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KITI APIE „KRONIKĄ“SKAUTAI STOVYKLAUJA
Šį savaitgalį Anglijos skautai vėl sulekia

KATALIKAI LIETUVOJE
į savo pamėgtąjį Lietuvių Sodybos mišką. 
Vadinasi, Sodyba vėl daugiau ar mažiau 
pasidarys lietuvių Sodyba, nes stovyklos ir 
laužų kalba bus lietuviška. Ir lietuviška 
daina čia vėl gražiai skambės! (O jei pa
lapinėse ar prie puodų kas ir angliškai pa- 
čiulbės — negirdėsime...).

Šitoji sukaktuvinė stovykla yra ne pir
mutinė ir, manykime, ne paskutinė. Kal
bėk, kaip nekalbėjęs, o vis dėlto skautai 
yra viena pačių pirmiausių ir patvariausių 
lietuviškųjų jaunimo organizacijų Angli
joje. Jau 1948 m. skautas rašytojas R. 
Giedraitis-Spalis per „Britanijos Lietuvį“ 
šaukė lietuvius skautus burtis į krūvą. Ir 
Skautai atsiliepė. Kaip matyti iš to meto 
spaudos, jie dar nepajėgė pasiųsti atstovo 
į trečiąją tautinę lietuvių stovyklą Alpėse, 
bet pasiuntė vieną atstovą į skautų Jambo
ree Škotijoje...

Na, bet palikime skautų istoriją jiems 
patiems rašyti. Mums, iš tikrųjų, daugiau 
rūpi skautų organizacijos indėlis į lietuviš
kąjį gyvenimą, į mūsų visų pastangas iš
likti lietuviais. Ir su pasididžiavimu gali
ma pasakyti, kad tas indėlis, palyginus su 
kitomis organizacijomis, yra ne tik ne
menkas, bet gana ryškus ir pastovus.

Anglijos skautai yra toji jaunimo orga
nizacija, kuriai priklauso arba per kurią 
perėjo beveik visa sąmoningoji jaunųjų 
lietuvių karta. Anksčiau ar vėliau jie yra 
lankę lietuviškas skilčių sueigas, stovykla
vę įvairiose stovyklose, dainavę lietuviškas 
dainas ir skaitę vienintelį (ir vis dar gy
vą) Anglijos jaunimo lietuvišką laikraštį 
„Budėkime“. Ir niekas negalės tvirtinti, 
kad visa toji skautiškoji veikla nėra pada
riusi mūsų jaunimui lietuviškos įtakos.

Skautai esmėje yra jaunų (mokyklinio 
amžiaus) žmonių organizacija. Todėl ne
reiktų stebėtis, kad dalis ūgtelėjusių jau
nuolių iš jos pasitraukia. Jie ieško savo 
veiklai platesnių horizontų. O jeigu jų ne
randa lietuviškojo jaunimo eilėse, tai jas 
visiškai palieka. Tai yra lietuviškojo jau
nimo tragedija: jo yra per mažai, kad ga
lėtų vien savųjų tarpe pakankamas veik
los sąlygas susidaryti, ir pert daug, kad 
būtų galima leisti jiems pranykti. Kas do
mėjosi vyresniojo amžiaus jaunimo pastan
gomis, negalėjo nematyti, kad jie, dievaži, 
norėjo ir bandė į lietuviškąjį gyvenimą 
įsitraukti. Deja, nesėkmingai. Didelė jų pa
jėgų dalis, užbaigusi mokslus, atsidūrė ki
tuose kraštuose, o likusiųjų nebepakanka 
lietuviškam branduoliui sudaryti. Žinoma, 
pirmiausiai reikia nurašyti į nuostolius 
tuos, kurie ir nebandė prie lietuviškos 
veiklos pritapti.

Bet skautai kažkaip išsilaikė. Išgyvenę 
gerus laikus ir krizes, jie, kaip matome, ir 
šiandien tebekruta. Kodėl? Atsakymas bū
tų labai paprastas — jie turėjo ir dar turi 
gerų, jaunimui atsidėjusių vadų.

Šių eilučių autorius yra iš arti stebėjęs 
ne vieną lietuvių skautų stovyklą. Ir jeigu 
tos stovyklos turėjo pasisekimą ir sukėlė 
visuomenės dėmesį, tai tik atsidavusių va
dų dėka. Baugu pradėti išvardinti labiau
siai nusipelniusius, nes stovint nuo skautų 
veiklos nuošaliai, lengva kurį nors vardą 
praleisti. Bet vis dėlto negalima šia proga 
praeiti nepaminėjus tokius nuolatinius 
skautų pobūvių ir stovyklų vadus, kaip a. 
a. Vaitkevičius, J. Alkis, J. Maslauskas, 
Zinkus, Gerdžiūnai, Jakimavičius, G. Val- 
terytė-O‘Brien, Traškienė, Zinkuvienė ir 
kiti, kurių vardai šiuo metu yra iš atmin
ties pranykę. Atimkime šiuos žmones iš 
skautų organizacijos, ir jos vardas bus 
greitai užmirštas.

Džiugu, kad senieji vadai savąjį jaunimą 
iki šiol vis dar beveik reguliariai į Sody
bos mišką sušaukia. Bet kartu ima ir rū
pestis, kai reikia pavartoti tą nelemtąjį 
žodį „senieji“. O vadovaujančio prieauglio 
ir skautuose perdaug nesimato. Todėl svei
kinant stovyklaujančius skautus, būtų pra
vartu priminti, kad jie, savo darbuose pa
skendę, vis dėlto pasižvalgytų, kam reikės 
skautiškąsias eiles perleisti.

Skautai, dirbkite ir ištesėkite — lietu
viškoji visuomenė yra su jumis.

J. Vikis

„Ar pasikeitė laikysena katalikų 
atžvilgiu?“

Tokia antrašte šveicarų dienraštis „Neue 
Zuercher Zeitung“ 1973. VII. 8 įsidėjo 
straipsnį, kurį čia pateikiame.

Atsargios paliaubos
Nuo 1966 m. Justas Rugienis buvo val

džios kontroliuojamos bažnytinių reikalų 
tarybos įgaliotiniu Lietuvoje. 1973. IV. 20 
Lietuvos kp organas „Tiesa“ vienu sakiniu 
pranešė, kad nauju įgoliotiniu esąs paskir
tas Petras Raslanas. Gerai informuotas 
lietuvių emigrantų laikraštis New Yorke 
„Darbininkas“ 1973. V. 11 pranešė, kad 
įgaliotiniu dabar esąs Kazimieras Tumė
nas. Šiuose Skirtinguose pranešimuose sly
pi prieš bažnyčią vedamos kovos kaita pas
kutinių vienuolikos mėnesių laikotarpyje.

Paskutiniais metais Rugienis buvo Lie
tuvos katalikų puolimų taikiniu. Pagal 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, 
komunistų įstaigos buvo nustebintos baž
nytinių sluoksnių nepasitenkinimo apimti
mi bei intensyvumu. Šis nepasitenkinimas 
pasireiškė daugiau kaip 17.000 parašų pe
ticija, įteikta Brežnevui 1972 m. sausio 
mėn. Nepasitenkinimas pasiekė aukščiau
sią laipsnį praėjusių metų gegužės mėn. 
riaušėse.

Šios revizijos pradžia pasirodė „Soviets- 
kaja Litva“ paskelbtame K. Rimaičio 1972. 
VIII. 12 straipsnyje. Rimaitis konstatuoja, 
kad klaidingos kovos prieš bažnyčią pasė
ka yra kančia. „Nekorektiški metodai ne 
tik nesunaikina tikėjimo bazės, bet prie
šingai, jie tampa religinio fanatizmo prie
žastimi“. Tylus Rugienio atstatymas galė
tų būti šių „'klaidingų metodų“ pasėka. 
Režimo taktikos pakeitimą mini ir katali
kų „Kronikos“ naujausias numeris. Jis sa
ko, kad spaudimas į katalikų bažnyčią po 
Romo Kalantos susideginimo atslūgo. Re
žimas bando dabar „bažnyčią sužlugdyti 
jos pačios rankomis“. Vyskupai buvo įpa
reigoti duoti 'užsieniui pareiškimus ir kil
noti aktyvius dvasininkus ar atimti iš jų 
pareigas.

Naujos svetimėjimo formos
Letuvos kultūros ministerijos leidžiama- 

mė žurnale „Kultūros Barai“ taip pat sam
protaujama naujoviškai: „Būtų neistoriška 
ir nelogiška į religiją ir kultūrą žiūrėti 
kaip į diametralines priešybes... Toks ne- 
dialektinis religijos vertinimas, toks vien
pusiškas negatyvizmas yra žaligas moks
liškojo ateizmo prestižui... Būtina religijos 
kritikos ir jos žlugimo prielaida yra iš 
marksistinės - leninistinės pozicijos tinka
mas religijos pavaizdavimas ir tikslus jos 
vietos ir rolės įvertinimas šiuolaikinėje vi
suomenėje. Tai jokiu būdu nereiškia, kad 
religija kultūrine prasme turi būti išmesta 
laukan. Mes neturime skubėti jos palaido
ti, nes net šių dienų sovietinės kultūros są
lygose religija gali egzistuoti prieštarau
jančiose formose. Moksliškai-techninė pa
žanga, aukšta materialinė kultūra automa
tiškai nepašalina religijos... Ji gali vis 
naujose svetimėjimo formose bujoti.“

Šio svetimėjimo pradai autoriui yra bur
žuaziniai - kapitalistiškas pasaulis. Turint 
galvoj, kad sovietų ir Rytų Europos socio
logai prileidžia, jog esama „svetimėjimo“ 
formų socialistinėje visuomenėje, galima šį 
straipsnį laikyti prisipažinimu, kad religija 
ruošiasi dar ilgai gyvuoti sovietinėse sąly
gose.

Maži taikymosi gestai
Komunistų partijos religijos politikos 

kitimas Lietuvoje buvo patvirtintas „The 
Baltimore Sun“ korespondento Michael 
Parks. Jis Lietuvą aplankė 1973 m. gegužės 
mėn. ir sako, kad „nauju gyvenimu pripil
dyta Lietuvos katalikų bažnyčia atrodo 
privertusi sovietų valstybės atstovus su re
ligija sudaryti atsargias paliaubas“. Parks 
pavyzdžiais įrodo tokį partijos laikymąsi. 
Jis toliau rašo, jog esą matyti mažų taiky
mosi gestų bažnyčios atžvilgiu. Esą šį ir 
ateinantį mėnesį leistas šventų vietų lan
kymas. šventraštis ir maldaknygės pradė
ta leisti ir spausdinti mažomis laidomis, 
kai nauji leidiniai per daugelį metų visai 
buvo uždrausti. Valstybė pradeda restau
ruoti keletą senų bažnyčių ir pažadėjo tir
ti katalikų skundus, įskaitant ir dviejų 
vyskupų suspendavimą. Taip pat bus kal
bamasi ir apie naujų kunigų kasmetinį 
įšventinimą. Svarbiausia gal būtų tai, kad 
nei policija, nei vyriausybė iki šiol neban
dė užgniaužti katalikų pasauliečių judėji
mo, kuris apima pamokslų sakymą ir 
šventraščio skaitymą privačiuose butuose.

Nuogasta viniai
Aktyvūs, su „Kronika“ ryšius palaiką 

Lietuvos katalikai baiminasi, kad naujoji 
partijos gali religijai tapti pavojingesnė, 
negu ankstesnieji žiaurumai. Jie sako: 
„Lietuvoje kiekvienam aišku, kad bažny
čia nebus sunaikinta, jei kunigai sėdės ka
lėjimuose..., jei nebus bažnytinės spaudos 
ir nebus oficialiai leidžiamų maldaknygių 
bei katekizmų. Tačiau Lietuvos katalikų 
bažnyčia praras tautą, jei ji nustos jos pa
sitikėjimo, kadangi pradėtų šliaužioti prieš 
sovietų režimą. Visiškai taip atsitiko su 

J. VALIŪNO SUTIKIMAS

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, 
liepos 8 d. 5 v. po pietų iš Helsinkio at
skrido į Kennedy aerodromą Niujorke. 
Čia jį didokas Niujorko lietuvių būrys 
su vėliavomis ir gėlėmis pasitiko. Lietu
vos Generalinis Konsulas Anicetas Si
mutis pasveikino dr. Valiūną, kuris savo 
buvimo Helsinky tarp užsienių reikalų 
ministerių, diplomatų ir žurnalistų me
tu, gindamas Lietuvos bylą plačiai išgar
sino ir suaktualino Lietuvos klausimą. Į 
Vitalio Žukausko paklausimus dr. Valiū
nas trumpai atsakė. Jo atsakymai liepos 
15 d. bus perduoti dr. Jokūbo Stuko ra
dijo valandėlės programoje. Jo atsaky
mai trumpai galima suvesti į šiuos žo
džius: „Daug padirbėta, daug su kuo su
sitikta, daug pakalbėta, daug apie tai ra
šo Europos spauda, daug buvo enkave
distų, išvengta jų pasikėsinimų, teko pa
sėdėti ir kalėjime.“ (ELTA)

stačiatikių bažnyčia Rusijoje.“ (Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika Nr. 4, 1973).

Jei tikrai įgaliotiniu paskirtas Tumėnas, 
tai partijos žvilgiu; šioms pareigoms jis bū
tų pats tinkamiausias. Jis gimęs 1927 m., 
lankė visuomenės mokslų akademiją Mas
kvoje ir specializavosi propagandoje. Ru
gienis (gimęs 1909) ir 59 m. Roslanas at
stovauja senų kovotojų tipams.

Vertė .1. J.

KARDINOLO PAMOKSLAS

Kard. Heenan prieš religijos persekiojimą j
Westminsterio arkivyskupas kardinolas 

Heenan yra vienas iš nedaugelio dvasiš
kių, lankiusių Sovietų Sąjungą ir gerai su
sipažinusių su religijos padėtimi už gele
žinės uždangos. Kaird. Mindszenty apsilan
kymo proga jis pasakė daugelį nustebinu
sį pamokslą. Nustebino jis todėl, kad šiais 
„atlydžio“ ir taikaus sugyvenimo laikais 
pasiryžo pasakyti teisybę, nors ir kažin 
kaip nemaloni ji būtų.

Savo pamokslą jis pradėjo: „Šiuo metu 
labai ne madoje protestuoti prieš diktatū
ras ir religijos persekiojimus. Dabar mes 
demonstruojame tiktai prieš rasizmą. Ta
čiau šiandien aš kalbėsiu ne apie rasinį, 
bet apie religinį persekiojimą“. Ir kalbėjo 
nevyniodamas žodžių į vatą ir nebijoda
mas paminėti ir tuos, kuriuos minėti da
bar visi vengia.

„Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, Jugoslavi
joje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Baltijos 
valstybėse religijos persekiojimas vyksta 
be protesto iš Vakarų valstybių. Blogiau
siai iš visų yra Albanijoje. Bet Vakarai 
nežino ar nenori žinoti, kad religinis per
sekiojimas paskutiniais mėnesiais ypačiai 
pasidarė intensyvus Jugoslavijoje ir So
vietų Sąjungoje.“

„Baltijos valstybių okupacija ir Čeko
slovakijos ir Vengrijos išprievartavimas 
reiškia laisvės netekimą ir priespaudą. 
Krikščionys turėtų mokytis iš brolių žy
dų ir neleisti, kad gyvenantieji laisvėje 
užmirštų persekiojimo aukas. Apie Veng
riją ir Čekoslovakiją šiandien tiek daug 
nebekalbama, bet jų piliečiai vis tiek ken
čia nuo Sovietų priespaudos.“

Savo kalbos užbaigoje kardinolas Heen- 
an‘as įspėjo: „Ten, kur komunizmas turi 
valdžią, tikintieji niekada nebus palikti 
ramybėje“.

Gal pats įdomiausias dalykas 'kardinolo 
kalboje buvo Baltijos valstybių ir jų oku
pacijos paminėjimas. Pasaulis bijo minėti 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos vardus. Net 
popiežius kalba tik užuominomis apie tai, 
'kas dedasi anapus uždangos. Gerai žino
ma, kas atsitiko Helsinkyje, kai grupė 
drąsių vyrų pabandė pakalbėti apie Bal
tijos valstybių laisvę. O kardinolas Heen- 
an‘as nepabūgo. Dar daugiau — jis pirštu 
prikišamai nurodė į tą pačią dieną Londo
ne vykusias masines demonstracijas dėl 
dar ne visai išaiškintų rasinių žudynių 
Afrikoje. Net homoseksualistai reikalavo 
savo plakatuose „sutvarkyti“ Portugaliją. 
Tarsi prasikaltimas viename krašte būtų 
ne toks smerktinas, kaip kitame. Kardino
las Heenan'as nurodė ,kad žudynės palie
ka žudynėmis, ar jas vykdo maži diktato
riai, ar mala milžiniškas komunizmo ma
lūnas. Tuo būdu jis metė kaltinimą Vaka
rams už jų indiferentiškumą ir tragiškos 
padėties nesupratimą.

L-s.

NEVIENODAS MASTAS

„Portugalija yra žinoma kaip fašistinė 
valstybė ir pasižymėjusi savo žiaurumais 
kolonijose“, pareiškė britų opozicijos va
das Wilson‘as per TV. D. Britanija turin
ti su Portugalija nutraukti visus saitus.

Tačiau neseniai nuvažiavęs į Čekoslova
kiją tas pats Wilson'as siūlė užmiršti vi
sas praeities skriaudas ir pradėti gyveni
mą iš naujo.

Gal teisingiausiai tuo reikalu išsireiškė 
buvęs Wilsono pavaduotojas ir užs. reika
lų ministeris lordas Brown. Jis pasakė: 
„Jau seniai danbiečiai ir konservatoriai 
pradėjo pripažinti tironus, vedančius net. 
pačioje Europoje kolonialinę politiką. Kai 
kurie iš mano draugų pakliuvo į spąstus, 
nebesusigaudydami, kuriuos tironus ir ku
rią kolonialinę politiką jie nori priimti.“

PINIGO VERTĖ

Visas pasaulis kalba apie pinigo vertę: 
doleris nusmuko, kartu nusivilkdamas ir 
angliškąjį svarą. Tik vokiškoji markė eina

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni-
kos“ svarbą pabrėžė britų rašytojas ir 
London School of Economics and Politi
cal Science profesorius Peter Reddaway 
savo pasikalbėjime su Radio Liberty ko
respondentu, balandžio 26 d. Pasak jo, 
„Kronika“ esanti „labai svarbus ir gerb
tinas leidinys“ šalia ukrainiečių „Vjes- 
nik“ (Šauklys), sijonistų „Iškod“ (Egzo
dus) ir kitu nuolatinių pogrindžio laik
raščių. (ELTA)

iškėlusi galvą ir vokiečių bankininkai mo
ko pasaulio vyriausybes, kaip tvarkyti sa
vo finansus.

Pagrindinė finansinės krizės priežastis 
yra ta, kad viso pasaulio piniginio viene
to pagrindu buvo priimtas doleris. Aukso 
vertė buvo dirbtinai numušta, šitokiai 
sistemai pritarė ir Anglijos finansiniai 
sluoksniai. Kai kurie nuėjo taip toli, kad 
pradėjo kalbėti apie auksą kaip barbarų 
gadynės palikimą. Tik vienas generolas de 
Gaulle niekada su dolerine sistema nesu
tiko.

Šiandien, kai JAV prezidentas yra Wa
tergate skandalo paralyžuotas, o vyriausy
bė nepajėgi pati viena susitvarkyti, dole
ris smuko, viso pasaulio valiutos pagrin
dai susvyravo.

Nusimanantieji šiame reikale aiškina, 
kad iš finansinės krizės išsikapstyti yra li
kę du keliai: grįžti prie tvirtos auksu pa
grįstos valiutos arba, atsisakius tautinių 
ambicijų, sukurti visos Vakarų Europos 
bendrą valiutą.

SefitųnioS
— 800 moterų ir 1 vyras pasisiūlė kandi

datais užimti 150 laisvų mašininkių vietų 
Europos Parlamente. Atlyginimas 4.000 sv. 
per metus. Tinkamų kandidatų rasta tik 
25.

—■ JAV susitarė atidaryti du konsulatus 
Čekoslovakijoje.

— Norvegijoje nukritus malūnsparniui Į 
jūrą, žuvo keturi žmonės.

— Britų spauda paskelbė smulkmenas 
apie portugalų kareivių įvykdytas žudynes 
Mozambike 1972 m. pabaigoje. Wiriejamu 
kaime buvo žiauriai nužudyta daugiau 
kaip 400 žmonių. Vedamas tardymas.

— Britų valdoma Bahamas sala, esanti 
tarp Kubos ir JAV, liepos 9 d. paskelbta 
nepriklausoma.

— Bergramo mieste, Italijoj, futbolo 
rungtynių teisėjas turėjo būti pasiųstas į 
ligoninę, kai vienas žaidėjas jam perkan
do nugarą.

— Šimtai britų atostogautojų Benidorm 
vasarvietėje (Ispanijoj) negauna viešbu
čiuose kambarių, nors atostogos užsakytos 
dar praėjusiais metais.

— Jordano karalius Hussein turėjo pa
simatymus su britų vyriausybės nariais ir 
tarėsi biznio ir politikos reikalais.

— Z. Karpinsky (Essex) nubaustas 10 
svarų už šunies šėrimą gyvais viščiukais.

— „Pravda“ praneša, kad Baltgudijoj ir 
Sibire nesą pakankamai patalpų šių metų 
grūdų derliui sutalpinti.

— Europos TV dainų konkursas kitais 
metais bus Brightone.

— Rylų Berlyno administracija aiškina, 
kad sienos užpuolimas iš vakariečių pusės 
buvusi specialiai suorganizuota provoka
cija.

— Pirmą vietą šachmatų turnyre Bath 
mieste laimėjo Sovietų Sąjunga. Antroji 
vieta teko Jugoslavijai, trečioji — Vengri
jai. Anglija liko penktoje vietoje.

— Lebanono spauda skelbia, kad Nixo- 
nas ir Brežnevas sutarę įsteigti niaują Pa
lestinos valstybę.

— Dėl kuro trūkumo Austin mieste, Te
xas, išjungtos iliuminacijos ir fontanai.

— Cairo mieste (Egipte) bus pastatyta 
nauja anglikonų katedra.

—■ Kinijoje skelbiama, kad Helsinkio 
konferencijoje Vakarai nusileido Sovietų 
Sąjungai.

— Tarptautinė gimnastikos federacija 
uždraudė Gigai Korbut kai kuriuos gim
nastikos numerius, kaip pavojingus svei
katai. Olga dėl to labai nepatenkinta.

— Demonstrantai Londone apmėtė kiau
šiniais Portugalijos ministerio pirmininko 
dr. Caetano automobilį. Keletas žmonių 
buvo areštuota.

— Britų aviacijos ekspertai tvirtina,

Suomiai išduoda
Britų spauda pranešė, kad pirmadienį, 

liepos 16 d. Suomijos laivas Baltijos jūro
je pagavo mažu laiveliu plaukiantį 25 me
tų lietuvį ir atgabeno į Helsinkį. Suomių 
policijos pranešimu, „šiomis dienomis“ jis 
bus atiduotas rusams, t. y. grąžintas į So
vietų Sąjungą.

Pabėgėlio vardas iki šiol nepraneštas. 
Tačiau sakoma, 'kad jis savo laively buvo 
viskuo apsirūpinęs, nebuvo jokiame pavo
juje ir pagalbos iš suomių laivo neprašė. 
Savo kelionę jis pradėjo iš Estijos ir norė
jo pasiekti tėvus, kurie gyvena Vokietijo
je

Toks suomių pasielgimas kelia kultūrin
gojo pasaulio pasipiktinimą. Britų dien
raštis „The Telegraph“ (20 liepos) savo 
vedamajame, pavadintame „Suomija ir 
meška“, taip rašo:

„Lietuvos pabėgėlis, suomių laivu atga
bentas į Helsinkį, bus išduotas sovietams. 
Be abejo, ,jiis bus sunkiai nubaustas „už 
bėgimą iš respublikos“. Iš tikrųjų čia ne
būtų nieko stebėtino, nes Suomija turi su 
Rusija sutartį pabėgėliams grąžinti. Ir ji 
taip daro, daug apie tai nesigarsindama.

Bet šiuo atsitikimu jis nėra pabėgėlis 
tikra to žodžio prasme. Tai yra jaunas 25 
metų lietuvis, plaukiąs guminiu laiveliu 
pas savo tėvus į Vokietiją. Jis buvo svei
kas ir viskuo apsirūpinęs, bet suomiai 
prievarta jį sustabdė ir neleido toliau 
plaukti, šitoks atsitikimas rodo, kad Suo
mijos padėtis santykiuose su Rusija įtakų 
sferomis nėra kaip reikiant sutvarkyta. 
Suomija nėra satelitas, ji turi savo demo
kratinį režimą, nors, žinoma, ji turi steng
tis neprarasti Rusijos malonės. Šiuo atve
ju betgi Suomija galėjo pasielgti drąsiau 
ir žmoniškiau. Ir jokiu atveju tas žmogus 
neturėjo būti išduotas.“

Laikraštis rašo teisybę, prie kurios nėra 
nieko daugiau pridėti. Gal tik tai, kad 
DBLS kreipėsi į atitinkamas įstaigas, ban
dydama nelaimingam tautiečiui pagelbėti.

Paskutiniu metu patirta, kad pabėgėlio 
pavardė yra Viktoras Šneideris ir kad 
vokiečių vyriausybė bando jį išgelbėti.

DIENOS
kad Sovietų T-144 supersonic lėktuvas nu
krito ne dėl lėktuvo blogos konstrukcijos.

— Pigiai parduotas produktų perteklius 
Europos E. Bendruomenei davė apie 200 
mil. svarų nuostolio. Vien Sovietų Sąjun
gai parduotas sviestas davė beveik 130 
mil. svarų nuostolio. D. Britanija turės 
mokėti 30 mil. svarų.

— Daug kartų atidėtas Kinijos Tautinis 
liaudies kongresas įvyksta spalio mėnesį. 
Bus išrinktas Mao įpėdinis.

— Londono Heathrow aerodromas bir
želio 29 d. per 24 vai. praleido rekordinį 
lėktuvų skaičių. Tą dieną pakilo ar nusi
leido 983 lėktuvai, arba vienas lėktuvas 
kas 1.2 min.

— JAV atominės energijos komisijos 
seismografai užregistravo naujus atomi
nius sprogdinimus Sovietų Sąjungoje.

— Maskvoje iškilmingai atidarytas aš
tuntas tarptautinis filmų festivalis. Svei
kinimus atsiuntė ir L. Brežnevas.

— 122 žmonės žuvo Brazilijos lėktuvui 
užsidegus prie Paryžiaus aerodromo. Lėk
tuvas turėjo už 90 sekundžių nusileisti.

— Traukinio nelaimėje Stockholme žu
vo 4 žmonės.

— „Pravda“ parašė, kad Mozambiko žu
dynės, už kurias kaltinami portugalų ka
reiviai, yra imperialistų darbas.

— Londone per šešis mėnesius įvairių 
kraštų diplomatai draustinose vietose pa
liko savo automobilius 17.500 kartų.

— Keletas tūkstančių iš Gruzijos imig
ravusių žydų buvo užėmę Ašdod uostą Iz
raelyje, protestuodami dėl atleidimo 70 
imigrantų iš darbo.

— Nottinghame streikuoją spaustuvi
ninkai pradėjo leisti savo laikraštį, pava
dintą „Press“ (spauda).
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PROF. DR.
Literatūrinės 'kritikos svetur mes kaip 

ir neturime. Kritikams nėra kur plačiau 
reikštis — neturime nei leidinių, kur tos 
srities didesni darbai galėtų būti spausdi
nami, nei pakankamai skaitytojų, kurie 
tuo domėtųsi. Užtat ir kritikos raštų kny
gos — retenybė. Visa kritika dažniau ap
siriboja laikraščiuose ir žurnaluose spaus
dinamomis recenzijomis.

O štai Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mija ėmė ir išleido dabar A. Liuimos, S. 
J., redaguotą didžiulę tos srities knygą — 
prof. dr. Jono Griniaus Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje (didelio formato 
404 puslapiai, kietai įrišta, kaina 14 dole
rių).

Prof. dr. J. Grinius yra akademikas, bu
vęs mūsų universiteto profesorius, litera
tūros specialistas, taip pat ir pats rašyto
jas, parašęs ne vieną dramą (jo stambus 
romanas laukia išleidžiamas).

Kai mūsų gyvenimas yra susiaurėjęs, 
tai akademikams maža tėra kur reikštis, 
ypač tiems humanistinių sričių specialis
tams (literatūros, istorijos, teisės, ekono
mijos). Štai literatūrą dėsčiusiam ir tyri
nėjusiam profesoriui kur gi dėti šia ar ta 
tegu ir įdomiausia ar aktualiausia tema 
parašytą studją? Recenziją — taip, šito
kių dar reikalingi kai', kurie laikraščiai ir 
žurnalai.

Prof. dr. J. Griniaus naujoji knyga ir 
rodo, kad kai kurias studijas ištisai iš
spausdinti jis ir galėjo tik dėl to, jog su
sidarė sąlygos knygą išleisti. O susidarė

Vladas Šlaitas

MEDŽIŲ PAVĖSYJE

Kiekvieno lapo širdis yra pasidalinusi: 
viena pusė žiūri į dangų, 
kita pusė žiūri į žemę.
Kuri pusė yra laimingesnė?
Nežinau.
Tik labai ir labai ir labai nenorėčiau 
visą dieną praleisti pasenusių medžių 

pavėsyje.

SENAS LUNATIKAS

Šlovinu debesis, 
nes debesys yra mano bičiuliai, 
nes jie rūpinasi manim, 
idant niekad netrokščiau, 
idant vasaros karščių metu 
manęs saulė perdaug nenudegintų, 
idant turėčiau kuo nusiplauti 
sūrų prakaitą vasaros dieną nuo savo 

kūno.
O vakare
iš auksinio popieriaus išsikirpsiu mėnulį 
ir pakabinsiu jį savo kambario lubų

pačiame vidury.
Tai bus mano mėnulis.
O ant stalo pasistatysiu tavo paveikslą, 
ir tai bus mano meilė ir mano džiaugsmas. 
Mėgstu svajoti.
Ypač kai senas lunatikas, 
senas mėnulis, 
visą naktį dangaus vienatvėje vienišas 

vaikšto.

KELIONĖ Į ANGLIJĄ
Vakare gretimai esančioje salėje buvo suruoš

tas tautybių koncertas. Atidaromąjį žodį tarė sto
vyklos vedėjas ir vienas jos tarnautojas lietuvis Rač
kauskas. Apibūdino Anglijos santvarką ir žmonių 
teises. Užtikrino, kad mes čia būsime laisvi, niekas 
mūsų nepersekios ir galėsime ramiai kurtis ir gyven
ti. Mes už tuos gražius pažadus stipriai plojome ir 
šaukėme valio. Koncerte pasirodė lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai ir vienas graikas, padainavęs so
lo dvi dainas. Koncertą baigėme sugiedodami ten 
dalyvavusių tautų himnus.

Liepos 22 d. apie 10 vai. sėdome į traukinį, ku
ris mus atvežė į St. Pancras stotį, Londone. Iš ten 
į Waterloo stotį pervežė autobusais. Atydžiai stebė
jome Londoną, o mūsų palydovas rodė ir aiškino 
žymesnes vietoves. Pagaliau ir vėl susėdome į trau
kinį ir 21.30 vai. pasiekėme Bedhamptono stovyk
lą.

Bedhamptono kaimas yra netoli Havant mies
telio, pietinėje Anglijoje. Netoli jūra, tvirtovėmis 
apsuptas karo uostas Portsmouth ir pakraštyje ne
maža sala — Isle of Wight. Stovykloje nevedusieji 
buvo apgyvendinti ber.dru.ose statinių formos skar
diniuose barakuose. O vedusius apgyvendino mū
riniuose nameliuose, po du žmones viename kam
bariuke. Prieš tai, reikėjo įrodyti dokumentais, kad 
tikrai esi vedęs. Pakliuvau. į 125 numeriu atžymėtą 
baraką. Kai tik atidariau kambariuko duris ir pama
čiau jo vidų, tuoj prisiminiau Lietuvoje girdėtą 
„Kalinio dainą“: „Vienos durys, vienas langas ir tie 
narai kur guliu“. Tikrai pelėsiais ir kerpėm apau
gęs kambariukas — durys, mažas langelis ir lentinė 
dviaukštė lova. Žvilgteliu pro langą, visur apaugę
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JONO GRINIAUS STUDIJOS
sąlygos, kai prof. dr. K. Alminas, Lietuvių 
Fondas ir L. K. M. Akademija sudėjo pa
kankamai pinigų spausdinimo išlaidoms 
apmokėti. Autorius, pasirodo, turi ir dau
giau tos srities neišleistų darbų, bet reikia 
sudaryti sąlygas, o kitaip tie darbai ir 
trūnys, ir dar tokie darbai, kurie jau yra 
padaryti. Viskas užklūva už pinigo.

Knyga rodo, kad prof. dr. J. Griniui, 
;aip kritikui ir literatūros istorikui, rū- 
jėjo literatūros reiškiniai, kurie vyksta 
.iapus (svetur) ir anapus (Lietuvoje), 
au buvusios primirštos temos ir dabar jo 
.tgaivinamos ir bėgamojo laiko aktuali
os, didieji kūriniai ir jų darbai ir naujos, 

Jabar išleidžiamosios knygos. Taigi studi
jų temų pasirinkimas knygoje didelis.

Pati didžiausia (151 puslapis) knygoje 
išspausdintoji studija yra „Vincas Myko
laitis — Putinas kaip kūrėjas“. Pirmoji 
šios studijos redakcija, kaip knygoje nu
rodyta, 1964 m. buvo išspausdinta ,,Com
mon tationes Balticae“ vokiečių kalba. Va
dinas, tik anas leidinys sudarė galimybes, 
o taip pat ir paskatą šį darbą parašyti. 
Dabar, spausdinant lietuvių kalba, darbas 
ouvo išplėstas, ir tai jau yra lietuviui 
skaitytojui skirta šio mūsų rašytojo mo
nografija, pateikianti ir jo gyvenimo es
minius bruožus ir smulkmenišką kūrybos 
nagrinėjimą. Pratarmėje į knygą profeso
rius, be kita ko, nurodo: ...„šios knygos 
autorius manė geriau pasitarnausiąs savo 
tėvynės literatūrai, nagrinėdamas kai ku
riuos lietuvių rašytojus ir svarstydamas 
su jų kūryba susijusias problemas kritiš- 
Kai, kad vėlesnieji literatūros istorikai, 
šiais tyrinėjimais remdamiesi, galėtų su
kurti vispusiškesnį lietuvių literatūros 
vaizdą, negu jis dabar rašomas Lietuvo
je“. V. Mykolaitis-Putinas, be abejo, irgi 
nušviečiamas kiiaip negu Lietuvoje. Ten 
žiūrima iš privalomų marksistinių pozici
jų, o mūsų profesoriaus — iš idealistinių 
ir katalikiškų, pvz., atžymimas net rašy
tojo grąžinimas (po ekskomunikavimo) į 
katalikų bažnyčią, ir tai laikoma reikš
mingu dalyku jam kaip kūrėjui, o ir kū
rybą nagrinėjant ne kartą rašytojo prasi- 
tarimai kitaip išaiškinami. Tiek rašytojo 
biografijos detales aiškinant, tiek ir jo kū
rybą, kaip tik ir reiškiasi ta idealistiškai 
katalikiška įžvalga, kurią literatūros isto
rikas ateityje turės derinti su kitokiais 
požiūriais. Mūsų profesoriaus aptarimus 
patvirtins literatūros istorikas, kuris pa
našiai galvos.

Nedidelėje studijoje „Maironio reikšmė 
lietuvių tautai“ profesorius iškelia mūsų 
atgimimo dainiaus reikšmę santraukiiniu 
būdu, bet iš įvairių taškų apžvelgdamas. 
Mūsų skaitytojui gal būtų Įdomi studijoje 
kartojamoji įdomi žinia, kad penkioms 
dešimtims Maironio eilėraščių tekstų yra 
parašyta apie 100 dainų ir giesmių, ku
rias yra sukūrę 30 kompozitorių!

Kur kas didesnė studija (33 psl.) yra 
„B. Brazdžionis — Dievo ir žmogaus šauk
lys“. Šį mūsų pomaironinės kartos poetą 
profesorius aptaria kaip heroines krypties 
objektyvistą pirmiausia, o tik paskui kaip 
lyriką medituotoją ir elegiką. B. Braz
džionis yra pateikęs visuomenei jau didelį 

seniai dalgį mačiusiomis žolėmis, ir „šimtametė
mis“ usnimis. Tame džiunglyne išlieti cementiniai 
takai — gatvės, kuri viena pavadinta Lithuanian 
Avenue. Priešais barakėlius įrengtos mažos aikšte
lės, apsodintos gėlėmis ir pagražintos įvairiais pa
puošimais. Šioje stovykloje jau ir anksčiau gyveno 
iš Vokietijos atvežti žmonės, kurių dalis tuo laiku

Rašo

V. VYTENIETIS

jau buvo išvežta į darbus. Barakų aikšteles tvarkė 
kiekvieno barako gyventojai. Bet bendram rajono 
valymui, kasdien iš kiekvieno barako iš eilės buvo 
skiriamas žmogus. Su pjautuvais kapojom žolę ir 
krovėme į kupetas. Bet su atšipusiais pjautuvais ma
žai ką per dieną nušienaudavome.

Kalbant apie rajono pagražinimus, tenka pa
minėti ir mūsų tautinius paminklus. Vieno barako 
aikštelėje ant gražaus pamato stovėjo iš cemento 
pagamintas legendarinis Geležinis Vilkas. Bendroje 
aikštėje, netoli Welfare Office, buvo pastatytas pa
minklas pagerbti pabaltiečiams komunistų ištrem
tiems į Sibirą. Prie paminklo cementiniuose kubi- 
kuose, tautinių spalvų dugne, buvo dekoratyviniai 
visų trijų Pabaltijo valstybių ženklai. Visus tuos pa
minklus suprojektavo ir pastatė buvęs tos stovyklos 
gyventojas A. J. Kaulėnas. Vėliau A. J. Kaulėnas 
buvo DBLS Centro Valdybos sekretoriumi ir reda
gavo „Britanijos Lietuvį“. 1958 m. liepos 30 d. iše
migravo į Ameriką. Mirė Chicagoje 1965 m. birže
lio 22.

(Bedhamptono stovykla buvo vėliau panaikin

savo poezijos kapitalą, ir ypač malonu, 
kad tai susilaukia studijų — aptarimų, 
analizių.

Labai įdomi studija „Adomo Jakšto ir 
Balio Sruogos kova“. Tema, žinoma, nėra 
jokia šių dienų aktualija, bet iš šios pro
fesoriaus studijos aiškėja, kad iš tos kriti
ko ir poeto aštrokos kovos kažkaip išliko 
įspūdis, jog teisingas buvęs Sruoga, o ne 
Jakštas, ir ta nuomonė jau už tikrą pinigą 
priimama literatūros istorikų. Prof. J. Gri
nius nušviečia, kaip ir dėl ko tas ginčas ir 
kova kilo. Išvada plauktų ta, kad Jakštas 
per aštriai prasitarė dėl Sruogos poezijos, 
o tas užsigavęs susirado progos atsiskaity
ti nebepaisydamas faktų, taigi nepagrįs
tai.

Nemaža studijos „Vinco Krėvės istori
nės dramos“ tema autoriui, greičiausia, 
aus rūpėjusi pagvildenti ir kaip kritikui 
ir imp rašytojui. Juk pats prof. J. Grinius 
yra pa.ašęs star., -ią istorinę dramą apie 
Barborą Radvilaitę „Gulbės giesmė“. 
Kaip č.an ti.u.gui, visiškai suprantama, 
jam ir įdomu buvo patyrinėti, kur čia 
„Šarūno“, „Skirgailos“, „Dangaus ir že
mėn satv“, „Mindaugo mirties“ ir „Liki
mo kelių“ kūrėjas pasireiškė kaip drama
turgas, o kur daugiau vien kaip beletris
tas, neišlaikęs dramos taisyklių.

K.' c j temos tampriau susietos su Lie
tuva. Studijoje „Kristijono Donelaičio su
žalotais veidas“ profesorius, galima sakyti, 
atlieka du uždavinius. Kadangi Lietuvoje 
plačiai tyrinėjams Donelaitis, tai prof. J. 
Grinius iškelia tuos dažnus nukrypimus 
nuo tiesos ir iškraipymus, kuriuos paste
bėjo ypač ten išleistoje L. Gineičio knygo
je „Kristi j omas Donelaitis ir jo epocha“. 
Be to, plačiau panagrinėja Donelaičio so
cialinę aplinką, jo asmenybę ir pačius 
„Metus“.

Kita su Lietuva susijusi studija yra 
Justino Marcinkeviičaus „Mindaugas“ 

.Studijoje „Lietuvių literatūra tarp kūjo ir 
priekalo“ nagrinėjama literatūros padėtis 
Stalino laikais ir tuoj po jo mirties, pla
čiai-’ sustojant ties Lietuvoje ir svetur 
1960 m. išleistaisiais kūriniais (metamas 
žvilgsnis į L. Andridkaus, V. Ramono, R. 
Spalio, A. Rūtos, P. Andriušio, V. Alanto, 
J. Kralikausko, J. Gliaudos, A. Barono ir
V. Tamulaičio svetur tais metais išleistą
sias knygas). Daugiau recenzinio pobū
džio temos apšnekamos ir knygos
je „Tėviškės miestelis tremtinio žvilgs
niu“. Čia aptariamos P. Jurkaus „Smil- 
gaičių akvarelės“, N. Mazalaitės „Mieste
lis, kuiis buvo mano“, Č. Grincevičiaus 
, Geroji vasara“.

Dar išspausdintas knygoje straipsnis 
„Juozas Eretas —■ iniciatyvos ir stiliaus 
mokytojas“, rašytas jo amžiaus 60 metų 
proga.

Rei'kia tikėtis, ikad ir kiti prof. dr. J. 
Griniaus tokių studijų tomai bus taip pat 
įvairūs ir tiršti, kaip ir šitas. O už šitą jau 
ačiū, juo praturtinama lietuvių literatūros 
istorijos ir kritikos raštija stambiu indė
liu.

K. Abr.

‘PASAULYJE-1
DAIL. URBONO FILMAS

Sydnėjuje (Australija) gyvenąs dail. 
Leonas Urbonas Newcastle dailininkų 
draugijos pakviestas kalbėjo apie moder
nųjį meną ir demonstravo savo kūrybą. Jo 
paskaita buvo perduodama per televiziją.

Vėliau televizijos stotis susuko filmą, 
vaizduojantį dailininko L. Urbono nuoty
kingą gyvenimą ir kūrybą. Plieno firma, 
kurioje dailininkas kadaise dirbo, žada pa
remti L. Urbono darbų ir filmo propagan
dą.

Dail. L. Urbonas dalyvauja su savo dar
bais Sydnėjaus savaitiniame meno festiva
lyje.

KANKLIAVIMO KURSAI
Biiželio gale Detroite (JAV) iškilmin

gai atidaryti kankliavimo kursai. Jie su
organizuoti LŠST St. Butkaus vardo kuo
pos, kurios moterų vadovė yra Emilija 
Kutkienė. Prie kursų įsteigimo daug pri
sidėjo muzikai A. ir O. Mikulskiai. O. Mi
kulskienė yra taip pat 'kanklininkių 
instuktorė. Kursams vadovauja Danutė 
Petronienė.

Į kursus užsirašė 22 lietuvaitės, busi
mojo kanklių orkestro kanklininkės.

Pabaigai kanklininkė — virtuoze Danu
tė Eankaitytė pademonstravo nuostabią 
kanklių muziką.

MIRĖ V. JANKUS
Virgilijus Jankus, rašytojo Jurgio Jan

kaus sūnus, muzikas, akordeonistas, mirė 
nuo širdies priepuolio. Palaidotas Roches- 
tery, kur gyveno jo tėvai.

„Pažadėsi — patiešysi“
„Darbininkas“ rašo, kad apie 600 lietu

vių buvo prieš keletą metų pasižadėję au
koti Kultūros Židinio statybai New Yorke. 
Jų pasižadėtoji suma esanti daugiau kaip 
80 000 dolerių. Deja, pažadai ir likę paža
dais.

APIE JONĄ MEKĄ
„Tiesoje“ I. Sitvinaltė aprašo J_no Me

ko poeziją ir filmas. Ji pasakoja apie „Li- 
skyriu- teraturnaja gazeta“ pasikalbėjimą su Me

ku ir duoda ištraukas iš JAV laikraščių. 
Ypačiai akcentuojamas J. Meko paskuti
nis filmas „Reminiscencijos“ (pilnas var-
das — „Reminiscencijos apie kelionę į Lie
tuvą“). Šitas filmas apkeliavęs didelę pa
saulio dalį ir visur buvęs labai palankiai 
įvertintas.

Z. BUTKUS PASIRODYS BBC 
TELEVIZIJOJE

Adv. Z. Butkaus šeimą Vašingtone bir
želio 4-5 d. d. aplankė BBC bendrovės te
levizijos darbuotojų grupė. Pasitraukimo 
iš okupuotos Lietuvos metinių proga jie 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su adv. Z. But
kum ir jo žmona sovietinės teisės ir Lie-

ta, barakai nugriauti, ir toje vietoje pastatyta nau
ja gyvenvietė. Paminklo apdaužytos dalys buvo at
gabentos į vietos angiikonų bažnyčios šventorių. Ap
žiūrėjus rasta, kad jos nebeturėjo nei meninės, nei 
tautinės vertės, ir tolimesnės saugojimas būtų buvęs 
neprasmingas. Red).

Po trijų dienų į stovyklą atvežė ir mūsų žmo
nas. Jų kelio, ė buvo žymiai trumpesnė. Iš Vokie
tijos jas atvežė tiesiai į Londoną ir apgyvendino 
Hans Crescent viešbutyje, čia anglų daktaras dar 
kartą patikrino visų atvažiavusių moterų sveikatą. 
Turėdamos keletą laisvų dienų, jos apžiūrėjo Lon
doną ir pilnas prekių krautuves. Ištekėjusioms mo
terims leido gyventi pas savo vyrus, o netekėjusias 
išskirstė į bendrus moterų barakus.

Kai tik atvažiavome į Angliją, mūsų grupės va
dovas Z. Orvidas iškėlė mintį, kad vadovo pareigas 
galėtų perimti gen. J. Černius. Bet generolas nuo tų 
pareigų atsisakė, pareikšdamas, kad jei kur reikės 
kalbėti angliškai, jis visuomet pagelbės. Z. Orvidas, 
kiek laiko pagyvenęs Anglijoje, išvyko į Kanadą.

Visi pranešimai stovykloje buvo perduodami 
per garsiakalbius. Pagrindinė kalba buvo vokiečių, 
nes anglų kalbą dar mažai kas mokėjo. Be to, pra
nešimai lietuviams dar būdavo pakartojami ir lietu
vių kalba: turėjome lietuvių, kurie dirbo stovyklos 
raštinėje (Kubilius, inž. V. Izbickas ir k.). Gyvenda
mi stovykloje, gavome maistą, nakvynę barake ir 
penkis šilingus per savaitę „atlyginimo“. Maistą 
gavome žymiai geresnį negu Vokietijoje pereinamo
siose stovyklose. Tuomet beveik visi maisto produk
tai, drabužiai, avalynė buvo normuoti ir galėjai pirk
ti tik su kuponais. Mūsų maisto kuponus turėjo mū
sų maitintojai. Saldumynus išsipirkdavome patys. 
Be to, po keletą kuponų turėjome rūbams ir avaly
nei.

(Bus daugiau)

r
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tuvą liečiančiais kitais 'klausimais BBC 
bendrovės ruošiamam dokumentiniam fil. 
mui, kuris bus parodytas televizijos žiūro
vams Anglijoje.

FILMAS „DVYLIKA“
Lietuvių Foto Archyvas Čikagoje ruošia 

originalų „Dvylikos“ filmą. Jame vaizduo
jami žinomų nusipelniusių lietuvių gyve
nimo epizodai ir veikla. Pirmojoje filmo 
dalyje atvaizduoti šie lietuviai: kan. M. 
Vaitkus, L. Šimutis, prel. M. Krupavičius, 
V. Sidzikauskas, prof. muz. J. Žilevičius ir 
dail. A. Galdikas. Antroji filmo dalis kun. 
A. Kezio dar ruošiama. Šalia kitų, joje 
bus įjungtas ir neseniai miręs poetas J. 
Aistis.

PAGERBTI TRYS ŽEMAIČIAI
Lietuvių žurnalistų Sąjungos cv inicia

tyva birželio 3 d. Čikagoje buvo pagerbti 
trys nusipelnę žemaičiai — lietuvių spau
dos darbuotojai: buv. ilgametis „Naujie
nų“ dienraščio redaktorius inž. Kostas Au
gustas, ilgametis ir dabartinis „Naujienų" 
redakcijos štabo narys Juozas Pronskus ir 
dabartinis „Keleivio“ redaktorius Jackus 
Sonda. Visi šie vyrai yra kilę iš Žemaitijos 
ir susilaukė po.80 metų amžiaus.

JAUNIMO CENTRAS SYDNĖJUJE
Lietuvių Klubas Sydnėjuje sutiko per

leisti jaunimui atskirą namą ir apmokė, 
ti to namo remonto išlaidas. Remontuoja
ma talkos būdu.

SVARSTYKLĖS

Jei pinigas i: turtas turi dvigubą reikš
mę ■— blogą ir gerą, jei jis žmogaus as
meniškojo pasauli: nejali padaryti visiš
kai laimingi-’, bet “e jo negalima paken
čiamai verstis, tai l o reikia, kad jis būtų 
naudingas? Reikia pinigo svarstyklių. Pa
dėk pinigą ant jų ir spręsk, kaip jį panau
doti. Tos svarstyklės yra padarytos iš tei
singumo ir gailestingumo. Tautų vadai r 
politikai tų svarstyklių nenaudoja. Jie lei
džia pinigui viešpatauti be jokių suvaržy
mų, už tat pasaulis toks nelaimingas ir 
neteisingas.

Teisingumas reikalauja, kad pinigas, 
kurį tu teisėtai gauni už savo fizinį ar 
protinį darbą, būtų tavo visiška nuosavy
bė ir jį panaudotum pirmiausiai savo rei
kalams: maistui, drabužiui, pastogei, svei- 
katai. Teiringumas įspėja, kad negalima 
gyventi tik šia diena — ką gauni, tą tujj 
ir išleisk, žvelk ir į rytojų. Šiandien esi
sveikas, rytoj gali būti ligonis, šiandien 
pajėgus, rytoj jau invalidas. Šiandien vis
ko turi, rytoj jau beturtis. Pinigas yra lai
kina tavo gyvenimo apdrauda. Bet jis nė
ra nei pats gyvenimas, nei gyvenimo tiks- 
'as. Jame nėra mūsų asmeniškos laimės. 
Klaida galvoti: juo daugiau turėsiu, juo 
laimingesnis būsiu.

Tad reikia pažvelgti ir į kitą svarstyk
lių pusę — gailestingumą. Gyveni pasau
lyje ne vienas. Negyvenamų salų jau nė-, 
ra. Aplink mus kiti žmonės. Plačiąja pras
me tos pačios Dievo Tautos nariai. Daug 
jų norėtų dirbti, bet negali, nes yra ligo
niai. Daug jų neturi tokių gabumų, kokius 
tu turi. Daug jų iš prigimties invalidai 
ir t. t. Artimo meilė įpareigoja, kad, kas 
atlieka nuo tavo teisingų būtinų išlaidų, 
pasidalytum su nelaiminguoju gailestin
gumo vardan. Priežodis sako, kad duoda
mas skini gyvenimo laimės vaisius. Duo
damas didini savo asmenišką laimę. Taip 
pat vykdai Dievo įsakymą mylėti artimą.

Čia reikia atsiminti, kad jokiu būdu ne
sušelpsi visų, kurie pagalbos reikalingi. 
Gailestingumo darbas turi prasidėti ir ei
ti palaipsniui. Aprūpinęs save, padėk sa
vo šeimos nariams; toliau — giminėms, 
draugams, savo tautiečiams. Nepamiršk 
nė tų gyvybės šaltinių, iš kurių semi 
dvasinius turtus — savosios parapijos 
bažnyčios, savosios lietuviškos spaudos, 
savųjų organizacijų, pačios tautos reika
lų. Jei pinigo svarstyklės rodo, kad dar 
šis tas atlieka, tada gali pasirinkti pa
saulinio masto šalpos darbą.

Jei matai, kad tavo pinigo svarstyklės 
rodo, jog nieko tau neatlieka gailestingu
mo pusei, nereikia sielotis. Kas daug turi, 
iš to daug ir reikalaujama. Kas mažai tu
ri, mažiau ir prašoma.

*«*
Viešpats yra arti visų, kurie jo šaukiasi, 

arti visų, kurie jo šaukiasi nuoširdžiai.
(Iš žodžio Liturgijos)
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TAUTINĖ STOVYKLA Skautai oreiviai LIETUVOJE
TAUTINĖ STOVYKLA 

KĄ APIE LIETUVOS SKAUTUS PASAKĖ 
SVEČIAI

II-joje Tautinėje Lietuvos skautų sto
vykloje 1938 m. dalyvavo ne tik Lietuvos 
skautai, bet ir svečiai iš kitų kraštų, štai 
'ką jie pasakė apie Lietuvos skautus ir Lie
tuvą.

Anglų grupės vadovas rev. Herbert 
Austin Mckegney:

„Mes, anglų skautai, džiaugiamės puikiu 
priėmimu Lietuvoje. Mūsų stovyklą aplan
kė daugybė įvairių tautybių svečių. Mes 
šiek tiek gėdinamos, kad tegalime kalbėti 
tik savo gimtąja kalba. Džiaugiamės drau-1 
ge su tautinės stovyklos skautais Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų sukaktimi ir 
linkime, kad Lietuva visada būtu laisva, 
kad Lietuva klestėtų ir būtų laiminga. Mes 
linkime — fair wind, smooth trails and 
good hunting“.

Suomijos skautų vadovas kun. Paavo 
Olavi Ekko:

„Apie lietuvių tautą galime pasakyti, jog 
ji labai myli savo kraštą ir savo istoriją. 
Tai pastebėjau dalyvaudamas laužuose. 
Lietuvos istorija ir dainos žadina tautinę 
sąmonę ir yra geresnės ateities laidas. Va
karo prie Nežinomojo Kareivio kapo mes 
niekad neužmiršime. Pažymėtinas lietu
vių religingumas, ką rodo Skautų stovyk
loje statyti kryžiai. Mes tikimės 1940 m. 
susilaukti labai daug lietuvių draugų savo 
tautinėje stovykloje. Geriausi linkėjimai ir 
padėka už svetingumą.“

Latvijos skautų draugovės vadas Janis 
Baltmanis:

„Dažnai mus klausia, kaip mes jaučia
mės stovykloje? Atsakymas tegali būti 
trumpas ir aiškus: puikiausiai. Mums la
bai patinka puiki stovyklavietė aukštame 
Nemuno krante, kur pušys ošia tarp mūsų 
palapinių. Nemažiau mums patiko ir eks
kursija po Kauną, kurioje mūsų laukė 
daugelis malonių staigmenų. Ypatingai gi
lų įspūdį mums paliko vėliavos nuleidimo 
iškilmės prie Karo Muziejaus, kuriose tu
rėjome progos dalyvauti. Išvažiuodami iš 
jūsų svetingos šalies, kartu išsivešime įsi- 
tiknimą, kad tautai, kurioje gyvos taip įdo
mios tradicijos, yra užtikrinta saulėta atei
tis.“

Estijos skautų draugovės vadas 
H. Michelsonas:

„Estijos skautai atvyko į Lietuvą pirmą 
kartą. Mes nelaukėme tokio nuoširdaus 
priėmimo ir tokios pagarbos — čia mus 
priėmė kaip savus. Pas Lietuvos skautus, 
ypač pas skautes, papuošimo menas orna
mentais yra labai stiprus. Aš manau, kad 
pasaulyje nėra skautų, kurie stovyklų 
puošimo srityje prilygtų Lietuvos skau
tams. Šie papuošimai nuteikia stovyklą sa
votiškai ir padaro ją jaukią. Taip pat labai 
gražios Lietuvos dainos. Matyti, kad skau- 
tybė pavergė lietuvių širdis. Tai parodė ei
tynės per miestą ir iškilmės prie Nežino
mojo Kareivio kapo, kur žiūrovai nepa
prastai skautams pritarė.“

Baltimorės skautas Algirdas Dikinis:
„Daugelį metų svajojau patekti į Lietu

vą, savo tėvų šalį. Ta ilgai lauktoji diena 
pagaliau atėjo, šiandien mano noras virto 
realybe — a'š atvykau į tautinę skautų sto

vyklą. Būdamas baltimorietis, aš atstovau
ju Baltimorės miesto, Maryland© valstijos 
skautams. 145 Baltimorės skautų draugo
vė, kurios narys esu ir aš, sudaryta iš lie
tuvių kilmės skautų ir yra pirmoji skautų 
draugovė visoje Amerikoje. Ši tautinė sto
vykla amžinai pasiliks mano širdyje, tai 
bus nelyginant tauriosios šviesos spindulė
lis per visą mano gyvenimą.“

Vengrijos kontingnto vadas dr. E. Poka:
„Dalyvaudami skautų tautinės stovyk

los atidaryme, mes vengrai pajutome di
džiulį džiaugsmą ir pagarbą Lietuvai. Taip 
pat džiaugiamės, kad galėjom čia atvykti. 
Aš susidariau tvirtą įspūdį, kad Lietuva 
yra nepalaužiamo pasiryžimo šalis. Tai 
matyti visur ir 'kiekviename žingsnyje. Čia 
nuveiktas milžiniškas darbas šalies stipry
bei, modernumui ir grožiui. Mus pasitikęs 
studentas puikiai kalbėjo 7 svetimomis kal
bomis. Jis darbščiai dieną ir naktį dirbo 
ištvermingai ir šypsodamasis. Mums tai 
buvo gyvasis jaunos lietuviškosios jėgos ir 
pasiryžimo simbolis. Stovyklų papuošimai 
yra tiesiog stebuklingi, be to, dalyvaujan
čių drausmė yra taip pat gera. Ir valgis... 
Išskiriant Vengriją (ir, gal būt, Švediją), 
nesame mes niekuomet tiek daug ir taip 
gerai valgę.“

Švedijos skautų atstovas skaut. Holger 
Frykenstedt'as:

„Vienoje mūsų tautinėje dainoje turime 
posmą „tvarkosi ir statosi mūsų tėvynė“. 
Norėčiau šiuos žodžius taikyti šūkiu Nau
jajai Lietuvai, kitaip — didžiajam mažos 
tautos prisikėlimui. Mus stebina nepapras
ta organizacija, malonus nuoširdumas ir 
nuostabus tiek vadų, tiek visų skautų 
darbštumas. Ko mes nematome Švedijos 
skautų stovyklose — tai nepaprastai dai
lus, stačiai meniškas aikščių, stalų ir pala
pinių išpuošimas. Įsitikinau, kad kiekvie
nas lietuvis yra menininkas. Kaip studen
tą, mane ypatingai domina gausingai sto
vyklaują studentai ir studentės, panašų 
dalyką tegalima matyti nebent Anglijoje. 
Iš Lietuvos patyręs geriausių įspūdžių ir 
norėdamas bent kiek atsilyginti už man 
parodytą nuoširdumą, rengiuosi nusivežti 
vieną Lietuvos skautą į Švedijos tautinę 
skautų stovyklą š. m. liepos mėnesio pa
baigoje.“

KITI RAŠO
Tėviškės Aidai (Nr. 19) straipsnyje 

„Nusivylęs realistas“ šitaip charakteri
zuoja šių dienų lietuvį išeivį:

„Gyvename gana gerai, kiekvienas pa
kenčiamai įsikūręs ir elgeta netaps. Grei
čiausiai, kad ir lietuvybės nepraras, ta
čiau jo įnašas tautinėje, visuomeninėje ir 
politinėje plotmėje vargiai ar bus paste
bėtas. Tačiau „veikla“ nėra visiškai pa
miršta: visos „tradicinės“ progos, kaip 
vardinės, gimtadieniai ir panašūs naujai 
atrasti svarbūs pokyliai atšvenčiami, kaip 
pas senovės lietuvius. Iškritikuojami ir 
po plunksną išpešiojami literatūros vaka
ro dalyviai, dainininkai padaromi bebal
siais, o minėjimų kalbėtojai turėtų ateiti 
čia ir būtų pamokyti, ką ir kaip reikia 
šnekėti. Nesvarbu, kad dvejus metus žmo
gus nebuvo pasirodęs jokiame parengime: 
iš trečių lūpų žinoma visa teisybė.

Kitas dar jautresnis užsidės tuziną lie
tuviškų plokštelių, susimaišys specialaus 
recepto trejų devynerių ir palydės kiek
vieną melodiją. Gal dar ir mušis į krūti
nę, kad esąs tikras lietuvis patriotas, čia 
pat galįs už savo tautybę ir tikėjimą gal
vą pakloti. Už viską kaltas vienas likimas, 
kad sūnus ar dukra nuėjo „hippių“ ke
liais. Tiesa, vėliau dar paskaitys lietuviš
ką (skolintą) laikraštį, nuspręs kartą į 
metus nueiti į lietuvišką parengimą, kaip 
prie klausyklos velykinės, duos dolerį lie
tuvių namams, — ir laisva tėvynė, ir 
žmogus saugus.“

Šitokių „nusivylusių realistų“ pakanka
mai rasime visų kontinentų lietuviškoje

Tremtyje gyvena itieji lietuviai skautai 
šiemet mini savo organizacijos gyvavimo 
55 m. sukaktį. Kasdieniniame gyvenime 
mes lietuvius skautus pažįstame nuo 1918 
m. Bet dar yra ir specialių skautijos šakų, 
su kuriomis esame mažiau susipažinę. 
Viena tokių mažiau žinomų specialių 
skautijos šakų yra oro skautai. Jų tikslas 
— ugdyti jaunimo tarpe pamėgimą skrai
dyti. Čia paduodu žiupsnelį žinių apie Lie
tuvos oro skautus.

1938 m. Kaune įsikūrė pirmoji oro skau
tų Dariaus ir Girėno vardo draugovė. 
1939 m. Kaune buvo sukviestas iš visos 
Lietuvos skraidymu suinteresuotų skautų 
sąskrydis. Tuomet buvo pravesti trumpi 
aeromoaeliavimo kursai ir praktiškai su
pažindinta su įvairiomis skraidymo prie
monėmis. Oro skautai dalyvavo Lietuvos 
Aero Klubo pravestose Lietuvos aeromo- 
delistų varžybose. Skautus rėmė Aero 
Klubas, padovanodamas mokomųjų sklan
dytuvų. Sklandymo mokymui buvo pasi
rinktos Zarasų apylinkės. Taip pat oro 
skautai skraidymo žinias dar pagilindavo 
vasaros stovyklose. Ir taip iš skautų buvo 
pradėti ruošti busimieji Lietuvos lakūnai. 
Bet gražiai pradėtą darbą nutraukė mūsų 
tėvynės žiaurusis okupantas. 1940 m. lie
pos 20 d. komunistai uždarė Skautų Są
jungą. Visą skautų turtą nusavino kom
jaunuoliai ir jų auklėtiniai pionieriai.

Gyvenant Vokietijoje, viena pirmųjų 
oro skautų skilčių buvo įkurta Flensbur- 
ge. 1945 m. rugsėjo 19 d. Flensburge bu
vo sukviesta skautų steigiamoji sueiga. 
Skautų Organizacijos atkūrimo aktą, tarp 
kitų, pasirašė ir Anglijos lietuviams gerai 
pažįstamas veikėjas dr. S. Kuzminskas. 
Buvo įkurta mišri skautų draugovė ir pa
vadinta „Perkūno Dievaičio“ vardu. 
Sklandymo instruktoriaus “C“ piloto Z. 
Koronkevičiaus pastangomis, draugovėje 
buvo suorganizuota ir oro skautų „Žuvėd
rų“ skiltis. Jos vadovu buvo paskirtas 
aeromodelistas psklt. J. Stanionis. Skiltį 
daugumoje sudarė skraidymo specialistai 
ir aviacijos mėgėjai. Ir k'ek anuometinės 
sąlygos leido, pradėjo ruošti busimuosius 
erdvių skraidytojus.

I V. Vytenietis

PASAKOJIMAI APIE V. KRĖVĖ
(ir nelietuviškoje) išeivijoje.

„Draugas“ (birželio 11 d.) b. kv. straips
nyje „Internacionalizmas ir rusinimas“ 
papasakoja, kad, nežiūrint nuolatinio 
akių mulkinimo, ir kalbos atžvilgiu rusai 
turi išimtinę teisę. Taigi, nors ir visi pi
liečiai lygūs, bet rusai vis dėlto lygesni 
už kitus.

„Rusai, vietiniai ar kolonistai, bet ku
rioje respublikoje, kur susirenka jų di
desnis skaičius, turi savo rusiškas mokyk
las, gimnazijas. Jau daug kur rusų kalba 
yra dėstomoji aukštosiose mokyklose ir 
gimnazijose. Tuo tarpu kitų tautybių žmo
nės, gyvenantieji bet kuriose kitose res
publikose, nors jų ten ir daug būtų, nega
li turėti savo mokyklų ar bent atskirų 
tautinių klasių. Taip 8 milijonai rusų, gy
venančių Ukrainoje, turi savo rusiškas 
mokyklas. Tas pats yra Lietuvoje ir kitur. 
Tuo tarpu gal toks pat skaičius ukrainie
čių, išblaškytų Rusijos plotuose, neturi 
teisės turėti savo mokyklų, nors kai kur ' 
ukrainiečiai jau kompaktiškesnėmis ma
sėmis gyvena.

Dar daugiau faktų. Sakysime, okup. 
Lietuvoje leidžiama daugybė laikraščių ir 
žurnalų lietuvių kalba. Tačiau lietuviai, 
gyvenantieji Sibire, Urale, Ukrainoje, 
Kaukaze ar kitur, neturi teisės užsisakyti 
net sovietinių laikraščių bei žurnalų iš 
Vilniaus. Jie negali nė vilniškės „Tiesos“ 
prenumeruoti, nebent specialiais leidi
mais kam leidžiama. Jie turi skaityti ru
sų kalba leidžiamus komunistinius laik
raščius. žurnalus ir knygas.“

Nors čia dedamame pasakojime daug 
faktų nesutinka su buvusia tikrove, bet 
tas pasakojimas rodo, kad liaudis ku
ria legendas ir apie gyvus didžiuosius 
žmones. Todėl spausdinam pasakojimą 
ištisai.

Lankydamas Merkinę ir jos apylinkes, ry
žaus aplankyti irSubartonių km., garsiojo 
dzūkų rašytojo Krėvės Mickevičiaus tėviš
kę, kuri yra nuo Merkinės, vakarų krypti
mi, penktam kilometre.

Kelias vingiuoja neapgyventais tarpukal- 
niais ir miškais. Subartonys ir stovi miškų 
saloje, aplinkuma romantiškai graži, o že
mės našios derliumi. Baltakelniai ūkininkai 
triūsia prie rugių vežiojimo. Matyti kele
tas gražiomis sodybomis ūkių, o paežerėj, 
kelio perskeltam aukštam kalnely, pušų ir 
kryžių miškas — kapai ir pagaliau rikiuo
jas greta vienas kito penki ežerai, o pasku
tinis rytuose „Dainavos Šalies senų žmonių 
padavimuose“ aprašytasis Gilšės ežeras, 
kuris pastebimas tik prie jo priėjus, nes jis 
nedidelis, savo forma panašus į apituštį du
benį, stačiais, aukštais krantais. Rytiniu 
šonu remias į Pagilšės, dar į vienkiemius 
neišskirstyto km. sodybas, o nuo jų Šiaurės 
linkui supa pušynais apaugęs stačiakalnis. 
Paežere slankioja Pagilšės gyventojų ban
da. Sustojęs galvoju, kokia tai dovana me
nininko rankai. Panašių ir dar gražesnių 
ežerų Dzūkijoj eibės ir ko ne kiekvienas 
apipintas įvairiausiomis legendomis.

Subartonių kaimas matyti dar neseniai 
išskirstytas į vienkiemus, kad buvusių so
dybų yra ryškios žymės: dar nenuniokoti 
sodeliai, pamatai, kelios nejudintos maža

MIRĖ PROF. JONAS KRIŠČIŪNAS
Liepos 2 d. Lietuvoje mirė 85 metų su

laukęs plačiai žinomas ž. ūkio specialistas 
Jonas Kriščiūnas.

Pedagoginį darbą jis pradėjo 1918 m. 
Šiauliuose. 1921-1926 m. Dotnuvos žemės 
ūkio technikumo mokytojas. Nuo 1926 m. 
ž. ūkio akademijoje dėstė spec, žemdirbys
tę, meteorologiją ir bitininkystę. Dėl dide
lio darbštumo ir bičių ūkio pamėgimo stu
dentų dažnai būdavo „Bitele" vadinamas. 
Karo metus praleido Sovietų Sąjungoje, 
nuo 1945 m. vėl grįžo prie mokslinio dar
bo, profesoriavo ž. ū. akademijoje.

Prof. J. Kriščiūno veikla žemės ūkio sri
tyje gana šakota. Jis buvo vienas pirmųjų 
bandymo stočių organizatorių, cukrinių 
runkelių augintojų draugijos kūrėjas, sėk
lininkystės draugijos „Sėklininkas“ steigė
jas, bitininkų kursų instruktorius ir kt. 
Jis yra parašęs daugiau kaip 50 populia
rių brošiūrų, knygų ir vadovėlių, paskel
bęs per 1.000 straipsnių įvairiais žemės 
ūkio klausimais.

GINTARO PARODA BUDAPEŠTE
Ve .grijcs sostinėje buvo suorganizuota 

lietuviško gintaro paroda. Daugiausia eks
ponatų pateikė Palangos gintaro muziejus. 
Lankytojai supažindinti e t gintaro istori
ja ir geriausiais XIX-XX ". gi Caro meist
rų darbais.

RASTAS ARMSTRONGITAS
Piet nio Gobio rajone aptikta tarp čia 

paplitusių šarminių uolienų šviesiai rudos 
spalvos akmenų, pasižyminčių šilko bliz
gesiu.

Cheminė ir rentgenoskopinė analizė pa
rodė, kad tai naujas, anksčiau mokslui ne
žinomas mineralas. Jis priklauso vande
ningų cirkoninių ir silikatinių junginių 
grupei.

Pagal analogiją su Kazachstane rastu 
mineralu, pavadintu gagarenidu — pirmo
jo kosmonuto Jurijaus Gagarino garbei, 
Sbiiro mokslininkai nutarė naują minera
lą pavadinta armstrongitu — Amerikos 
kosmonauto Neilio Armstrongo vardu. 
Apie savo nutarimą sibiriečiai pranešė 
Armstrongui.

Savo radinio pavyzdį sibiriečiai siunčia 
į JAV.

SUKAKTUVINIAI ŽENKLAI
„650 — Vilnius“ — devynių rūšių vokus 

su tekiais užrašais ir spalvotais Lietuvos 
sotinės vaizdais išleido Lietuvos Ryšių mi
nisterija Juose išspausdintos Z. Kazėno 
nuotraukos: senasis ir naujasis Vilnius, jo 
paminklai.

Sąjunginė Ryšių ministerija šia proga 
išleido speciali’, voką ir pašto ženklą. Jos 
užsakymu pagamintas ir jubiliejinis žy
meklis. Birželio 29 dieną juo Vilniaus 
Centriniame pašte buvo antspauduojama 
kcrespondenci j a.

TEISINGAI JUOKIASI
„Vals iečių laikrašty“ ekonomikos moks

lų kandidatas A. Sasnauskas, kalbėdamas 
apie Europos Ekonominę Bendruomenę, 
sePo: „Dabartinė EEB žemės ūkio rinkos 
reguliavimo sistema ne tik veda į atskirų 
žemės ūkio produktų perteklių (ypač grū
dų, pie-o produktų, cukraus), bet kartu 
spartina ir valstiečių nuskurdimo proce- 

žemių sodybos, kalvė ir
Vinco Krėvės gimtoji pirkia su keliais 

kitais trobesėliais.
Mickevičiaus sodybos irgi neliestos. Seniau 
buvęs erdvus gyvenamas namas prieš kiurį 
laiką remontuotas: šaliavotas ir geltonai 
dažytas, bet jau apleista: stogas, tvoros, 
sodelis ir kiemo aptvarkymas. Namiškiai 
triūsia prie rugių. Užeinu pas kaimyną ir 
pataikau į kalvio butą. Murzinas, augalo
tas, apysenis žydas traukia pypkę, žydė — 
raizgo kojines, o prie jos nuobodžiauna api- 
senė dzūkė.

— Ar čia Subartonių kaimas? — vaidinu 
nežinantį.

— Ui, čia čia. Iš čia kilęs ką knygas rašo 
Krėvė. Ar ponas čitojai — išdidžiai 'klausia 
kalvis.

Pasakau, kad skaitęs, užmezgam apie jį 
pasikalbėjimą.

— Kai jis buvo jaunas, — pradėjo mo
suodamas pasakoti kalvis, — būdavo juda, 
kruta, eina į mišką, tai ežerą, lipa į me
džius, bet nevisada. Kai kada užsimislina. 
tai tada nei šnekos, nei linksmumo, pats j 
save zurza, rankomis mosuoja, lyg pablū- 
dęs. Linksmas būdavo merginų kompanijoj, 
bet jei pribūna daugiau bernų, tai jo nėra. 
Pažįstu nuo mažiuko, pirmiausia įstojo į 
ruską Subartonių mokyklą, o iš ten įstojo į 
Merkinės narodnają učiliščą, kai ten baigė, 
išvažiavo mokytis į Vilnių. Pasimokė ir po 
kiek laiko parvažiavo su kunigo rūbais. 
Tris metus buvo klieriku. Oi, jo motina 
džiaugėsi, kad Vincukas bus kunigas. Ku
nigai ne tik jį, bet ir jo tėvą rėmė net iki 
1905 m. Tais metais Rusijoj vyko neramu
mai, tai, matyt, ir jis prisidėjo, kad be su

są.“ Visiškai teisingai. Pardavus sviesto ir 
javų perteklių Sovietų Sąjungai už treč
dalį kainos, ūkininkas negali tikėtis iš sa
vo gamybos didelio pelno. Bet ir šiuo at
veju nuskurdimas daugiau graso tam, ku
ris perka, o ne tam, kuris parduoda.

J. BURACUI 75 METAI

Dailininkui Jonui Buračiui suėjo 75 m. 
amžiaus. Mokslus ėjo Kauno meno mo
kyklose, o taip pat Paryžiaus ir Berlyno 
meno akademijose. Jo kūryboje vyrauja 
kaimo ir gamtos temos. Iki 1951 m. dirbo 
Kauno dailės institute.

NAUJOS KNYGOS

K. Mauruko romanas „O mūsų tiek ma
žai“. Mečio Rakausko apsakymai „Pasau
lis, iš kurio išaugama“, Aldonos Liobytės 
„Tėveli, būk mažas“, Mykolo Sluckio 
„Laiškanešys neturi mirti“. Romo Sadaus
ko apybraiža „Kelionė iš Baltašiškės į Ku
čiūnus“, V. Boreišos apybraiža „Patriotas 
be paso“.

ATIDARYTAS JAV KONSULATAS

Leningrade atidarytas JAV konsulatas. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo JAV reika
lų naujasis patikėtinis A. Dabsas. Tuo pa
čiu metu Sov. Sąjungos generalinis konsu
latas atidarytas San Fronciske.

BALTIJOS ŠALIŲ TAIKOS FORUMAS

Neseniai Oslo mieste įvyko Baltijos ša
lių taikingųjų jėgų forumas, kaip mes da
bar sakytume, simpoziumas. Dalyvavo 
Sov. Sąjungos, Lenkijos, Suomijos, Švedi
jos, Rytų ir Vakarų Vokietijos ir Norvegi
jos atstovai. To forumo šūkis buvo „Už 
taiką, saugumą ir bendradarbiavimą Eu
ropoje“.

Sov. Sąjungos sudėty dalyvavęs latvis 
V. Bliumas padarė pranešimą apie taikos 
išsaugojimą Europoje. Iš Lietuvos stebė
tojo teisėmis dalyvavo V. Sakalauskas. 
Konferencijoje ypačiai daug dėmesio 
kreipta į Baltijos jūros teršimo apsaugą.

Pasak „Tiesos“, didžioji spauda šį foru
mą ignoravusi, nebuvę nei žurnalistų, nei 
radijo komentatorių.

tonų parvažiavęs, visą žiemą išbuvo namie, 
o paskui išvažiavo į Vokietiją ir ten baigė 
dvi klases.

— Motina jį barė, durnino, kodėl metė 
eiti kunigų seminariją — įsikišo sėdėjusi 
dzūkė. — O jis atsakė: „Nenoriu, kad man 
kas rankas bučiuotų. Kunigu būti aš laikau 
neslauna. Matysit, aš būsiu ir taip žmogus“. 
Ale ir prauda sakė, tegul susilygina su juo 
kunigas, kai galvą turi.

— O, matytut koks jis žmogus — vėl tęsė 
kalvis — pamato ar mažą, ar seną — svei
kinasi, šneka, štukavoja 'be jokios fanabe
rijos, bet kai buvo pamokytas, rimtai pasi
šnekėt neturėjo su kuo, tai eidavo į miškus, 
ten skaitydavo, rašydavo, o kai nusibosda
vo, ateidavo pas mus pakortavot. Labiau
siai mėgo žiūrėt, kai čigonkos varažina, ir, 
žiūrėdamas, susiėmęs pilvą kvatodavos.

— Tėvas ant jo padėjo 1.000 rublių, bet 
kai atsisakė būti kunigas, nustojo remti tė
vas ir kunigai. Tačiau turėdamas didelę 
galvą, neprapuolė, ba įstojus į universitetą 
išsirūpino stipendiją ir tada niekam nei dė
kui. Parašęs parusku knygą, gavo pinigų ir 
aukso medalį. Būdavo kas vasarą parva
žiuodavo, buvo dvi seserys: viena ištekėjus 
Merkinėn, kita ties Alove už bagoto ūki
ninko. Yra ir trečia nesveika-paraližuota, 
ji gyvena tėviškėj viena iš pusketvirto ha, 
kuriuos leidžia iš pusės. Tėvas turėjo dau
giau kaip 10 dziesencinų.

Motina mirė anksčiau, o tėvas prieš 5 
metus. Kolei tėvas buvo gyvas, kas vasarą 
parvažiuodavo, kai kada su žmona. Tėvui 
padėjo aptvarkyti trobesius ir sutaisė bal
dus, bet dabar už pusininkų viskas apdau
žyta, apleista. Po tėvo smerties nebuvo par
važiavęs, o jei ir parvažiuotų, nepažintų.

— Griekas sakyt, bet, bet... — vėl įsiter
pė dzūkė. — Jis buvo nemažas raspusni- 
kas, kai metęs kunigauti, parvažiavo, ėmė 
meilintis prie merginų. Merginos mislino, 
kad vis tiek bus kunigas, tai nenorėjo kvo- 
pintis.

— Bet šiaip labai geras žmogus. Jei išga
li, žmogui padeda — dabar įsikišo ir žydė. 
— Buvo neblogas ir senis Mickevičius. O 
jau apie Krėvę ką ir šnekėti, tik kad jam 
slūžytų sveikata. Neseniai buvau Kaune, 
buvau užėjus, tai rengėsi į Vokietiją gydy
tis. O, matytut, jau turi žentą, dukterį iš
leidęs už karininko.

Išeinant, kalvių šeima parodo, kur yra 
Šarūno kalnas, Gelovinės ežeras ir pavirtus 
į akmenį merga. Vis tai netoli rašytojo tė
viškės. Ir kuo jie skirtųsi nuo bendros ap
linkumos, jei ne laki, sultinga rašytojo fan
tazija. Sakoma, kad plunksna yra baisesnė, 
reikšmingesnė už kardą, bet tai permaža, 
plunksna talentingoj rankoj reikšmingesnė 
už pulkus, už divizijas, armijas, nes tokioj 
rankoj plunksna saviesiems ilgiems am
žiams neišdildomai uždega tėvynės meilę, 
ir tuo pačiu priešui suduoda nepagydomą 
smūgį.

J. Cyžius 
„Lietuvos Žinios“, 1939 m.
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Europos Lietuviu Kronika
NAUJA KNYGA

Neseniai išėjo Vytauto Petraičio verstos 
Krylovo Pasakėčios. Knyga išleista auto
riaus lėšomis. Spausdinta Nidos spaustu
vėje. Kaina 3 doleriai.

AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvi“ ir Nidos 
klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

B. Kmieliauskas — 6,25 sv. (ir Tautos 
Fondui 5,00 sv.),

Pr. Milašius — 0,35 sv., V. Apanavičius 
— 0,25 sv., A. Mameniškis — 0,90 sv.

BIRMINQHAMAS
ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

BENDRIJOS SĄSKRYDIS 
BIRMINGHAME

Liepos mėn. 14 d. Anglijos lietuviai su
plaukė į Katalikų Bendrijos surengtą są
skrydį pačioje Anglijos širdyje — Bir- 
minghame. Jis vyko naujame, patogiai 
įrengtame lenkų katalikų centre.

Salė buvo išpuošta dail. G. Johnstonie- 
nės ir Popikienės paveikslais ir K. Stepo
navičiaus medžio drožiniais.

Sąskrydi atidarė Birminghamo Lietuvių I 
Katalikų Bendrijos Tarybos pirmininkas 
S. čereškevičius. Į sceną buvo įnešta Lie
tuvos vėliava. Savo atidaromoje kalboje 
S. čereškevičius prisiminė tautos didvy
rius, laisvės kovotojus ir pakvietė juos 
pagerbti tylos minute.

A. Kučinskienei pavėlavus, programą 
pradėjo kun. dr. S. Matulis, MIC. Jis pri
statė sąskrydžio dalyviams kalbėtoją inž. 
Juozą Johnstoną. Jis savo kalboje primi
nė, kad šis sąskrydis turi du tikslus: iš
girsti savo kalbą bei išblaškyti nuobodulį 
ir galutinai pasiryžti vesti kovą dėl Lie
tuvos laisvės. Iš pradžių jis kalbėjo lietu
viškai, o vėliau savo mintis pakartojo 
angliškai. Jo kalba sąskrydžio dalyvių bu
vo sutikta labai šiltai.

Jonas Zokas kalbėjo kaip Anglijos Ka
talikų Bendrijos Tarybos pirmininkas, 
sveikindamas sąskrydžio dalyvius, pri
mindamas, kad šis sąskrydis jau yra ant
ras ir dėkodamas Birminghamo Lietuvių 
Katalikų Tarybai, pasiėmusiai pareigą jį 
surengti.

Vadovavimą perima Aldona Kučinskie- 
nė ir pristato sekantį kalbėtoją — D. Bri
tanijos Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos, Londono Lietuvių Katalikų Ben
drijos Tarybos ir Sporto ir Socialinio klu
bo pirmininką S. Kasparą. Ji priminė da
lyviams, kad S. Kasparas yra IV-to Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Seimo, 
įvykstančio Vašingtone, atstovas. S. Kas
paras pasidžiaugė, kad graži Bendrijos są
skrydžių pradžia gali virsti tradiciniais 
sąskrydžiais ir perdavė Lietuvių Bažny
čios Londone klebono kun. dr. J. Sakevi- 
čiaus, MIC, linkėjimus. Paskutinis kalbė
tojas buvo Z. Juras. Jis pasveikino sąskry
džio rengėjus ir dalyvius, pasidžiaugda
mas atliktu dideliu darbu ir pranešė apie 
Helsinkyje įvykusius areštus.

Kun. dr. S. Matulis, MIC, perskaitė 
gautus sveikinimus iš vysk. dr. A. Deks- 
nio, Lietuvos Atstovo Londone Vinco Ba- 
licko ir kun. dr. K. A. Matulaičio.

Po oficialios dalies sugiedotas Tautos 
himnas.

Sąskrydžio meninę programą pradėjo 
Nottinghamo berniukai, vadovaujami kun. 
A. Gerybos. Romas Juozelskis, Algis Važ- 
gauskas ir mažasis Vytas muzikos instru
mentais išpildė Leiskit į tėvynę, Pučia vė
jas, Lietuva brangi, Oi žiba žiburėlis. Ma
žasis Vytas pasirodė ir kaip solistas, pa
grodamas Pučia vėjas.

Iš Gloucesterio ir Stroudo su eilėraščiu 
pasirodo Marytė Karalavičiūtė. su daino
mis B. J. Cibulskaitės, L. Kukštaitė. Jos 
padainuoja — Kaip aš grėbiau lankoj šie
ną, Ant marių krašto, Kur bėga Nemunė
lis, Pempelę. Dainoms akordeonu pritarė 
J .Kukštas. A. Buraitė padeklamuoja ei
lėraštį, Glouesterio ir Stroudo mergaitės, 
vadovaujamos M. Gelvinauskienės ir gro
jant J. Kukštai, pašoko tautinių šokių. 
Birminghamiečiai K. Kietavičius ir Alek
sas Mayer akordeonu išpildo V. Četkausko 
Našlaitėlę, kontinentalinį valsą ir dar po
rą kitų dalykų. Wolverhamptonietis My
kolas Narbutas pianinu paskambino V.

SlSlSlStSlSlSlSlSlSlSlSlSlSlS
„ATOSTOGOS BE LIETUVIŠKOS 

KNYGOS — ATOSTOGOS BE SAULĖS“
Prašau pasirinkti šias naujausias kny

gas:
K. Ališauskas — „Kovos dėl Lietuvos 

Nepriklausomybės“. Kieti viršeliai, 490 
psl. £5,84

V. Alantas — „Šventaragis“. Kiet. virš., 
405 psl. £2,65

A. Maceina — „Didieji dabarties klausi
mai“. Kiet. virš., 325 psl. £2,65

J. Eretas — „Didysis Jo nuotykis“, 288 
psl. £2,25

A. Gerutis — „Lithuania 700 Years“. 
Kiet. virš., 458 psl. £5,25

J. Gailius — „Ištiestos rankos“, 233 psl.
£1,00

F. Kirša — „Palikimas“, 318 psl. £2,64
A. Baronas — „Abraomas ir sūnus“, 

206 psl. £2,20
Rašyti — „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW-SURREY. TW9 3DF.
SISISISISISISTSISISISISISISISI

Klovos preliudus. Su deklamacijomis ir 
savais eilėraščiais pasirodė G. Kaminskie
nė ir Straškienė.

Tolimesnę programą perima Irenos Vai
norienės vadovaujama jaunimo grupė, su
sidedanti iš Nottinghamo ir Derby jauni
mo. Vainorienė atliko kelis muzikos daly
kus su neseniai iš Lietuvos gautomis kan
klėmis. Tas stebuklingas kanklių garsas 
salėje buvo vienas iš geriausių sąskrydžio 
programos deimančiukų.

Sąskrydžio programą užbaigė solistė Bi
rutė Valterienė, padainuodama L. Kača- 
nausko Mano Gimtinę ir Handelio Pavasa
rį. Jai akomponavo Mary Jones.

Programa buvo užbaigta daina Lietuva 
Brangi, dainuojant visiems programos ir 
sąskrydžio dalyviams. Grupių vadovės bu
vo apdovanotos gėlėmis, o vadovams teko 
kitokios dovanos.

Alfonsas Kietavičius rengėjų vardu 
nuoširdžiai padėkojo Birminghamo Lietu
vių Katalikų Bendrijos Tarybos pirminin
kui Stasiui čereškevičiui, Vandai Pold- 
monienei, Emmai Linkevičienei. Martynui 
Linkevičiui, kun. dr. S. Matuliui, MIC, B. 
Valterienei, M. Jones. S. Vainorienei, M. 
Gelvinauskdenei, kun. A. Gerybai, S. Kas
parui, Jonui Zokui, Z. Jurui, inž. Juozui 
Johnstonui, J. Kukštui, M. Narbutui, G. 
Kaminskienei, K. Straškienei ir visiems 
grupių ir sąskrydžio dalyviams už gausin
gą atsilankymą ir programą.

Tur būt, nebuvo nei vienos kolonijos, 
kuri nebūtų atsiuntusi žmonių į šį gausų 
sąskrydį. Iš viso dalyvavo apie 300 žmo
nių.

Kas norėjo, galėjo pasišokti ir išgerti su 
senais pažįstamais alaus stiklą. Šokiams 
grojo lenkų jaunimo kapela.

S. K,

NOTTINQHAMAS
PALAIDOTAS JONAS KASPERAITIS

„Evening Post“ (11. 7. 73) aprašo, kad 
Notti.ighame North Wilfcrd elektros jė
gainės užtvankoje buvo rastas Jono Kas- 
peraičio, gyvenusio 66 Luther Close, St. 
Ann's, lavonas. Kasperaitis buvo dingęs iš 
namų gegužės 31 d.

Teismo medicinos ekspertai, padarę la
vono skrodimą, negalėjo nustatyti jo mir
ties priežasties. Tai vienas iš tų retų įvy
kių, kai mirties pažymėjime įrašoma — 
„Rastas negyvas“.

Į krematoriumą palydėtas liepos 16 d. 
Laidotuvėse dalyvavo tik žmona (vokie
tė) ir dvi dukros. Nei vienas lietuvis į 
laidotuves neatvyko.

J. Kasperaitis buvo kilęs nuo Jurbarko 
— stamboko ūkio savininkas. Atvykęs į 
Angliją, gyveno Sleafordo žemės ūkio sto
vykloje, o vėliau persikėlė į Nottinghamą.

LAIKAS ATNAUJINTI „E. LIETUVIO“ 
PRENUMERATĄ, JEI LAIKRAŠTIS 

BUVO UŽSAKYTAS TIK PUSEI METŲ

VOKIETIJA
EVANGELIKAI HESSENO 

SUVAŽIAVIME

Vasario 16 gimnazijos vyresniųjų moki
nių tautinių šokių grupė dalyvavo Hesse- 
no evangelikų Bažnyčios Gustav-Adolf- 
Werk metiniame suvažiavime Lich mieste 
prie Giessemo.

Ekskursiją organizavo ir jai vadovavo 
evangelikų jaunimo ratelio vadovas mo
kyt. Fr. Skėrys. Atvykę į Lich miestą, 
tuojau nuėjome į viešbutį „Frankfurter 
Hof“, kur įvyko simpoziumas su vokiečių 
evangelikų jaunimu tema: „Drąsa būti 
mažuma“ (Mut zur Minderheit). Trum
pus pranešimus pateikė kunigas Berron 
apie evangelikų liuteronų Bažnyčią Ar
gentinoj, kunigas Splitta apie evangelikus 
Ispanijoj, mokyt. Fr. Skėrys apie lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčią išeivijoje, 
ir Aurelija Krivickaitė apie Vasario 16 
gimnaziją. Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos, nes vokiečių jaunimas domėjosi 
tik lietuviais evangelikais ir Vasario 16 
gimnazija. Vienas jaunuolis klausė: „Kam 
reikalinga lietuvių gimnazija Vakarų Vo
kietijoje. nes yra pakankamai vokiečių 
gimnazijų?“

Mokyt. Fr. Skėrys paaiškindamas atsa
kė: „Vakarų Vokietijoje gyvena dar apie 
10.000 lietuvių, t. y. kartu su katalikais. 
Kur yra lietuvių, ten reikia ir mokyklų, 
kad jaunimas galėtų mokytis savąja kal
ba. Vakarų Vokietijoje po antrojo pasau
linio karo buvo daug lietuvių gimnazijų, 
bet didžiausiai daliai lietuvių emigravus 
1947-1951 metais į kitas valstybes, Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba nu
tarė bent vieną gimnaziją išlaikyti. Vasa
rio 16 gimnazija yra lietuvių kultūros 
centras, nes čia įvyksta visokie minėjimai, 
šventės, Studijų Savaitės, koncertai ir pa
rodos.

Mes visi tikime Lietuvos laisve, o tas ti
kėjimas ir tėvynės meilė uždeda pareigą 
Vakarų Vokietijoje savo vaikus išmokyti 
tėvų kalbos ir ja garbinti Dievą. To gali
ma pasiekti tik lietuviškoj, o ne vokiečių 
mokykloj.

Gimnazija yra palaima tiems jaunuo
liams, kurie dabar atvyksta iš okupuotos 
Lietuvos, nes jie nemoka vokiečių kalbos. 
Čia jie greitai išmoksta vokiškai ir gali 
toliau varytis vokiečių kalbos pamokose. 
Jie turi papildomas vokiečių kalbos pa
mokas.

Mokytojas Fr. Skėrys savo pranešime 
nušvietė lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčios padėtį išeivijoje nuo 1941 metų 
iki šių dienų. Jis taip pat „Frankfurter 
Hof“ viešbutyje surengė išeivijoje išleistų 
knygų ir žurnalų mažą parodėlę. Buvo iš
statyta: dr. Martyno Liuterio „Mažasis 
Katekizmas“, kun. J. Pauperio „Martynas 
Liuteris ir Pilypas Melanchtonas“, kun. V. 
Kurnatausko „Evangelikų tikybos knyga 
lietuviams tremtyje“, „Palydovas lietuviui 
evangelikui svetur“, „Giesmių knyga“ su 
426 giesmėm ir maldom, „Naujasis Testa
mentas“ lietuvių literatūrine kalba, „Su
rinkimai Mažojoj Lietuvoj“, „Biblija“ 
prūsų kalba, „Lietuvių evangelikų melo-

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas jau įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

dijos“, harmonizuotos V. Banaičio, kun. 
docento J. Paupero „Reformacijos veikė
jai ir jų įtaka Lietuvoje“, Povilo Mieliulio 
giesmių rinkinys „Pranaše Didis“, kurį iš
leido Ziono parapijos Taryba ir choras, 
dr. K. Gudaičio „Lietuviai evangelikai“ ir 
žurnalai: „Mūsų sparnai“, „Svečias" ir 
„Evangelijos Šviesa".

Buergerhaus didžiojoj salėj, dalyvau
jant apie 800 asmenų, įvyko iškilminga 
metinė šventė. Gimnazijos šokėjus ir va
dovą pasveikino Hesseno Bažnyčios Gus
tav - Adolf - Werk pirmininkas, kunigas 
Zipp iš Giesseno. Mokytojas Skėrys trum
pu žodžiu padėkojo už pakvietimą ir nu
švietė mūsų gimnazijos buvimo Vakarų 
Vokietijoje prasmę. Po savo žodžio mo
kyt. Fr. Skėrys įteikė Lich parapijos ku
nigui Roth Tėviškės parapijos choro Chi- 
cagoje įgiedotas dvi plokšteles („Liaudies 
Giesmes“ ir ..Pranaše Didis“) ir keturias 
knygas vokiečių kalba: Kristijono Done
laičio „Metus“, Baranausko „Anykščių Ši
lelį“, Poškos „Mužiką Žemaičių ir Lietu
vos“ ir Hellmanno „Lietuvos istorijos pa
grindus“. Kunigas Roth. atsidėkodamas už 
staigmeną. įteikė mokyt. Fr. Skėriui vei
kalą apie Martyną Liuterį, išleistą vysku
po Hanns Lilje iš Hannoverio.

Po šitų įžanginių kalbų labai gražiai pa
sirodė Vasario 16 gimnazijos vyresniųjų 
mokinių tautinių šokių grupė, vadovauja
ma Raimondos šreifeldaitės. Pašoko pen
kis šokius: Ketvirtainį, Kubilą, Linelį, 
Gyvatarą ir Lenciūgėlį. Mokiniai puikiai 
atstovavo mūsų gimnazijai ir demonstra
vo tautinius šokius. Už tai susilaukė daug 
katučių.

Vasario 16 gimnazijos moksleivių tauti
nius šokius aprašė vokiečių laikraštis „Li- 
cher Anzeiger“ ir „Giessener Allgemeine 
Zeitung“.

Fr ,Sk.

LAISŲJŲ LATVIŲ KONGRESAS

Liepos 19-22 d. d. Koelno mieste, Vak. 
Vokietijoje, įvyko laisvųjų latvių kongre
sas ir dainų šventė, į kurią suvažiavo lat
viai iš visų V. Europos kraštų, Amerikos 
ir Kanados.

Mieste buvo iškabinti dideli spalvoti 
plakatai, skelbintieji dainų šventę. Plaka
tuose — choristai, apsirengę tautiniais 
rūbais. Išilgai didžiojo miesto tilto per 
Reino upę buvo iškeltos latvių tautinės ir 
Kleino miesto vėliavos. Kongresas vyko 
dideliuose koncerto rūmuose miesto cen-

[ tre, netoli garsiosios Koelno katedros.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

STOVYKLAI ARTĖJANT

Neužilgo skautai ir skautės įvairiais bū
dais vyks Sodybon į skautų rajoninę vasa
ros stovyklą, kuri bus 24-ji šiame krašte.

Stovykla prasidės liepos 28 dieną, o 
baigsis rugpiūčio 4 dieną. Stovyklos pasi
sekimas priklausys nuo mūsų pačių pasi
ruošimo ir gražaus oro. Užtat labai svar
bu, kad visi stovyklautojai atvažiuotų ge
rai pasiruošę. Su savim reikia pasiimti: 
lovelę arba išpučiamą lovą, brezento ga
balą pasitiesti ant žemės, miegamą maišą, 
1-2 antklodes, lietpaltį, guminius batus, 
sportinius batus, megztinį, trumpas ir il
gas kelnes, apatinius baltinius, prausimo
si įrankius, lemputę. Svarbu turėti tvar
kingą SKAUTIŠKĄ UNIFORMĄ ir švie
sias ar tamsias kelnes. Nebus leidžiama 
dėvėti prie uniformos jeens. Jeens dėvėti 
bus leidžiama tik darbo metu. Nepamiršti 
užrašų knygutės ir muzikos instrumentų.

Stovyklautojai kreips ypatingą dėmesį į 
vakarinius laužus. Užtat kiekviena sesė ir 
brolis turi būti pasirengę bent vieną va

Sdaityie-ju Caisftai
DVASINIAI LIGONIAI

Malonu, kad Pempės „E. L.“ Nr. 22 iš
keltas klausimas apie vienišo likimą susi
laukė atgarsio ir įvairių samprotavimų.

Sutinku ir pritariu P. Ramaičiui („E. 
L.“ Nr. 28), kad reikia padėti, šelpti ir pa
guosti visus, bet nesutinku, kad gyvenime 
neturi būti, pataisų, perauklėjimo ir tiesos 
kelio nurodymo. Kam gi tada tėvo rykštė 
nepaklusniam vaikui, pataisos namai nu
krypusiam jaunuoliui? Kam, pagaliau, 
DBLS, kurios tikslas palaikyti bei žadin
ti lietuvybę, patarti kas nuklysta, suvie
nyti palaidesnius, paguosti tamsion depre- 
sijon patekusius.

Kai aš kalbėjau apie gudragalvius ir 
neišmanėlius, tai, tur būt, dauguma rea
liai į reikalą žiūrinčių sutiks, kad kiek
vienoje kolonijoje, valstybėje, tautoje ar 
organizacijoje rasime savų ir svetimų tra- 
nų-parazitų. Patiks kam ar ne, bet tai ir 
vėl yra tam tikra gyvenimo tiesa ar net 
specifinis gamtos padarinys.

Tikiu, kad yra liguistai išdidžių ir dėl 
to vengiančių lietuvių, bet netikiu, kad 
tai ligai nebūtų vaistų.

Vienoks ar kitoks darbelis, rūpinimasis 
ir aktyvus prisidėjimas prie tautinių ir 
bendruomeninių problemų tvarkymo, ma
žas darželis — štai geriausi vaistai to
kiems į vėžlio kiautą sulindusiems.

Juk mes visi perėjome beveik visus 
Dantės pragaro kančių ratus. Bet, manau, 
kad liguistas išdidumas daugiau priklauso 
nuo to, kad tie vieniši save skaito žymiai 
aukštesniais už pilkąsias išeivių mases.

' „E. L.“ Nr. 26 P. Šablinskas sakosi turįs

karą pravesti laužo programėlę.
Kaip ir kiekvienais metais, laukiame 

svečių ir iš kitų kraštų.
Svarbiausias įvykis stovykloje bus 

skautų iškilmės ir didysis laužas šeštadie
nį, rugpiūčio 4 d. Tikimės sulaukti daug 
svečių: rėmėjų, organizacijų atstovų, tė
velių, jaunimo, sesių ir brolių.

Iki malonaus pasimatymo stovykloje!
Rajono Vadeiva

PARAMA STOVYKLAI

Lietuvių Skautų Brolijos Vyr. Vadija — 
per v. s. P. Molį — 50 dol., A. Tirevičius, 
Derby — 3 sv.

Skautiškas ačiū.

PIRMIEJI PRENUMERATORIAI

Knygos „Lietuviškoji Skautija“ pirmie
ji prenumeratoriai, įmokėję po 5 sv., yra: 
Br. Zinkus, A. Tirevičius, J. Levinskas ir 
J. Maslauskas.

Laukiame daugiau.

Skautės-ai, Tėveliai ir Rėmėjai!

Artinasi mūsų metinė stovykla ir 55-ji 
lietuviškos skautybės sukaktis. Skubėki
me, ruoškimės, nes šio mėn. 28 d., šešta
dienį. mūsų lauks Sodybos miškelis, kur 
vėl kursime laužus ir dainuosime.

Kiekviena-s skautė-as turėtų jausti pa
reigą nors vieną savaitę metuose paskirti 
tikram skautavimui. Tik stivykloje tobu
lėja mūsų skautiškoji dvasia, tik čia pa- 
sisemiame jėgų ir pasiryžimo ateinan
tiems metams.

Rugpiūčio 4 d., šeštadienį, 4 vai. p. p. 
kviečiame visus Tėvelius ir Rėmėjus į 
stovyklos iškilmes ir uždarymo laužą. Pa
šokim J. Kantauto idėją, iškeltą „E. Liet.“ 
Skaitytojų Laiškų skyriuje. Važiuokime 
Sodybon du kartu metuose. Rasime jauni
mą. uniformuotus skautus, trispalvę miš
kely ir gal lietuviškesnę Sodybą?!

Kviečiame visas ir visus.
Rajono Vadeivė

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis. 1948 m. liepos 22 d.

* J. Šeržintas, pasiremdamas stovykli
nio gyvenimo faktais įrodinėja, kad V. Iz- 
bidkio siūloma federacija su latviais jokiu 
būdu nebūtų įmanoma.

* Londone suruoštas Dariaus ir Girėno 
žygio pam'nėiimas. Paskaitą skaitė J. Ma
tulionis. Pasirodė V. Mamaičio vadovau
jamas choras ir solistai: Vrubliauskas, Za- 
karevičiūtė, Kalinauskaitė, Dobrovolskis.

* Prasidėjo aštrūs ginčai dėl katalikų 
bendruomenės (parapijų) kūrimo Anglijo
je.

* Atnaujintos lietuvių futbolo komandų 
varžybos dėl taurės „Lituanica“. Taurė 
dovanota klebono kun. K. Matulaičio 
1936 m. Įdomu, kuri komanda taurę lai
mėjo paskutinį kartą ir kam ji dabar pri
klauso?

* Lietuvos operos solistų koncertai Ang
lijoje davė 155 svarus nuostolio, kuriuos 
padengė DBLS.

Važinėju ant minkštų bilietų, bet su pa
prastu grafiku.

(Greitojo autobuso vairuotojo 
Išsireiškimas) 

•*#
Kombainininkas negavo papildomo atly

ginimo už girtuokliavimą darbo metu.
(Iš straipsnio rajono laikrašty)

nuosavus namus ir specialų kambarį vieš
niai iš šiaurės. Pats lovą paklos ir nuklos 
ir vaišes suruoš. Puiki idilija. Tik įdomu, 
kodėl jis visą laiką gyvena ten, kur tie ke
li lietuviai nėra verti jo dėmesio? Ar ap
lankė kada dainaviečių ruošiamus baza- 
rus, ar aukojo labdarybei, laikraščiui, 
knygai? Bet jeigu jis yra atlikęs lietuvio 
patrioto pareigas ir pagalba jam reikalin
ga, tai jis būtų tikrai aplankytas ir, reika
lui esant, sušelptas.

O gal jis tik specialiai Pempės pagei
dauja? Tada užuojautos aš jam nereiškiu. 
Jei gali apmokėti kelionę, pataisyti lovą, 
tai .gali ir pas dainavietes pats apsilanky
ti ir pasižmonėti.

Labdarybė taurus, kilnus, didelis dar
bas, tik labdaros vykdytojai dažnai simu
liantų išnaudojami.

V. Andruškevičius 
■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — rugpiūčio 5 d., 11.15 
vai. Liet. Židinyje. Po pamaldų pa
minklo pašventinimas ant. a. a. Olgos 
Stankevičiūtės kapo liet, kapinėse.

NOTTINGHAME — liepos 29 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

GLOUCESTERYJE — liepos 28 d., 13 vai. 
STROUDE — liepos 29 d., 12 vai., Beeches

Green.
NOTTINGHAME — liepos 29 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje. Paskutinį kartą 
pamaldas laiko svečias kun. dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. Išpažntys prieš 
pamaldas.

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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