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_Ar__ iZ^u^kieno^toks^ skausmas^?  :.
Garsi Lietuvos šalis nuo senų senovės. Garsus ir narsus jos sūnūs, 

lietuviai. Lietuva dainomis apdainuota, rūtomis dabinta, ašarėlėmis ap= 
raudota. Lietuvis garsus daina ir raudomis.

Raudomis motinų, raudomis sesių. Per visų Lietuvos istoriją driekiasi 
skausmo siūlas, krauju raudonas. Lietuvos garbės kelias eina skausmo ke 

liu. Lietuvos istorijoje kaip tik ir pinasi garbė ir skausmas, jie net ne 
perskiriami.

Jau dešimtis metų nuo baisiųjų trėmimų pradžios. Lietuva parklupdyta 
kenčia netekdama savo sūnų diena iš dienos. Dešimtis metų tik raudos te= 
sigirdi, nutilusios dainos, sudužusios kanklės be stygų be balso.,Visoj 
Lietuvoj lyg šeiomenų ūpas. Gal niekada Lietuva nebuvo tokios nelaimės iš= 
tikta, kaip paskutiniu laiku. Gal niekad Lietuvos gyvenime tiek neprisi= 
pildė skausmo kaip dabar.

Rauda motinos sūnų, silpsta sūnūs netekę motinų savų, ištekėjusios ašas 
ros jųu^nesužlugdo, bet priešingai, užgrūdina ir ištvermei nuteikia. Lie= 
tuvio ašara, nors skausminga, yra garbinga, nes ji yra noro gyventi ir 
laisvės ilgesio spindesys. Ji nuplauna senus silpnumus ir kaltes, o per 
tai širdį nuteikia nepasiduoti svetimoms įtakoms, priespaudoms 

_ yA Skausmo surakintos, kaulėtos lietuvio rankos, 
palenkta galva tai gilios nedalios paveikslas. 
Prie šio vaizdo paskutinis dešimtmetis pride= 

' Wda dar Palinkusio su tremtinio našta ir laz.da 
^keliaujančio svetur, į tamsią nežinią iš savos,

t M 'J MTŽemės, liet uvio skausmo vaizdą.
y o kad jų skausmas, būtų ir mūsų kartui Kad i

_ gedėdami įgautame naujų jėgų nelinkti ir 1
į - inelūžti pučiant vėjams svetimiems. Kad anuos

A nelaiminguosius lietuvio garbinga ašara gedė=
\ IX tume, nuplaujančia ir stiprinančia.
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*Sveikiname .Didžiai Gerb. Limburgo lietuvią kapelioną vardo dienoje
ir linkime Dievo palaimos. _. •

■ Zwart'bergo, Waterschei ir Winterslago 
apylenkią seniūnai ir lietuviai.

*Į B a n n e u x. Per Jonines, 24 d.birželio ruošiamas visos Belgijos 
li'etuviąa sąskrydis į netoli Diezo esančią vietovę Banneux. Kviečiame visus 
lietuvius iš visą, kraštą ir užkampią gausiai suvažiuoti parankiomis prie=’ 

monėmis- traukiniais ar autobusais.
Keliaujantieji traukiniu: iš Liežo centrines stoties(Guillemins) reikia= 

ma kryptimi traukinai išeina 900val ir 9,56. išlipti Fraipont stotyje ir 
iš čia teks eiti apie 3 km.ligi Banneux. išeinančiu 11 vai. traukiniu at= 
vyksite kiek pavėlavę.

Galima važiuoti iš Liežo tramvajumi ligi pačio Banneux. Išėjus, iš ėen= 
trinės gelžkelio’stoties (Guillemina) sėsti į kairę pusę važiuojančius 
nr. lvir 4 tramvajus ir važiuoti ligi teatro (jusqu'au tėatre). Ties tea= 
tru išlipę rasite troleibusą nr.Jl. važiuojantį į Trooz (truks pusę vai). 
Trooz išlipsite paskutinėje stotyje, toliau troleibusas neina. Čia leuks .. 
lietuvis žmogus ir nurodys autobusą į Banneux. Autobusai išeina 8,30j 10$ 
11 vai; ir valandą vėliau. Liežo apylenkės lietuviams patartina Trooz pri= 
būti 10 vai. autobusui.

Dienos iškilmės prasidės 11,30 vai. pamaldomis. Po ją trumpas užkandis- 
kas savo turį ir galima.„gauti valgyti..ten^esančiose valgyklose.- Seks Taut= 
žudystės, 700 m.Lietuvos krikšto sukakties minėjimas. 15 vai.iškilmingas 
ligonią ir^sveikąją palaiminimas. Po to netoli esančiam miškelyje -Joninią 
"Paparčio žiedo" programa, lietuviška muzika, lietuviški valgiai(žinoma, 
jei atsivešite) ir malonus pobūvis ir pokalbiai. Atgal grįžtantiems- bus 
nurodomos valandos kada ir per kur galima parvažiuoti.

Tad, gero ūpo, gerą norą, gausiai susirinkime nebodami darbo nuovargio 
į tautinę-religinę šventę į Banneux.!!!

*? Kanadą. Gautas iš Kanados laiškas:"Susidarė darbo sąlygos miš= 
kuose., kur yra didelis darbininką pareika&vimas ir tai truks ilgesnį laite 
ką. Vyrai gali ten tuojaus gauti darbo. Jeigu Bclgįjaje yrajngrinčią kelis 
mėnesius padirbėti miškuose, gali greitai susitvarkyti dokumentus ir at= 
vykti Kanadon. Siąskite smulkias asmens žinias, mes parūpinsime darbo su
tartis". pas.J.Kardelis (3A Fourth avė. Ville Lasalle, Eontreal/Que.Canada). 
Red.prierašąs. Deja, trumpame laiške nepažymėta kokiomis sąlygomis gali= 

ma darbo gauti ir ar kelionės išlaidas padengtą darbą duodančioji organi= 
zacija. Gavę smulkesnią imformaciją tuoj paskelbsime.

* L i e ž e . Liežo apylenkės lietuviai perdaug išsimėtę, kad būtą ga= 
Įima tinkamai ir oragnizuotai ką nors nuveikti. Sklandesniam veikimui įga= 
linti š.m. birželio mėn. 10 d. apylenkė susiskirstė į 5 seniūnijas: Lie= 
žo miestas, Kinkimpois, Kerštai ir Charatte,-seniūnas p.Šidlauskienė. 
Antroji-Fontegnėe, Ans, Fanny ir Glain, vadovauja p.Šinkūnas,J,ir Mulevi= 
čius. Trečioji-Tilleur, Terril ir aplinka, seniūnai Žiulpa ir Visockis. 
Ketvirtoji- Seraing ir apylenkė, seniūnas p.Draugelis ir Kriaunaitis.
Penktoji-^Prayon, Trooz ir Fraipont, vadovauja p.Varanavičius.

Tam pačiame susirinkime "Concoedią" kayinėje sudarytas Liežo apylenkės 
savišalpos komitetas: pirm.P.Sekmokas, nariai-pp.Pauliukonienė,Tamulienė,
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ir Grėbliauskienė. Komiteto tikslas- ko daugiausiai suaktyvinti ir išplės= 
ti savitarpinės pdgelbos veiklą, Tam tikslui aukos bus renkamos kas du mėn.

Pirmo auką rinkimo metu surinkta 3175 ir. Visiems tautiečiams prisidė= 
jusiems aukomis nuoširdus ačią. Iš tossumos 600 ,fr. vienkartinė pašalpa 
suteikta Ed.Cinzai, dalis paskirta Vokietijoje esantiems ligoniams ir sil= 
pniems seneliams, vaikams našlaičiams. Kita gi dalis laikoma atsargoje stai= 
gios nelaimės ištiktiems tautiečiams sušelpti.

Sis savišalpos fondas įsteigtas visai Belgijai. Tuo tikslu musą spaudo= 
je buvo net pora atsišaukimą paskelbta, gaila tačiau, kad kitą apylenkią 
valdybos mažai į tai dėmesio kreipia.

Susirinkimui vadovavo kultūrinią reikalą vedėjas pr.Sekmokas. Susirinki= 
mo metu buvo iškelta kelios įdomios mintys. P.Sekmoko nuomone, kodėl gi 
negalėtą, pav. Kanados lietuviai sudaryti Belgijos lietuviams gelbėti fon= 
dą. Jeigu kiekvienas dirbantysis Kanados lietuvis tam tikslui dėtą bent po 
dolerį, susidarytą suma, kurios dėka, Belgijos lietuviai paskolos būdu ga= 
lėtą nuvažiuoti į Kanadą, ten uždirbę:'gražintą pinigus į paskolinusią kasą. 
Vėliau būtą galima tokia’Šurna pasinaudojant ir kitiems Kanadoje pagelbėti. 
Tokie latviai ir estai savo organizaciją dėka jau senokai persikėlė į ją 
norimas šalis.

J.Miąkūnas priminė;, kąd daugiau susirūpintume išlaikyti "Gimtąją Šalį',' 
daugiau dėmesio kreiptumevpalaikyti ir ugdyti Belgijos hetuvią tarpe orga= 
nizuotą veiklą ir lietuviškumą ir ne tiek per rankas ir pro pirštus bet pro 
akis žiūrėti . pagelbstint kitiems aukomis.

Paliečiant seniūną pareigas tautiečią tarpe, jiems teks platinti lie= 
tuvišką spaudą, išrinkti prenumeratą pinigus, rinkti nario mokestį, savi= 
šalpos aukas, pagelbėti visuos kituose kultūriniuose reikaluose.

♦Pamaldos lietuviams. Birželio 24 d. 11,30 vai. visiems lietu= 
viams Banneux. Liepos 1 d. Waterschei-klinikose, 11 vai. Liepos 8 d. Tilleur 
Lieže, 12 vai.
v*Užjūrin . išvyko. Liežo apylenkėje-Kanadon J.Vaina. Limburge- 

iš Zwartbergo išvyko Kanadon ilgalaikis lietusią bendruomenės pirminin= 
kas R.Trampas. Iš Eisdeno- Ig.Vilimas, Ambrozas, Jonušas, visi Kahadon.

* Kan.M.Krupavičiui, VLIKo pirmininkui, atsiuntusiam Belgijos lietuviams 
knygą ir maldaknygią nuoširdžiai dėkojame.

*Įldomybės . Nekasdienišką reiškinią ne vien Amerikoje tėra, bet 
ir pas mus, Belgijos lietuvią tarpe. Antai. Liežo lietuvis Pr.Limentas,po= 
rą metą dirbęs pasistatė laivą, ir nemaža -5 m. ilgio. Motoras penkią jė= 
gą tik 20 litrą degalą ligi Antverpeno paima. Puikioje kabinoje galima ma= 
loniai keliauti. ♦♦♦Nežiūrint senyvo amželio ir sunkaus kasyklose darbo, 
V.Bulkaitis nenuilstamai studijuoja, lankosi belgą bibliotekose, susipa= 
žįsta su ją mokyklą sistema, knisasi archyvinėse senienose. Taip šis jau= 
nos’dvasios lietuvis ruošiasi grįžti į Lietuvą. ***Žmogus be koją Ed.Cin= 
zas turi gyventi ketvirtame aukšte, palėpėje, kur per plyšius šypsosi dan= 
gjis, o žiemos metu kambariuką tik motina saulutė pro mažutį langą pašildo. 
Nežiūrint to, kad reikia ant dirbtinią koją stačiais laipteliais lipti, šis 
vyras lanko radijo mekaniką kursus mieste ir, atrodo, gyvenimu patenkintas. 
♦♦♦Lietuviai paukštelią mėgėjai,-ne vienas augina kanarką, neviena vieną 
kitą vištą. Zwartbergietis Žvirgždinas pakraikėje užsivedęs visokią rūšią 
platą karvelią ūkį. Ir sekasi-^ne vienose karvelią rungtynėse jo karveliai 
nugalėjo vietos "flamus", parnešdami vieną kitą premiją storoką.
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-jx aug esame girdėję apie paslaptingus spiritizmo reiškinius,
‘ A apie staliukų kilnojimąsi, apie slankiujančią lėkštutę, apie

2 ateinančią ir kalbančią ar rašančią dvasią ir t.t. Daug yra pri 
rašyta knygų apie spiritizmą ir juo užsiimančius žmones, daug 
kas jį tyrinėja, tačiau kas ten iš tikrųjų vyksta ir darosi 

ligi šiol niekas pilnai nepasakė ii’ neištyrė.
Dr.Lapponi, Pijaus X asmeninis gydytojas sako, kad spiritizmai nenugin= 

čyjamai įrodo antgamtiškumą, dvasinio pasaulio buvimą, kad yra kas tai 
daugiau negu vie tik materija. Tokį antgamtiškumo buvimą pereitais šimt= 
mečiai bandė paneigti racijonalistai ir materijalistai,-atmetę antgamtiš= 
ko pasaulio buvimą jie viską stengėsi protu ir gamtos dėsniais įrodyti. 
Ir štai koks tokią išdidžiųjų pažeminimas: -Kurie atkakliausiai bandė pa= 
neigti dvasių pasaulį, patys piimieji pasinešė į spiritizmą, tie pirmieji 
pripažino spiritistiilius reiškinius.

Ir paneigiant spiritizmą jis yra ir lieka problema, kurios šiandien 
niekas pilnai neišaiškina. Kas ten veikia, kokios ir kieno galios ir jė= 
gos spiritizme pasireiškia? Mokslas čia kol kas nieko tikro nepasako. Ne= 
daug mokslas ligi šiol užsiėmė dvasios pasaulio tyrinėjimas, jis dar ne= 

daug žmogaus prigimtį ištyręs. Mokslas ' ligi šiol labiausiai gilinosi į 
materialinę pasaulio santvarką, visai neatkreipdamas dėmesio į jo dvasi= 
nius dėsnius.

Yra keletas spiritizmo aiškinimo atspalvių., kurių, svarbiausi bene du: 
1. spiritism, us reiškinius aiškinti dvasiu įsiterpimo dėka ir 2.aiškinti, 
kad šie reiškiniai kyla iš dar nepažintų, žmogaus sielos galių, ypatingai 
iš spiritizmo sausuose dalyvaujančių medijumų.

Prileidžiant, kai medijumei gali prisišaukti mirusiųjų dvasias, anot 
mokslininko Žalai, šis prileidimas yra neapsakomai negarbingas ir prieš= 
taraujantis protui.. išeitų, kad mirusiųjų sielos priklausytų nuo mediju= 
mo valios ir jo norų. Tuomet tos sielos bi'itų lyg automatai, kurs ir blo= 
ginusiam žmogui medijumui užmokėjusiam pinigą turėtų papasakoti ir išpil= 
dyti ką tik jis užsimano.

Taigi, negi mirusieji nieko kito neturėtų kaip slankioti staliukus, 
lėkštutes, groti armonikomis, rašinėti pranašystes ir t^t. Gi velnias ir 
negali tiek išdarinėti ir kenkti žmonėms kiek jam patinka, bet kiek leista 
iš aukščiau, iš Dievo. Pagal Gutbelert, Dievas leidžia velniui supančio= 
ti išdidžių žmonių protus spiritizmu už jų Dievo niekinimą ir neigimą.

Kiti mokslininkai spiritizmo reiškinius aiškina tuomi, kad jie kyla 'iš 
žmogaus pasąmonės, dar paslaptingesnės žmogaus dvasios srities kaip są= 
menė. Esant dvasios mieguistumo stovyje tos pasąmonės galios išoriniai pa= 
sireiškia. Jos šiek tiek siekia ateities dalykus, tačiau be tikslumo. Pav. 
pereito karo, metu vokiečių spiritistai klausė ar vokiečiai išsikels Anglie 
joje, atsakyta, kad taip, net ir datos nurodytos... Tokį reiškinį aiškina 
tuomi, kad pačios vokiečių galybės metu, daugelis manė ir pramatė, kad vo= 
kiečių pajėgos mesis anapus Lamanšo, o toks manymas liko ir slypėjo pasąmo= 
nėję, iš kurios atėjus.tam tikram stoviui, .mieguistumo padėtyje per mediju= 
mą išoriniai pasireiškė raštu ar lėkštelės stumdymu. Nieko nauja ten ne= 
sužinoma, tik tiek kas ligi tol jau žinota.,

Štai toks atsitikimas. leksikoje, operuojant vieną į spiritizmą palip=nn 
kusį vaikiną, ■ tuoj po apmarinamo užmigus, pradėjo koliotis labai ne= 
gražiais žodžiais, nors šiap tasai vaikinas gana padorus buvo, Po to jis
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pradėjo pasakoti, kažką deklamuoti. Operacijos salėje esantis jėzuitas 
jo žodžius užrašė knygutėn,-pasirodė esant eilėraščio ir jo pačio sukri
to, nors šiap vaikinas poezija nėbeužsiiminėdavo. Kiek tai laiko po opera= 
cijos praėjus, vieno spiritizmo seanso metu, kuriame dalyvavo operuotasis 
vaikinas,"atėjusi dvasia" pradėjo smarkiai koliotis, kiek palaukus para=? 
sė eilėraštį ir užklausta pasisakė esanti škotų poeto Robert Brim dvasia. 
Ten pat-esantis minėtas jėzuitas išsitraukė save užrašų knygutę, patikri
no eilėraštį ir,pasirodo, lygiai tas pat eilėraštis, kurį užsirašė operaci= 
jos metu. Taigi, pasirodo, kad dalyvaujantieji spiritizmo seanse asmenys 
labai stipriai daro įtakos į "dvasių" atsakymus ar lėkštučių judesius.

Kai kurie rimti mokslo žmonės pranašauja, kad spiritizmas bus šio ir 
sekančio šimtmečio didžiausia bažnyčios kovotina problema,-panašiai, kaip 
praėjusiais amžiais bažnyčią puolė racijonalizmas ir puola materializmas, 
taip puls spiritizmo pavojus ir stengsis suklaidinti tikinčiuosius. Ne = 
pakanka į tai ranka numoti ir pasakyti, kad tai "apgaudinėjimas" ar "vel= 
nio darbas'.' Reikia su tuo kovoti. Spiritizmas tai mūsų laikų nelaimė, ku= • 
nepaprastu greičiu plečiasi ir dvasiškai ir kūniškai griauna tūkstančius, 
juo užsiimančius. Spiritizmas tvirtina suvedąs mus su mūsų mirusiais, o 
ištikrųjų suveda su tamsybių dvasiomis. Pijaus X manymu iš spiritistų pu= 
sės bus toks antpuolis, kokio ligi šiol bažnyčia, dar niekuomet neturėjo. 
Statistikai apskaičiuoja, kad jau šiuo metu pasaulyje spiritizmu užsii= 
mančiųjų skaičius siekia 60 milijonų žmonių. Pavojus plinta visose šaly= 
se, žmogaus geradariu apsimesdamas velnias nesnaudžia. (Bus daugiau).

Paruo š ė J.Pal.
# * *

VARGŠŲ MERGELE.
Pavažiavus~keliolika varsnų už Liežo miesto Vesdros upelio slėniu, pasu= 

kus per žydinčias pievas plentu į pietryčius, sutiksi ne vieną pėsčią ke= 
liauninką, vienplaukį, susikaupusiu veidu ir pirštuose belaikantį rožan
čių. . .Tai keliaują į Banio, į Marijos šventovę, pas Vargšų Mergelę.

Gražiose^apylenkėse lindįs ipažutis kaimelis žinomas visam pasauly. Trau= 
kia^minios žmonių,,eina sveiki ir paliegę, neša žmonės savo reikalus ir 
prašymus pas Vargšų Mergelę.

Kas Ji tokia?
1933 m. sausio 15 d. šaltą žiemos vakarą, vienuolikametė socialistinių 

įsitikinimų tėvų mergaitė, Marytė Bekaitė žvalgosi pro langą, laukia savo 
broliuko grįžtant iš arti esančio miško. Kas tai?...Staiga ji pastebi, - 
iš aukščiausios eglės viršūnės leidžiasi žemyn šviesi moteris, jauna, bal= 
tutė, mėlynu kaspinu susijuosusį. Sustoja netoli lango darželyje. Rankos 
sudėtos lyg melstųsi, maloniai graži, į Nekalčiausią Mergelę panaši. šyp= 
sosi ir moja pirštu^Marytei. Ši jau pro duris besprunkanti, kai motina 
Bekienė dukteriai užtrenkia duris ir užsuka raktu:"Kokius krėsi čia dabar 
juokus?".. Marytė prišoka prie lango.. ..gražiosios ponios jau nebuvo.

Ar jas galvojate, kad ryt Marytė lėks į bažnyčią, melsis? Ne, ne. Tik 
už trijų dienų ją žmonės pamatė bažnyčioje. Tos pat dienos vakare vėlai 
pavargęs tėvas grįžta namo. Ogi taip baugi jo dukra klūpo prietamsoje ddr= 
želyje, ten kur ji tvirtino mačius Mergelę, ir tyliai meldžias. Ką tai ma= 
to?.. Tėvas pasibaladoja klumpėmis, atsikrankštęs sukosi- mergaitė nė krust.

į
S
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Trinktelia-durimis, paspiria puodus- mergaitė negirdi. Pagaliau netekęs ' ■ 
kantrybės/ apžergęs dviratį pas kapelionų. Nėr namuose. ’ Įsmunka į kaimy= - 
no duris ir grįžta triese. Mergaitė atsistojus ką tai^seka keliu.

Marjitę Skaisčioji Mergelė priveda prie netoli esančio šaltinėlio ir 
ištaria: "Man bus šis šaltinis skirtas". Buvęs mažutėlis šaltiniukas, po 
Marijos apsireiškimų, virto pusėtina srove. Sausmečiu iš jo daugybės žmo= 
nių sėmėsi vandens. t .

Sekantį kartę. AvrytŠ laukia gražiosios viešnios maldoje. Štai ji. Mary® 
te išdrįsusi klausia:"Kas. jūs esate, malonioji ponia?" Ir atsako:"Esu Varg
šų Mergelė'.' Jinai nuveda Marytę prie to pačio šaltinio ir pasako, • kad- tas 
vanduo bus visoms tautoms...ligoniams...

Palaiminti vargšai'“neš jie”Dievų“niatys, ;palaimintos tautos, kai .joms 
pagelba ateina iš aukščiau. Dar niekad Marija tokiu vardu nebuvo ant žemės 
apsireiškusi. Palaiminti ligoniai, turį į kų su pasitikėjimu šauktis.

Pamaldūs žmonės apsireiškimo vietovėje mažutę koplytėlę pastatė. Ir dau= 
gybėr ten melstis ateina. Marytė, netikinčių tėvų ir pati mažai tikinti 
daugeliui senų užkietėjusių širdžių dvasinio /atsivertimo pavyzdžiu tampa.. 
Daug ligonių ir vargšų šaukiasi pagelbos Tos, kuri apie juos galvojo.. • 
Jinai ateina, kūno ir sielos negales ir skausmus palengvinti. Ji prašo, kad 
žmonės daug melstųsi visuos varguose. Ji ateina maldų takeliu į sielų, juk 
maldos tai rojaus gėliukės.

Pagaliau, kovo 2 d. dangus aplanko žemę. Gražioji viešnia pasisako:"Aš 
esu Išganytojo Motina, Dievo Motina. Daug melskitės". Marytė.staiga pašo= 
ka, lyg kylantį go.iktų nori sučiupti sulaikyti, sukrinta ant žemės...dan= 
giškoji viešnia grįžo į ten iš kur ant -žemės atsilankė.

Vįrtįnėmią . traukia žmones į, Banio r Ligoniai ten meldžia sveikatos, nusi= 
dėję atsivertimo, vargšai motinų ten randa, tuščiadūšiai pamato savo pai= 
kybęir iš ten sugrįžta pakeisti, kietos širdys vėl išmoksta melstis, sil= 
pnieji stiprėja. • .

Kasdien, 69 pasaulio šalyse kone milijonas tikinčiųjų meldžiasi į Varg
šų Mergelę'. Jos koplytėlė je. jau 18 metų vakarais kalbamas ištisas rožan= 
čius už visas tautas.*'

Vargšų Mergele, išgirsk ir mūsų meldimų, palengvink vergiją, pagelbėk 
žmonijai, išgelbėk nuo priešo baisaus.

. Iš informacijos apie Banneux paruošė K.J.D..

..."Dar niekuomet to nėra buvę, kad• lietuvis, kalavijų rankoje turėdamas, 
ir galėdamas garbingai mirti, pasiduotų priešui kovos lauke! - atsakė., 
narsusis Margiris, Dainavos krašto valdovas.

(V.Krėvė).
* * * ■

* v
. . .nėra didesnio skausmo- uz meilėje kilusį' ,- 

nėra didesnės meilės,- už skausmuose subrendusių.. . . ; :
■ (Putinas). ..

* Tautinė didybė glūdi mūsų tradicijose, papročiuose, ^išskirtiniame . 
elgsenos būde, mūsų doriniame pranašume. Visa tai neleidžia mums išskysti 
karo sukurtame tautų ir papročių mišinyje. _st y^a.

***•»•»***+****
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v( .Skautiškieji prisiminimai) * v <• /• .,
Joninių..išvakares. Apsiniaukę, vakaruose žaibais švaistosi audra'. Mišku 

keliauja vienišas skautas. Jo vadovai žemėlapis ir kompasas. Prieš jį-10 
km. žygis- skauto vyčio įžodžio uždavinys.

Dahgus kaskart vis labiau gfūmoja, skautas pagreitina žingsnius, kelio 
dar tik pusė. Vidunaktis,-"tuo jau pražydės papartis"- pagalvojo skautas. 
"Butų gera rasti jo žiedą, jei tai nebūtų pasaka".

Mažoje miško aikštelėje stovi didingas ąžuolas. Tai sutartoji įžodžio 
vieta. Audra jau praėjusi. Visi, tik vieno kandidato Jono trūksta. Praeina 
pusvalandis - jo nėra. Vadovas susirūpinęs, vis žvelgia į laikrodį, sūsi= 
mąsto. "Jonas toks punktualus; kodėl jo nėra dabar!". "Turbūt paparčio 
žiedo ieško"-šypteli senas skautas vytis.

^'Brangindamas savo garbę..." -suskamba miške nakties glūdumoje. "Garbę.1.' 
-sušlama ąžuolo lapai.

Keliasdešimt metrų^nuo ąžuolo iš miško išlenda skautas. Sustoja.
"...ir būti^payyzdžiu jauniesiems" - išgirsta paskutiniuosius skauto 

vyčio įžodžio žodžius. "Pavėlavau I. .- sušnabžda jo lūpos. Liūdesio še= 
sėlis apgaubia jo veidą.

"Jonas?" - vienu kartu išsprūsta iš visų lūpų. Vadovo ranka ranka palei= 
džia pirmą naujųjų skautų vyčių pradėtą rišti kaklaraištį...

Vadovas paduoda Jonui ranką. Tasai prieina. Jo uniforma sutepta ir su= 
drąskyta, veidas, rankos ir keliai kruvini;- "Skyniau paparčio žiedą" - ta= 
ria jis lūdnai šypsodamasis.

"Man pagalvojus apie paparčio žiedą, staiga ppakinaktis žaibas tvikste= 
Įėjo, sudejevo miškas, sudrebėjo žemė. Vakaruose pasirodė šviesa. Iš mano 
lupo išsprūdo: "Papartis žydi". Pasileidau kiek mano jėgos leido link to 
"žiedo". Šakos daužė man veidą, krūmai kruvinai sudraskė man rankas ir 
kelius, bet mano galvoje buvo tik viena mintis: "Papartis žydi". Po kokių 
dešimt minučių aš jį pasiekiau. Vienas namas skendo liepsnose. Niekur nesi= 
matė gyvo žmogaus, o viduje silpnai”’ dejavo. Vienu šuoliu šokau į degan= 
tį namą. Štai- senukė visomis jėgomis stengiasi iškelti iš lovos sergah= 
tį senuką. Aš prišokau, paliepiau senutei bėgti laukan, o aš su gyvybės 
našta sprukau iš paskos? Ties slenksčiu tiks susiūbavo sienos, triokšt bal= 
kiai ir man akyse pasidarė tamsu,..

Atsipeikėjau po medžiu. Ties manim klūpojo vyras. Pramerkęs akis paklau= 
siau :"Lebt der Alte?" - "Ja, mein Held, mein Vater lebt!" - tasai sujau= 
dintu fehlsu atsakė. Aplink degėsius triūsė ugniagesiai, audra jau praėjus 
kai kur rodėsi žvaigždutės. Antra valanda. Vikriai, nors ir sunkai atsikė 
liau, apsitvarkęs uniformą, atsisveikinęs dingau iš apstulbusiųjų akių miš 
ko tankmėje. Skubėjau čion, bet...pavėlavau" - baigia pailsęs Jonas. Vado 

veide draugiška šypsena.
"Nepavėlavai, mielas Broli!" - taria vadovas.

11 
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