūčio mėn. numa
tyta Vilniuje atidaryti karikatūristo darbų 
parodą. (ELTA)

tytos krūtinės ir ponui agronomui pirmoje 
eilėje. Sodybos visuomenė kužda, kad ga
vęs už gerą pilstymą, bet Kaziukas, atsi
prašau, visi taip šaukia, reiškia pretenzijų:

— Jei taip, tai ir man pusė medalio pri
klauso.

Bet aš netikiu. Turėjo būti kas nors žy
miai daugiau. Vartams sukalti kartelių lei
do pasikirsti, džiunglėse žabarų pasirinkti, 
o, be to. žarną nuo vandentiekio iki kuko 
katilo nutiesė medžių viršūnėmis, tik šita
me gale kranelio pritrūko. Jei kuris nors 
pipiras nori įsileisti vandens į gertuvę, tai 
kitas pipiras nešasi, kiek kojos įkerta, prie 
vandentiekio vienintelio kranelio pasukti. 
Bet nešti vandens nebereikia. Medžių vir
šūnėmis atiteka.

— Dabar visus prašome prie lauželio! — 
pakviečia vadovas. Visi ūžimam, taip sa
kant, garbingas ložes: kas ant kelmo, kas 
ant kupsto, o kas ir ant medžio šakos per
sisveria. o patys skautai užima pirmąsias 
eiles. Medžiai visu savo ūgiu įsirėmę į žyd
rą. saulės nušviestą padangę, nė vieno la
pelio nejudina, tik, rodos, žiūri, kas čia to
liau bus.

O prasidėjo burtininkų žaidimas. Vienas 
iš kito pasivaržydami čiumpa burtininko 
lazdą ir diriguoja, o labiausiai jaunoji va
dovė. Jei koks pipiras į galvą neima, diri
gavimo nežiųri ir net nežiopčioja, tokiam į 
pakinklius baksteli. Ir aš tik stebiuosi, kaip 
gerbiamoji mamytė susilaikė su dukrele į 
dainą neįsijungusi. Būtų tada ir medžiai 
suūžę!

Kai saulutė lenkėsi į vakaro parengtą 
patalą, ir stovyklos laužas geso. Visi, kas 
tik gyvas, sukryžiavome rankas, sudary
dami vieną didelį bendrą ratą.

Kai saulutė sekantį rytą vėl pažiūrėjo 
pro medžių viršūnes į stovyklos aikštę, ten 
jau nė šiaudelio nebebuvo. Pranyko pala
pinės. virtuvės ugniakuras, skautai ir jų 
energingi vadovai ir vadovės. Liko sama
nomis nuklotas ir skautų ženklais papuoš
tas žvaigždės stalas ir nurengti, buvę iš
kilmingi, stovyklos vartai.

Gerokai anksčiau turėjau du gerus prie- 
telius. Vienas buvo sausumos skautas, o 
kitas jūros skautas, o kadangi oro skauto 
nereikėjo, aš likau neskautavęs, bet prie 
šio laužo patyriau, kiek daug netekau.

A. Bučys

OBELYNĖ
Akad. Tadas IVANAUSKAS

(Mokslas ir gyvenimas)

Gerai pasisekė su stirnomis. Gavau tris 
jaunus stirniukus: 2 pateles ir 1 patiną. 
Mes jas maitinome iš pradžių pienu su žin
duku. bet jos labai greit ėmė skinti įvairias 
žoles. Žiemą išlaikėme jas aptvertoj vietoj, 
o pavasarį išvarėme į Kamšos mišką. Pati
nas, t. y. ožys, pridarė mums daug nema
lonumų. Būdamas labai jaukus, jis ne tik 
nevengė žmonių, bet ir puldavo juos. Lan
kydamas savo stirnas, aš turėdavau apsi
ginkluoti mediniu skydu nuo mūsų ožio. 
Greit jis sužeidė mūsų laborantą F. Joman
tą, kuris turėjo išgulėti visą savaitę ligoni
nėje. O paleistas į mišką, mūsų ožys, išėjęs 
ant kelio, vis tykodavo praeivių ir juos 
puldinėdavo. Vieną kartą jis užpuolė mūsų 
kaimynę, kai ji pasilenkusi daržą ravėjo: 
suleido ragus į sėdynę. Ji iškėlė man bylą 
teisme, už šį nemalonumą aš turėjau už
mokėti jai 100 litų.

Vėliau į Kamšos mišką buvo paleista 
daugiau stirnų, ir nuo to laiko jų labai pa
gausėjo. Dabar jų tenai yra daugiau kaip 
40. Paskutinė stirna iš Kazlų Rūdos miškų 
atvežta užpernai, iš pradžių buvo labai 
jauki, ypač draugavo su mano anūkais. 
Vėliau, kai mes po vasaros atostogų parva
žiavome į Kauną, ji sulaukėjo, bet naktį 
užeidavo į kiemą, pro vartelius net įeidavo 
į gėlyną ir apėsdavo rožių bei kitų puoš
nių augalų jaunus ūglius. Žiemą, norėda
ma patekti į mūsų darželį, sniege ji ištry- 
pinėjo ištisus takus, bet mes pastatėm ne
toli dvi ėdžias su šienu ir druska. Ten lan
kosi ne tik šita stirnelė, bet ir jos laukinės 
draugės.

Obelynėje netrūksta ir kenkėjų. Iš jų 
pirmą vietą užima katės. Aplinkinių kai
mynų katės žiemą tupi užpečkyje, o. atši
lus orui, ypač naktį, bastosi, ieškodamos 
paukščių lizdų. Daug smulkių paukščiukų 
žūva nuo kačių ir kai kurių kitų kenkėjų 
— šarkų ir kėkštų. Pastaraisiais laikais ka
tastrofiškai sumažėjo strazdų, o juk prieš 
30-40 metų Obelynėje ir visame Nemuno 
pakraštyje jie buvo įprastiniai. Dar vienas 
kenkėjas pastebėtas Obelynėj — tai usūri
nis šuo. Ir pelės gali būti smulkių paukš
čiukų priešai. Obelynėj greta įvairių smul
kių graužikų — pelių ir pelėdų gyvena 
stambi geltonikaklė pelė. Rudenį šios pelės 
pasirodo ir gyvenamuose namuose, žiemo
ja dažnai bičių apgyventuose aviliuose, o 
pavasarį ieško paukščiukų lizdų, suėda jų 
kiaušinius ir jauniklius.

Iš paukščių mažiausiai rūpesčių augin
tojui sudaro visi grūdlesiai paukščiai: ža
liukės. kikiliai, dagiliai, sniegenos. Juos ir 
pagauti nesunku, bet daug maloniau užsi
auginti jauniklius, nes tada jie būna jau
kesni. Šie paukščiai yra geri giesmininkai. 
Malonūs žmogaus kaimynai yra varnų šei
mos paukščiai. Jie pasižymi aukšta psichi
ka, labai pripranta prie žmogaus ir net, pa
našiai kaip šuo, sugeba atskirti asmenis. 
Ypač savo intelektu pasižymi kranklys. 
Greta papūgos tai gal protingiausias 
paukštis, bet ir vama yra labai protinga.

LIETUVOJE
MIRĖ P. ŠINKŪNAS

Peliksas Šinkūnas, senosios kartos peda
gogas ir geografas, mirė okup. Lietuvoje 
liepos 30 d. ir palaidotas rugpiūčio 1 d. Jis 
buvo gimęs 1891 m. Iciūnų kaime. Kupiš
kio valse. Velionis nuo 1923 m. gyveno 
Kaune. Jis buvo vienu pačių pirmųjų mo
kyklinės geografijos kūrėjų bei vystytojų. 
Vidurinės mokyklos Lietuvoje ilgą laiką 
naudojosi Šinkūno parašytais geografijos 
vadovėliais. Buvo ir vadovėlių pradžios 
mokykloms autorius. Velionis pirmosios 
bolševikų okupacijos metu (1940 m.) ir po 
1944 m. dėstė geografiją Vilniaus universi
tete ir Vilniaus Pedagoginiame institute. 
Bedėstydamas jis ir vėl paruošė kelis 
geografijos vadovėlius vid. mokykloms. Be 
to, Šinkūnas yra išvertęs eilę knygų iš ru
sų kalbos, rašęs žurnaluose ir dirbęs mo
kytojų prof, sąjungos veikloje Kaune. (E)

V. MAČERNIO POEZIJOS RINKINYS
Poeto Vytauto Mačernio, 1944 m. miru

sio, kūrybos rinkinys (okup. Lietuvoje 
skelbiamas esąs „pilniausias") išleistas š. 
m. liepos mėn. Tai „žmogaus apnuoginta 
širdis" su V. Kubiliaus įžanginiu žodžiu ir 
paaiškinimais. Anksčiau V. Mačernio kū
rybos pluoštai buvo pateikti „Lietuvių poe
zijos“ antologijoje ir 1966 m. išleistame 
„Poezijos pavasary“. (ELTA)

PREMIJUOTOS DAINOS
Ryšium su šiais metais Sovietų Sąjungo

je minėta Lenino 100 m. gimimo sukakti
mi, Maskvoje buvo paskelbtas konkursas 
atžymėti dainoms apie Leniną, partiją ir 
„tėvynę“. Buvo premijuotos 24 kompozito
rių dainos, jų tarpe: B. Dvariono daina 
„Žemės balsas“ (S. Žlibino žodžiai) ir V. 
Laurušo, Vilniaus operos-baleto teatro di
rektoriaus, „Akys“ (E. Mieželaičio žo
džiai). (ELTA)

NUMIZMATIKOS PARODA
Vilniuje liepos mėn. vidury įvyko pirmo

ji okup. Lietuvoje numizmatikos paroda. 
Ją surengė istorijos-etnografijos muziejus 
ii' lankytojus su paroda supažindino mu
ziejaus direktorius Vincas Žilėnas. Parodo
je buvo eksponuoti Lietuvos valstybės pi
nigai nuo seniausiųjų laikų iki 1795 metų. 
Buvo parodyti pinigai, buvę apyvartoje 
nuo 11 amžiaus. Buvo ir retų pinigų. Paro
doje buvęs žemėlapis rodė, kad daugiausia 
lietuviškų pinigų dabar randama vak. Eu
ropos kraštuose ir Rusijoje. (ELTA)

„KAUNO ROMANAS“ UKRAINIETIŠKAI
Ukrainoje. Kijeve, išleistas A. Bieliaus

ko „Kauno romanas“. Į ukrainiečių kalbą 
išvertė Olga Gradauskienė. Anksčiau buvo 
išverstas to paties rašytojo romanas „Ro
žės žydi raudonai“. (ELTA)

STUDENTAI KLAIPĖDOJE
Šią vasarą į Klaipėdą dirbti įvairiose 

miesto pramonės įmonėse bei statybose at
vyko apie 400 studentų iš Rygos, Vilniaus, 
Liepojos ir Plungės. Sovietinėje spaudoje 
jie vadinami savanoriais... (ELTA)

STOTIS BE STOTIES
Panevėžio-Švenčionėlių siaurojo geležin

kelio ruože, tarp Kaltinėnų ir Saldutiškio, 
buvo sena Kiauneliškiu stotelė. Toji stote
lė seniai buvo nugriauta, liko tik pavadini
mas.

Bet 1969 m. dingo ir stotelės pavadini
mas. Vietiniai gyventojai iš likusių požy
mių orentuojasi, kur sustoja traukinys tuš
čiame lauke. Bet būna atsitikimų, kad ir 
pats traukinys nebežino, kur sustoti...

KIEK GIMSTA?
Okup. Lietuvoje kasmet gimsta apie 

54.000 kūdikių. (ELTA)

I Šie paukščiai yra tinkamas objektas 
paukščių psichikai pažinti, šiuo atžvilgiu 
su varnų šeimos paukščiais galėtų lygintis 
laukinė žąsis.

Man buvo labai malonu laikyti visokius 
plėšrius paukščius. Iš jų daugiausia malo
numo teikė erelis rėksnys — tai švelnus, 
pasakyčiau, net inteligentiškas ir manda
gus paukštis. Jis labai mėgdavo smulkias 
varlytes ir visokius vabzdžius, ypač žio
gus. Jis pas mane gyveno visiškoje laisvė
je ir dažnai mane lydėdavo. Erelis net su
prasdavo. kai aš pasilenkęs gaudydavau 
jam kokį skanumyną ir. priėjęs prie pat 
rankos, tikrindavo, ką aš pagavau. Šiuo at
žvilgiu į jį panašūs buvo suopiai — aš juos 
laikiau taip pat laisvėje. Porą kartų teko 
man laikyti vapsvaėdį — jie buvo tokie pat 
švelnūs paukščiai, sakytum — ne plėšrū
nai. Vieną vasarą man buvo atnešta pora 
jaunų sakalų keleivių, kurių lizdas buvo 
rastas Rūdninkų girioje, netoli Senųjų Ma
celi ii kaimo. Nuo kitų mano laikomų plėš
riųjų paukščių jie skyrėsi savo nepaprasta 
jėga ir drąsa. Jie buvo laikomi narve ir 
kai vieną kartą į narvą buvo įleistas jau
nas kačiukas, mano sakalai bematant jį 
nugalabino. Gyvatėdį turėjau tik vieną 
kartą. Jis taip pat, kaip ir minėti sakalai, 
buvo kilęs iš Rūdninkų girios, iš buvusio 
aukštoje pušyje lizdo. Su juo buvo daug 
rūpesčių, nes, kaip žinoma, šie paukščiai 
maitinasi gyvatėmis ir kitais ropliais, o to
kio lesalo buvo nelengva gauti. Mėginau 
maitinti jį mėsa, bet, matyt, šis maistas 
jam netiko, ir jis badavo, kol pagaliau nu
sibaigė.

Daug džiaugsmo turėjome iš auginamos 
gervės, kilusios nuo Žuvinto ežero, ir kitos, 
kilusios iš Ežerėlio pelkių. Jų nuotykius 
aprašiau savo knygutėje „Gamtininko už
rašai“ (Kaunas, 1955 m.).

Noriu paminėti dar vieną nedidelių 
paukščiukų gentį, vadinamas medšarkes. 
Savo vardą jos gavo nuo panašumo į šarką. 
Lietuvoje jų yra trys rūšys. Pati stambiau
sia ir kartu pati rečiausia yra plėšrioji 
medšarkė. Aš tik vieną kartą radau jos liz
dą Lietuvoje. Norėdamas kiek arčiau pa
žinti šį paukščiuką, vieną jauniklį paėmiau 
auginti. Medšarkę laikėme narvelyje, bet 
ji vieną dieną per mūsų neapsižiūrėjimą 
paspruko ir nutūpė gretimame medyje. Ne
trukus, matyt, išalkusi, grįžo į verandą, 
kurioje buvo jos narvelis ir paėmė iš ran
kų maistą. Tai buvo pirmas jos protingas 
patyrimas ir nuo to laiko jis tapo jos įpro
čiu. Pašaukus „Mečke, Mečke“ (taip mes 
ją vadinome), ji tuoj atskrisdavo į veran
dą. Maistą mes jai duodavome pincetu, ir 
dažniausiai ji, net netūpdama, bet pra- 
skrisdama. čiupdavo patiektą jai kąsnį. Il
gainiui ji ėmė elgtis taip, kaip pridera 
medšarkėms. Mes davėme jai stambią gel- 
tonkaklę pelę. Čiupusi šį didelį laimikį, ji 
stengėsi kaip nors įtvirtinti jį, kad būtų pa
togiau išmėsinėti. Pabandžiusi vienoje ki
toje vietoje, ji susirado spygliuotą gudobe
lę ir ten, užsismeigusi pelę ant didelio 
spyglio, ėmė mėsinėti. Sulesė pusę pelės, o 
pusę paliko kitam kartui. Ji laikėsi arti 
namų iki vasaros pabaigos, paskutinį kar
tą mes ją matėme rugpiūčio 13 dieną.

Dabar Kamšos miškas įeina į Kauno 
miesto „žaliąją zoną“ ir yra savotiškas 
draustinis, o Obelynę dažnai aplanko ne
toli esančios žemės ūkio akademijos stu
dentai
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LONDONAS
ČEKOSLOVAKIJOS OKUPACIJOS 

SUKAKTIS
Rugpjūčio 20 d. Caxton Hali, pačiame 

Londono centre, įvyko Čekoslovakijos oku
pacijos dviejų metų sukakties minėjimas. 
Minėjimą organizavo Europos pavergtųjų 
tautų komitetas (jame yra 14 tautybių 
atstovai).

Pavergtųjų tautų vėliavomis išpuoštoje 
salėje, susirinkus keliems šimtams žmonių, 
minėjimą atidarė jam pirmininkavęs Bri
tų parlamento narys John Baggs Davison, 
apibūdindamas įvykių raidą ir pasekmes. 
Po to susirinukusius sveikino laisvosios Ju
goslavijos pik. J. Lizalek. Dr. Marcetic 
perskaitė įvairių pavergtųjų tautų tremty
je sveikinimus ir užuojautos pareiškimus 
čekoslovakams, tarp jų ir DBLS. Paskaity
tas pasisakymas dėl čekoslovakų tragedi
jos žymiųjų britų, kitas profesinių sąjun
gų konferencijos. Baigiamąją kalbą pa
sakė britų parlamento narys pik. Sir Tuf- 
ton Beamish.

Minėjimas baigtas Čekoslovakijos ir Bri
tanijos himnais.

BRAZDŽIŲ SUTUOKTUVĖS
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį, Londone įvy

ko skulptoriaus Antano Braždžio ir Lily 
Lagūnavičiū tės-Logan s u t uok t u vės.

Jaunavedžiai savo bičiuliams suruošė 
šaunią savo vestuvių puotą.

PROF. K. LEDERIS CEILONE
Tarptautinė smegenų organizacija, pade

dama UNESCO, pasirodo, organizuoja net 
ištisus paskaitų ir mokslinių seminarų cik
lus įvairiuose kraštuose.

Liepos 29 d. — rugpiūčio 13 d. toks cik
las buvo suorganizuotas Ceilone Indijos, 
Indonezijos, Tailando ir Ceilono moksli
ninkams, besidomintiems smegenų tyrimu. 
Paskaitų tema buvo: „Smegenų funkcijos 
ryšium su maitinimu ir neuroendokrinais“. 
Paskaitas skaitė, diskusijas vedė ir semi
narams vadovavo du profesoriai amerikie
čiai, meksikietis, italas ir dr. Karolis Lede- 
ris, dabar dirba Calgary universitete Ka
nadoje.

Grįždamas iš Ceilono, prof. K. Lederis 
buvo užsukęs ir į Londoną.

BRADFORD  AS
MENO PARODA

Tai vienur, tai kitur dažnai ruošiami mi
nėjimai, koncertai ir panašūs parengimai, 
bet labai retas įvykis yra meno parodos.

Todėl su dideliu malonumu pranešame, 
kad rugpiūčio 29 ir 30 d. d. (šeštadienį ir 
sekmadienį) Lietuvių Vyties klubo namuo
se rengiama plačiai žinomo dailininko 
P. BUGAILIŠKIO PAVEIKSLŲ PARODA.

Paroda atidaroma šeštadienį, 12 vai., ir 
bus galima lankyti visą popietę ir sekma
dienį visą dieną.

Vietos ir visų apylinkių lietuviai ir sve
čiai nuoširdžiai kviečiami šia proga pasi
naudoti ir pasigėrėti mūsų menininko kū
riniais.

Vyties Klubo Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Liet. Vyties 

klubo Valdyba rengia Tautos šventės mi
nėjimą Diocesian Church House salėje. 
North Parade, Bradford 1.

Programoje P. MAŠALAIČIO (iš Lon
dono) paskaita. J. ČERNIO vadovaujamas 
oktetas (taip pat Iš Londono) ir Brad- 
fordo ATŽALYNAS.

Šokiai ir baras su užkandžiais.
Pradžia 6 vai. v., iki 11.45 vai.
Maloniai kviečiami vietos ir plačių apy

linkių lietuviai ir svečiai. Prašome suor- 
■ganzuoti ekskursijų šiam parengimui 
Bradforde aplankyti. Bradfordo lietuviai 
neliko ir neliks Skolingi, lanko ir lankys su 
malonumu kitur parengimus.

Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 6d. tuojau po pamaldų kviečiu 
tėvus skautaujančių vaikų, kartu ir tuos, 
kurie norėtų įsijungti į skautų eiles, skau
tus ir norinčius skautauti į susirinkimą.

Skautės, jeigu domisi, mielai kviečiamos 
šiame pasitarime dalyvauti. Tame bendra
me susirinkime padarysiu pranešimą iš sa
vo kelionės Vokietijon. Susirinkimas įvyks 
„Židinyje“.

s. B. Zinkus

APSILANKYMAS ŽIDINY
Vieni skrenda į Romą aplankyti švento

vių. o mes tik į Nottinghamą aplankyti Ži
dinio. kuris mums irgi tarytum mažoji Ro
ma.

Ligi šiol nėra tekę būti nei Židiny, nei 
Nottinghame, tai mums buvo įdomu ir ma
lonu. Širdingai esame dėkingi kun. S. Ma
tuliui ir kun. A. Gerybai už šiltą priėmimą 
ir už supažindinimą su Židiniu, jo patal
pomis ir su Šaltinio redakcija, iš kur mums 

skleidžiamas religinis žodis. Taip pat dė
kingi ir Eakaičiams, kurie teikėsi mus pri
imti. Ta pačia proga apsilankėm ir pas A. 
Valkūnienę, kuri anksčiau gyveno Kette- 
ringe. Širdingai esame dėkingi kun. S. Ma
tuliui už nuvežimą į stotį ir išlydėjimą. Šį 
apsilankymą ilgai prisiminsime, o jei dar 
Dievas mus laikys gyvus ir sveikus, gal ka
da nors ir vėl apsilankysime tame Angli
jos lietuvių katalikybės centre. V. Andruš- 
kevičius pataria senesnio amžiaus sulau
kusiems pasidarbuoti ore prieš paskutinę 
kelionę. O ar gali žmogus žinoti tą savo 
paskutinę kelionę, kai ji užklumpa netikė
tai? Tai mes nusprendėm aplankyti Židinį 
prieš paskutinę kelionę.

J. Liobė

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖ

DBLS Manchesterio skyrius ruošia Tau
tos šventės minėjimą Lietuvių klube rug
sėjo 5 d„ 6 vai. vakare.

Paskaitą skaitys dr. S. Kuzminskas, o E. 
Navickienė skaitys savo kūrinius.

Skyriaus Valdyba

DERBY
EKSKURSIJA I BRADFORDĄ

Šiuo pranešama vietos ir apylinkės tau
tiečiams, kad rugsėjo 12 d. DBLS Derbio 
Skyrius rengia ekskursiją į Bradfordą, kur 
bus Tautos šventės minėjimas su plačia ir 
įdomia programa. Ekskursija išvyksta nuo 
„Duke Of York“ Hotel, Eurton Rd„ Derby. 
3 va), n. p. punktualiai.

Norinčius ekskursijoje dalyvauti, pra 
šom užsiregistruoti nedelsiant pas bet ku. į 
Skyriaus Valdybos narį.

Sk. Valdyba

STOKE-ON-TRENT
MIRĖ A. RADVILA

Ir vėl mūsų apylinkę palietė nelaimė, 
nes širdies priepuoliu rugpiūčio 11d. ligo
ninėje mirė jaunas, 46 metų amžiaus, Al
bertas Radvila. Kadangi Albertas buvo už
sidaręs, lėto bei ramaus būdo, tai retai ka
da susidurdavo su lietuviais. Kalbama, 
kad kilęs nuo Biržų, o į Angliją atvykęs 
pakeista pavarde. Tikroji pavardė, žinan- 
čiųjų tvirtinimu, buvusi Vaškelis.

Kaip ten bebūtų, netekome vėl jauno, 
darbštaus gero žmogaus-lietuvio, kuris pa
liko labai nusiminusią žmoną — anglę ir 
keletą artimųjų, kaip P. Balnį ir A. Šaulį, 
kurie ypač buvo nusiminę laidotuvių me
tu.

Rugpiūčio 17 d. velionis buvo palaidotas 
Kidsgrovo kapinėse.

Duok. Dieve, ir Albertui amžiną atilsį.
V. A.

LIET. SODYBA
MEŠKERIOT i)’Ų VARŽYBOS SODYBŲ I

Rugsėjo 13 d„ skmadienį. 3 vai. popie . 
Lietuvių Sodyboje įvyksta meškeriotojų 
varžybos. Punktualiai 3 vai. p. p. pradeda
ma, meškeriojama iki 6 vai. Po to sėkmin- 
giausiems meškeriotojams bus įteiktos ati
tinkamos dovanos.

Norintieji dalyvauti šiose varžybose ir 
maloniai praleist sekmadienio popietę gra
žioje Sodybos aplinkumoje, prašomi užsi
rašyti Lietuvių Namų raštinėje ar pačioje 
Sodyboje.

SEZONO UŽBAIGIMAS SODYBOJE
Sezono užbaigimo balius šiais metais So

dyboje įvyks spalio 10 d. Šokiams gros ge
ra kapela, baras veiks iki 12 vai. nakties, 
įėjimo mokestis 5 šil„ įskaitant stiklą 
alaus ir užkandžius.

Taip pat tuo laiku — spalio 10 ir 11 die
nomis Sodyboje įvyks jaunimo kenferen- 
c: a.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — rugp. 30 d„ 11.15 vai..

Židinyje. Baigiant jaunių stovykla.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 6 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 8 d„ 7 vai. 

vakare. Tautos šventės proga. Židinyje.
BRADFORD — rugsėjo 6 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 13 d„ 12.30 

v. St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 20 d„ 12.30 v.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 27 d„ 1 v. 

p. P-

VOKIETIJA
SAUGAI ATŠVENTĖ IŠKILMINGĄ 

SUKAKTĮ
Europos Lietuvio skaitytojai. DBLS stei

gėjo ir garbės nario P. B. Varkalos uošviai. 
Jurgis ir Morta Saugai rugpiūčio 12 d. at

šventė savo vedybų auksinį jubiliejų. Šio 
įvykio minėjimas prasidėjo pamaldomis 
Hageno/Haspe Evangelikų bažnyčioje, kur 
vietinis kunigas atlaikė iškilmingas pamal
das ir pasakė atitinkamą pamokslą. Taip 
pat jis perdavė dovaną ir raštišką sveiki
nimą Westfalijos Evangelikų vyskupo.

Po to buvo vaišės Hageno Ratskeller res
torane, ir jose dalyvavo giminės ir drau
gai, suvažiavę iš įvairių kraštų. Iš Ameri
kos atvyko duktė Regina su trim sūnumis 
ir vyru Eduardu Cirillo, iš Anglijos duktė 
Melita su šeima ir vyru Petru Varkala, iš 
Harzo kalnų sūnus Viktoras su šeima ir 
paties Hageno duktė Rūta su visa savo šei
ma.

Šis jubiliejus buvo su fotografijomis pa
minėtas Hageno dienraštyje, o Hageno 
burmistras prisiuntė savo atstovą į Saugų 
namus su dovanomis ir specialiu raštu, 
sveikindamas juos jubiliejaus proga.

Jurgis Sauga yra didelis Lietuvos istori
jos mylėtojas ir turi surinkęs nemaža įdo
mios medžiagos ne vien tik apie savo gim
tąją Mažąją Lietuvą, bet taip pat ir apie 
visos Lietuvos istoriją. Jis savo laisvą lai
ką praleidžia besiknisdamas vietinėse 
bibliotekose.

XXI stovykla
Liepos 25 d„ kaip beveik kiekvienais 

metais. Lietuvių Sodybon su uniformomis 
ir be jų. jauni ir pražilę suskuba skautiš- 
kon stovyklom Kiti jau iš vakaro laukia 
atvykstančiųjų.-

ŠEŠTADIENIS — puiki diena. Skauti
ninko J. Alkio ir sk. v. v. si. A. Gerdžiūno 
adovaujami, anksčiau atvykusieji ir rė

mėjai sustatė palapines. Šiais metais pala
pinės nenuomojamos, o 6 baltutės nemažos 
vis tiek iškelia galvas Sodybos miškely. 
Jau pavakare, apie 6 vai., atbilda pilnas 
autobusas Manchesterio, Nottinghamo, 
Derbio ir su keliais Bradfordo skautukais. 
Susipažįstame ir su Paryžiaus jaunuoliu 
Kristupu Mončium, kuris, anglų šeimoj gi
lindamas anglų kalbos studijas, praleido 
šiame krašte kelias savaites. Laukdamas 
stovyklos, viešėjo Derbyje pas ps. Zinkų.

Skubame stovyklon, kur laukia vežamų
jų palapinių statymas, guolių ruošimas, 
šilta kavutė, sk. v. v. si. A. Gerdžiūno ir 
ponios paruoštoji vakarienė. Sveikinimasis 
su pažįstamais, naujos pažintys. Kitiems 
teko daugiau kaip 10 vai. keliauti ir pa
vargti. Be laužo neapsieita. Čia visų dva
sia įsijungia į dainą, ir jaučiama tikra sto
vyklos pradžia.

SEKMADIENIS. Purkščia lietus. Mūsų 
tarpe rajono Dvasios vadas kun. S. Matu
lis, dr. R. Valteris su draugu Tony B. — 
anglų skautų vadovu. Susipažįstame su 
viešniom, atvykusiom šeštadienį. Tai sesės 
iš Amerikos Marytė Saulaitytė su savo mo
kine Kristina Budvidaityte. Skautų nuo
taika gera. Po pamaldų ir pusryčių — už
siėmimai, girdėti dainos, muzika, juokas. 
Vakare vėliavos nuleidimas, įsakymai, 
naujų pareigų skelbimas. Stovyklos virši
ninkas — ps. J. Maslauskas. Skautų pasto- 
vyklės — ps. A. Jakimavičius, skaučių — 
ps. G. Valterytė. Brolių pastovyklė „Vytis“, 
sesių pavadinta „Anykščių šileliu“. Stovyk
los viršininkas sveikina svečius ir atvyku
sius stovyklauti, linki visiems sėkmės nau
jose pareigose. Skautų rėmėjas ir globė
jas pik. T. Vidugiris už visokeriopą para
ma skautams apdovanojamas LSS 50-čio 
padėkos ženklu. Prie laužo sudainuojama 
pulkininkui jo mylima dainelė — Leiskit į 
tėvynę.

PIRMADIENIS. Taukuoto Puodo redak
torius sk. v. v. si. R. Valteris jau savo 
pareigose Tm lietus, tai vėjelis papučia. 
Kaip skautas turi mylėti Dievą, tėvynę ir 
artimą, taip Dievulis myli mus. Kad ir 
kaip lietus lijo, bet nė vienas vėliavos pa
kėlimas bei nuleidimas ar lauželis nebuvo 
li?ta"s debe^elm apverkiamas. Lyg mus 
sveikindamas, vėjas papučia, pradžiovina 
želę ir žemę, o mes valio! — uniformuoti 
n iuojame.

ANTRADIENIS. Darbas verda pagal die- 
• otvarkę. Čia ir svečias iš Vokietijos sk. v. 
pi. P. Veršelis. Sodyba jam gerai pažįsta
ma. Vyksta pionierių darbai, virvinių tiltų 
statymas, salėj — kimo žaidimai, skilčių 
varžybos, dainos. Prie laužo atsisveikini
mas su sesėm iš Amerikos, kurios mūsų 
laužuose įnešė daug naujienų. Vaikščiojo 
„gandrai“, buvo „geri vyrai“, net ir brolių 
pamėgta Ta-ra-ta-ra-ra...

TREČIADIENIS. Saulutė kepina. Dieno
tvarkė keičiasi. 19 vai. autobusas prie sto
vyklos. Važiuojame j Windsor;). Pienas ir 
sumuštiniai autobuse. Su daina, mojuoda
mi rankom išvykstam. Sesės amerikietės 
Marytė ir Kristina keliauja kartu. Jos iš 
Windsoro keliauja Vokietijon, kur estų 
skautų tautinėj stovykloj reprezentuos lie
tuves seses. Ten jau s. B. Zinkus atstovau
ja DELSS rajonui. Autobuse pasigirsta ir 
liūdnos atsisveikinimo dainos. Net „Tau
kuotas Puodas“ suminėjo, kad sesės Wind
sore ieškojo, kur didesnė vaistinė, kad kuo 
daugiau popierinių nosinaičių nusipirktų. 
Nei karališki rūmai nebeįdomūs, tik ašaras 
šluostė, viešnias išlydėjusios. Broliai pa- i 
tenkinti juokėsi, nes grįžus visi) laukė I 
siurpryzas: po vėliavos nuleidimo — šo

VILNELĖ GRĮSTA NEGYVA ŽUVIM
Jau buvo rašyta, kad Lietuvos ežeruose 

ir upėse ima nykti žuvys.
„Literatūra ir Menas“ rašo, kad vilnie

čiai poilsiautojai matė Vilnelės dugną tie
siog grįstą negyva žuvimi. Pakrantėse bu
vo matyti ir negyvų kyrų. kurie, matyt, 
bandė tos žuvies paragaut. Vanduo smirdė
jo, ir niekas nedrįso net į upę bristi.

Laikraštis klausia, kas taip galėjo už
nuodyti Vilnelės upę.

TRYS ĮJUNGTI VARŽYBOMS
Lietuvos sportininkai L. Bakelytė. V. 

Augustinavičius ir A. Jeršovas įjungti star
tuoti į Sov. Sąjungos rinktinės sudėtį pir
mosioms Europos jaunimo lengvosios atle
tikos varžyboms, kurios įvyks rugsėjo mėn. 
pradžioje Prancūzijoje.

KNYGYNO SAVININKĖ
„Naujienų“ pranešimu, rašytoja B. 

Pūkelevičiūtė atpirko iš Jono Karvelio 
knygyną Čikagoje.

Be lietuviškų knygų ir laikraščių, ji par
davinės dar plokšteles, drožinius, audinius, 
paveikslus.

kiai Sodyboje. Nei nuovargiu, nei karščiu 
niekas nebesiskundžia. Muzika kaip tik 
jauniems, vyresnieji ausis vata norėjo už
sikimšti, bet sanitaro nerado. Naktį nuo vi
sų knarkimo net pelėdos baidėsi.

KETVIRTADIENIS. Sporto diena. Bro
liai rungtyniauja, skilčių varžybos. Pašne
kesys apie Lietuvą. Kun. S. Matulis paįvai
rina paveikslais, žemėlapiais ir klausi
mais. skautai — atsakymais, šokami taut, 
šokiai. į kuriuos įsijungia ir seniau buvu
sios aktyvios skautės Irena Šnelytė-Bacevi- 
čienė, sesė Roma ir Vilma, buvusi Bacevi
čiūtė. Po pietų bendri žaidimai, sprogsta 
balionai, kiaušiniai, kraunami lauželiai, 
nes kiekvienas skautukas, ilgai nepūsda- 
mas, turi mokėti pasikrauti lauželį. Anksti 
rytą sulaukėme svečio — Anglijos rajono 
evangelikų skautų Dvasios Vadovo kun. A. 
Putcės. Vėliavos nuleidimo metu Rajono 
Vadas apibūdina kun. A. Putcės paramą ir 
globą skautams. Atstumas neleidžia jam 
dažniau aplankyti mus nei stovyklose, ar 
kitokiuose skautiškuose parengimuose. 
Kun. A. Putcė iškilmingai apdovanotas 
LSS 50-mečio rėmėjo ženklu.

Laužą praveda sesė N. Kutkutė, pažadė
dama nepamiršti buvusių viešnių iš Ame
rikos, ir su sese K. Lipkevičiūte vėl styp
čioja “gandru“ ir veda kitus pamėgtus pa
sirodymus. Laužuose skamba šūkiai, skau
tiškos ir liaudies dainos, kol „Ateina nak
tis“ ir sujungia visus skautus-skautes. tė
velius ir rėmėjus į bendrą ratą ir Labos 
nakties.

PENKTADIENIS skirtas rimčiai ir susi
kaupimui. Stovykloje — tėvynės diena. 
Giedame giesmes ir meldžiamės už tėvynę. 
Iš ryto, po naktinių iškilmių įvedimo, pasi
rodo nauji sk. v. kandidatai — A. Navac- 
kas, V. Gerdžiūnas. A, Žebelis ir D. Rusi
nas. Kiti skautai kandidatai ruošiasi egza
minams ir įžodžiui. Po pietį) iškyla į Fren- 
shamo ežerą. Pagal ženklus ir su daina 
laimingai nukeliavus, išsivarčius smėly ir 
išsimaudžius, laimingai grįžta stovyklon. 
Jaunesnius mūsų virėjas su ponia parga
beno mašina, o abu pastovyklių viršinin
kai su būreliu jaunesniųjų paklydo ir tik 
po vakarienės išvargę atsirado stovykloj. 
Diena baigėsi įspūdingai, rimtai prie lau
žo. Leiskit į tėvynę. Oi Lietuva motinėle ir 
kitos ilgesio dainos nuskamba vakaro tylo
je. Pabaigai kiekvienas laužo dalyvis užsi
dega po žvakutę, girdėti akordionu Lietu
va brangi, o kai visos žvakutės sužimba, 
skamba tyli jausminga daina. Ateina nak
tis skamba dar liūdniau, ir mūsų mintys 
skrenda per tėvynės miškus, kalnus ir lau
kus. Po labanakt žvakutės žiba visam miš
kely. Vieni skuba į palapines, kiti į Sody
bą. Laužui baigiantis, pasirodo ir mūsų s. 
J. Alkis, kurio truko visą savaitę stovyklo
je ir prie laužų.

ŠEŠTADIENIS — iškilmingiausia diena. 
Laukiama naujų svečių ir tėvelių. Po ryti
nės dienotvarkės kiti jau susideda daiktus, 
kad vakare su tėveliais galėtų grįžti namo. 
S. J. Alkis su sk. G. Girėnu inspektuoja se
sių stovyklą, o sesės A. Valterytė su D. 
Traškaite — brolių. Skaitomi taškai, ir ti
kimasi gerų rezultatų. Tvarkomos unifor
mos, sesės lygina visų kaklaraiščius, valo 
dėmes. Po pietų ateina ir lauktoji 4 vai. — 
stovyklos uždarymas. Žygiuoja broliai ir 
sesės, nešamos vėliavos. Rajono. Seserijos 
ir mūsų trispalvė statoma vidury. Stovyk
los viršininkas ps. J. Maslauskas, pasveiki
nęs visus atvykusius, kviečia s. J. Alkį tar
ti žodį. DBLS pirmininkas uniformoj, svei
kina visus pirma kaip skautas, kurių eilėse 
jis subrendęs išaugęs, o dabar stojo j su
augusių eiles ir į atsakingas DBLS pirmi
ninko pareigas. OI:J .S valdybos vardu jis 
linki, kad iš šių eilių išaugtų daug daug su
sipratusių jaunuolių, kurie užimtų vyres
niųjų eiles ir būtų ne tik geri lietuviai, bet 
ir geri šios tėvynės piliečiai. Sodybos ve
dėjas J. Lūža pareiškia, kad kiekvienais 
metais jis mato mūsų eilėse pasikeitimų.

TIK KĄ GAUTA NAUJA PLOKŠTELĖ:

Gimtinės dangus — lietuviškos lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelėje šios dainos: 
„Jūra gimtoji“, „Gimtinės dangus“ ir ki
tos.

Dainuojame su Rūta: Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė.

Lietuvos atsiminimų plokštelė: „Oi, ber
neli vientury, „Lietuva“.

Aldutės dainuoja — „Už jūrų, už kalnų“, 
„Aguonėlė“, „Augin močiutė dukrelę“, „Ži
buoklės“, „O ramunėle, pasakyk“, „Plau
kia sau laivelis“.

Vaclovas Daunoras — „Dėdės Jono pol
ka“, „Jau saulutė leidos“.

Lietuviškos giesmės — „Tėve mūsų“ 
„Sveika Marija“, „Kad širdį tau skaus
mas“.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.
Įvairios knygos, gintaras, tautiniais raš

tais staltiesės, lovatiesės, tautiniai rūbai, 
medžio drožiniai. Rašyti: „Dainora“, 14 
Priory Rd., Kew-Surrey.

Kurie jau daugiau kaip prieš dešimtmetį 
dar buvo vaikai, šiandien jau patys augina 
naujas skautų eiles, kiti jau paseno, jų vie
tas užima nauji, bet skautų eilės nemažėja. 
Linkėjo savo ir E. Lūžienės vardu stiprėti 
lietuviškoj dvasioj, nes jie su meile seka 
mūsų pažangą ir vargus. Svečių eilėse, be 
minėtųjų, savaitės bėgyje dar lankėsi 
DBLS Tarybos sekretorius K. Bivainis, 
DBLS pirmininkas sk. v. v. si. St. Kaspa
ras. Buvęs Derbyshire skautų Comisioner 
H. G. Huchinson — anglų skautininkas 
(LSS apdovanotas padėkos ordinu) taria 
kelis žodžius, nes maža tebuvo stovyklų, 
kad jis mūsų neaplankytų. Baigdamas tarė 
lietuvišką Budėk!

Seka sveikinimai laiškais, padėkos. Įsa
kymai. Įžodį duoda j. sk. K. Juras. G. Tred- 
ger. S. Pakalniškis. Skautų įžodį duoda P. 
Wrage, P. Paukštys, L. Girėnas, A. Silnic- 
kas ir R. Timmins. Į vyresniškumo laips
nius pakelti skiltininkės: A. Valterytė ir K. 
Lipkevičiūte. paskiltininko-ės: V. Zinkus. 
G. Girėnas, R. Veneait.ytė. Jauniausieji sto
vyklautojai j. sk. M. Gerdžiūnas ir A. Traš- 
kaitė. Pavyzdingiausi: sk. A. Jaloveckaitė 
ir J. Bružas. Inspekcijų metu daugiausia 
taškų surinko: sesių „Gražuolių“ skiltis, o 
brolių — “Lokių“ skiltis. Visi suminėtieji 
gauna dovanėles. Po įžodžio broliams kak
laraiščius užrišo DBLS pirmininkas s. J. 
Alkis, o gero darbelio mazgelius — DBLSS 
Dvasios Vadas kun. S. Matulis. Kitiems 
prisidėjusiems prie stovyklos vadovavimo 
įteikiamos LSB V. S. prisiųstos knygos 
"Skautas Vytis“ ir LSS 5-tos T. Stovyklos 
albumai. Lūžos pagerbiami LSS 50-čiui at
žymėti rėmėjų ženklais. Virėjams už gardų 
valgio gaminimą ir pasiaukojimą sunkiam 
darbui visų skautų-čių nuoširdžiausia pa
dėka, ir St. Viršininkas sk. v. v. si. A. Ger- 
džiūnui įteikia dovaną, o poniai — rėmė
jos ženklą. Po Himno ir vėliavas išnešus, 
aikštelėje taut, šokiai. Šoka jaunieji Lon
dono stovyklautojai. V. Jurienės per savai
tę pramokyti nelengvo Lenciūgėlio. Kai jie 
atliks daugiau praktikos, tikimės ir daž
niau juos pamatyti. Vyr. skautai sušoko 
Rugučius. Mikitą ir Kubilą. Nelengva 
jiems susiderinti, nes kiekvienoj grupėj šo
kama įvairiai. Buvo tokių, kurie visai ne
šokę arba šokę prieš keliolika metų. Svar
bu. kad būta pasiryžimo, nes ir penktadie
nio vakare po laužo jie net iki 11.30 vai. 
dar salėj repetavo, vėliau tyliai turėjo 
grįžti į pastovykles.

Laužas, nors ir ilgai laukiant sesių, pra
ėjo linksmoj nuotaikoj. Stovyklos Viršinin
kas laužo viršūnėj pritvirtino 3 žvakutes 
— simbolį skautų šūkio Dievui, tėvynei ir 
artimui. Pirmąją žvakutę uždegė kun. S. 
Matulis, tėvynės — pulk. T. Vidugiris, o 
artimui — anglų s. H. G. Huchison. Pirmo
ji simbolio žvakutė — Dievui — degė il
giausiai, aš tai stebėjau. Tikiu, kad tai sim
bolis Aukščiausiojo mums — skautijai. Pa
tį didįjį laužą uždegė DBLS pirmininkas s. 
J. Alkis. Laužą pravedė ps. G. Valterytė. 
padedant broliams ir sesėms. Vyrauja 
skautiška nuotaika, šūkiai, iš Paryžiaus K. 
Mončio pravesta Kan-kan. D. Rusinui pa
lydint akordionu. sukelia gardaus juoko, 
nes broliai, tinkamai pasipuošę, vaidino 
damas. Tijaja. tijaja visus išjudino, nes 
brolis J. Alkis moka ir snaudžiančius pri
kelti. Laužas baigiamas mūsų tradicine 
Lietuva brangi. Ateina naktis sujungia vi
sus į paskutinį didžiulį bendrą ratą. Ran
kos spaudžiamos iki kitai stovyklai.

Po vakarienės dalis išvyko namo, kiti 
ruošėsi sekmadienį keliauti. Derbio, Not
tinghamo. Manchesterio. Bradfordo skau
tai su vadovais ir virėjais išvyko 10.30 vai. 
sekmadienio rytą. Skautininkas J. Alkis su 
Londono skautais ir jaunimu liko tvarkyti 
palapinių ir stovyklavietės. Didi padėka 
jiems iki kitos stovyklos, nes kai jie sun
kiai prakaitavo, kiti dainuodami namo 
traukė.

Stovyklautojas
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