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JAUNIMAS IR JO ATEITIS
Laikas bėga kaip vanduo. Mes svetur pa

lengva senstame. Daugelis jau ir gerokai 
senesnio amžiaus susilaukė. Mano laikų 
jaunimas taip pat jau pradėjo linkti į tą 
pusę. Todėl kartais susimąstai žmogus ir 
pagalvoji, kaip ilgai mes, dirbantieji lietu
višką darbą, dar laikysimės ir, svarbiausia, 
kas mus pavaduos. O tai. gal būt. buvo ir 
yra viena svarbiausių šių dienų problemų.

Todėl čia norėčiau užsiminti mūsų pri- 
augančiąją kartą, arba jaunimų. Man rū
pėtų klausimas, ar mes čia, Anglijoje, tu
rime jaunimo ir ar jis yra apsijungęs. To
kio jaunimo mes čia turime pakankamai. 
Laikas nuo laiko jis suvažiuoja, pasikalba, 
panagrinėja įvairias problemas. Keletą 
kartų jau buvo išrinkti įvairūs jaunimo or
ganai, buvo įsteigta net jaunimo organiza
cija. Pagaliau mūsų DBLS veikliojo pirmi
ninko J. Alkio iniciatyva buvo suorgani
zuoti DBLS jaunimo rateliai ir t. t.

Įvairūs jaunimo rateliai ir organizacijos 
gimsta, bet. kaip praktika parodė, jie grei
tai ir miršta. Kyla klausimas, kodėl taip 
yra? Negalima sakyti, kad tautiečiai jau
nimo neremti! ar ką. Mūsų senimas visuo
met buvo ir, tikiuosi, bus dosnus lietuviš
kiems reikalams, ypač jaunimui. Vadinas, 
reikalas glūdi kažkur kitur. Reikalas, at
rodo, yra tas. kad neturime gerų ir prity
rusių jaunimo vadovų, o tai daug reiškia, 
jeigu norime, kad tokie rateliai ar organi
zacijos išliktų ir veiktų.

Norėčiau paklausti tuos visus jaunimo 
organizatorius ir vadovus, kurie, galima sa
kyti, nieko nepadaro ir nenuveikia, kodėl 
jie neįstoja į veiklią ir gražią mūsų skau
tišką organizaciją? Praktika parodė, kad 
mūsų skautai čia. Anglijoje, yra vienintelė 
organizacija, kuri pajėgia suburti visus lie
tuvišką reikalą suprantančius jaunuolius į 
gražų būrelį, ir jau daugiau kaip 20 metų 
ši organizacija veikia, ir jos nenuilstą or

ATEIKITE KONCERTAN!

Toronto Tautinių šokių Grupė Gintaras, vadovaujamas R. J. Karasie.jų

Toronto Gintaro šokėjos šoka Suk, suk ratelį

KANADOS LIETUVIŲ KONCERTAS

Kanados Liet. Jaunimo ekskursija pake
liui į Europą sustoja Londone ir ta proga 
sutiko duoti koncertą vietos ir apylinkių 
lietuviams.

Programą išpildys Toronto lietuvių tauti
nių šokių grupė „Gintaras“ ir Toronto 
skautų muzikinis vienetas su kanklėmis, 
birbynėmis ir skudučiais.

Koncertas įvyks York Hall, Old Ford Rd.. 
London, E. 2, liepos 10 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakare. Įėjimas 50 p. Mokyklinio amžiaus 
jaunimui ir pensininkams 25 p., vaikams 
veltui.

ganizatoriai atlieka milžiniškus darbus.
Daugelis gali paklausti: o ką gi jie, tie 

skautai, nuveikia? Tokiems norėčiau tik 
trumpai atsakyti: ateik pas juos, prisidėk 
prie jų ir pamatysi. Kartais gaila, kad jie 
savo darbais nesireklamuoja, bet, sekant 
jų veikimo eigą, negalima nematyti, kad 
jie atlieka didelį tautinį ir propagandinį 
darbą.

Nors nesu skautas, tačiau mažu darbu 
prisidėdamas prie jų leidžiamojo ,,Budėki
me“ spausdinimo ir kitaip, taigi iš arti pa
žindamas jų veiklą, esu pilnai įsitikinęs, 
kad ši organizacija atlieka daug daugiau 
lietuviško darbo, negu bet kuri kita. Ta
čiau svarbiausia, kad skautai sugeba 
įtraukti į savo eiles ir išlaikyti mūsų jauni
mą, be to, kaip jau minėjau, jie veikia jau 
daugiau kaip 20 metų. Skautų eilėse turi
me gerų ir prityrusių vadovų, jie turi paty
rimo ir nuovokos jaunimą išlaikyti lietu
viškoje dvasioje ir su juo veikti.

Todėl manyčiau, kad jaunimas čia kaip 
tik turėtų tuo pasinaudoti ir be išimties 
šiai organizacijai priklausyti. Sykį įstoję į 
jų eiles, jaunuoliai būtų patenkinti, ir 
jiems skautiško darbo pilnai užtektų. Čia. 
gal būt, labiausiai turėtų pagalvoti ir tė
vai. Atmetę bet kokias asmeniškas ambici
jas ar pasenusius samprotavimus, jie turė
tų atidžiau ir rimčiau galvoti apie savo vai
kų ateitį, apie jų lietuviškumo išlaikymą. 
Argi jie nepagalvoja, kad būtų gera, jei jų 
vaikai mokėtų lietuviškai ir daugiau žinių 
turėtų apie savo tėvų kraštą? O tai kaip 
tik yra lietuvių skautams svarbiausia.

Kaip minėjau, laikas bėga, jaunimas au
ga sparčiai, kiti jau gerokai suaugę. Ma
nau, kad skautai juos mielai priimtų. Tuo 
pačiu jaunimo reikalai savaime išsispręstų. 
Veiklesnieji po kurio laiko perimtų vado
vų pareigas.

Vienu žodžiu, kad ir kažin kaip begalve-

Kadangi programa bus aukšto lietuviško 
lygio ir mūsų svečiai pageidautų susitikti 
su Anglijos lietuviais ir jaunimu, kviečia
me visus gausiai dalyvauti ir pabendrauti 
su kanadiečiais, kurių atvyksta apie 180 
žmonių.

Kviečiami ne tik londoniškiai, bet ir vi
si kas tik gali iš kitų kolonijų.

Po koncerto numatytas bendras pasi
linksminimas.

Ee kita ko, „Gintaras“, kaip matome iš 
4-jo puslapyje spausdinamo pranešimo, 
koncertuos taip pat Studijų Savaitėje Vo
kietijoje.

DBLS Centro Valdyba , 

tumėm ir ką besakytumėm, praeitis jau pa
rodė, kad jokie kiti jaunimo rateliai nepri
gijo ir savo veiklos neįrodė, todėl lieka tik 
viena organizacija — skautų.

Stokite į ją, įrodykite savo supratimą, su- 
siburkite į vieną ratelį, dirbkite lietuvišką 
darbą skautų gretose, kurie taip ištikimai 
tarnauja Dievui, Tėvynei ir Artimui.

J. Levinskas

FASAUL YJE
— Ugandos (Afrika) policija areštavo 30 

žmonių, kurie organizavo puolimą vietinio 
vado, norėjusio priversti savo kaimo gy
ventojus dėvėti drabužius.

— Choleros epidemija pasirodė Kenijoje 
(Afrika), apie 700 mylių nuo sostinės Nai
robio.

— Meksikos sostinėje 500 ginkluotų jau
nuolių užpuolė kairiųjų studentų demonst
raciją, ir kautynėse 9 žuvo, 200 sužeista 
(159 areštuoti).

— Sydnejuje, Australijoje, moteris pa
gimdė 9 vaikus (paskutinėmis žiniomis, — 
visi jie mirė).

— Praeitais metais Izraelyje 207 žydės 
perėjo į muzulmonų religiją, kad galėtų iš
tekėti už muzulmonų, kurie esą labai man
dagūs ir paslaugūs, nesiskaito su išlaidomis 
ir romantiškesni už žydus.

— JAV turi parsigabenti iš Vietnamo 3 
mil. tonų karinio tiekimo dalykų, bet įsaky
ta viską ko griežčiausiai tikrinti, kad ne
būtų kur slaptai įkišta sprogmenų.

— Austrijos sostinėje Vienoje suorgani
zuotas psichoanalizės kūrėjo Zigmundo 
Freudo muziejus?

— Praeitais metais miręs londoniškis 
Bussey 1908 m. pradėjo rinkti batų kolek
ciją, surinko 570 porų, ir tas rinkinys bus 
paskirstytas net keturiems muziejams.

— Hitlerio laikais Juliaus Streicherio lei
džiamasis „Frankische Tageszeitung" nebe
norimiems toliau to laikraščio prenume
ruotis išsiuntinėjo tokį bendraraštį: „Tams
tos toks ketinimas parodo labai keistą 
tamstos požiūrį į mūsų laikraštį, kuris yra 
oficialus Vokiečių darbininkų nacionalistų 
partijos organas, ir mes tikimės, kad tams
ta tai supranti... Siuntinėsime tamstai laik
raštį ir toliau ir tikimės, kad tamsta neno
rėsi demaskuoti savęs ir susilaukti nesma
gių pasėkų, atsisakydamas laikraščio“.

— Rusai ir amerikiečiai pasikeitė iš mė
nulio atsigabentosios medžiagos pavyz
džiais: rusai davė amerikiečiams daugiau 
kaip unciją tos medžiagos, kurios atgabeno 
Luna 16, o amerikiečiai rusams 6 gramus 
savo atsigabentosios.

— Broadwejuje birželio 26 d. bus nuim
tas nuo scenos muzikinis vaidinimas „Žmo
gus iš Lamančos“ (Don Kichoto tema), ligi 
šiol suvaidintas 2.328 kartus, už kurį už
dirbta daugiau kaip 2 mil. svarų.

— Izraelis atidarė pirmąjį centrą galimo 
dujų karo aukoms, kuris per dieną įveiktų 
susitvarkyti su 5.000 aukų, maždaug po 208 
per valandą .

— Kente (Britanijoje) į vestuves buvo 
pakviesti visi kaimo gyventojai, apie 300 
iš viso, kad niekas nebūtų aplenktas ar iš
skirtas (abu jaunavedžiai kilę iš to kaimo).

— Prekybos banko direktoriaus apskai
čiavimu, Britanijos karalienės privatūs 
turtai yra verti ne daugiau kaip 2 mil. sva
rų.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
INFORMACIJOS

Po visą Ameriką
Jau minėjome, kad „New York Times“ 

pradėjo spausdinti JAV krašto apsaugos 
ministerijos slaptą studiją, kuri nagrinėja, 
kaip buvo įsivelta Vietnamo karan, kas ku
rias klaidas padarė. „New York Times“ bu
vo uždrausta baigti dokumentą spausdinti.

Bet bent dalį to dokumento dabar jau iš- 
Ryšium su S. Kudirkos nuteisimu Vilnių- sispausdino beveik visi krašto laikraščiai, 

je, š. m. gegužės 28 d. įvykusiame Valst. I o „Washington Post“ kaip tik ir tas vietas, 
Departamente, Vašingtone, pasikalbėjime kurių nebuvo „New York Times“, ir teis- 
su spaudos, radijo ir televizijos atstovais, 
dep-to atstovas Robert McCloskey buvo 
paklaustas, ar Departamentui teko patirti 
žinią Kudirkos nubaudimo reikalu.

McCloskey atsakė: „Taip, mes patyrėme 
apie tą pranešimą, nors žinia nebuvo pa
tvirtinta. Šiuo metu mes prašome informa
cijų per mūsų ambasadą Maskvoje.

Pasakyčiau, kad, mūsų nuomone, žmo
gaus kaltinimas išdavimu vien dėl jo noro 
išvykti iš krašto ir kitur apsigyventi, pa
gal jo pasirinkimą, yra Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos pažeidimas“. (ELTA)

KIEK KURIOS SPECIALYBĖS MOKOSI?

Lietuvos Žemės ūkio akademijoje, agro
nomijos fakultete, mokosi 600 studentų, o 
mechanizacijos — 830 studentų. (ELTA)

A. a. Alfonsui Pilkauskui 
staigiai ir netikėtai mirus, 

gilaus liūdesio valandoje prislėgtus 
skautuką psl. R. Pilkauską, jo mylimą 

mamytę, dukteris, žentus ir anūkus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Anglijos Rajono Skautų Vadija, 
Sesės ir Broliai.

UUSI SUOMI
Sovietų nepaprastų jautrumų Baltijos 

valstybių padėties iškėlimo reikalu žymi 
įdomus įvykis Suomijoje. Žinomas suomių 
dienraštis „Uusi Suomi“ (Naujoji Suomija) 
š. m. balandžio 25 d. paskelbė užsienio rei
kalų žinovo pavarde nepasirašytą straipsnį 
apie Estiją. Autorius nurodė į dabartinę 
Estijos padėtį, priminęs, kad laisvosios Es
tijos bei kitų Baltijos valstybių paskirti 
diplomatai tebedirba visoje eilėje Vakarų 
pasaulio valstybių.

Rusų reakcijos neteko ilgai laukti. Į laik
raštį su protestu kreipėsi Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Pelsinsky (jį neseniai pakei
tė iš Stockholmo atkeltas Švedijoje buvęs 
ambasadorius). Sovietai pažymėjo, kad to
kiais straipsniais kenkiama geriems Rusi
jos ir Suomijos santykiams.

Sovietų atsakymas apie „netiesą“ buvo 
ne tik paskelbtas Suomijos komunistų laik-, 
rašty, bet jo atspaudas per ištisą puslapį 
įdėtas, rusams pageidavus, ir Estijos laik
raščiuose. Savo nuomonę pareiškė ir Suo
mijos užsienio reik, ministeris Karjalainen. 
Jis teigė: „Uusi Suomi“ straipsnis — „ne
teisingas“, bet Suomijos vyriausybė, būda
ma demokratinė, negali savo spaudos var
žyti.

Įvykis aiškiai liudija — sovietų vyriau
sybė susijaudinusi... Šiuo metu dar nežino
ma tolesnė šio „incidento“ eiga .

Kad straipsnis suomių dienrašty laiko
mas, Maskvos akimis, „provokaciniu“, nes

SEPTYNIOS dienos
Dajano įspėjimas

Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 
Dajanas pareiškė, kad jeigu Egiptas nepa
suks taikos keliu, tai prasidės karas, o jei
gu taip atsitiks, sako, „mes pasieksime Kai
rą“.

Jis taip pat netiki, kad butų galima da
bartinėmis sąlygomis atidaryti Suezo ka
nalą.

Cholera sustabdyta
Pareikalavusi daugiau kaip 2.000 aukų 

(buvo susirgę apie 6.000), vakarinėje Ben
galijoje cholera apstabdyta.

Kur dingo Fedosjevas?
Gegužės 27 d. į Paryžiuje suruoštąją 

aviacijos parodą buvo atvažiavusi ir di
džiulė Sov. Sąjungos delegacija, kurioje da
lyvavo ir aukštas pareigūnas, erdvės daly
kų specialistas Anatolis Fedosjevas, tą pa
čią dieną paprašęs politinio prieglobsčio, o 
kai prancūzai delsę, tai pradėjęs grasinti, 
kad paskelbsiąs nenorą priimti jį. Tada jis 
buvęs nugabentas į Belgiją ir perduotas 
NATO pareigūnams.

Kai Fedosjevas dingo. Maskva tuoj at
šaukė apie 80 savo delegacijos narių. Liku
sieji atsisakė dalyvauti prancūzų ruoštuo
se priėmimuose.

Po to paaiškėjo, kad Fedosjevas yra Bri
tanijoje ir jam čia leista pasilikti.

mas leido šiam laikraščiui toliau spausdin
ti studiją.

Išvengta streiko
Švedijos pramonėje paskutiniu akimirks

niu išvengta streiko — sutarta per trejus 
metus pakelti atlyginimus iki 28 procentų.

Kas parems Jahiją Chaną?
Pakistano vadai netiki, kad jie galės Va

karų kraštuose (JAV, Britanijoje ir kitur) 
gauti paskolų pašlijusioms savo krašto rei
kalams sutvarkyti.

Bet manoma, kad Pakistanas susilauks 
paramos iš tokių muzulmoniškų kraštų, 
kaip Saudžio Arabija, Iranas, Kuwaitas, 
net Turkija.

Ginklai suerzino Indiją
Indija patyrė, kad Pakistano laivai vie

nas po kito grįžo iš JAV su ginklais.
JAV patikinusios Indiją, kad Pakistanas 

negauna ginklų nuo kovo mėn. pabaigos, 
kai jis pradėjo karinius veiksmus 
joje (Rytų Pakistane). Laivuose 
gabenamos tik atsarginės dalys.

Bengali- 
buvusios

nuvažia-
Žydų protestas

33 Latvijos ir Lietuvos žydai 
vo į Maskvą, susėdo centriniame pašte ir 
pradėjo bado streiką.

Rygoje panašiu būdu reiškė protestą apie 
50 žydų.

INCIDENTAS
jis skaitytojams atskleidęs Baltijos kraštų 
likimą, išeivių veiklą ir kt„ liudija Tass 
agentūros išsiuntinėtas komentaras. „Komj. 
Tiesa“ Vilniuje jį įdėjo gegužės 15 d. nu
mery. Nurodoma, jog suomių dienraštis 
„Uusi Suomi" išspausdinęs „provokacinį 
antitarybinį straipsnį, kuriame priešingai 
visų žinomiems istoriniams faktams gru
biai iškraipoma tarybinių kraštų respubli
kų padėtis. Minėto provokacinio išpuolio 
tikslas aiškus — pakenkti sėkmingai besi
vysiantiems TSRS ir Suomijos geros kai
mynystės santykiams, kurie, matyt, nepa
tinka kai kuriems Suomijos ir užsienio re
akciniams sluoksniams“.

Taigi, kai kalbama apie provokacijas ir 
dar Suomijoje, tai tik įrodo, kaip piktai 
reaguoja rusai. Eet... naudinga ir skaityto
jams Lietuvoje patirti, kad priversta būti 
„draugiška“ ir neutrali Suomijos valstybė 
vis dėlto dar turi gyventojų sluoksnius, ku
rie gerai supranta Baltijos tautų padėtį ir 
ją teisingai įvertina. (ELTA)

ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS 
STUDENTAI

Lietuvos Žemės ūkio akademijoje šiuo 
metu mokosi 8835 studentai. (ELTA)

Honeckerio pažadai
Dabar Honeckerio valdomosios Rytų Vo

kietijos penkmečio planas numato 21-23 
procentais padidinti atlyginimus, 36 proc. 
pramoninių prekių gamybą, pastatyti pusę 
milijono butų.

Izraelis kalbėtųsi
Izraelio užsienio reikalų ministeris Eba- 

nas pareiškė, kad jo kraštas yra pasiry
žęs pradėti kalbėti su Sov. Sąjunga Viduri
niųjų Rytų reikalais.

Po 1967 m. karo Sov. Sąjunga yra nu
traukusi diplomatinius ryšius su Izraeliu.

Du už du
Britanija įsakė išvažiuoti dviems sovieti

niams diplomatams, pagautiems šnipinė
jant.

Sov. Sąjunga dėl to įsakė išvažiuoti 
dviems britų diplomatams, pakaltindama 
juos turėjus ryšio su Fedosjevo pabėgimu.

Britanijai nebėra kliūčių
Britanija susitarė su Europos Ekonomi

nės Bendruomenės kraštais dėl sąlygų įsto
ti.

Dabar ji pati turi galutinai apsispręsti, 
ar stoti į tą Bendruomenę. O įstojimas jai 
duos pliusų (politinio svorio, rinkų) ir mi
nusų (pabrangs maistas, teks primokėti že
mės ūkiui paremti).

Moldavijos žydų byla
Moldavijos sostinėje Kišineve pradėta 10 

žydų byla.
Jie buvo suimti 1970 m., tuo metu, kai 

Leningrade buvo suimti visi tie, kurie no
rėję pagrobti lėktuvą.

Diplomatai Londone
Britai skundžiasi, kad jiems sunku sekti, 

kiek kurie užsienių diplomatai įsivelia į 
šnipinėjimą, kai Londone neliečiamybės 
teise naudojasi daugiau kaip 7.000 diploma
tų.

Vien Sov. Sąjunga turi prie savo amba
sados priskirtus 83, dar 100 pareigūnų yra 
prekybinėje delegacijoje ir dar apie 100 pri
skirta prie Inturisto kelionių biurų.

Trūksta 200 mil. tonų
Rytų Pakistanui gresia badas ateinančią 

žiemą, jei papildomai nebus gauta iš kitur 
nors 200 mil. tonų grūdų.

Iš viso reikia bent 250 mil. tonų grūdų ir 
100 tūkst. tonų aliejaus kraštui išmaitinti.
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PAMINKLINĖ STUDIJA
ta teorija esanti abejotina, dėl to studijos 
autorius pateikia kritiškos medžiagos ir ar
gumentų parodyti teorijos nepagrįstumui. 
Kitokių išvadų jis prieina naudodamasis 
tautosakos ir istorijos nurodymais į medžių 
kultą ir koplytėles bei kryžius su medžiais 
siejusią tradicija.

Sekančiame skyriuje plačiai supažindi
nama su koplytėlių ir kryžių formomis bei 
jų raida. Dar sekantis skyrius — simboliai 
ir ornamentai. Tiedu skyriai bene bus tik 
pagrindiniai, kuriuose autorius daugiausia 
turi progos, kaip jis baigmės žodyje sako
si, iš arti įsižiūrėti į tą liaudies meno rūšį 
ir paanalizuoti jo gaminimo techniką ir 
□oetiką su saulutėmis, mėnuliais ir žvaigž
dėmis. su gyviais ir augalais, paukšteliais, 
ūtomis, lelijomis ir pakalnutėmis, su var

teliais ir geometriniais ornamentais. Pas
kutiniajame skyriuje autorius supažindina 
skaitytoją su kryžių ir koplytėlių tradicijos 
perkėlimu į svetimas žemes ir gretimas 
dailės šakas.

Knygoje daug iliustracijų tiek tekste, 
tiek ir atskirai dar. Parašyta ji lengvai ir 
suprantamai, taigi kiekvienam gali būti 
prieinama. Man atrodo, kad šią studiją la
bai pagyvina ir skaitytojui dar patraukles
nę daro čia Valančiaus raštų citata, čia 
Kiršos, čia kurio kitataučio pasisakymas, 
šia giesmės ištraukėlė. Pasirodo, kad tasai 
lengvumas, suprantamumas ir vaizdingu
mas ne tik ne kenkia mokslui, bet dar pa
deda jam. Užtat, sako, prof. .V. Jurgučio 
paskaitų metu universitete visi norėdavo 
būti, nes jis. mokslui pagyvinti mėgdavo 
pasinaudoti ir anekdotu.

K. Abr.

Lietuva, katalikiškas kraštas, ligi šiol 
garsėjo savo kryžiais ir koplytėlėmis. Do
mėjosi tuo kitataučiai, domėjosi ir lietu
viai, dėl to ta tema rašė, taip pat leido kry
žių albumus. O prof. dr. Jonas Grinius da
bar parašė didžiulę studiją Lietuvių kry
žiai ir koplytėlės, kuri buvo išspausdinta
L. K. M. Akademijos „Metraščio“ V tome 
ir išleista atskira knyga Romoje 1970 m. 
(182 puslapiai).

Sakome, kad ta tema anksčiau rašę jau 
yra ir kiti, bet dr. J. Griniaus studija bus 
pati plačiausia, nagrinėjanti šią liaudies 
meno šaką iš esmės, iš visų galimų pusių. 
Kodėl dabar tokia studija buvo parašyta ir 
išleista, tur būt, atsako pats autorius, kuris 
baigmės žodyje, be kita ko, taip rašo: „Ši 
studija kaip tik norėtų atstoti paminklą 
tai liaudinio meno šakai (kryžiams ir kop
lytėlėms), kurią lietuvių tauta buvo išto
bulinusi sunkiose socialinėse ir politinėse 
sąlygose, bet kurios, deja, dabar nebėra 
Lietuvoje, nes komunistai sunaikino ir 
Kryžių kalno paminklus, kurių nedrįsdavo 
liesti net piktadarių rankos“.

Čia pat autorius pasisako, ką šioje stu
dijoje ras skaitytojas ir kokios naudos jis 
turės: „Ruošiant šią paminklišką studiją, 
buvo stengtasi surinkti visą rašytinę ii 
vaizdinę medžiagą apie kryžius ir koplytė
les, kiek jos buvo galima gauti Vakaruose. 
Todėl čia minimi visi žymesnieji autoriai 
rašę apie tuos paminklus, cituojamos jų pa
žiūros, kritikuojamos jų nuomonės, dėsto
mos savos mintys, plačiai remiantis kryžių 
ir koplytėlių piešiniais bei foto nuotrauko
mis. Jų čia spausdinama nemažai, kad skai
tytojai galėtų ne tik suprasti, bet ir pasigė
rėti“. Vadinas, tai yra toksai darbas, kuria
me apžvelgiami ligi šiol pasirodę ir prieina
mi ta tema rašiusiųjų kitų darbai ir pa
sveriamos tų kitų nuomonės, bet metamas 
ir naujas žvilgsnis, iš naujo viskas sveria
ma. Tą svėrimą prof. dr. J. Grinius studijo
je atliko visiškai kitu metodu, todėl ir iš
vadų prieita kitokių. O apie savo ir ligi šiol 
apie kryžius ir koplytėles rašiusiųjų meto
do skirtumą ir iš to išplaukiančias išvadas 
autorius sako: „Neužtenka (ir netikslu) 
apie meno paminklus spręsti iš tolimiausių 
priežasčių (archeologinių analogijų), bet 
dar labiau reikia į meno kūrinius įsižiūrėti 
iš arti, juos analizuojant, lyginant tarpusa
vy, ieškant netolimų ir betarpių įtakų. Ši
toks metodas privalomas menui, nors jis 
ir būtų vadinamas liaudiniu. Todėl nenuo
stabu, kad toks metodas, čia pritaikytas lie
tuvių kryžiams, davė kitokių rezultatų, ne
gu buvo skelbę anksčiau archeologinio me
todo šalininkai“.

Studiją sudaro penketas pagrindinių sky
rių su visa eile poskyrių.

Pirmajame skyriuje kalbama apie kry
žius ir koplytėles lietuvių gyvenime. Papro
tys viešoje vietoje statyti kryžius Vakarų 
Europoje nykstąs. Tokių medinių pamink
lų nemaža buvę Lenkijoje, katalikiškoje 
Gudijos dalyje, Slovakijoje, Rumunijoje, 
bet XIX ir XX amžiais Lietuva tuos 
kraštus šioje srityje pralenkusi. Tai pripa
žino ir Lietuvoje lankęsi tais dalykais do
mėjęsi kitataučiai. Autorius nurodo, ku
riose Lietuvos srityse labiausiai buvo pa
plitę kryžiai, sumini motyvus, kodėl kry
žiai buvo statomi, ir pasirodo, kad tų mo
tyvų esama tikros gausybės, ir nemaža jų 
paliudija tomis kryžių ir koplytėlių temo
mis rašiusieji autoriai. Kryžiai taip pat bu
vo ir bendruomeniniai ir tautiniai pamink
lai — visų branginami, saugomi, statomi. 
Vėliau jie dėl tam tikrų priežasčių ėmė 
nykti, o dar vėliau, okupaciniais metais, 
pradėti naikinti.

Skyriuje apie kryžių ir koplytėlių kilmės 
teorijas studijos autorius supažindina pir
miausia su vadinamąja pagoniškojo nekro- 
kulto teorija. Ta teorija naudojęsi daugu
mas tų, kurie ligi šiol rašė apie kryžius. Bet

G. PROCUTA OTTAVOJE
Prof. dr. Antanas Ramūnas, Ottawos 

Universiteto Comparative Education Cen
tro Direktorius' ir Pedagogikos Fakulteto 
Akademinis Dekanas, oficialiai pranešė, 
kad Genius Procuta paskirtas profesoriauti 
Ottawos Universiteto Pedagogikos Fakulte
te. Genius Procuta pradės tyrinėjimo ir 
profesūros darbą nuo šių metų birželio mė
nesio pradžios. Genius Procuta atvyksta iš 
University of Chicago Comparative Educa
tion Centro. Anksčiau jis gyveno ir studija
vo Naujojoje Zelandijoje, Aucklando mies
te.

G. Procuta dirbs Ottawos Universiteto 
Lyginamosios Pedagogikos Centre, kuris 
buvo įsteigtas jau 1954 metais. Centras bu
vo pirmas visoje Kanadoje, kuris pradėjo 
studijuoti lyginamąją pedagogiką tarpdis
ciplininiu metodu. Centras tuoj susilaukė 
tarptautinio dėmesio ir iki šiandien vado
vauja tarptautiniam lyginamosios pedago
gikos sąjūdžiui, suteikdamas jam ne tik fi
losofinį, bet ir mokslinį pagrindą. Nuo pat 
centro įsteigimo dr. Antanas Ramūnas bu
vo jo direktorius ir vadovaujanti dvasia. 
Ottawos Universiteto centras vienų metų 
bėgyje turės dvylika specialistų, kurie ty
rinės pasaulio pedagogikos problemas ir 
atskirų kraštų švietimo sistemas. Centro 
tikslas yra sutelkti įvairių šakų mokslinin
kus tarpdisciplininiam dialogui, sudaryti 
jiems palankias mokslinių tyrimų ir doku
mentacijos sąlygas. Centras šiuo metu turi 
specialistus, kurie koordinuoja Afrikos, 
Azijos, Kanados, Europos, Lotynų Ameri
kos ir JAV pedagoginių studijų ir tyrimų 
darbą. Šiuo metu, šalia dr. Ramūno, cen
tras turi aštuonius mokslininkus. Taipgi 
yra daugelis studentų, kurie siekia lygina
mosios pedagogikos magistro bei daktaro 
laipsnių. Genius Procuta atvyksta dėstyti ir 
tyrinėti sovietinės švietimo sistemos. Vie
nas iš Procutos pagrindinių darbų bus ak
tyviai tyrinėti dabartinės Lietuvos švieti
mo problemas.

SU LIETUVIAIS
„BIRBYNĖS“ KONCERTAS

Kultūros Židinio Statybos Fondo Penkta
dienio Popiečių komitetas New Yorke ge
gužės 1 d. buvo pasikvietęs Toronto (Kana
da) jaunimo ansamblį „Birbynę“.

Tą ansamblį, kuriam vadovauja dirigen
tė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, sudaro 80 
jaunuolių tarp 15-20 metų amžiaus.

Programoje buvo sudainuota mišraus 
choro dainų ir mergaičių choro dainų, 
akompanuojant kanklininkėms ir skuduti
ninkams. Taip pat buvo duota pasireikšti 
ir senam liaudies instrumentui rageliui.

„Birbynės“ ansambliečiai šoko ir tauti
nius šokius. Koncertan buvo susirinkę apie 
700 žmonių.

Gegužės 8 d. Toronto .Birbynė“ davė 
koncertą Clevelande (JAV).

R. LEE-KILMONYTĖ Į MASKVĄ
Amerikos filmų artistė Rūta Lee (Rūta 

Kilmonytė), tarpininkaujant Lietuvos fil
mų artistui Donatui Eanioniui, pakviesta 
Maskvon dalyvauti tarptautiniame filmų 
festivalyje liepos mėn.

Amerikiečių spauda praneša, kad pakvie
timą ji priėmė.

Kaip žinome iš Amerikos lietuviškos 
spaudos. Rūta Lee energingai dalyvavo 
prieš sovietus nukreiptose demonstracijose 
dėl Simo Kudirkos grąžinimo sovietams.

RAŠINIO KONKURSAS
New Yorko lietuvių veteranų sąjunga 

„Ramovė“ skelbia rašinio konkursą. Pre
mija — 125 dol.

Konkurso tema: „Nauji keliai ir būdai 
kovoje už Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą“.

Ottawos universiteto lyginamosios peda
gogikos centras praeitą vasarą susilaukė 
pasaulinio dėmesio. Centro direktoriaus dr. 
Ramūno pastangomis rugpiūčio 17-21 die
nomis buvo sušauktas pirmasis Pasaulinis 
Lyginamosios Pedagogikos kongresas. Kon
grese dalyvavo daugiau kaip 400 pedagogi
kos ir švietimo atstovų bei specialistų iš 
82 pasaulio kraštų, įskaitant ir raudonąją 
Kiniją ir Sovietų Sąjungą. Kongresas buvo 
United Nations — UNESCO ir Kanados Fe
deralinės valdžios remiamas ir skatinamas. 
Profesorius Ramūnas kongreso paskutinia
me posėdyje skaitė uždaromąją ir susu
muojančią paskaitą: „Comparative Educa
tion in Teacher Development“. Paskaita 
buvo labai entuziastiškai priimta visų at
stovų. Ottawos Universiteto centras yra 
šiuo metu visų lyginamosios pedagogikos 
draugijų koordinacinis centras. Su G. Pro
cutos paskyrimu Ottawos universitetas 
stiprina jėgas ir toliau tęsia pradėtąsias 
Lietuvos pedagogikos studijas.

(Račk)

MIRĖ A. KONIUKOVAS

Gauta’ žinių, kad birželio 7 d. Zurzacho 
(rytų Šveicarijoje) senelių prieglaudoje 
mirė Andrius Koniukovas. Palaidotas bir
želio 9 d. tos pat vietovės kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1904 m. Kauno Vy
tauto Didžiojo Universiteto diplomuotas 
teisininkas, Koniukovas Lietuvoje dirbo 
akcizo inspekcijoje. Velionis, nors ir turė
jo slavišką pavardę, buvo susipratęs lietu
vis, veiklus šaulys. Jis buvo geras lietuvių 
kalbos mokovas ir turėjo literatūrinių ga
bumų. Lietuvos nepriklausomybės laikais 
dirbo Aero-Klubo leidinio „Lietuvos Spar
nai“ redakcijoje.

Šveicarijoje Koniukovas gyveno gana 
vienišas, buvo paskutiniaisiais gyvenimo 
metais beveik apakęs.

PASAULYJE
M. GALIONO FANTAZIJA

Santa Barbaroje, Kalifornijoje, gyvena 
14 metų amžiaus, smulkios išvaizdos, bet 
didelės fantazijos mene Marius Galiūnas.

Toronte (Kanada) kartu su kitų jaunų
jų tapytojų darbais balandžio 24-25 d. d. 
buvo išstatyta ir jo kūrinių.

Dail. Jokūbas Dagys „Tėviškės Žiburiuo
se“ rašo, kad tai yra tikrai talentingas jau
nuolis, bet dar per anksti pasakyti, kokia 
kryptim jo talentas vystysis, į karikatūri
nius vaizdavimus ar į santūrias, gilias ir 
vieningas kompozicijas.

Jo darbai „Rusas“ ir „Senovės lietuvis“ 
ypač susilaukė visuomenės dėmesio.

NAUJOS VALDYBOS
Gegužės 29-30 d. d. Filadelfijoje buvo iš

rinkta nauja JAV lietuvių tautininkų val
dyba: pirm. T. Blinstrupas, K. Pocius, K. 
Kasakaitis, A. Modestas ir S. Virpša.

„Dirvą“ ir knygas leidžiančios „Vilties“ 
d-jos valdybon išrinkti pirm. A. Laikūnas, 
vicepirm. E. Cibas, dr. V. Čepas, K. S. Kar
pius, A. Mažeika, M. Šimkus ir sekr. S. Laz- 
dinis.

AUŠROKŲ SUVAŽIAVIMAS

I „Aušros“ gimnazijos 50 metų minėjimą 
Toronte (Kanada) buvo suvažiavę apie 400 
buvusių aušrokų iš Amerikos ir Kanados. 
Taip pat gauta telegramų iš buvusių Sibiro 
tremtinių.

Minėjimas, įvykęs gegužės 29-30 d. d. 
praėjo labai nuotaikingoj susipažinimų ir 
atsiminimų nuotaikoje.

Dalyvavo visa eilė žymių rašytojų, dai
lininkų, muzikų — buvusių „Aušros“ gim
nazijos auklėtinių.

Jaudinantis momentas buvo, kai į sceną 
buvo iškviesti buvę gimnazijos mokytojai. 
Buvę ir tokių, kurie jau vienas kito nebe
pažino.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAI 
HANAU

lietuviai Motinos dieną paminėjo gegu
žės 1 d. šventė pradėta pamaldomis, kurias 
laikė svečias iš Kaiserslautemo kun. Br. 
Liubinas. Pamoksle jis išryškino motinys
tės uždavinio kilnumą, bet taip pat ir su 
juo susijusius didelius sunkumus. Moti
noms daugeliu atvejų yra pavyzdžiu Dievo 
Motina Marija, kai ji ant savo kelių laiko 
nuo kryžiaus nuimtą Sūnų. Kenčiančios 
motinos pavyzdžiu galėtų taip pat būti lie
tuvio partizano motina, priversta žiūrėti į 
gatvėje pamestą sūnaus lavoną, bet nega
linti išsiduoti, kad tai jos sūnus. Pamaldų 
metu hanoviečiai giedojo lietuviškas gies
mes.

Vėliau salėje vaikučiai sveikino savo ma
mytes, įteikdami joms gėlių ir įvairiais bū
dais parodydami savo sugebėjimus. Eilė
raščius pasakė E. Hirschas, Matuliauskaitė,
N. Kalvaitytė ir Aldona Januškienė, kurios 
mama neseniai mirusi. Laimutė Petraus
kaitė padeklamavo eilėraštį ir padainavo 
dainelę, o V. Kemereitis ir A. Petrauskas 
pagrojo akordeonu lietuviškų melodijų. 
Mamos regimai džiaugėsi savo jaunimo gy
vumu ir visiems dalyviams iškėlė šaunias 
suneštines vaišes. Ta pačia proga Vasario 
16 gimnazijos mokyt, kun. Jonas Dėdinas 
parodė savo susuktą filmą iš gimnazijos gy
venimo, paaiškindamas jį gyvu žodžiu. Da
lyvavo taip pat keletas mokinių iš gimnazi
jos, kukliai įsijungdami į deklamacijų pro
gramą.

KAISERSLAUTERNE

Motinos dieną paminėjo lietuviai pamal
domis gegužės 2 d. Kapelionas kun. Er. 
Liubinas pasakė motinos tema pamokslą, 
o gausiai susirinkusieji tautiečiai sugiedo
jo lietuviškų giesmių Marijos garbei.

Susiorganizavo Romuvos katalikai
Gegužės pradžioje įvyko rinkimai į Ro

muvos katalikų parapijos tarybą. Išrinkti 
mokyt. A. Veršelis ir VIII kl. mokinys M. 
šiušelis. Tarybos nariai ir gimnazijos kape
lionas kun. J. H. Šulcas tarėsi, kaip pagy
vinti ir pagilinti religinį Romuvos katalikų 
gyvenimą. Numatyta kviesti sakyti pa
mokslus ir pasauliečius bei įvairinti pamal
das.

I Vakarų Europos lietuvių katalikų ku
nigų ir pasauliečių atstovų suvažiavimą 
Braunshardte vyksta kun. J. H. Šulcas ir 
M. šiušelis.

PENKTĄ KARTĄ ČEMPIONĖ
Lietuvos sklandymo varžybose Birštone 

penktą kartą čempione tapo R. Garmutė.
Vyrų grupėje pirmasis A. Beržinskas.

KELIAS I VIENYBĘ
Žodis „vienybė“ yra magiškas. Jis visus 

sudomina ir traukia.
Vienybės siekia politikai politikoje, vi

suomenininkai veikloje, tautos ir šeimos sa
vuosiuose. Išmintingas žmogus vienybės 
nori taip pat savyje, kad jo mintys, žodžiai 
ir darbai derintųsi.

Vienybė yra gražus idealas, neįkainoja
ma vertybė, bet labai retai ir labai sunkiai 
pasiekiama. Jos pasigendame ir politikoje, 
ir bet kokiame veikime, tautose, šeimose, 
ir patys savyje.

***
Jei kokia vertybė egzistuoja, praktiškai 

ar teoretiškai, tai vis tiek ji yra pasiekia
ma, kitaip jos niekas nežinotų.

Daug gražių patarimų apie vienybę ran
dame filosofų, politikų, žurnalistų raštuose. 
Daug yra trumpų ir skambių frazių, pasa
kytų garsių žmonių.

Bet mes prisiminkime tik, ką sako amži
nai senas ir amžinai naujas išminties šalti
nis — šv. Raštas. Jis daug aiškiau ir trum
piau, praktiškiau ir tiksliau nurodo kelią į 
vienybę. Jis apaštalo Petro lūpomis kalba:

— Būkite... užjaučią, broliški, gailestin
gi, nuolankūs dvasia. Neatsimokėkite piktu 
už pikta arba įžeidimu už įžeidimą. Prie
šingai, linkėkite laimės... Kas nori laimin
go gyvenimo ir matyti gerų dienų, tesulai- 
ko savo liežuvį nuo blogo ir lūpas nuo ap
gaulės, tenusikreipia nuo to, kas bloga, ir 
tedaro gera... O jei tektų nukentėti už tei
sybę, esate palaiminti (1 Petro 3, 8-11).

***
Daug pasakyta. Mūsų maža pasimokyta 

iš tos išminties. Dar mažiau pasisavinta.
Mes vis ieškome ko nors nauja, bet retai 

pilnai naudojame priemones, kurios pa
ties Dievo išrinktųjų nurodytos.

Nors mes silpni, nereikšmingi, plačiam 
pasauliui nežinomi, bandykime pasaulį su
rišti vienybės ryšiais, kuriuos nurodo apaš
talas.

Ir pradėkime nuo savęs. Mūsų gražios 
mintys tenesiskiria nuo mūsų žodžių ir dar
bų. Ką ryte ir vakare kartojame maldoje, 
vykdykime visą dieną. Kas iš to „Viešpatie, 
atleisk man!“, jei už kelių valandėlių ir 
vėl nusikalstame.

Save surišę vienybės ryšiais, pradėkime 
apjungti savo šeimą. Ir vis plačiau ir pla
čiau.

Tada vienybė taps nenutrūkstamu ryšiu 
tarp žmonių ir Dievo. Ir čia neturi būti jo
kių spragų, kurios tą vienybę ardytų.

Nepametu Dievo iš akių. Jis yra mano 
dešinėje, kad nesusvyruočiau (Ps. 15).

A. J. S.
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Augustinas, kuris tuo laiku buvo su ra
gais ir vedė taurius lietuvius į nesulaikomą 
pergalę, įkvėpimo pagautas, kaip garvežys 
(ne veltui ir buvo vadinamas paravyku), 
viską mindžiodamas, priešus ir savus, ver
žėsi į priekį, mosikavo ne vienu, o dviem 
kalavijais, gi trečią buvo prie šono prisiri
šęs (atsargumo dėlei, jei anuos sulaužytų) 
ir kirto kas tik pakliuvo, net klojimo stul
pą nukėlė. Taip ir buvo, kaip tikėjosi: iš to 
narsumo sutriuškino abu kalavijus. Gerai 
turėti gudrią galvą ir viską iš anksto pra
matyti. Ne visi tai gali.

Taip reikėjo, taip buvo išmokyti artis
tai, kad, žiūrovų pasitenkinimui, net keli 
priešai buvo nugalabyti. Jie turėjo gulėti 
ant šaltų grindų, kaip supuvusių eglių 
pliauskos, ir liudyti apie senovės lietuvių 
karingumą. Tik jie kadangi kasdieniniame 
gyvenime buvo geri šių laikų artojų sū
nūs ir vadinosi Jurgiais, Anuprais ir Kip
rijonais ir neturėjo noro nei reikalo iš tik
ro mirti, tai iš seno, nesulaikomo paprati
mo jų krūtinės kilnojosi. O tas, kuris gulė
jo arčiausiai publikos ir buvo į tą pusę at
sisukęs, ramiai žiūrėjo į žmones, gi paži
nęs į jį spoksančią Ažnos Ievutę, ėmė mirk
sėti ir tik jiem abiem žinomais ženklais 
kalbėtis.

Tokiu tragišku metu scenoje, kai dar vie
na mergina turėjo pradėti verkti savo ber
nelio (kad būtų panašiau į tikrovę, reikėjo 
gi ir vieną kitą lietuvį nukauti), mirusieji 
ir laukiantieji paskutiniojo teismo arba 
bent išnešimo iš scenos, išgirdo, kad žiūro
vai, kurie iki šiol jiems buvo tokie palan
kūs, pradėjo juoktis. Vis garsiau ir garsiau. 
Gale klojimo, prie durų ėmė net švilpti.

Kas gi yra? Scenos gyvieji verkia, o pub
lika plyšta juokais. Kas nors ne taip. Susi
rūpino numirėliai ir laukė, kuo tas viskas 
baigsis.

Juokas vis didėjo, tai numirėliai pradėjo 
kilnoti galvas ir žiūrinėti į salę. Ir matė, 
kad publika buvo kažkuo labai užimta, visi 
pakėlę galvas žiūrėjo į viršų, lyg pavasarį 
į grįžtančias antis, ir visai nematė numirė
lių prisikėlimo. Visai susimaišė ir gyvieji 
kariauninkai scenoje ir nežinojo, ką toliau 
veikti, kai publika jų nei mato, nei girdi. 
Tada ir jie ėmė spoksoti į stogą. Kas gi ten 
juokingo?

Ir išvydo: viršuje, kaip tik virš scenos, 
kur prasideda galinis stogo šlaitas ir palik
tas čiukuras, nemaža skylė vėdinimui', kaip 
cherubiniukai bažnyčios skliaute, kyšojo 
kelios smalsios galvos ir ramiai stebėjo 
apačioje jų vykstančias tragedijas. Silpnoj 

žibalinių lempų šviesoj gal būtų niekas jų 
nepastebėjęs, jei ne jų pačių kaltė: pradėjo 
iš viršaus laidyti žirnius į jiems nepatin
kančius artistus ir net į publiką. Nelabai 
protingi vaikai.

Tvarkdariai atsiminė savo svarbias ir ne
pakeičiamas pareigas ir išbėgo laukan. 
Bandė nuvyti, bet anie neklauso. Aišku, 
statys kopėčias, karsis ant stogo, gaudys 
nenuoramas. Jų ten, pasirodo, prisirinkę 
nemažai, visas spiečius, ir nežada krausty
tis.

Česlovas Grincevičius
Viduj esantieji girdėjo, kaip tvarkdariai 

įsakomuoju balsu liepė aniems nulipti, pa
siduoti geruoju. Anie iš viršaus švilpė, šū
kavo, replikavo: „Jei pasieki, tai pagauk 
mane, ponas Kačerga“.

Nejuokais užvirė kraujas ponui nuova
dai, ir jis, iš garbės svečių kėdės pakilęs, 
išlėkė laukan valdžios vardu tvarkos dary
ti.

.— Neužmirškit, kad būsit apsupti ir, 
kaip žuvys, susemti ir uždaryti į daboklę, 
— šaukė valdžios žmogus.

— Neužmirškit, kad ir nuovadai reikalin
gi langai ir kad jie stikliniai, — atsiliepė iš 
viršaus, kurie ten jautėsi nepriklausomi 
bent šiuo metu nuo visų valdžių.

Valdžios atstovo autoritetas buvo dide
liam pavojuj, ir reikėjo sekundės tikslumu 
veikti ir nepadaryti tolimesnių klaidų. Jam 
liko tik viena priemonė, ir ja pasinaudojo: 
šovė. Šiaip sau, į tamsą.

Čia reikalas iš tikrųjų rimtesnis. Juk 
anie padaužos nežino, nematė, j ką šovė. 
Šovė kartą, gali ir kitą, trečią. Esi garan
tuotas, kad ne į tave? Liovėsi šūkavę ir 
taikstėsi nušokti į tamsiausią ir tuščiausią 
vietą. Tada gaudyk vėją laukuos.

Bet kaip ten buvo, kad jie susispietė į 
vieną vietą, aplink čiukurą, ir besistumdy
dami savo svoriu įlaužė senstelėjusį skersi
nį, paskui ir kitą, patys įlinko į vidų. Pasi
pylė pirmiausia stogo šiaudai ant scenos ir 
artistų. Paskui ne juokais į skylę įgriuvo ir 
keli vaikėzai.

Publikoj kilo dar didesnis juokas ir nu
stebimas, kai nuo stogo virš sėdinčiųjų gal
vų pakibo kelios poros kojų. Vaikams kitos, 
geresnės išeities iš tos napavydėtinos pa
dėties ir nebuvo, kaip tik vikriai nušokti. 
Tą jie ir padarė. Visi laimingai. Argi tai 
jiems pirmą sykį (ir paskutinį)? Gimnasti
ka ir daugiau nieko.

Vaidintojams anie kritimai nebuvo per
daug laimingi. Vienas tų cherubinų, leisda
masis iš aukštybių, užkliudė pagrindinę de
koraciją. Dekoracija, teisybė, nebuvo nau
ja, daug sykių matyta Gedimino pilis, kaip 
šipuliukas sugriuvo, sulūžo ir pridengė 
scenos lavonus. Gi lavonai, kurie jau ir 
■taip ne labai pavyzdingai, lavoniškai elgė
si, bijodami, kad neliktų tikrais lavonais, 

staiga atgijo ir šoko iš scenos. Kas žino, ar 
negrius visas stogas? Eala nematė to vaidi
nimo ir visos artistų garbės!

Pasinaudodami kilusiu sąmyšiu, vaikė
zai, nušokę į sceną, net neatpažinti išlėkė 
laukan.

Vaidinimas, aišku, nutrūko, kai darosi to
kie nenumatyti dalykai. Bet nieko tragiško, 
ir niekas dėl to nepyko. Atvirkščiai, tai la
bai įdomu, ir ne kasdien taip pasitaiko.

Blogiausia tačiau ne tas, kad nebuvo ga
lima vaidinimo baigti ir nebuvo žinoma, ar 
choras galės dainuoti, bet pikčiausia, kad 
reikalas nutrūko prieš pat tą vietą, pačią 
iškilmingiausią, kai Augustinas Petryla, 
apylinkės pabaisa su pritaisytais karvės ra
gais, savo meškos balsu turėjo išdrožti di
delę pergalės kalbą ir iškelti trispalvę vė
liavą (taip, trispalvę — kas iš vaidintojų 
galėjo žinoti, kad tokios anais laikais dar 
nebuvo?) virš karaliaus Gedimino lavono. 
Taip jis ruošėsi tam pergalingam vaidme
niui. kalė mintinai, šūkavo namuose, jau
joj. išėjęs į palaukę, kol išmoko. O prakeik
ti pragaro juodosios kiaulės vaikai! šimtas 
tūkstančių velnių ir kita tiek senų velnie
nių. bet jis jiems nedovanos! Tik jis dar ne
žinojo kam.

Dangus buvo aptrauktas, kaip katilu pri
dengtas. Kas žino, bus ar nebus lietaus? 
Vaikai tačiau dar ilgai sukinėjosi apie klo
jimą ir tarėsi vėl ką nors daryti, šeštadie
nio vakaras, tai bene kaip kūdikėliai ir eis 
miegoti?
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LIETUVOJE
Diaspora apskritai yra mažuma, apsupta 

kitokios daugumos ir jos nepalankiai trak
tuojama. Tokios diasporos yra aktyvios ir 
solidarios, pvz., žydai. Mes, lietuviai, nesa
me savo gyvenamuose kraštuose diaspora 
nei rasiškai, nei kultūriškai, o tik tautiniu 
atžvilgiu. Tautinė individualybė yra vie
nintelis lietuviškosios sielovados pagrin
das. Yra būtina dalyvauti vietiniame reli
giniame gyvenime, nes priešingu atveju 
kartais uždaromos durys net ir sudominti 
mūsų tautiniais reikalais gyvenamojo kraš
to žmones. Konkrečiai kalbant apie pamal
das, mėnesinės lietuviškos mišios kiekvie
noje vietovėje būtų normali padėtis. Labai 
svarbu būti socialinėje parengtyje, t. y., 
būti pasiruošus tautiečiams pagelbėti, kai 
prireikia. Žvelgiant į išeiviją, kaip į Lietu
vos Bažnyčios dalį, pirmoj eilėj turi būti 
palaikomas bendros maldos ryšys. Taip pat 
labai svarbu, kad abi pusės žinotų, kas 
vyksta. Žinoma, galimybės čia yra labai ri
botos. Paskiausia paskaitininkas skatino 
aktyviai stebėti visos Bažnyčios gyvenimą 
ir jame dalyvauti. Kiekviena išeivija susi
durianti su archaizmo pavojumi, nes čia 
sunku sukurti naujas formas, o iš Lietuvos 
jų kaip ir neateina. Taip pat yra pavojų, 
santykiaujant su bendrosiomis laiko prob
lemomis. Esame paliesti komunizmo stig
mos ir atsiduriame pavojuje kitų problemų 
nepamatyti.

Kun. Liubino ir dr. Norkaičio paskaiios 
buvo diskutuojamos kartu. Diskusijose pa
sisakė didžioji dalyvių dalis. Ypatingo dė
mesio buvo skirta individualiai sielovadai, 
kurią paskaitininkai bvo palietę pernelyg 
mažai. Taip pat jungta sielovada su tautiš
kumo palaikymo pastangomis, keltas vys
kupo galios klausimas ir kunigų paklusnu
mo reikalas, išryškinta, kad visuomeninė 
kunigų veikla yra neatskiriama sielovados 
dalis, skatinta eškoti naujų religinio gyve
nimo formų išeivijoje.

4. Kun. Augustinas Rubikas kalbėjo apie 
kunigus ir pasauliečius Bažnyčioje, išeida
mas iš Senojo Testamento levitinės kuni
gystės ir tenykščio griežto atskyrimo kuni
gijos nuo žmonių. Naujajame Testamente 
visa Dievo tauta dalyvauja Kristaus kuni
gystėje. Tarpininku tampa visa NT ben
druomenė. Visi dalyvauja Kristaus kuni
gystėje, bet ne tuo pačiu būdu. Pateptieji 
kunigai vadovauja susirinkusiems į šv. mi
šias, visi susirinkusieji dalyvauja Kristaus 
kunigystėje, šventykla yra ne rankų darbo, 
o patys tikintieji yra šventykla. Visi su
jungti su visais gyvybiniu-organiniu ryšiu. 
Uždrausta kuriam nors Sąnariui save laiky
ti visu kūnu.

Kompetencijos klausimas. Bažnyčioje 
kompetetingas yra tik vienas Viešpats, nes 
ji yra Jo kūnas. Bažnyčios demokratija at
eina iš viršaus, iš Viešpaties, o ne iš apa
čios, kaip politinėje srityje. Bažnyčios de
mokratija yra tame, kad Šv. Dvasia ateina 
ant visų jos narių per krikštą. Kunigas prie

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progų, pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.

SIUNTINYS 1971 (1)
Puiki crimplene medžiaga suknelei neper

matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2J4 jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

SIELOVADOS REIKALAIS
V. EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS

altoriaus yra ne tik Kristaus, bet ir susirin
kusiųjų reprezentantas. Bažnyčioje tarnau
ti kitiems reiškia tarnauti Kristui. Valdymo 
Bažnyčioje nėra, nes tai reikštų valdyti 
Kristų.

5. Dir. Vincas Natkevičius kalbėjo tema: 
„Dvasiškio ir pasauliškio laikysena po II 
Vatikano susirinkimo". Išeities mintis: ku
nigą esame įpratę vadinti Dievo tarnu, tad 
kunigystė yra tarnavimas Dievui. Pasaulie
čiams ne visada aišku, ar madingasis pa
sauliečių kunigystės kėlimas yra tiesa, ar 
propaganda. Kunigai turėtų keisti savo pa-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

žiūras į pasauliečius. Eilė priekaištų lietu
viškajai kunigijai: 1. Klierikų nepakanka
mas lietuviškasis auklėjimas Šv. Kazimie
ro kolegijoje Romoje; 2. Per maža klausta- 
si visos Bažnyčios, t. y., ir pasauliečių apie 
koplyčių statybą Vašingtone ir Romoje; 3. 
Individuali pastoracija praktiškai beveik 
nėra pajudėjusi ta kryptimi, kad ji būtų 
nuolatine kunigo programa, ir 4. V. E. L. S. 
centras pasidarė kunigiškesnis, negu anks
čiau. Tačiau yra priekaištų ir pasaulie
čiams. Bene pats svarbiausias tai, kad pa
sauliečiai nesidomi savo vieta po II Vati
kano susirinkimo Bažnyčioje. Apskritai pa
ėmus, religinei minčiai ir veiklai trūksta 
deramo vadovavimo, o iš dalies ir pasitikė
jimo vienų kitais.

Kun. Rubiko ir dir. Natkevičiaus paskai
tos buvo bendrai diskutuojamos, ypač iš
ryškinant sakramentinę kunigystę.
Kiti reikalai

Nors paskaitoms bei jų diskutavimui ir 
buvo skirta didžiausioji laiko dalis, bet ne
užmiršti nė bėgamieji reikalai. Taip labai 
išsamiai buvo aptartas V. E. L. S. spaudos 
centro darbas, ypač Krivūlės leidimas, pri
mygtinai ir visuotinai pabrėžiant, kad jos 
reikia. Plačiai aptarti organizaciniai sielo
vados reikalai, galutinai sudarant Vakarų 
Europos lietuvių sielovados tarybą. Išrin
kus į tarybą Vokietijos atstovus, dabar ji 
yra tokios sudėties:

I. Institucijų atstovai — Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje apašt. protono- 
taras prel. dr. Ladas Tulaba, Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje direktorius Vincas 
Natkevičius, Lietuviškųjų radijo siuntų Va
tikane vedėjas kun. dr. Vytautas Kazlaus
kas.

II. Pagal užimamąsias pareigas tarybos 
nariais yra: Didž. Britanijos lietuvių sielo
vados vedėjas kun. dr. Stepas Matulis, Ita
lijos lietuvių sielovados vedėjas mons. Vin
cas Mincevičius, Prancūzijos — kun. Jonas 
Petrošius ir Vokietijos — prel. dr. Jonas 
Aviža, taip pat Vakarų Europos lietuvių 
sielovados spaudos direktorius kun. dr. Pet
ras Celiešius.

III. Išrinkti kraštų sielovados nariai yra: 
Anglijos — Antanas Jaloveckas ir Vladas 
Šlaitas, Benelux valstybių — Bronė Spies- 
Gailiūtė, Italijos — Liudgarda Schroeder- 
Kemeklytė, Prancūzijos — Ričardas Bač- 
kis, Škotijos — prel. Juozas Gutauskas, 
Šveicarijos — dr. Jonė Pečiulionytė, Vo
kietijos — Jurgis Earasas ir Eugenija Lu- 
cienė. Trūksta dar Skandinavijos kraštų at
stovo, o taip pat ir lietuviškųjų vienuolijų, 
kiek jos veikia V. Europoje. Vysk. Deksnys 
turi teisę vieną narį paskirti pats.

Vyskupo jubiliejaus paminėjimas. Sek
madienį, gegužės 30 d., buvo iškilmingai 
paminėtas vysk. dr. Antano L. Deksnio 40 
metų kunigystės jubiliejus. Kunigo šventi
mus jis yra gavęs 1931 m. gegužės 30 d. 
Kauno katedroje. Braunshardto suvažiavi
mo dalyviai kartu su vysk. Deksniu aukojo 
iškilmingas šv. mišias, giedojimą paruošus 
ir jam vadovaujant kun. L. Budreckui. Pie
tų metu vyskupą sveikino visų dalyvaujan
čių kraštų atstovai: V. Vokietijos tėv. A. 
Bernatonis, Škotijos prel. J. Gutauskas, 
Prancūzijos inž. R. Bučkis, Italijos L. 
Schroeder, Šveicarijos dr. J. Pečiulionytė. 
Belgijos B. Spies, Olandijos Klevinienė 
Taip pat sveikino Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės vardu jos valdybos vicepirmi
ninkas kun. B. Liubinas, Vokietijos Ateiti
ninkų Sendraugių sąjungos valdybos pirm, 
dr. J. Norkaitis ir Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius. Privatų žodį tarė 
dr. P. Karvelis. Visiems sveikinusiems pa
dėkojo solenizantas vysk. Deksnys, ir ga
liausiai jam sugiedota „Ilgiausių metų“. 
Vakare Vokietijos lietuviai kunigai pakvie
tė vyskupą ir visus dalyvius kuklioms vai
šėms. kurių metu bičiuliškai pabendrauta 
ir ypač daug padainuota.
Rezoliucijos

Vakarų Europos lietuvių sielovados ku
nigų ir misijų atstovų suvažiavimas, įvy
kęs Braunshardte, Vokietijoje, 1971 m. ge
gužės 29-31 dienomis, apsvarstęs lietuvių 
katalikų reikalus Europoje ir pavergtoje tė
vynėje Lietuvoje, nutarė:

1. Pareikšti viešą protestą sovietinei oku
pacinei Lietuvos valdžiai dėl tikinčiųjų į 
Dievą persekiojimo ir jų sąžinės laisvės pa
žeidimo.

2. Suvažiavimas protestuoja dėl Lietu
vos vyskupų Sladkevičiaus ir Steponavi
čiaus ilgamečio ištrėmimo iš jų vyskupijų 
ir dėl jiems atimtos teisės atlikti savo 
pareigas tikinčiųjų labui.

3. Suvažiavimas su pasipiktinimu atmeta 
sovietinių įstaigų draudimą kunigams ka- 
tekizuoti vaikus ir juos paruošti pirmajai 
šventai komunijai.

4. Suvažiavimas protestuoja prieš sovieti
nių įstaigų sprendimą nubausti kunigą A. 
Šeškevičių metams kalėjimo už tai, kad jis 
yra atlikęs savo kunigiškas pareigas, pamo
kydamas vaikus bažnyčioje religinių tiesų.

5. Suvažiavimas taip pat reiškia savo 
brolišką solidarumą tiems Lietuvos kuni
gams, kurie savo laiške Sovietų Sąjungos 
vyriausybės pirmininkui Kosyginui išdrįso 
ginti visų tikinčiųjų ir Katalikų Bažnyčios 
teises, kurių nebegali apginti Lietuvos vys
kupai dėl komunistų savivalės prieš juos.

6. Suvažiavimas reiškia savo brolišką 
meilę visų krikščioniškųjų konfesijų tikin
tiesiems Lietuvoje ir didžiuojasi jų ištiki
mybe Kristui ir jo šventajai Evangelijai. 
Suvažiavimas pasiryžęs kelti viešai savo 
balsą tol, kol Lietuvos gyventojai susilauks 
visiškos tikėjimo ir sąžinės laisvės.

7. Suvažiavimas sveikina Mainzo, suva
žiavimo vietos, vyskupą dr. Hermann Volk.

8. Suvažiavimas reiškia padėką Augsbur
go vyskupui dr. Juozapui Stimpfle už Va
karų Europos lietuvių sielovados centro 
globą ir paramą.

9. Suvažiavimas puoselėja mintį, kad pa
galbines pamaldas, negalint dalyvauti ka
pelionui. organizuotų misijos taryba.

10. Suvažiavimas siūlo misijų taryboms 
studijuoti individualinės pastoracijos gali
mybes.
Užbaiga

Priėmus rezoliucijas ir pasitarus dėl 
galimybių ir sekančiais metais suruošti pa
našų suvažiavimą, visi susirinko namų kop
lyčiom kur vysk. Deksnys tarė baigiamąjį 
žodį ir savo palaiminimu palydėjo visus 
prie jų kasdieninių darbų. ELI

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

KOKS S. KUDIRKOS ADRESAS?
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Laisvės ištroškusio Simo Kudirkos trage

dija dar ir dabar tebejodinama kai kuriuo
se mūsų laikraščiuose. Labai gražu ir pat
riotiška.

Bet man norėtųsi padėti tam mūsų bro
liui realiai, pasiunčiant maisto siuntinį ar 
nors parašant laišką. Tai, man atrodo, pa
dėtų jam pernešti tą sunkią naštą, nes ne
sijaustų toks vienas, visų apleistas. Tokią 
pagalbą norint suteikti, reikalingas adre
sas jo darbo stovyklos arba jo žmonos. Tai
gi. gal galima būtų paskelbti jo adresą, jei 
iš viso jis galima gauti.

„Europos Lietuvio“ skaitytoja
Redakcijos prierašas: Britų „The Times“ 

birželio 1 d. pranešimu, Simas Kudirka bus 
kalinamas Potma darbo stovykloje, Volgos 
srityje. Tikslesnis adresas galės būti pa
skelbtas, jei jį bus galima gauti.

PAIEŠKOMI AKADEMIKAI

Lietuvos Mokslų akademija spaudoje pa
skelbė, kad joje vakuoja kai kurios tikrų
jų narių ir narių korespondentų vietos. 
Tikrųjų narių trūksta po vieną matemati
kai, biologijai (gyvulių fiziologija), miški
ninkystei ir menotyrai. Narių koresponden
tų trūksta net vienuolika, iš jų po vieną is
torijai, archeologijai ir filosofijai ir du — 
lietuvių kalbai. Kandidatai tegali būti 
mokslininkai, pasižymėję mokslo darbais.

(ELTA)

PAUKŠTĖ PASTATĖ
„ČIGONŲ BARONĄ“

Klaipėdoje veikiąs vadinamasis liaudies 
operos kolektyvas nuo 1959 m. pastatė tre
čią operos spektaklį, ir jo dalyviai — įmo
nių tarnautojai, meistrai, pedagogai ir kt. 
Dabar pastatyta Strauso komiška opera 
„Čigonų baronas“. Režisavo dramos akto
rius V. Paukštė, dirigentas — K. Kšanas, 
dailininkas —- I. Ivanovas. (ELTA)

IR MOTERIMS IR VYRAMS
ELEGANTIŠKAS VYRAS

Elegantiškai atrodyti nori nebūtinai tik 
moterys. Yra tokių vyrų, kurie nori būti 
elegantiški, tik moterys gal dažniau tuo gy
vena, turi į tai palinkimą, tuo rūpinasi.

Elegantiškumo pasiekiama priimant ar 
atmetant nustatytąsias pagrindines skonio 
taisykles. Ką gi tai reiškia? Priimti skonio 
taisykles reiškia paklusti tų dėsnių, ku
riuos yra nustatę tais dalykais besirūpi
nantieji žmonės. Apsirengti taip kaip pri
imta reiškia prisilaikyti tų nuostatų dės
nių, tam tikros vyraujančios mados. Deja, 
mados kartais staiga ima keistis iš pačių 
pagrindų. Bet tai nereiškia, kad nauja ma
da turi būti laikoma neskoninga, neelegan
tiška. Geriau įsižiūrėję pamatytume, kad ir 
visokiuose naujumuose gali būti tam tikros 
elegancijos. Pavyzdžiui, spalvų derinimas 
drabužiuose. Elegantiškai apsirengti reiš
kia prisilaikyt drabužiuose tam tikro spal
vų derinimo.

Pavyzdžiui, paimkime vyrą, kuris vilki 
ruožuotus ar languotus marškinius. Prie 
tokių marškinių geriausiai tinka vienos 
spalvos švarkas ir vienos spalvos kaklary
šis. Bet tai dar ne viskas. Kaklaryšis turė
tų būti kurios nors tų margų marškinių 
spalvos, o nosinaitė kišenėlėje — kitos. Jei 
kaklaryšis ir nosinaitė bus vienodos spal
vos, jau bus ne taip elegantiška.

Margas kaklaryšis turėtų būti nešioja
mas su vienos spalvos marškiniais. Bet tuo 
atveju kaklarišyje turėtų būti viena marš
kinių spalva. Šįkart nosinaitė kišenėlėje 
privalėtų turėti kitą kaklaryšio spalvą, bet 
ne tokią kaip marškinių.

Trečias pavyzdys — vienos spalvos marš
kiniai ir vienos kaklaryšis, šiuo atveju 
švarkas galėtų būti ruožuotas ar languotas. 
Šįkart marškiniai galėtų turėti vieną ku
rią švarko spalvą, kaklaryšis kitą, o nosi
naitė arba trečią, arba net marškinių.

PAGALVĖLĖ NUGARAI
Žmonės, kurie ilgai sėdi vienoje pozicijo

je, žiūrėdami televizijos, kelionėje ar vai
ruodami automobilius, dažniausiai kenčia 
nuo nugaros skausmų.

Dabar vienas daktaras sugalvojo paga
minti tiems skausmams sumažinti specialią 
atramą — pagalvėlę ties apatine nugarkau
lio dalimi.

Ji yra 14 x 12 inčių dydžio, su įvairiais 
nuimamais ir plaunamais apvalkalėliais. 
Jos kaina 2 svarai 98 penai, ir 15 penų per
siuntimo išlaidos.

Jų galima gauti „Posture Research Asso
ciates, 59 Hook Road, Surbiton, Surrey (01- 
399-6644) ar iš John Bell ir Croydon, Wig
more Street, London W.l.

VAKSAS RANKOMS PLAUTI
Aliejiniais dažais suteptas rankas galima 

lengvai nuvalyti baldų vakso tepalu. Pirma 
įtrinti, o paskiau nuplauti muilu ir šiltu 
vandeniu.

Tai daug geriau rankų odai negu terpen
tinas.

LIETUVIŠKI ŠALTBARŠCIAI
Paimti 2 kvortas rūgštaus pieno, 4 šaukš

tus geros grietinės, gerai suplakti, pridėti 2 
sutarkuotus burokėlius ir gerai kartu su
plakti.

Į dubenį įdėti supiaustytus 2 žalius agur
kus, saują svogūnų laiškų, žalių krapų, 4 
kietai virtus kiaušinius. Galima dėti ir ma
žais gabaliukais supiaustytos virtos mėsos. 
Paimti 6 batvinius (burokų lapus), išvirti 
su druska mažame kiekyje vandens, atau
šinti ir sudėti į sriubą. Viską gerai suplak
ti, pridėti druskos ir rūgšties pagal skonį. 
Duoti valgyti gerai atšaldžius.

SŪRIAI

Sakoma, kad lengviausiai suvirškinamas 
iš visų angliškų sūrių yra „Caerphilly“ sū
ris. Nors jis turi Valijos miestuko vardą, 
bet buvo „importuotas“ iš Worcester!© ir 
Somerset©.

Olandiškas sūris „Edam“ gaminamas iš 
nugriebto pieno ir yra priskiriamas prie 
neriebiųjų sūrių. Virimui jis nevartojamas.

PARODIJOS

Vilniuje raukomasi dėl 1940-1950 m. 
pildytos vadinamosios „kavinių muzikos“ 
grįžimo apraiškų, štai, „Lit. ir Meno“ sa
vaitrašty (21 nr.) pasipiktinta, kad jauni
mo klube „Šaltinėlis“ konservatorijos stu
dentai Dolskio ir šabaniausko repertuaru 
parodijavo solistus Noreiką su Daunoru. 
Esą, „miesčioniškas daineles“ neseniai 
Kaune, vykus pramoginių šokių konkur
sui, buvo išpildęs Filharmonijos estradinis 
ansamblis „Vilniaus aidai“. (ELTA)

APIE STILIŲ

Vilniuje išleista kalbininko Juozo Pikči- 
lingio knyga „Kas yra stilius“. Tai esąs sa
votiškas pašnekesys su skaitytoju apie sti
lių. (ELTA)

K. BORUTOS RAŠTAI

Vilniuje išleista iš 1970 m. pradėtosios 
leisti Kazio Borutos raštų serijos knyga ro
manas „Mediniai stebuklai, arba dievadir
bio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai“. 
Knyga atspausdinta iš 1938 m. leidinio. (E)

PARSIVEŽĖ AUKSO MEDALIUS

Brazilijoje suruoštose krepšinio pirme
nybėse dalyvavo ir Sov. Sąjungos rinktinė, 
o joje dvi merginos iš Lietuvos — Larisa 
Vinčaitė ir Angelė Jankūnaitė.

Rinktinė laimėjo čempionatą ir gavo 
aukso medalį.

DR. A. MATULIS KONGRESE

Anglijoje birželio mėn. viduryje suruoš
tajame septintajame reumatologų kongrese 
dalyvavo ir lietuvis medicinos mokslų dak
taras A. Matulis.

Jis buvo įjungtas į Sov. Sąjungos medikų 
delegaciją.

PAMINKLAS 
„LIAUDIES KERŠYTOJAMS“

„Tiesa" rašo, kad birželio 5 d. Kazlų Rū
dos miške prie Kajackaraisčio buvo ati
dengtas paminklinis akmuo pagerbti karo 
metu veikusiam „liaudies keršytojų“ „Jū
ros“ partizanų būriui.

GĖLAVANDENĖS ŽUVYS
„Minties“ leidykla išleido Rostislavo Kro- 

to spalvotą kišeninio atlaso 100 puslapių 
knygutę „Lietuvos gėlavandenės žuvys“.

Joje aprašoma 57 žuvų rūšys.

P. VAIČIŪNO SCENOS VEIKALAI

„Vagos“ leidykla išleido Petro Vaičiūno 
„Dramų ir komedijų“ I ir II tomus.

LIETUVOS PILYS
„Minties" leidykla išleido Lietuvos moks

lų akademijos istorijos instituto leidinį 
„Lietuvos pilys“ 15.000 tiražu.

Knyga turi 304 puslapius, ir joje aprašo
mos Vilniaus, Trakų, Kauno, Medininkų, 
Raudonės. Panemunės, Raudondvario, Liš
kiavos. Biržų ir Klaipėdos pilys, jų istorinė 
ir architektūrinė raida.

LIŪČIŲ NUOSTOLIAI ŽEMAITIJOJE
„Tiesa“ birželio 5 d. rašo, kad Žemaitijo

je liūtys išplovė ir suplakė dirvas. Nuken
tėjo nemaža kultūrinių augalų, ypač vėly
vesnės sėjos vasarojus, bulvės, šakniavai
siai ir kukurūzai.

ORDINAI IR MEDALIAI ĮTEIKTI

Dideliam Vilniaus mėsos kombinatui ir 
„Vilniaus“ baldų susivienijimo darbo pir
mūnų grupei buvo įteikti Sov. Sąjungos 
ordinai ir medaliai už penkmečio plano 
įvykdymą.

PENSIJOS DIRBUSIEMS ŠIAURĖJE
Iš „Tiesos“ aiškėja, kad darbininkas, iš

dirbęs Tolimosios šiaurės rajonuose ne ma
žiau kaip 15 metų, o tokiose vietovėse, ku
rios prilyginamos tolimajai šiaurei, 20 me
tų, turi teisę į pensiją.

Pensijos vyrams skiriamos sulaukus 55 
metus amžiaus.

NORVAIŠŲ LAIMĖJIMAS
„Tiesa“ rašo, kad Londone, atstovavę 

Sov. Sąjungai pasaulio pramoginių šokių 
varžybose. Jūratė ir Česlovas Norvaišos iš
sikovojo dešimtą vietą.

Pernai Miunsteryje (Vokietija) jie buvo 
dvylikti.

ELEKTRĖNIECIŲ SPORTINĖ 
INICIATYVA

Elektrėnų darbininkai savo jėgomos pa
sistatė sporto stadijoną ir buriavimo klu
bą.

GLMĖ STUMBRIUKAS
Panevėžio rajono Pašilių miške birželio 1 

d. gimė stumbriukas.
Toks atsitikimas yra žinomas kaip pir

mas beveik per 200 metų.
Tas naujagimis bus dešimtas stumbras 

Pašilių miške.
Stumbriuko motinos vardas yra Moda.
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Europos Lietuvių įtrotiiSiu
LONDONAS
PARAPIJOS METINĖ IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Liepos 4 d. (sekmadienį) rengiama išvy
ka į pajūrį, šiais metais vykstama į Marga
te, Kent.

Išvykos dalyviams bus Šv. Mišios 8 vai. 
ryto. Autobusas išvažiuos nuo bažnyčios — 
(21 The Oval, Hackney Road E2) 8.30 vai. 
ryto punktualiai.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
klebonijoje, Baltic Stores, S. Kasparą ar 
Igną Dailidę. Mokestis — vienas svaras — 
sumokamas užsirašant.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės" Manchesterio sky
rius liepos 3 d., šeštadienį, 5.30 vai. p. p., 
Cheeiham Town Hall salėje, Cheetam Hill 
Road, rengia Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje: paskaita kun. J. Kuzmickio, 
meninės dalies metu turėsime progos iš
girsti mūsų mielos solistės V. Gasperienės 
žavias mums mylimas dainas, taip pat tu
rėsime tai dienai pritaikytų eilėraščių.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti 
į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvusius 
Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose liepos 11 d. (sek
madienį) šaukia klubo narių visuotinį pus
metinį susirinkimą.

Susirinkimas šaukiamas 4 vai. p. p. Ne
susirinkus kvorumui 4 vai., susirinkimas 
atidedamas viena valanda vėliau ir 5 vai. 
bus pravestas nežiūrint susirinkusiųjų na
rių skaičiaus.

Klubo Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 11 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., šau
kiamas Vyties klubo narių PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS.

Visus narius maloniai kviečia dalyvauti
Vyties Klubo Valdyba

DERBY
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 19 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė kuklų išvežtųjų minėjimą, į kurį, be 
gausesnio skaičiaus vietos ir apylinkės tau
tiečių, atsilankė ir DBLS pirm. J. Alkis, 
keletas skautų vadovų, Nottingham© Sk. 
pirm. K. Bivainis ir kitų svečių.

Atidarymo žodyje pirm. J. Levinskas 
priminė dienos reikšmę ir su ja susijusias 
mūsų tautos tragedijas. Dienai pritaikytos 
paskaitos skaityti buvo pakviestas DBLS 
pirm. J. Alkis.

Pasirodo, prelegento buvo tinkamai pasi
rengta. Jis savo kalboje vaizdžiai ir aiškiai 
nušvietė praeities laikus, prieidamas ir prie 
dabarties. Prelegentas nurodė, kad prisi
minti Eirželio žiauriuosius įvykius reiškia 
prisiminti „didelę liūdesio ir gedulo dieną, 
galima sakyti, tiesiog Vėlines". Kodėl ru
sai mūsų tautai šitaip padarė? Atsakymas 
yra tik vienas: jie norėjo, kad mes jų klau
sytume, tačiau to klusnumo iš mūsų tau
tos nesulaukė.

Ne vien birželio 14-15 d. d. minime. Taip 
pat minime ir birželio 22 d., kada mūsų 
tauta vieningai sukilo prieš mūsų bendrąjį 
priešą, kada mūsų drąsieji tautos vyrai su 
ginklu rankose įrodė savo krašto vienybę
ir krauju užmokėjo už krašto laisvę.

Žuvusieji mūsų tautos sūnūs ir dukros 
buvo pagerbti atsistojimu ir minutės tyla.

Toliau savo kalboje J. Alkis palietė mū
sų dabartį ir ateitį. Savo rimtais samprota
vimais kalbėtojas aiškiai ir vaizdžiai davė 
įvairių pavyzdžių bei siūlymų.

Po oficialiosios dalies visų buvo sugiedo
tas Tautos Himnas.

Vėliau dar buvo pasidalyta mintimis ir 
draugiškai pasikalbėta.

Ta proga pranešta, kad turėtų būti su
rengta ekskursija į Londoną liepos 10 d., 
kai atvyksta lietuvių menininkų grupė iš 
Kanados ir tenai surengs koncertą. Ta pro
ga, kaip manoma, bus aplankytos ir kai ku
rios kitos lietuviškos žymesnės vietovės.

Vakaro pelnas buvo paskirtas Tautos 
Fondui. J. Levinskas

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van. 
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo H iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

Be to, Studijų savaitės metu vyks paro
dos: dail. A. KRIVICKO grafikos kūriniai, 
— 1970/71 m. Lietuvoje ir išeivijoje išleis
tos knygos, leidiniai, lietuviški pašto ženk
lai, foto ir kt.; bus rodomi Lietuvą ir lietu
vių gyvenimą išeivijoje vaizduojantys fil
mai; popiečiais gros liet, plokštelių muzika; 
bus organizuojamos ekskursijos muziejų ir 
meno paminklų apžiūrėti; organizacijos ga
lės turėti savo posėdžius.

Dvasiniu savaitės aptarnavimu rūpinsis 
kun. A. RUBIKAS (katalikams) ir kun. J. 
STANAITIS (evangelikams); meniniais 
reikalais — V. BANAITIS, A. GRINIENĖ, 
A. KRIVICKAS; organizaciniais — J. BA- 
RASAS, A. GRINIENĖ, P. NEVULIS.

Maloniai kviesdami dalyvauti XVIII-je 
Liet, studijų savaitėje, drauge labai atsi
prašome, kad nebus galima duoti piniginių 
lengvatų, kokios būdavo duodamos anksty- 
besniais metais, kai Vokietijos Liet. Ben
druomenės Kr. Valdyba gaudavo subsidi
ją studijų savaitės reikalams .Kadangi šie
met jokių subsidijų negauta, kiekvienas sa
vaitės dalyvis turės mokėti po 24 DM. — 
dienai už valgį ir kambarį, jei kambary gy
vens dviese (vienam — 28 DM. dienai). Ne
mokama tebus tik studijų savaitės progra
ma.

Studentams ir vyr. klasių moksleiviams, 
kurie dalyvaus visą savaitę. Liet. Fronto 
Bičiuliai žada iš savo fondo apmokėti pu
sę išlaikymo (84 DM.). Kas tuo norės pasi
naudoti, tie prašomi apie tai parašyti.

I Kad šioje savaitėje, kaip ir anksčiau, ga
lėtų dalyvauti šeimos, joms norima duoti 
papiginimų, sutelkiant privačių lėšų. Kokia 
bus ta pagalba, tepaaiškės. kai bus žinomas 
dalyvių skaičius.

Privažiavimas: iš Stuttgarto gel. stoties 
patogiausia paeiti į ten pat esančią autobu 
sų stotį, iš kur važiuoti autobusais Nr. Nr. 
N. P, X. Xa iki sustojimo Plicningen-Gar- 
be.

Galima važiuoti nuo gel. stoties ir tram- 
1 vajais su persėdimu. Automašinomis vyks- 
! tantiems reikia iš autostrados išsukti: Stut- 
tgart-Flughafen-Echterdingen.

VOKIETIJA
XVIII-JI LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ
Vokietijos lietuvių visuomeninės organi

zacijos, globojamos Lietuvių Bendruome
nės Vokietijoje, ruošia XVHI-ją lietuviškų
jų studijų savaitę liepos 18-25 d. d. Rotten- 
burgo vyskupijos katalikų akademijos na
muose (ten pat, kur ir pernai) — 7000 
Stuttgart-Hohenheim, Paracelsus-Str. 91, 
telefonas 0711-253 193.

Savaitės moderatorius, dr. K. J. ČEGINS
KAS (Uppsala, Švedija) pateikė šitokią 
programą, kuri, esant būtinoms aplinky
bėms, gali kiek pasikeisti:

VII. 18. sekm., 20 vai. Susipažinimo vaka
ras.

VII.19, pirm., 10 vai. prof. dr. V. S. VAR
DYS (Univ, of Oklahoma): Lietuva ir išei
vija; 20 vai. kun. lie. B. LIUBINAS (Kai
serslautern, V. Vokietija): Vokietijos LB 
istorinė apžvalga.

Solistė Laimutė Stepaitienė, Chicago

VII.20, antrad., 10 vai. dr. A. GERUTIS 
(Bern, Šveicarija): Sovietinimo ir rusini
mo politika ir jos padariniai okup. Lietuvo
je; 20 vai. dir. V. NATKEVIČIUS, M. A. 
(Huettenfeld, V. Vokietija): žemininkai ir 
„bežemiai" mūsų literatūroje.

VII.21, treč., 10 vai. kun. prof. dr. J. JU- 
RAITIS (Sitten, Šveicarija): Meilės prob
lema Jobo knygoje ir A. Camus romane 
„Maras“; 20 vai. red. V. BANAITIS (Bon- 
na, V. Vokietija): Kompozitorius Juozas 
Gruodis — simfonistas.

VII.22, ketvir., 10 vai. prof. dr. Z. IVINS
KIS (Univ. Bonn): Lietuva ir žydai istori
jos šviesoje; 20 vai. dr. J. GRINIUS (Muen- 
chenas, V. Vokietija): Meilė, džiazas ir vel
nias, arba Juozo Grušo dramaturgija.

VII.23, penktad., 10 vai. S. LOZORAITIS, 
jr„ Lietuvos Atstovas prie Šv. Sosto (Ro
ma, Italija): Lietuvos situacija naujojo de
šimtmečio angoje; 20 vai. TĖVYNĖS VA
LANDĖLĖ: dr. K. J. ČEGINSKAS —Tautos 
sukilimo 30 m. sukaktis; tautinių šokių an
samblio „Gintaras“ koncertas (Toronto, 
Kanada). Vadovas J. KARASIEJUS.

VII.24, šeštad., 10 vai. dr. G. BAURAS 
(Ev. Jugendakademie Radevormvald, V. 
Vokietija): Lietuvių tradicinė šeimyna ir 
kaimas; 20 vai. Dainų ir arijų koncertas: 
sol. L. STEPAITIENĖ (Chicaga, JAV), 
akompanuojant K. Buettern (Manheim).

VII.25, sekm., 10 vai. Pamaldos; 11 vai. 
Studijų savaitės-uždarymas.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
KVIEČIAME Į STOVYKLĄ

Lietuvos skautų atgimimo 25 metų su- 
' kakčiai atžymėti ruošiama jubiliejinė sto
vykla miške netoli Schwetzingeno. Į ją su- 

I plauks iš viso laisvojo pasaulio lietuviai 
I skautai. Didžiausias kontingentas atskren
da iš Amerikos ir Kanados. Anglija atva
žiuoja autobusu. Australijos bus tik atsto
vai. Visi kiti suskrenda savomis priemonė
mis.

Stovyklos pradžia liepos 17 d. Tiems, ku
rie gali atvažiuoti anksčiau ir padėti prie 
paruošiamųjų darbų, stovyklos vadovybė 
bus labai dėkinga.

Liepos 18 d.. 11 vai., bus laikomos pamal
dos stovyklautojams. Lietuviai, kurie ne
toli gyvena, maloniai kviečiami dalyvauti 
pamaldose. Nuo liepos 24 d., 4 vai. po pietų, 
iki liepos 25 d., 6.30 v. vakaro, stovykla bus 
atidaryta visuomenei. Sekmadienį, liepos 25 
d., 11 v., šv. Mišias laikys Ekscelencija Va
karų Europos Lietuvių vyskupas skautinin

Birželio 6 d. Nottinghame staiga širdies 
priepuoliu mirė Alfonsas Pilkauskas, gi
męs 1914 m. rugpiūčio 7 d. Danišiūnų kai
me, Debeikių valse., Utenos apskr.

Alfonsas į Angliją iš Vokietijos emigra
vo kartu su mūsų dauguma ir buvo ilges
niam laikui apsistojęs prie Manchesterio

PADĖKA
Brangiems tautiečiams, draugams ir prie- 

teliams, kurie, mano brangiam vyrui, tė
vui, uošviui ir seneliui a. a. J. Pranauskui 
mirus, giliausio liūdesio valandoje pareiškė 
mums nuoširdžią užuojautą, dalyvavusiems 
gedulingose pamaldose R. K. Bažnyčioje ir 
nesigailėjusiems laiko velioniui palydėti į 
amžinojo poilsio vietą Burton-on-Trent ka
pinėse ir tenai dalyvavusiems paskutinėse 
laidotuvių apeigose, ypač kun. S. Matuliui, 
MIC, ir kun. A. Gerybai už atlaikytas ge
dulingas šv. Mišias bei religines apeigas 
kapinėse.

Taip pat ir visiems lietuviams už tokius 
gausius vainikus bei gėles, visiems mano ir 
mūsų nuoširdžiausias ačiū.

O. Pranauskienė, 
sūnūs, marčios ir anūkai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — liepos 4 d., 11 vai., 19 

Park Rd., Moseley. Po pamaldų a. a. 
Prano Endrukaičio paminklo šventini
mas kapinėse.

NOTTINGHAME — liepos 4 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — liepos 11 d., 11 
vai., Convent of Mercy. St. John's 
Square.

NORTHAMPTONE — liepos 11 d., 12 val.. 
katedroje. Metinės pamaldos už a. a. 
Antaną Barančiuką.

BRADFORD — liepos 4 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAM — liepos 11 d.. 12.30 v. St. 

Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 18 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELD — liepos 25 d., 1 v.

kas A. Deksnys. Tą savaitgalį, liepos 24- 
25 d. d„ kviečiame brangius skautų tėvus, 
mūsų rėmėjus ir visuomenę atsilankyti sto
vykloje, pabendrauti, pasidžiaugti mūsų 
laimėjimais ir prisiminti brangią tėvynę 
Lietuvą. Mūsų laukia Schwetzingeno miš
kas, mes lauksime jūsų.

Iki pasimatymo stovykloje!
s. B. Zinkus

Stovyklos Viršininkas

VYKSTANTIEMS Į VOKIETIJĄ
Užsiregistravusiems vykti į jubiliejinę 

stovyklą Vokietijoje skautėms ir skau
tams pranešame, kad liepos 18 d., sekma
dienį, punktualiai 2 vai. popiet, iš Derbio 
geležinkelio stoties autobusas pajudės iš
vykai į Vokietiją. Manchesterio, Leeds, 
Huddersfeldo, Derbio ir apylinkės skautai 
ir skautės renkamės į Derbio geležinkelio 
stotį.

Londono ir apylinkių skautai ir skautės 
renkasi į Londono Sporto ir Socialinį klu
bą (345A Victoria Park Rd., E. 9) apie šeš
tą vai. vakare. Čia trumpai sustosime (Klu
bo Valdyba ir narės pažadėjo mus priimti 
su arbatėle. Ačiū!), atsisveikinsim, ir auto
busas pajudės į Doverį, ir naktį kelsimės 
per kanalą į Belgiją ir važiuosime į Vokie
tiją. Vokietijoje nakvosime Koblenz jauni
mo hotelyje, o rytą iškeliausime į skautų 
stovyklą Schwetzingene.

Liepos 31 d. rytą, tarp 7-8 vai., vėl grįž
tame į Londono Sporto ir Socialinį Klubą, 
čia trumpai sustoję, iš jo į Derbį. Derbį ga
lime pasiekti tarp 1-2 vai. (Grįždami iš 
skautų stovyklos į Londoną, nakvosime 
Koeln jaunimo hostelyje; hosteliai yra už
sakyti nakvynėms).

Visi, vykstantieji į stovyklą, nelaimės at
vejui apdraudžiami (apdraudžia skautų va
dovybė). Kas dar nesusimokėjo draudimo 
mokesčio, pinigai iš tų bus surinkti kelio
nės metu.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ dar į 
tokius dalykus:

DAIKTAI. Stovykloje kiekvienas stovyk
lautojas gaus du dekius ir lovelę. Prašome 
su savim pasiimti dar du dekius ar miega
mąjį maišą, jeigu kas galvoja, kad bus šal
ta miegoti.. Taip pat visi stovyklautojai 
gaus valgiui indus. Anglijos skautai prašo
mi su savim pasiimti tik peilį ir šakutę ir 
mažą lėkštutę. Kadangi vykstame autobu
su, pageidaujama, kad visi savo numato
muosius daiktus kelionei susipakuotų į la
gaminus. nedidesnius kaip 22 ilgio, 15 plo
čio ir 61 aukščio. Jeigu galima išsiversti su 
mažesniu, dar geriau. Vykstame civiliniais 
lengvais drabužiais apsirengę. Skautiškos 
uniformos turi būti švarios ir tvarkingai 
supakuotos ir su visais ženklais. Dauguma 
jau yra buvę išvykose ir stovyklose, ir ma
nyčiau. kad visi žino, ką pasiimti su savi
mi dviejų savaičių išvykai. Vadovus ir va
doves prašau atkreipti į tai DĖMESĮ, kad 
nebūtu bereikalingo ir didelio bagažo ir 
kad visi turėtu išvykai ir stovyklavimui 
reikalingus drabužius ir reikmenis (pasi
imkite šiltą megztuką, lietpaltį ir guminius 
batus).

DOKUMENTAI. Prieš išeidami iš namu, 
pasitikrinkite dokumentus ir juos būtinai 

A. A. Alfonsas Pilkauskas
ir tik prieš šešerius metus persikėlė į Not- 
tinghamą su visa šeima.

Žinoma, kaip naujakuriui ir naujoje vie
toje rūpesčių netruko, reikėjo daugiau pasi
stengti, o jo sveikata jau nebuvo stipri, ko
ja jį vargino ir nugara, ir šitaip buvo ne 
metai ar kiti. 

A. Pilkauskas su žmona

pasiimkite (visiems žinoma, kas reikalinga 
vykstantiems į Vokietiją).

FINANSAI. Prašom įstaigose pasiteirau
ti, kiek leidžiama vežtis pinigų ir kelioni
nių čekių.

MAISTAS. Pakeliui gausime maisto. Su 
savim galima pasiimti šį tą užkasti, jei kas 
tikisi kelionėje labai išalkti. Tas pat pasa
kytina ir dėl gėrimo. Autobuse turėsime 
vandens ir apelsinų sunkos.

VAISTAI. Jokių vaistų niekas nesiveža, 
išskyrus tuos atvejus, kai daktaro yra nu
statyta nuolat juos vartoti. Pirmoji pagal
ba keliauja kartu.

Kiekvienas stovyklautojas pasiima tepa
lo nuo uodų gintis ir paprasto kremo. Jau
nesnio amžiaus skautukams patartina pasi
skiepyti arba turėti gydytojo pažymėjimą.

FOTO APARATAI. Jei kas vežtųsi su sa
vim ką tik pirktą foto aparatą ar kitokį 
naują dalykėlį, prašom pasiimti sąskaitą.

MUZIKOS INSTRUMENTAI. Visi, kurie 
turite muzikos instrumentus, prašom vež
tis juos.

DIENORAŠTIS. Kiekvienas skautas ir 
skautė rašo dienoraštį nuo pat išvykimo 
iš namų. Prašau pasiimti užrašų knygutę, 
pieštuką ir kitus vadovų nurodytus dalykė
lius (štabo posėdyje buvo paaiškinta vi
siems). Jei kam būtų kas neaišku, prašom 
kreiptis į Rajono Vadą.

Nuvažiavę į šią jubiliejinę stovyklą, kur 
išbūsime net dvi savaites (Anglijos rajo
nas tik 9 dienas) didelėje, daugiau kaip 
300 skautų lietuviškoje šeimoje, turėsime 
progos vieni kitiems paspausti rankas, su
sipažinti, prisiminti tuos, kurie prieš 25 
metus šią skautišką kibirkštėlę uždegė. 
Prisiminsime sovietų pavergtąją tėvynę 
Lietuvą ir artimuosius. Prisiminsime ir 
tuos, kurie neturės progos kartu su mumis 
džiaugtis stovykla, ir atšvęsime 25 metus 
nuo Lietuvių Skautų Sąjungos atsikūrimo.

Atvykdami nepamirškime pasiimti tėvy
nės meilę, skautišką ideologiją, teorinę ir 
praktinę, skautišką šypseną ir saulėtą orą. 
Stovykloje visa tai bus reikalinga. Iki ma
lonaus pasimatymo stovykloje!

Budėkime.
s. J. Maslauskas.

L. S. S. Anglijos Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI
Bradfordo visuomenės parama — £10,95 

(tarp jų didesnėmis sumomis aukojo trys 
po 1 sv., bet jų pavardės neįskaitomos), A. 
Žukauskas — DBLS Londono Centrinio 
Skyriaus parama — £3,00, pik. T. Vidugi
ris — Londono rėmėjų parama, — £7,00 
(tarp jų didesnėmis sumomis aukojo: pik. 
T. Vidugiris 1 sv., A. Braždys 1 sv., vienas 
rėmėjas 2 sv., kitas rėmėjas 1 sv., bet jų 
pavardės neįskaitomos), — L. V. S. „Ramo
vės“ Manchesterio Skyriaus parama — 
£5,00, DBLS Leigh Skyriaus parama — 
£10,00, R. Bernatavičiūtė ir A. Jaloveckai- 
tė, Manchesterio visuomenės parama, — 
£9,39Į, R. Baublio iš Londono auka — 
£2,00, J. Beinoras — DBLS Mansfieldo pa
rama, — £6,25 (tarp jų didesnėmis sumo
mis aukojo J. Kinka 1 sv., J. Beinoras 1 sv., 
E. Sipkis 2 sv. ir Z. P. Bindukas 1 sv.).

Visiems mieliesiems aukotojams nuošir
dus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadovybė

Šalia to sunkaus ir rūpesčių pilno kas
dieninio gyvenimo Alfonsas reiškėsi ir vi
suomenėje, jis nebuvo eilinis žmogus. Jam 
buvo aišku, ką reiškia būti uždarytam nar
velyje paukšteliu arba lietuviu gyventi be 
savo krašto didelėje laisvoje demokratijo
je, kur svetimi papročiai, prie kurių jis ne
galėjo priprasti. Jis buvo lojalus savo tau
tai. Jis džiaugėsi ir planavo ateitį, žadinda
mas naująją kartą. Jis turėjo patyrimo 
auklėti jaunimą. Mes jį girdėdavom skai
tant paskaitas. Kai turėdavo kiek laisves
nio laiko, jis parašydavo spaudai. Alfonsas 
buvo korektiškas ir rūpestingas, jo pažiū
ros buvo Lietuva.

Bet, deja, Alfonsui šie metai buvo liki
mo metai, šis priepuolis nebuvo pirmasis. 
Vasario pradžioje susilaukė pirmojo širdies 
stabtelėjimo, bet tą jis nugalėjo su medi
cinos pagalba. Tada ligoninėje išgulėjo 3 
savaites, po to gydėsi namuose, jau gerai 
jautėsi ir pradėjo dirbti lengvą darbą. O 
sekmadienio vakare sugalvojo pavažiuoti 
motoriniu dviračiu (skuteriu), tik trumpai 
kelionei išsileido — apvažiuoti apie namų 
bloką. Eevažiuojančiam gatvėje jam ir su
stojo plakusi širdis. Ta trumpa kelione ir 
užbaigė gyvenimą žemėje, nei sūnui ar 
žmonai sudie nepasakęs.

Birželio 11 d. St. Patrick's bažnyčioje 
laidotuvii) apeigas atliko kun. St. Matulis 
ir kun. A. Geryba. Tas penktadienio rytas 
buvo nemalonus, nes lietus lijo. Bet žmonių 
dalyvavo apie šimtą. Laidotuvėse dalyvavo 
ir Bernadette mokykla, kur Alfonso sūnus 
Rimvydas mokosi. Dalyvavo jo klasės drau
gai su mokytoju ir gėlių vainiku, dalyvavo 
ir bažnyčioje. Tai yra graži klasės draugų 
ir draugių užuojauta Rimvydui, neteku
siam tėvelio, ir našle likusiai mamai. Taip 
pat dalyvavo su vainikais iš darbovietės 
atstovai. Alfonso karstas buvo paskendęs 
vainikuose — šeimos draugų ir organizaci
jų.

Paskutinį prie duobės atsisveikinimo žo
dį tarė K. Bivainis. Gal jo siela laimingiau
sia iš visų, nes taip stipriai lietus lijo kapi
nėse.

Ilsėkis, brangus lietuvi, čia, svetimame 
krašte, ir tebūnie lengva tau ši svetima že
mele.

k. b.
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