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BŪKIME IR MES DALYVIAIS, KAI PER SEKMINES
LIETUVIŲ SODYBOJE SUSITIKS VISOS IŠEIVIŲ KARTOS

Naujas ministeris
MURAVJOVO KORIKO ĮPĖDINIO, KAUFMANO, PAVYZDŽIU SEKDAMAS,
DABARTINIS LIETUVOS OKUPANTAS
RENGIA LIETUVIAMS NAUJĄ „GRAŽDANKĄ“
■
i

Iš patikimų šaltinių gautomis žiniomis, buvo išimtos iš teismų jurisdikcijos, gi
Pažymėtinas tas faktas, kad-Maskva, jau
Maskvos Poligrafijos Mokslo bei Tyrimų administracinio baudimo ribos Lietuvos te kurį laiką, matyti, berengdama lietuviškoInstitutas 1958 m. birželio mėn. parengęs ritorijoje buvo išplėstos ligi trėmimo į Si sios „graždankos“ projektą, darė tai labai
naujo „lietuviško“ raidyno projektą. Tas birą imtinai.
slaptai, nei spaudos pagalba nei kitomis
Šiandienis okupantas, atrodo, nesirengia propagandos priemonėmis neruošdama ligi
„litovskij alfavit“ turįs ligi 1965 m. būti
įvestas Lietuvos S.S.R-je ir pakeisti ligi įvesti savo „graždanką“ Lietuvoje vien po šiol dirvos tokiai „reformai“ Lietuvoje
šiol vartojamąjį lietuviškąjį lotynų raidė licinėmis priemonėmis. Jis pasirinko gud įvykdyti. Žinia apie rengiamą pasikėsini
resnį (jo manymu) kelią — padaryti tai mą į vieną iš lietuviškosios kultūros elet
mis alfabetą.
Naujojo raidyno pavyzdys 1959 m. va „mokslo“ padiktuotais sumetimais ir pačių mentų mus pasiekė bene tik dėl netyčia, o
sario 20 d. esąs atsiųstas į Vilnių Lietuvos lietuvių rankomis. Ir tai ne vien parsida gal. ir kurio įpaslaptinto lietuvio patrioto
vėlių, Maskvos statydintų Lietuvos admi- tyčia įvykdytos nediskrecijos.
Mokslų Akademijos žinion.
Bene bus tokios elgsenos priežastis toji,
Projektas paremtas ir „moksline bei me. nistratorių bei uoliųjų policininkėlių randicinine“ Maskvos Poligrafijos Instituto komis, o Lietuvos mokslininkų, Lietuvos kad norima tiek lietuvių tautą, tiek viešą
argumentacija. Būtent (pažodinė citata): Mokslų Akademijos vardu. Kuriuo gi, jei ją pasaulio opiniją (kiek ji tuo besidomė
„Mokslininkų tyrimai įrodė, kad dabar ne tuo tikslu „lietuviškos graždankos“ pro tų ar ne) užklupti įvykusiu faktu, „refor
vartojamas (Lietuvoje —G.P.) lotyniškas jektas esąs pasiųstas Lietuvos Mokslų Aka mą“ paskelbus pačių lietuvių lūpomis,
„mokslinei ekspertyzai“ rekomenduojant,
raidynas nėra tinkamas. Jis neigiamai vei dėmijos žinion?
Ir aklam aišku, kad naujos „graždan Lietuvos Mokslų Akademijai (ją priver
kia nervų sistemą ir regėjimą. Ryšium su
tuo, besirūpindami pašalinti nervinio išsi kos“ įvedimas Lietuvoje būtų viena iš daų tus) „vienbalsiai nutarus“.
Rengdamas savo „mokslinį“ žygį, Lietu
sėmimo bei skaitytojų regėjimo silpninimo gelio, bet nepaskutinioji savo reikšmingu
priežastį, tarybiniai 'ekspertai - gydytojai mu, priemonių, siekiant nutautinti lietu vos okupantas puikiai supranta savo są
rekomenduoja pakeisti dabar vartojamą vius, vis labiau niveliuoti Sovietinės impe mokslo moralinę vertę ir nori išvengti nors
Lietuvos TSR-oje alfabetą naujuoju alfa rijos tautinius skirtumus, o taipgi regimai gal ir trumpalaikio pasaulinės viešosios
atskirti lietuvius nuo vakarietiškos kultū opinijos pasmerkimo. Todėl, tur būt, kaip
betu“.
Šiuo metu Kauno grafikos įmonėje „Dai ros, akivaizdžiai rodyti lietuviškosios kul paprastai jo praktikuojama, jis siekia, kad
lė“ esą vykdomi darbai, susieti su nauju tūros priklausymą rusiška j ai kultūrai. Jei kariamasis pats užsimautų kilpą ant kaklo
raidynu. Darbams vadovaująs dailininkas gu iš pirmos pažiūros toji priemonė ir ga ir prieš nuspirdamas pakopėlę gražiai pa
lėtų atrodyti labiau formali, negu esminė, dėkotų jį pakarti pasmerkusiems.
grafikas Vytautas Bačėnas.
Čia pateiktoj ir kiek aptartoj, labai liūd
Kiek ši žinia galėtų iš pradžių atrodyti tai ilgainiui ji neabejotinai turėtų pasiro
fantastiška ir vargiai įtikima, jos patikimu dyti veiksminga. Jeigu dabartiniam Lietu noj, jei jau ne tragiškoj, žinioj yra betgi
mą remia prieš keletą metų įvykęs faktas. vos okupantui pavyktų be didesnių sukreti ir nepaprastai humoristinis momentas. .Tai
Būtent, 1954 m. gruodžio mėn. 1 d. Taline, mų įvykdyti tai, kas nebuvo pavykę cari- aukščiau pacituotoji Sovietų Sąjungos
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Mokslų Akadep niams okupantams — jo laimėjimas būt’ „mokslininkų“, „gydytojų - ekspertų“ ar
mijų vadinamoj „mokslinėj“ sesijoj rusų žymus ir lietuvių tautos ateičiai galėtų pa gumentacija. Juk ligi kokio laipsnio reikia
delegatas, Sov. Sąjungos Istorijos Instituto sirodyti lemiamas. Tai ne greito, bet ilga „nusimokslinti“, o tiksliau gal „nusizmoginti“, kad galima būtų rimtai nusiteikus
direktoriaus pavaduotojas L. Gaponienko bangio veikimo priemonė.
Mes nežinom, ir būtų neišmintinga pra sudaryti panašią „mokslinę“ ekspertyzą.
buvo pareiškęs, kad: Pabaltijo'tautų isto
rija ir kultūra savo gyvybines sultis šėmu našauti ,o juo labiau siūlyti, kaip lietuvių Nors ir pro ašaras, neįmanoma nesijuokti.
Ir dar kyla toks lįnksmas klausimas: ar,
sios iš Rytų — iš senovės Rusijos. Būtina tauta galėtų reaguoti, jeigu okupantas saleiskim, ,įvedus
Lietuvoje
naująją
K^hetuviu’ kalbos n7šLin”ti*'^7aš”vaka’riė“ vo sumanymą vykdytų. Viena tegalima įsi- --------------------------------„„ „,gražo.__
H&kas įtakas ir Lietuvai gražinti tmūsu tikinus tvirtinti, būtent, kad bet kurio prie danką“, mums čia neprašomai siuntinėjašinimosi tokiam patvarkymui sąlygos šian- mas „Tėvynės Balsas“ irgi bus spausdinapabr. —G.P.) rusiškąjį raidyną.
dien Lietuvoje būtų daugeriopai sunkės- mas tąja „graždanka“?
Savo tvirtinimui sustiprinti Gaponienko
G. 'Pužas
toliau sako (citata): „Žinoma, kad ameri- nės, negu buvusios anos prieš 94 metus.
koninis imperializmas turi grobuoniškų ke
tinimų Pabaltijo kraštų atžvilgiu. Jis pla
čiai vartoja grubaus istorijos klastojimo
ginklą, dokumentų „frizavimą“ tikslu įro
dyti tariamąjį , Pabaltijo priklausymą Va
karams“.
(Originalus rusiškas tekstas): „IzviestTarybinės spaudos ištraukos, kurios Palangoj mūrą statosi, su savo „Pobieda“
no, čto amierikanskij imperializm imiejet aiškios ir be aiškinimų.
į pamokas važinėja.
chiščničieskije namierienija po otnošeniju
— Tamsta, kai kurios žinios pasenusios,
Oi nelaimė, ką aš matau —
k stranam Pribaltiki. On široko ispolzujet
— pasakė man paslankusis direktorius. —
Širdį ver kaip yla:
oružije gruboj falsifikacii istorii, načinaja
„Pobiedą“ jau pardavė, o namą baigia sta
Numylėtoj mano vietoj
ot „obrabotki“ dokumientov v duchie potyti
Gyvena barzdyla.
kaza „prinadliežnosti Pribaltiki k Zapa— Jau taip pasidarė įdomu, kad papraA. Vienažindys
du“.
šiau mitriojo Sabaliausko popierius. Dyvai,
didžiausi dyvai. Nespėjo nė mėnesį padir
bėti Stoniškių tarybiniam ūkyj, o direkto
ŠIAUDINIAI ŽMONĖS AUKSINĖJ
Štai, 94 metų būvyje istorijos ratas ap
rius Steikūnas rekomenduoja Sabaliauską
MOKYKLOJ
sisuko ir, kiek klausimo apie lietuviškąją
Apkeliavau Skuodą, Kretingą. Kaip sekė mokslams į Šilutę. Apžiūrinėju septynių
raštiją, grįžo į išeities tašką.
si šlepečiuoti po du Žemaitijos rajonus, klasių baigimo pažymėjimą. Pasirodo, 1953
Perėmęs iš Muravjovo Koriko Vilniaus jums bus ne per dideliai įdomu. Idant bū- metais Sabaliauskui Pagėgiuose išduotas
general-gubernatoriaus postą, Rusijos caro jų trumpiau, pasakysiu: Anicetas Mackevi 1954 metais išspausdintas pažymėjimas. Na
generolas K.P. Kaufman, vykdydamas vy- čius Skuode į ožio ragą suvarė „Pergalės“ ir miklumas to Sabaliausko.
— Gali būt, — sutinka direktorius. —
rlausybės politiką, vadovaudamasis Rusi- kolūkį, paskiau buvo tinginiu - zootechniPatikrinsim.
jos vidaus min. Valujevo 1865.IX.13/25 ku „Kretingos“ kolūky, paskiau...
aplinkraščiu, įvedė Lietuvoje lietuviškosios
Pėsčias ir važiuotas pasiekiau savo kelio
Aš jau kyšt direktoriui ranką, bet Sudispaudos lotynų raidėmis uždraudimą, (šis nės tikslą — Šilutę. Mat, čia yra labai gar- kas paprašė dar jį išklausyti.
uždraudimas galiojo visoj Rusijos imperi- sį mokykla. Anot jos direktoriaus Sudiko,
— Sabaliauskai — tai tik mūsų žiedeliai.
j<jj). Rusiškajam raidynui, „graždankai“ tik dvi tokios esančios.
Mes turime ir prisirpusią uogą — Kače
pritaikyti lietuvių kalbai sudaroma speciąrauską.
— Labai džiugu, — apsidžiaugiau.
li komisija. („Graždanka“ — tai rusiška
— Kam gi priėmėt?
— Ne tik tuo mes didžiuojamės. Stipen
sis ir dabar tebevartojamas raidynas, k
dija irgi didelė — po 1.300 rublių kas mė— Ne mes, — direktoriaus veido išraiš
riuo 1708 m. caro Petro I-jo įsakymu buvo nesį mokam.
ka pati už save kalba: kam man su valdžia
.pakeistas senovinis - bažnytinis alfabetas Dar labiau apsidžiaugiau ir pasakiau, pyktis. — Užeik, tamsta, į redakciją. Ten
— „kirilica“).
kad aš į tą vidurinę žemės ūkio mokyklą viską apie Kačerauską išgirsi.
Dabartinis Lietuvos okupantas į 1959-65 tarybinių ūkių direktoriams ir ūkvedžiams
Redakcijoj dideliai malonūs vyrukai. Ma
m. „septynmečio planą“, atrodo, bus įtrau paruošti atpūkčiau Mackevičiaus pėdomis. ne pasodino, paklausė ar nepavargęs ir
kęs sumanymą pakartoti garbingojo savo Direktorius man kuo mandagiausiai pa mandagiai paprašė palaukti. Tuoj pat atne
pirmatako žygį.
sakė:
šė šūstį raštų ir savo laikraštį.
Koks panašumas! Maža — koks tolygu
— Taip, Mackevičius mokosi. Prašau jo
— Skaityk, gerbiamasis, ’ Tamošėli, ir
mas.
popierius.
mums padėk.
Tačiau yra ir didžiulis skirtumas.
Perveizėjau. Nei Skuodas, nei Kretinga
— Čia ne viskas> — pasakė man simpa
Anas lietuviškos spaudos lotynų raidė jo mokytis nepasiuntė. Tą padarė Šilutės
mis uždraudimas buvo administracinis pa tarybinis ūkis, kur jis laikinai džiovino ša tiškas vyrukas. — Pažiūrėk aktą mokykloj.
— Ten daugiau prirašyta.
tvarkymas, vien policinėmis priemonėmis šo sušlapusį kailį.
įvestas ir palaikomas. Lietuvių tauta atsa
— Jeigu valstybė moka tokią didelę sti
Ir vėl aš tapu tapu į mokyklą. Direkto
kė į jį visuotiniu brukamos „graždankos“ pendiją, tai ir šiuos, darbe pasižymėjusius rius paduoda aktą. Ten parašyta, kad „dėl
boikotu. Boikotas išsivystė į aktyvaus po žmones reikia mokyti. Tur būt, partijos ir blogo valdytojo vadovavimo mūsų mokoma
būdžio priešinimąsi — slaptą gabenimą rajonų vykdomieji komitetai parenka jums sis
■ ūkis ne tik aplinkiniams
..........
•
tarybiniams
Lietuvon užsienyje spausdinamų lietuviš kandidatus, patvirtina juos?
ūkiams, bet ir atsiliekantiems kolūkiams
kų raštų lotynų raidėmis. Judėjimas išplito
— Dėduli, bene iš kosminės raketos bū nėra geras pavydys, bet, priešingai, yra pa
į didžiulę romantiškai - heroišką knygne si nukritęs. Tarybiniai ūkiai, ką nori tą at vyzdys kaip nereikia dirbti. Išvada — Ka
šių ir tautos sąmonės žadintojų epopėją. siunčia, o rajonai dėl viso ko parašo, jog ne čerauskas turi palikti valdytojo kėdę.
Anuo metu kovota su okupacine carinės prieštarauja.
Atvažiuoja revizoriai iš
ministerijos
Rusijos administracija Lietuvoje, kuri,
Direktorius sunkiai atsiduso, pasitaisė (trys iš Vilniaus, vienas iš Šiaulių). Pen
kiek buvusi kieta ir net žiauri, palyginti pensne.
kias dienas rausiasi ūkyje, suranda, tarp
su dabartinio Lietuvos okupanto režimu
— Ne nuo mūsų priklauso, — ir pažvel kita ko, jog Kačerauskas vos" ne pustrečio
buvo paika ir minkštai pirštinėta. Ir cari gia į lubas. — Yra aukščiau Žemės ūkio sklypo valdo. Žemės ūkio ministro pavaduo
nės Rusijos teismai, teisę knygnešius, ne ministerija.
tojas Kriaučiūnas pasirašo įsakymą. Nu
buvo išimtinai valstybės įrankis. Jie turė
Dar Palangoj, kepinant prieš saulę ge- baudžiamas mokyklos direktorius. Vyriau
jo jei ne pilną, tai bent dalinę nepriklauso- liančius sąnarius, teko nugirsti, kad iš tos sios kadrų valdybos viršininkas Kresjanomybę. Todėl tad ilgainiui knygnešių bylos mokyklos kažkoks Antanas Sabaliauskas vas savo ruožtu nubaudžia Kačerauską —

Ten, kur Nemunas banguoja

Preikšas perėmė Gaškos pareigas
Respublikiniam sovietui susirinkus, Vil
niuje tarp kitų formalumų įvyko ir „nau
.
jos
vyriausybės sudarymas“. M. šumausko
’„vyriausybė atsistatydino“, bet jam buvo
’pavesta ir vėl ją „sudaryti“ „Naujos vy
,riausybės“ sąrašas buvo perskaitytas ir, ži
‘noma, be jokių kalbų patvirtintas.
Sąraše yra tik vienas pakeitimas: New
Yorke pereitą rudenį viešėjęs (kaip sovieti
,
nis
delegatas Jungtiniu Tautų Susirinki
‘me) Ignas Gaška jau nebe užsienio reikalų
ministras. Jo . pareigos perduotos min. pir
mininko pavaduotojui Kaziui Preikšui, ku
ris pasilieka ir pirmininko pavaduotoju.
Gaška liko tik praktinės reikšmės neturin
čios užsienio reikalų komisijos pirmininku
respublikiniame soviete.
Ligi šiol užsienio reikalų ministerijos
funkcijos buvo neapčiuopiamos, kadangi
respublikinė ministerija jokių užsienio po
litikos reikalų netvarkė. Preikšui šios mi
nisterijos pavedimas reikšmingas dviem
požiūriais. Visų pirma, kad Preikšas tuo
pačiu metu pasilieka ir premjero pavaduo
tojas, o tai ir ministerijos autoritetą kelia.
Antra, Preikšas ligi šiol buvo premjero pa
vaduotojas švietimo ir kultūros reikalams.
Tarp premjero pavaduotojų (Ozarskis,
Laurinaitis, Kairys) nematyti nė vieno, ku
ris galėtų perimti ligšiolines Preikšo funk
cijas, nes visi ūkinių sričių specialistai (ar

bent pretenduoją į specialistus, kadangi
imasi tas sritis tvarkyti). Taigi Preikšas,
matyt, ir toliau pasiliks švietimo-kultūros
reikalų prižiūrėtojas. Tuo pačiu metu jis
dabar bus ir užsienio reikalų ministras.
Tai gali reikšti, kad ta neaiškios paskir
ties užsienio reikalų ministerija kaip tik
imsis „kultūrinių ryšių su užsieniu“ plėti
mo uždavinių, o per juos ir santykių bei
įtakos lietuviškoje senoje ir gal net naujo
joje išeivijoje. Washingtone sovietinėje pa
siuntinybėje II sekretoriaus titulu jau yra
atsiųstas lietuvis (L. Kapočius). Lygiai to
kiu pačiu titulu kitas lietuvis (Černiaus
kas) atsirado sovietinėje pasiuntinybėje
Urugvajuje. Galimas dalykas, kad tuo bū
du ta neaiškioji užsienio reikalų ministeri
ja perims ir ligi šiol visiškai nesėkmingą
michailovinio komiteto veiklą. Prisiminti
na, kad „Kultūriniams ryšiams su užsie
niu palaikyti draugijų federacijos“ Lietu
vos sekcijos pirmininkas irgi yra buvęs tos
užsienių reikalų ministerijos ministras Po
vilas Rotomskis.
(LNA)

(E) Kampanija prieš studentus, nenorin .
čius eiti į dirbtuves ir kolchozus, varoma
Lietuvos komunistinėje spaudoje. Jie laiko
mi „buržuazinės praeities žmonėmis“. Vil
niaus „Tiesos“ (78 nr.) šie jaunimo sluoks
niai vadinami „piktžaizdėmis“ ir „broku“.

r Sęįitiįiiios DIENOS -Į
PRANCŪZUOS SENATO RINKIMŲ
ISPANIJA IR ŠIAURĖS ATLANTO
REZULTATAI
PAKTAS
Prancūzijos senatas buvo išrinktas tik
Amerika labai patenkinta Dr. Adenaue’’iu, kuris viešai pareiškė, jog laikas jau dabar, ir rezultatai rodo, kad pasikeitimai
Ispaniją įtraukti į Šiaurės Atlanto paktą.--tėra nedideli.,Konservatoriai Įaugėjo 5 vie
ttai kurie ir kiti kraštai nėra priešingi tas, naujieji katalikai 8, radikalai 4, o pra
laimėjo gaullistai 2, socialistai 5, komunis
Ispanijos priėmimui į paktą.
tai 2.
GRĮŽTŲ, JEI GAUTŲ PATIKRINIMĄ
Iš Indijos pranešama, kad Dalai. Lama GEGUŽĖS PIRMOJI
grįžtų, jei Kinija suteiktų Tibetui vietinę
Tądien R. Berlyne pro vadus žygiavo gin
autonomiją.
kluotosios pajėgos. V. Berlyne demonstran
O kinų spauda jau pradeda kaltinti ir tai nešė plakatus: „Berlynas liks laisvas“.
„britų imperialistus“ už Tibeto sukilimo „Komunizmas triumfuos“ buvo žymiausias
skatinimą.
šūkis Rusijoje, ir čia apie „amerikiečius
generolus“ ir kt. pakalbėjo Malinovskis. Ki
DEVYNI PENAI UŽ DARBO DIENĄ
nijoje parado metu pasirodė Maocetungo
Laisvųjų profesinių sąjungų konfederavietą užėmęs naujasis valstybės galva Liucijos Kanados direktorius Millard pareiš- šao-či, ir svarbiausias šūkis: „Tibetas, —ne
kė, kad Pietų Afrikoje kai kurie afrikieatskiriama Kinijos dalis“. Japonijoje de
čiai gąsdinami kalėjimu ir verčiami dirbti
monstracijos praėjo daugiausia pagal pro
ūkiuose po 9 penus už dieną.
komunistinius šūkius.
Būdingiausiai ta diena paminėta Belgi
BANDO SUSIGERINTI
Atsakydamas į sveikinimą sukakties pro joje. Čia žymiausias socialistų laikraštis
ga, Chruščiovas pasiūlė Titui tartis — de „Le Peuple“ išleido specialią laidą, iškvė
rinti savo veiksmus marksizmo - leninizmo pintą lelijomis.
principais. Tito sutiko.
NAUJOS PAREIGOS?
Maskvoje eina kalbos, kad Chruščiovas
PASIDAVĖ BE MŪŠIO
Būrelis panamiečių ir kubiečių, kurie įsi netrukus perimsiąs ir dar vienerias parei
veržė į Panamą su mintimi nuversti val gas — aukščiausios, tarybos prezidiumo pir
džią, visų Amerikų bendromis pastangomis mininko, arba prezidento, kurias dabar ei
na Vorošilovas.
buvo atkalbėti nuo to žygio ir pasidavė.
Iki šiol ta vieta buvo išimtinai reprezenta
MAOCETUNGO VIETA UŽIMTA
cinė.
Kinijos liaudies kongresas vietoj atsisa
kiusio kandidatuoti Maocetungo valstybės SUTARTA, KO NEDARYTI
Vakarų 4 užsienių reikalų ministerial Pa
galva išrinko Liu Šaoči, kuris, be kita ko,
yra parašęs knygutę „Kaip būti geru komu ryžiuje, svarbiausia, sutarė, ko nedaryti,
kai bus suvažiuota Ženevon tartis su so
nistu“.
vietais.
UŽDRAUSTA KOMUNISTŲ PARTIJA
Dabartinių pasitarimų turinį nuspręsta
Argentinos vyriausybė uždraudė komu laikyti paslaptyje.
nistų partijos ir jai giminingų organizacijų
veiklą krašte. Tuo pačiu uždrauti ir komu LORDO MONTGOMERIO NAUJA
AUDRA
nistiniai laikraščiai.
Nuvykęs į Maskvą, kalbėjęs su Chruščio
Partija ypač stipri buvo Mendoza provin
cijoje, kuri buvo laikoma peronistų tvir vu ir armijos vadais, lordas Montgomeris
ta proga davė pasikalbėjimą amerikiečių
tove.
televizijai, kurioje pakritikavo Amerikos
vadovus.
MODERNIŲ GINKLŲ KLAUSIMAS
Prez. Eisenhoweris yra pareiškęs, kad jis
Dėl to kilo nemaža audra Amerikoje.
lauks rudens ir tada nuspręs, ar prašyti
Kongresą skirti 400.000.000 dolerių V. Eu- TIBETO KLAUSIMAS
Indijos min. pirm. Nehru pakvietė komu
ropai aprūpinti moderniais ginklais.
nukreipia jį mokytis į Šilutės žemės ūkio nistinės Kinijos globoje esantį Pančen'La
mą aplankyti Dalai Lamą ir įsitikinti, kad
mokyklą.
Indijoje jis yra laisvas. Pančen Lama atsi
sakė.
Kinija dar tebepuola Indiją už jos sim
Direktorius šypsosi iš mano suglumimo.
— Tur būt, su Kačerausku neprasidės!. patijas žiauriai sutvarkytam Tibetui.
Juk matai, kad jis visiems žinomas.
— Buvo, nebuvę, o apie tai pranešiu DIRBTINIAI PALYDOVAI, BET NE
„Tiesos“ skaitytojams. Tegu žino, kaip auk RUSIŠKI
Sovietų mokslininkai rašo, kad du Mar
sinėj mokykloj kai kurie šiaudiniai žmo
so palydovai, greičiausia, yra dirbtiniai, pa
nės mokosi.
Mano, Tamošiaus Kultuvės, asmenišku daryti prieš 2 ar 3 tūkstančius milijonų me
tų inteligentiškų būtybių, kurios tada bus
V. Miniotas
"prašymu šį laišką surašė
apgyvendinusios Marsą.
Iš „Tiesei“, 1959. II. 15.
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lietuviai
Liet. Kat. Moterų Draugija
1929 metais Škotijoj viešėjo visą mėnesį
kun. M. Krupavičius.
— Lietuvoj moters katalikės daug gera
daro, susibūrusios į Liet. Kat. Moterų drau
giją. Kodėl jūs čionai negalėtumėt taip su
siorganizuoti? — jis patarė skotietiems.
Mintis krito j gerą dirvą. Buvo sukvies
tas steigiamasis susirinkimas balandžio 21
d. Bellshill mieste. Po kun. Krupavičiaus
kalbos buvo nutarta kurti moterų draugiją.
Čia pat įsirašė 46 narės. Iki metų galo na
rių skaičius išaugo iki 138. Draugija nuta
rė vaduotis Lietuvos Kat. Moterų Draugi
jos įstatais. Netrukus panašiai susiorgani
zavo moterys Craigneuk, Glasgow, Shotts.
Lapkričio 21 dieną sušauktas draugijų de
legačių visuotinis suvažiavimas ir išrinkta
Škotijos L.K. Moterų Draugijos Centro Vba. Vėliau išdygo daugiau skyrių —Carfin,
Burnbank,, Blantyre, Motherwell,
Holy
town. šiandien yra išlikę tik keturi veiklūs
skyriai: Bellshill, Glasgow, Craigneuk, Ho
lytown. Turi apie 200 narių.
Daugiausia nuopelnų reikia priskirti Ur
šulei Stalioraitienei organizuojant moteris.
Ji buvo pirmoji pirmininkė Bellshill sky
riaus, ji ir šiandien jam vadovauja. Savo
širdį ir sielvartą ji įdėjo į L.K. Mot. draugi
jos veikimą. Eilę metų ji ėjo ir Centro Vai
dybos pirmininkės pareigas. Dabartinė C.
Valdybos pirmininkė yra Uršulė Klesevičie
nė, veikli Craigneuk skyriaus pirmininkė.
Tiesos ir Meilės' vedamos moterys yra
daug ligonių paguodusios ir sušelpusios,
daug aukų sudėjusios geriems tikslams.
Norėtųsi paminėti nenuilstamoji labdary
bės apaštale, Glasgovo lietuvė Elzbieta Les
kauskienė. Nei ji pirmininkė nei kitokia
draugijos pareigūnė. Net sveikatos neturi.
Jau daugelį kartų buvo marinama, bet kiek
tame silpname kūne šviesios energijos! Tai
ji kasmet suburia geraširdes glasgovietes,
kad sumestų aukų tėvams saleziečiams.
Ak, jie mokyklą išlaiko, vaikučius iš ketu
rių pasaulio vėjų surinktus taip gražiai mo
ko, kad iš to Dievui garbė ir didelė Lietuvai nauda! Kaipgi nesisielos ji Lietuvių Ko
legija Romoje, kad ji rengia apaštalus Lie
tuvai, kuriai kunigų jau ima trūkti. Ji pati
žino ir kitam pasako, kad nesuvargs tas,
kurs laisva nepriversta valia sudeda auką
geram reikalui.
Arba belselietė O. Šnekutaitienė. Veik
liųjų šeimininkių šeimyniškiem pobūviam
rengti niekad nebus perdaug. Kas prikepa
gardžiųjų pyragų? Kas daugiausia išplati
na bilietų? Tai ji.
Arba, kur jūs rasite geresnę mūsų spau
dos rėmėją? Ji ne tik pati išnešioja Išeivių
Draugo numerių skaitytojams, bet kartais
net jiems paskaito, kai prenumeratoriaus
akys atsisako tarnauti.
Norėčiau paminėti bent kelias moterėles,
tylias, visada laimingai besišypsančias, vi
sada pasirengusias patarnauti draugijai ir
visuomenei, deja, jauzpasitraukusias iš'gy
vųjų tarpo: Barbora Mačiokienė, Ona Pikš
rienė, Uršulė Venckūnienė, Ona Permanienė, Berta Rapulskienė, Pranciška Smelstorienė.
Gražiai draugijai pasidarbavo buvusi C.
Valdybos pirmininkė A. Gečionienė, gabi
kalbėtoja. Taipgi jos dukrelė Ona Gečio
nytė.
Išeivių Draugas
„
Kun. J. Norbutas 1914 metų pačioj pra
džioj išleido pirmąjį Išeivių Draugo nume
rį, savo atsakomybe ir lėšomis. Kiek vė
liau (nuo 1916 m. kovo 1 d.) jo leidimą pa
ėmė į savo rankas naujai sukarta- draugija
— Škotijos Liet. Kat. Darbininkų šv. Juo
zapo Sąjunga, kuri įsigijo ir savą spaustu
vėlę.
Greit Iš. Draugas tapo savaitraščiu ir to-

kis išliko iki 1958 metų, kada dėl sumažėju
šio skaitytojų skaičiaus pradėjo eiti kas
antrą savaitę.
Iš. Draugas niekad neturėjo didelės am
bicijos. jis norėjo tarnauti tik D. Britani
jos, ypač'gi Škotijos, lietuviams. Jis norė
jo, kad jo skaitytojai būtų geri lietuviai, ge
ri katalikai. Ragino prie doro, blaivaus gy
venimo, sutikimo ir vienybės. Rėmė visokį
kultūrinį lietuvių pasireiškimą. Daugely
miestų ir miestelių gyvenantiem lietuviam
jis pasidarė lyg veidrodis. Iš jo sužinoda
vo, kur kas veikiama, —kur pamaldos, kur
susirinkimas šios ar anos draugijos, kur
rengiamas vakaras, koncertas ar minėji
mas. Jis pranešdavo nelaimingą atsitikimą
ar mirtį. Škotijos lietuviai taip su juo susi
gyveno, kad be jo jie pasijustų lyg be akių,
šių metų pradžioje jie šventė savojo laik
raščio 45 mėtų sukaktuves ir juomi džiau
gėsi bei didžiavosi.
Būta Škotijoj ir kitų laikraščių, tik visi
jie mirdavo ankstyva mirtimi. Štai, pavyz
džiui, Vaidelytė gimsta 1899 m., po 7 nume
rių miršta. Laikas pasirodė 1905 m., ėjo vi
sus metus. Širšės išėjo kęli numeriai. Nau
jas laikas ėjo 1930 metais, po 8 numerių
mirė. Jis tą pačią medžiagą leido lietuvių
ir anglų kalba.
Ežys ėjęs 1915-17 m. Išėjo 21 numeris.
Tai buvo satyros laikraštis. Rankpelnis ėjo
keleris metus. Angliakasys ėjo 1922 m. —
apie 15 numerių. Mūsų Veidas, Jaunime
Sąjungos organas —■ vos 2 nr.

Taip ėjo mano dienos Garšviuose, kol pri
pratau prie naujų žmonių ir susipažinau su
mano amžiui tinkamu draugų būriu. Bet
po kurio laiko Ūdrų kiemas ir vėl atgijo.
Atsirado tėvas, atvyko Bružas (šį kartą be
sesers). Atsirado ir Kazimieras Ūdra, Neteckis ir visi kiti Garšvių kompanijos žmo
nės. Prasidėjo bendros kalbos ir ilgi arba
tos gėrimai, aptariant ir svarstant reikalus.
Šį kartą man jau nebuvo laiko klausytis
ką kalba suaugusieji. Kaimo vaikų tarpe
buvo kur kas įdomiau, todėl laikas buvo už
imtas ir brangus.
Garšvių kaimo vaikuose buvo paplitęs
ritinio (ripės) žaidimas. Apsiginklavę ries
tais kriukiais ripei mušti ir pasidaliję į du
priešingus būrius, pradėdavome žaidimą,
Ripes padarydavo, gerieji dėdės. Toji gru
pė, kuri išstumdavo priešininką iš kaimo,
būdavo nugalėtoja. Pradėjus žaidimą, kilda

Škotijos Lietuvių Taryba
Škotijos lietuviai yra organizuoti. Turi
parapijinę draugiją, turi Blaivybės draugi
ją, spaudai platinti turi Sąjungą, moterys
susimetę į savą draugiją. Yra du chorai. Vi
sų šių draugijų (negausūs Škotijos lietu
viai komunistai neįeina šion bendrumon)
pirmininkai su kun. J. Gutausku prieky su
daro Škotijos Lietuvių Tarybą. Tai yra vy
riausias Škotijos lietuvių organizaciniu vei
kimo organas, lyg generalinis štabas armi
jai. Tarybos žinioje yra Škotijos lietuvių
Lietuvai Gelbėti Fondas, įkurtas 1940 me
tais kun. J. Gutausko patarimu. Tėvynė
Lietuva pavojuje, priešo užpulta, okupuo
ta, naikinama. Laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių'pareiga — eiti Lietuvai į
pagalbą, ginant jos pamintas teises spaudo
je, suvažiavimuose, tarptautiniam forume,
diplomatiniu Lietuvos atstovų veikimu.
Ypač svarbu, kad išsilaikytų ir tinkamai
veiktų Vyriausiasis Lietuvai Išlaisvinti Ko
mitetas. Tam viskam reikia piniginės para
mos. Škotijos lietuviai savam L.G. Fondui
sumobilizavo daugiau kaip 1000 svarų.

i

Kur ir kaip gyvena
Škotijos lietuviai gyvena daugely miestų
ir miestelių. Didžiausios jų grupės - kolo
Škotijos lietuvių paguoda ir pasididžiavi nijos šiose vietose: Glasgow, Bellshill, Mos
mas — jų du chorai.
send, Holytown, Carfin, Wishaw, MotherGlasgovo. lietuvių choras p-lės J. Serafi- well, Burnbank, Blantyre, Shotts, Stoneynaitės diriguojamas nuo 1935 metų. Jis gie burn, Newtongrange, Auchinleck, Coatbrid
da bažnyčioje per pamaldas ir yra suren-i ’e, Viewpark, Edinburgh, Dalkeith.

Chorai

Senieji lietuviai, Lietuvoje užaugę, čion
atvykę ėjo į anglies ir geležies pramonę.
Nedaugelis gavo darbo baldų dirbtuvėse.
Jų vaikams, Škotijoj gimusiems ir užaugu
siems, atsivėrė platesni akiračiai. Jų šian
dien rasi dirbančių įvairiose pramonės ir
prekybos įmonėse. Kiti metėsi į privatų biz
nį, įsigijo mažų restoranų, siuvyklų, baldų
dirbtuvėlių, valgomųjų produktų parduo
tuvių. Bet neišaugo iš jų nė vieno tikro tur
tuolio, nors gražiai pasiturinčiai gyvenan
čių yra, kaip J. Gudaitis, kartu su vienu
škotu valdąs kepurių fabriką; O. Giedrai
tienė — valgomųjų daiktų ir saldainių par
duotuvės; O. Kubilienė — valgomųjų pro
duktų krautuvė; Pr. Kačiulis — spiritinių
gėralų baras ir duonos kepykla.
Seniau buvo plačiai žinoma brolių Bance
vičių, Petro ir Antano, prekybos
įmonė
Varpas. Lietuvis ten galėdavo gauti visko
— nuo lašinių iki batų. Mirus abiem Bance
vičiam, mirė ir jų Varpas.
Jauni lietuviai kibo ir į mokslus. Turi
me keturis gydytojus: A. Bancevičius, Br.
Mickevičius, V. Mickevičius ir B. Giedrai
tytė. Gražus skaičius mokytojų: du broliai
Stepanauskai, vienu laikotarpiu labai veik
lūs Jaunimo Sąjungos veikėjai; M. Bancevičaitė; dvi sesers Sirutytės (dabar gyve
nančios Londone); dvi, sesers Mickevičaitės; Didvalytė, Neverauskaitė, Levickaitė,
Abraitis, Norkevičius, Aidulis, Savickaitė,
Budas ir Buda, Bancevičius, Gudaitytė Ra
Šimas, Valinčiūtė, Gečionytė (mirus, buvus
uoli Jaun. Sąjungos ir L.K. Mot. draugijos
veikėja). Muzikos mokyklag baigė: dvi se
sers Serafinaitės, A. Varnaitytė.
Kunigų
mokslus baigė: tėvas Staskūnas, pranciško
nas, misionierius Indijoj; V. Rapulskis, bus
šventinamas kunigu šį gegužės mėnesį. J.
Andriušis — įpusėjo mokslus.
Senas lietuvis ateivis nepajėgė pasisa
vinti anglų kalbos, nors angliškais žodžiais
išmargino lietuvių kalbą. Jo sūnūs ir duk
ters — dvikalbiai. Paprastai gali lietuviš
kai kalbėti, bet jiems daug lengviau vers
tis anglų kalba. Ją tad* vartoja kasdien.
Kai pasitrauks iš gyvenimo senoji karta,
pasitrauks ir lietuvių kalba. Pasiliks tik
jautimas ir prisiminimas lietuviškos kil
mės, daugiau ar mažiau miglotos.

Ar mokame vertinti ir pagerbti?
FONDO PROF. M. BIRŽIŠKAI PAREMTI REIKALU

Ar nepąmiršdmę Nepriklausomybės akto
signataro, buvusio Vilniaus universiteto
rektoriaus, Vilniui vaduoti sąjungos pirmi
ninko prof. M. Biržiškos?
Paskendę kasdieniuose gyvenimo rūpes
čiuose, iš naujo kurdami sugriautąjį gyve
nimą, gal ir pamirštame pareigą rūpintis
tais mūsų Nepriklausomybės kūrėjais, ku
rie, kartais ir savęs išsižadėdami, buvo
mums Tėvynėje sudarę gražaus kultūrinio
gyvenimo sąlygas ir • medžiaginės gerovės
pagrindą.
—
Prof. M. Biržiška, didžiai nusipelnęs Lie
tuvai, kaip retas kuris, einąs 77 metus, glo
bojąs našlę dukterį ir jos tris vaikučius,
sunkiai verčiasi iš socialinės globos pašal
pos. Bet ir vargą vargdamas neapleidžia
lietuviškos dirvos: tvarko, rengia spaudai
savo brolio prof. Vaclovo Biržiškos paliki
mą tautai.
Mes atsimename, kad lietuviškoji visuo
menė užpirko prof. M. Biržiškai namus
Los Angeles, bet ar nebūsime pamiršę, kad
dar eilę metų tenka mokėti bankui skolą.
Čia primename vargingą senatvę profeso
riaus, bet drauge pasakome, kad jis visą
savo gyvenimą, darbą ir išteklius aukojo
Lietuvai.
Gavęs žemės ir miško, kaip Nepriklauso
mybės akto signataras, visa tatai drauge
su savo santaupomis paskyrė gimtajam
Viekšnių miesteliui: pastatė ten ligoninę,
kuri paliko Viekšnių pasididžiavimu ir lyg
paminklu Dr. Antanui Biržiškai, kuris 50
metų kukliai tarnavo Viekšnių apylinkei ir
davė Lietuvai tris sūnus profesorius —
Mykolą, Vaclovą ir Viktorą Biržiškas.
Gal jau pradedame pamiršti prof. M.
Biržiškos mokslinius ir visuomeninius dar

bus, o čia gimęs ir augęs jaunimas, nėjęs
Lietuvos mokyklos, neką težino apie prof.
M. Biržišką. Todėl čia primintina ir jauna
jai kartai apie šį šviesųjį jaunimo auklėto
ją, kuris tiek daug sielojosi, rūpinosi ir dir
bo, kad priaugančioji karta pasisavintų
tuos gražius Tėvynės meilės idealus, ku
riais buvo gyventa atkuriant Nepriklauso
mą Lietuvą, tuos humaniškus ir demokra
tiškus principus, kuriems jis paskyrė visą
gyvenimą.
Prof. M. Biržiška yra tasai taurusis lie
tuvis patriotas, nenuilstamai kovojęs dėl
Vilniaus grąžinimo Lietuvai. Jis buvo Vil
niui vaduoti sąjungos kūrėjas, ilgametis
jos pirmininkas; visada ir visur žadinęs
meilę mūsų sostinei, rėmęs Vilniaus krašto
lietuvius kovoje
su krašto užgrobėjo
sfnurtu.
Prof. M. Biržiška vertė didžiojo poeto A.
Mickevičiaus ir kitų Lietuvos mylėtojų kū
rinius tiktai tam, kad tokia pat Tėvynės
meilė degtų prisikeliančios Lietuvos jauni
mo širdyse.
Tasai kūrybingas kruopštus mokslinin
kas yra parašęs tomų tomus, kuriuose į
dienos šviesą iškėlė archyvų dulkėse užsi
gulėjusius, bet mums labai svarbius praei
ties raštus. Iš tikrųjų tik profesorių Vaclo
vo ir Mykolo Biržiškų dėka, mes sužinojo
me, kokią turėjome savą originalią litera
tūrą, sužinojome, kad tais laikais Vilnius
buvo kultūros centras visai Rytų Europai,
kad Vilniaus universitetas davė eilę didžių
vyrų ne tik mums, bet ir mūsų kaimynam.
Tie dviejų brolių darbai yra didelis įna
šas šakotoms lituanistinių dalykų studi
joms ir tarptautine reikšme.
Pardininkų grupė ir Lietuvos profesorių

pių. Suaugusieji ripę mušė su nemažesniu
triukšmu ir klegesiu, kaip ir mes, vaikai.
Žaidimo metu mes, vaikai, sulipę ant tvo
rų, sudarėme žaidimą stebinčią publiką.
(Iš knygos DIENOJANT)
Po poros dienų suvažiavusieji ir vėl išsi
skirstė. Kaime ir vėl pasidarė ramu. Šį kar
tą tėvas buvo kalbėjęsis su Laduku dėl ma
no mokymo. Ir tikrai, dienai kitai praslin
kus, Ladukas pradėjo mane šaukti pas sa
ve į Domininko Ūdros trobą.
Tas neva
mokslas prasidėjo, bet ir vėl greit nutrūko.
yo triukšmas ir. klegesys, nes kova eidavo Pats Laduko mokymas buvo nei šioks, nei
dėl žūti ar bųti! Ripės dažnai neišlaikyda toks. Knygų skaityti jis man nedavė, rašy
vo gausių kad ir vaikiškų smūgių ir suskil ti manęs nemokė, pasėdėjus pas jį kelias
davo. Mūsų krašte tokio žaidimo tuo metu valandas mokslas tuo ir pasibaigdavo. Kai
nebuvo, tad man buvo ir malonu ir įdomu kurias raides ir „slebizavojimus“ buvau iš
žaisti.
mokęs Purviškiuose. Tų žinių, kurias turė
Kartą sekmadienį popiet Garšvių kaimo jau, čia, Garšviuose, nepapildžiau, taigi sto
gatvėje ripinėjomės. Gatvėje buvo daug vėjau vietoje.
triukšmo ir klegesio. Viena vaikų grupė
Purviškiuose sesuo Matildė mane mokė
stūmė antrąją iš pozicijų ir varė lauk iš skaityti tiesiog iš senos pageltusios malda
kiemo. Aršios ir kietos varžytinės ėjo ties knygės. Iš pradžių, man raidžių nepažįs
Ūdros kiemu. Nei iš šio, nei iš to posėdžia tant* pradėjome „slebizavojimą“. Malda
vusieji pas Ūdras svečiai pasipylė iš sekly knygė buvo sena, sudėvėta, o aš pats per
čios, išėjo į gatvę, atėmė iš mūsų kriukius
mažas, kad galėčiau ją skaityti ir suprasti.
ir patys pradėjo ripę mušti. Žaidė ūdra,
Skaitėme įžangą mišių maldom. „SuslebiBružas, tėvas ir visi kiti Ūdros svečiai. zavotų“ žodžių nesuprasdavau ir nežino
Kas jiem*į galvą atėjo sunkti pasakyti.
Suaugusių žaidimas užsitęsė iki vėlyvo va jau, ką jie reiškė. Atskirų žodžių pažint
karo. Jie taip aršiai mušė ripę, kad jiems inas ėjo pagal skaitomą tekstą, tad pažinda
teko gaminti naujų (vietoj suskilusių) li vau tik tas raides, kurios tekste pasikarto
KIPRAS BIELINIS

GARSVIAI

gęs daugybę koncertų Škotijoj ir už jos riManchester, Londone.
Sv- Cecilijai Was, gyvuojąs nuo 1950
metų, ponios Mullen-A. Varnaitytės diriguo
jamas. Panašiai kaip Glasgovo choras, jis
veikia bažnyčioje ir salėje. Surengė koncer
tų net Londone, Manchesteryje, Bradforde,
Nottingham^
Abu chorai turi po maždaug 30 narių, gi
musių ir augusių Škotijoj. Abiejų chorų re
pertuarą sudaro mūsų kompozitorių liau
dies dainos, vienas antras kūrinys anglų
kalba, mišių giesmės lotynų kalba.
Lietuviai savo chorus myli ir visada pa
siilgsta jų dainų. Švenčių - minėjimų svar
biausią meninės programos dalį paprastai
sudaro chord dainos.
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Motinos Diena
Motinos Diena kiekvienam, ir saugusiam
vaikui, yra brangi šventė. Retas kuris mū
sų gali pabučiuoti savo motinos ranką, pa
dėkoti už jos ašaras, pralietas prie lopšio
ar sergančio lovos, už nemiegotas naktis,
už motinos meile pasaldintus duonos kąsne
liūs, už visus aukos darbus, už kuriuos nie
kas jai nemokėjo. Ji pirmoji į beaugančio
vaiko širdį diegė Dievo ir Tėvynės meilę,
pirmoji mokė kalbėtų pirmoji pratino ženg
ti pirmuosius žingsnius, pirmoji buvo vai
ko mokytoja ir įkvėpėja dideliems ir kil
niems darbams. Šios gražiosios motinos
ypatybės ypač sušvinta vaikui, kai jis iš
augęs nebegali būti šalia savo motinos, kai
motina jo širdyje tėra tik šventas, saulė
tosios kūdikystės prisiminimas. Gal ji šian
dieną Tėvynėje išvaryta iš namų, gal Sibi
ro miškuose, gal seniai užmerkusi akis ka
pe, gal bus dingusi nuo žiaurios priešo ran
kos ar vargsta kur nublokšta.
Mūsų dienomis autoritetui pagarba yra
sukrėsta, iškyla nihilizmo skleidėjų, beskel
biančių, kad tėvams pagarba iš viso nerei
kalinga, o tačiau be šios pagarbos žmonių
bendruomenė eina pražūtin. Krikščioniš
kas auklėjimas reikalauja, kad vaikai su
motina kalbėtų tikra religine pagarba ir
jos paliepimus ir paskatinimus į gerą su
džiaugsmu išpildytų nedelsdami.
Vaikai,
gerbkite savo motiną! Iš kur turime moky
tis tikrojo klusnumo? Iš To, apie kurį para
šyta: „Nors buvo Dievas, tačiau klausė sa
vo gimdytojų; iš To, kuris visur vykdė sa
vo dangiškojo Tėvo valią, nors ta valia Jį
vedė prie kruvinos kryžiaus mirties“.
Lietuvė motina palaikė Tautoje gyvą ti
kėjimą, dorą, Tėvynės meilę. Ar ne jos iš
auginti, ar ne jos įkvėpti vaikai statė pui
kias bažnyčias, kryžius, Rūpintojėlius! Ar
ne lietuvės motinos dėka Lietuva buvo įsi
gijusi šventosios ir Marijos žemės vardą!
Ar ne jos išauginti vaikai savo pavyzdžiu
šviečia ne tik mums kaip didvyriai, bet ir
visam pasauliui. Tik prisiminkime šiuo me
tu Romoje vykstančią Arkiv. Jurgio Matu
levičiaus Beatifikacijos paruošiamąją eigą.
Kas auklėja savo vaikus Dievo dvasioje,
tas stato gyvenimą ant uolos! Tikrieji did
vyriai yra krikščioniškojo gyvenimo tiesė
jai ir vykdytojai. Mūsų tikrieji didvyriai
yra nenuilstančios motinos,
kurios per
kiauras naktis budi prie sergančio kūdikio
lovos, našlės,
neišsigandusios gyvenimo
sunkumų, kurios žino, ar jų vaikai medžiasi, kaip dažnai jie eina prie išpažinties,
pre Šv. Komunijos. Kokia brangi ir kilni
tokių motinų meilė!
Kun. P.D.

draugijos valdyba Amerikoje kviečia lietu
vių visuomenę susirūpinti sudaryti prof.
M. Biržiškai paramos fondą ir garantuoti
mūsų didžiajam mokslininkui ir visuome
nininkui patikrintą rytojų ramiai dirbti tą
brangų Lietuvai darbą.
Veiksmu įrodysime, kad mumyse dar
plazda karšta lietuviška širdis,
kad mes
mokame tinkamai vertinti ir pagerbti Lie
tuvai nusipelniusius didžiuosius vyrus.
Aukas prašome siųsti Lietuvių profeso
rių draugijos Amerikoje iždininko vardu:
Prof. St. Dirmantas, 4241 South Maple Pamaldos
wood Ave., Chicago 32, Hl..
WOLVERHAMPTON — šį sekmadienį, ge
Pradininkų grupės vardu: prof. VI. Šil
gužės 10 d., 11 vai., Sisters of Mercy kop
lyčioje, St. John's Square, Snow Hill.
karskis prof. P. Jonikas, prof. A. Rukuiža,
Motinos Dienos minėjimo proga visi ko
Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė, dir. A. Rugy
lonijos tikintieji ir svečiai kviečiami už
tė, prof. K. Gervilas, mokyt. S. Gedvilienė
savo-motiną priimti Šv. Komuniją.
ir Lietuvių profesorių d-jos Amerikoje
valdyba.
M. Krikščiūnas, prof. S. Dirmantas

Ign. šmigelskis
MAMYTEI
Tekės saulutė gegužės rytą
Ir paukščiai lyg vargonais gros.
Širdis, džiaugsmų žiedais kaišyta,
Už grožį Viešpačiui dėkos.,.

O Tavo akys lyg aušrinė
Spindės gyvenimo keliais,
Kol Dievas žodį paskutinį
Ištart gyvenimui ateis!

(E) Kauno zoologijos sodas lankytojams
netrukus pradės rodyti Bengalijos tigrą,
baltąją mešką ir kitus retus žvėris. Per Le
ningrado zoologinį sodą iš Antarktikos gau
ta pingvinų grupė. Bendrame skyriuje bū
sią rodomos panašios į žmones beždžionės
(bet tik iškamšos).
(E) Siųsdami tarnybai į užsienį, sūnų pa
liko lyg „įkaitu“. Prieš kurį laiką Sovietų
Sąjungos užsienio reikalų ministerijos pa
skirtas Sovietų pasiuntinybės Urugv.ajuje
antruoju sekretorių lietuvis Tadas Čer
niauskas atvyko į Urugvajų su žmona, vie
nu sūnum ir viena dukterim. Vyresnysis
sūnus turėjęs palikti Lietuvoje, tariamai
„mokslo tęsti“.
«

davo. Visa skaitymo sistema vedė prie to, vojęs“ visą ilgą mišių maldų įžangą ir ją
kad ne tiek pažindavau raides, kiek atmin atmintinai išmokęs. Taigi, patekęs Laduko
tinai išmokdavau patį tekstą.
Iš mano globon, šį tą jau žinojau. Bet mano nauja
mokslo pasidarydavo painiava.
Kartais sis mokytojas nedavė man nei knygos, nei
, slebizavojimu“ skaitomas tekstas neatitik „discipulkos“, tad koks čia mokytojas? Ž
davo tikrą, knygoj parašytą žodį. Toks ne džių, Ladukas man tik gaišino laiką, ne.-'
atidumas mano mokytojai nepatikdavo, ir nežinojau, kada jis pašauks mane pas save.
ji mane subardavo. Bet ir to būdavo maža.
Tur būt, tas pats mielasis Ladukas buvo
Bardavo visiems girdint, o kartais už žo kaltas, kad aš neturėjau skaitymų knyge
džių painiojimą mokytoja pagrasindavo pa- lės, kokio nors elementoriaus ar bendrai
statysianti mane į kampą. Jei ir ši priemo kokios knygelės. Toje daržinėlėje, kurioje
nė nieko nepadėsianti, aš būsiąs klupdo kartą buvau buvęs su tėvu, tų knygelių bu
mas ant žirnių. Į tokius grasinimus atsaky vo nepaprastai daug. Kai kurių antraštes
davau verksmu. Bet ašaros buvo blogos pa buvau „išslebizavojęs“. Pavyzdžiui, vienos
tarėjos, ir nesuprantamos maldos skaity knygelės pavadinimas buvo „Apie chole
mas visai susipainiodavo. Kad nepainio rą“, bet ir šitokios man nedavė.
Vasaros mėnesiai Garšviuose. nežiūrint
čiau eilučių ir neperšokčiau jų, į rankas ga
vau „discipulką“ — smailiai nudrožtą ša svetimų žmonių aplinkos ir kartais užeinan
kaliuką, kuriuo turėdavau vedžioti po „sle čio liūdesio dėl paliktų gimtųjų namų, pra
bizavojamas“ raides bei skiemenis. Bet su ėjo labai greitai. Jei būtų buvę vaikiškų
.discipulką“ reikėjo labai atsargiai elgtis, knygelių, aš pats be Laduko
blčiau jas
reikėjo ją vedžioti,
nepaliečiant popie skaitęs, bet anais laikais jų nebuvo. Tad
riaus, kad nepažeisčiau popieriaus ir neiš man liko draugauti su vaikais, piemenimis,
trinčiau raidžių. Viso to išvengti būdavo ne žaisti ripę, aptarti vaikėzams rūpimus klau
lengva, ypač kai prie visų nepasisekimų pri sįmus ir visokias vaikiškas išdaigas išda
sidėdavo nelemtos protesto ašaros. Nea' rinėti. Garšviuose bebūdamas turėjau nau
sargiai „discipulką“ palietus tą vietą,, ku: dos tik tiek, kad pažinau tolimesnes vieto
buvo nukritus išdavikiška ašara, knygoje ves ir jų žmones, kad galėjau pats savo aki
pasidarydavo skylutė, ir raidės išsitrinda- mis stebėti tuos žmones, kurie paskui išgar
vo. Dėl to barimas ne mažėjo, bet dar griež sėjo po visą Lietuvą, kaip kovojusieji su
tėjo. Sesers vadovybėje buvau „suslebiza- lietuviško spausdinto žodžio draudimu.
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mesio kreiptų į dainos meną, galėtų sėkmin
gai gastroliuoti mūsų parengimuose.
vėl įspūdingi tautiniai šokiai — Žiogelis,
Kubilas, Šustas ir Rugučiai. Jaunimas
grakščiai šoko.J. Juškai grojant akordeonu, o žiūrovai tikrai gėrėjosi: kiek vikruip°, ritmo, grakštumo, lietuviško entuziazmo! V. Galbuogytė pabaigoje jau nebedainavo,; o deklamavo A. Matučio „Sveiki“.
Bradfordo skautų ir skaučių draugovių
vadovai R. ir J. Bružinskai ir abejingiems
parodė, kad daug galima
pasiekti
’
*-*-*- nuolat
dirbant, buriant mūsų jaunimėlį į krūvą,
auklėjant jį Uetuviškoje dvasioje ir kveplant- į jų jautrias sielas viso to, kas lie
tuviška, meilę. Tik vėl reikėtų pažymėti,
kad skautų eilėse turėtų būti dar daugiau
mūsų atžalyno: sueigose praleistas laikas
tik naudos atneš.
Malonu, kad skautų globėjai ir talkinin
kai padėjo surengti tokią vykusią šventę,
suorganizuodami dar ir loteriją. Kas norė
jo, galėjo vietoje įsigyti naujų lietuviškų
knygų ir laikraščių.
Budėkite,' mieli Skautai, ir niekad ne
snauskite! O už jūsų puikų parengimą —
lietuviškas ačiū!
J. Ks

WOLVERHAMPTONAS

Motinos diena
Turiningas Motinos minėjimas
DBLS Wolverhamptono Skyriaus Valdy
Gegužės 3 d. Bradfordo lietuvių mokykLONDONAS
ba
gegužės 9 d., .19 vai., George Kotelyje
MANCHESTERIS
la, talkininkaujama skautų, surengė turiruošia Motinos Dienos Minėjimą.
ningą
Motinos
minėjimą,
kuriame
dalyvaSEKMINIŲ SUVAŽIAVIMAS SODYBOJE Padėka
Programėlę išpildys kolonijos lietuvių
vo tikrai gausus būrys lietuvių.
/Gautieji iš provincijos pranešimai rodo,
mokyklos
mokiniai, vadovaujami VI. NarManchesterio Liet. Socialinio Klubo val
Pirmiausia visi išklausė savų Mišių, kukad šių metų suvažiavimas Sodyboje žada dyba reiškia gilią padėką visiems prisidėbuto, Aid. Rugenienės ir Gen. Kaminskie
rių
metu,
T.
Burokui
vargonais
akompo-.
būti didesnis negu bet kada.
nės. Po programos iki vidunakčio šokiai ir
jusiems prie dešimtmečio veiklos nuosa- nuojant, J. Kasperavičius pagiedojo solo
Su apgailestavimu turime pranešti, kad vuose namuose minėjimo ruošos.
žaidimai. Veiks baras ir loterija.
tris
giesmes.
Po
pamaldų
ir
specialaus
pavisos nakvynės Sekminėms jau užsakytos,
Malonius tautiečius iš arti ir toli kviečia
Ypač dėkoja: Didžiai gerb. p. V. Balto mokslo visi kartu atliko gegužines pamaltodėl visus prašome atvažiuoti sekmadienį. kui, Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjui, i
me
atsilankyti ir tuo pačiu paremti Lietu
Programoje pamaldos, iškilmingas posė atsilankymą ir sveikinimus, organizacijų das.
vių Mokyklėlę.
Po
pietų
visais
keliais
lietuviai
traukė
į
dis senajai išeivijai pagerbti, tautiniai šo atstovams, sveikinusiems ta proga klubą,
Svečiai iš toliau taip pat kviečiami daly
kiai ir kt. Labai gražiai per motinos dienos p. fJavickienei už gausiai ir skaniai paga naują YMCA salę, kur po jautrios mokyk
vauti ir sekmadienio lietuvių pamaldose,
minėjimą pasirodžiusi Londono šeštadie mintą maistą, ir asmenims, aukojusiems los vedėjo- V. Ignaičio kalbos maži vaiku
kurios įvyks gegužės 10 d., 11 vai., seselių
čiai. pasiėmę puokštes gėlių, šoko nuo see
nio mokykla .važiuoja į Sodybą pasirodyti fantus loterijai.
koplyčioje.
Klubo Valdyba nos sveikinti ir apdovanoti savo mamytes.
visai Anglijai su savo programa.
Norintiems pasilikti per naktį, bus su
Graži, jaudinanti akimirka.
teikta nakvynė.
Skyriaus Valdyba
Pavasario šventė
Aktualią
paskaitą
apie
tremtinę
motiną
MOTORISTŲ ŽINIAI
Gegužės 3 d. Manchesterio apylinkės lie skaitė Traškienė. Ji stipriai pabrėžė reika
Sekminių suvažiavimo Sodyboje proga tuviai atšventė savo tradicinę pavasario
PAIEŠKOJIMAI
buvo numatyta pravesti tam tikros moto šventę. Į šventę atsilankė gražus ir šaunus lą siųsti vaikus į liet, mokyklą ir skautų
VALIULIS Jurgis, Jurgio sūnus, apie 38organizaciją.
Prelegentės
paskaita
buvo
gi

ristų varžybos. Buvo susitarta su Royal Au būrys
'
40 m. amžiaus (motina estė), paskutinė ži
nottinghamiečių. Prisipildė pilnas
fomobile Club, kuris tuos reikalus tvarko, Klubas tautiečių. Šventė praėjo po lietuvės liai patriotiška ir turėtų sulaukti atgarsio
noma gyvenamoji vieta — Kaunas. Paieš
pravesti vadinamąjį Treasure Hunt. Moto ~motinos pagerbimo vėliava. Be galo gra visų tėvų ir jaunimo širdyse.
ko: Lydia Gringel, Baltmannsweiler, Forst
Paskui sekė įvairi ir turininga meninė
ristams būtų reikėję pakelyje į Sodybą su žiai išpuoštoje bažnyčioje kun. V. KamaiStr. 23, Germany.
programa,
kurią
atliko
lietuvių
mokyklos
rasti tam tikras vietas ar daiktus. Deja, '
atlaikė motinų intencijai iškilmingas mokiniai ir skautai. Maži, guvūs mokinu-, IHIIIIIUIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK
tis
per mažai motoristų atsiliepė, ir dėl to šios šv. Mišias, kurių metu daugumas priėmė
kai deklamavo eilėraščių (A. Balsys, A. Vi
varžybos neįvyks.
>
Šv. Komuniją. Prasmingas ir gražių min- tėnaitė, E. Liktorius, L. Traška., J. Balsytė,
Vietoj to premija bus duota ilgiausią ke
pamokslas puikios bažnytinio choro I. Kasperavičiūtė, V. Juška, D. Juškaitė,
lionę atlikusiam automobilistui ar motocik čių
giesmės visus žavinčiai nuteikė.
TraškaitA V. Galbuogytė, A. Medelytė, Mo
listui. Dėl to visi motoristai prašomi atvy
4 vai. p.p. Klubo patalpose vėl gėlėmis lis, Liktoriūtė, Kaukėnaitė, Navikauskaitė,
kę į Sodybą užsiregistruoti.
Rašo K. Valteris
išpuoštoje salėje visi išklausė A. Giedrai Repečka), mažiukas, susižeidęs Traška so
tienės paskaitą Motinos garbei. Dalyvius lo padainavo ..Mama, liūtas...“
Dabar
įau
tokia.mada,
kad
žymesni
žmo šaulius, tai jo padarai — žmonės irgi turė
MAIRONIO MINĖJIMAS
labai nustebino, kad bene pirmas atsitiki
Mokyklos chorelis, J, Juškos vadovauja nės rašo atsiminimus, o kas tik šiek tiek pa tų sekti savo Kūrėjo pavyzdį: turėtų būti
Maironis neabejotinai yra vienas popu mas Manchesteryje, kad prelegentė yra mo
„ ___________
_______ tik vienas valdovas valstybėj ar visoj že
keliauja —..
, rąšo
savo kelionės įspūdžius.
liariausių* mūsų Tautos poetų. Jo eilėraš teris. Čia jau dešimtmečiais priprasta, kad mas,, padainavo lengvų lietuviukų dainelių. ______
čiai, jo dainos nesiliauja lydėję lietuvį liū viską daro ir sako vyrai. A. Giedraitienės Nors dainavo nelabai drąsiai, tačiau to, ne- Sekdamas savo buvusio viešpaties A. Pu- mėj! Katalikų Bažnyčia duoda gerą pavyz
desio ir vilties kelyje. Maironio dtinų va asmeny moterys parodė, kad jos gali daug nuostabu: visi dainorėliai buvo kaip pupų žausko pavyzdžiu, ir aš, pakeliavęs keletą dį šia prasme: čia santvarka grynai dikta
.
šimtų mylių, štai pateikiu savo „įspū- toriška, bet dėl to niekas nesijaudina, ne- '
karą - koncertą ruošia Vinco Mamaičio va pasakyti ir daug gražiau. Ašaros akyse ir Pėdai.
Mokyt. O. Peleckienės parengtus mokyk- džius“... Ar tai skaitytojams patiks, ar ne būkštauja! Atrodo, kad žmonija kenčia dėl
vovaujamas bažnytinis vyrų ir moterų cho gausios katutės rodė, kad ilgai jos mintys
.. _r nežinau, bet tam tikra laikraščio dalis to, jog nemoka surasti ir-išrinkti sau gero
ras Sekminių išvakarėse — šeštadienį,' ge gyvens mumyse. Klubo vardu mokyklos los mergaitės pašoko keletą šokių..
Gražiai talkininkavo ir skautai, vadovąu ^us užpildyta... Svarbu, kad rašymui ga- valdovo. Ligi šiol tai vis buvo taip, kad vai
gužės 16 d. vakare, parapijos salėje, 345A, mokinės įteikė Giedraitienei, JokūbaitieVictoria Park Road, London, E.8. Prieš nei ir Muraškienei gėlių. Mokiniai Jokūbai jami Bružinskienės, pašokę kelis tautinius,,vau j0 šviesybės redaktoriaus palaiminimą, dovas arba paveldėdavo valdžią, arba ją
koncertą kun. P. Dauknys skaitys paskaitą tytė ir Janusas eilėraščiais išgarbino ma šokius. Paaugęs jaunimas, susirinkęs -iš plą Tai mano pirmoji kelionė iš Didžiosios kas pagrobdavo liežuvio pagalba: gražiais
apie mūsų dainių Maironį. Visi tautiečiai mytes. Iškilmės baigiamos prie išpuošto tesnių apylinkių, savo menu pravedė dar Britanijos į Vokietiją. Man, vienuolika me žodžiais, patraukliais pažadais. Bet neuzten
tų nemačiusiam Vokietijos, labai rūpėjo pa ka norėti būti geru valdovu: tam reikia tu
iš tolimesniųjų kolonijų, kurie Sekminėms Marijos paveikslo gegužinėmis pamaldo kartą gražią akciją Už skautus.
Pabaigoje V. Polikauskaitė paskambino sižiūrėti, kaip vokiečiai tvarkosi ūkiškai, rėti ir pašaukimą, ypatingų savybių!
vyks į Lietuvių Sodybą, kviečiami ir lau- mis. Klubo Valdyba nusipelnė padėkos su
pianinu.
Taip man bemąstant, traukinys ėmė lėtė
kokios ten politinės nuotaikos, kaip atrodo
-klami sustoti Londone ir dalyvauti Mairo ruošdama šias iškilmes.
Tėvai,, ypač mamytės, buvo patenkinti. jų mokslo įstaigos ir mokslininkai. Kelio- ti ir greit sustojo Koelno stotyje. Reikėjo
nio minėjime.
Parap. Koresp.
Vakare prie alučio putučio nottinghamie Nesigailėjo atvykę ir viengungiai, Svarbu, n
ės tikslas buvo Mannheim, kuriame balan išlipti. Mano bendrakeleiviai jau snaudė ar
nės
čių ir manchesteriečių kalbos, dainos, šo kad musų mažieji gražiai lietuviškai aukle
g_į2 dienomis vyko Vokietijos patolo- miegojo...
LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA I
kiai tęsėsi iki vidurnakčio.
D. Dainutis jami, kad jais domisi suaugę. Reikia tikė gų kongresas. Ta proga pakeliui aplankiau,
(Bus daugiau)
LIETUVIŲ SODYBĄ
tis, kad ir mokykla ir skautai dar kada ir mums, lietuviams, svarbesnes vietas.
Šv. Onos Draugija prašo visus kurie nu
nors pasirodys mūsų visuomenei. ■ • • . Hereford —' London ir London — Dover
mato dalyvauti išvykoje per Sekmines, už NORTHAMPTONAS
kelionė traukiniu buvo be nuotykių. Bet jei SKAITYTOJO LAIŠKAS
sirašyti anksčiau, kad būtų galima užsaky Ekskursija į Sodybą
' Hereford — London ruože girdėti tik angti atitinkamam skaičiui autobusų.
SKAUTAI IR JAUNIMAS
ĮSPŪDINGA SKAUTŲ ŠVENTĖ
liškai kalbant, tai traukiny iš Londono į Do
Užsirašyti Lietuvių Namuose pas A.
DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba
Kai šiuo metu vis rečiau sulaukiame di- yerį angliškai kalbančių tebuvo maža dalePranskūną, klebonijoje, p. Liūdžiu krautu- Sekminių 1 d. organizuoja ekskursiją į T
Balandžio 16 d. „Europos Lietuvy“ iš
vėje ir pas Onos draugijos valdybos nares, tuvių Sodybą. Nariai ir nenariai kviečiami desnių parengimų, Bradfordo skaučių ,$at- Įė., Čia vyravo vokiečių kalba.
spausdintu atsišaukimu kviečiami regis
Visi, kurie žada pasinaudoti vykti Sody- į0 greičiau užsirašyti Valdyboje.
rijos Raganos“ ir skautų „Geležinio Vilko“
Jūra ties Doveriu buvo rami, o vidurdie- truotis skautai ir jaunimas į vasaros sto
bon autobusais, prašomi paskubėti užsira
O važiuoti patariame, nes ten bus gražu draugovių surengta Šv. Jurgio šventė JjUvo nįo saulė gerokai šildė. Atsiplėšiantį nuo vyklą. Labai gražiai skamba, bet tikrenybė
šyti, nes užsakytas ribotas skaičius auto ir malonu. Štai jums truputis prisiminimi] skaidrus pragiedrulis niūrioje kasdienybės kranto laivą Prince Baudouin“ lydėjo gau rodo ką kita. Kasmet atvažiuoju į skautų
busų.
sus žuvėdrų būrys. Maniau, kad jos palydi ...
____ ______
w___
_________
iš praėjusių metų. Sodyboj padaryta dide- atmosferoje.
stovyklos
uždaromąjį
laužą.
Pasirodo,, kad
lė pažanga, visur švaru. Sodybos vedėjas
Tiesa, tą šeštadienį įkyriai lijo ir buvo njus iš meilės, bet tuoj įsitikinau, kad tai jaunimas visai nestovyklauja, o tik skaUNkuJA DBLS CENTRINIO SKYRIAUS priima maloniai kiekvieną be išimties. J baiminamasi, kad mes, tokie jautrūs lietui, daro biznio sumetimais: mat, keleiviai mė- tai. Liūdniausia, kai ir skautai ne daugėja,
VALDYBA
į ora duonos, pyragaičių, vaisių gabalė- o, atvirkščiai, kas metai mažėja.
turi minutę laiko, pasikalba, pasisveikina. pasirinksime patogius namus, .bet-ne/kažin
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šįmet ig tikrųjų jautiesi, kad esi laukiamas. Taip kur Bradfordo pakraštyje-esantį latvių klų jius, 'kuriuos žuvėdros mitriai pagaudavo
Aš siūlyčiau, kad tuo pačiu laiku, kai sto
DBLS Centrinio Skyriaus valdomieji orga- pat bus lietuviškos pamaldos su giesmėmis bą. Tačiau, nepaisydami nuolatinio lietaus, ore ar' išsigriebdavo iš vandens.
vykiau
j a skautai, būtų sudarytos sąlygos
nai buvo renkami korespondentiniu būdu. įr pamokslu.
lietuviai gausiai susirinko; buvo svečių net': Po keliolikos minučių laivą apgaubė tirš
stovyklauti ir jaunimui, nieko bendra ne
Skyriaus Rinkimų Komisija, kurią sudarė Sodyboje ir šiaip gražu. Kad ir tas dide- iš Doncasterio, Mexborough, Huddersfiel- tas rūkas, žuvėdros pranyko, o šaltas vėjas turinčiam su skautais.
V. Akelaitis, J. Giriūnas ir K. Makūnas, ba ijs sodas. Vaismedžių savininkai su malo- do ir k.
iškėlė keleivius iš patogių kėdžių ir priver
Kviečiant jaunimą stovyklauti, turėtų bū
šventę trumpa kalba pradėjo vietos Skau. tė ieškoti užuovėjos. O tos užuovėjos taip
landžio 26 d. patikrinusi rinkimų balsus, numu apžiūrinėja savo medžius. Takas gal
rado: skyriaus valdybon išrinkti: T. Vidu- daugiau kaip kilometro ilgumo per visą tų organizatorius J. Bružinskas. Susirinku maža: tik valgykloj ir mažoj bufeto patal ti pasirūpinta ir jų prižiūrėtojais. Mergai
giris, F. Neveravičius, J. Lūža, P. Duoba, mišką iki malūno nušvarintas. Ežerėly jau sieji atsistodami pagerbė vėliavą., kurią, poj. Ties valgyklos durimis tuoj susispietė tes galėtų prižiūrėti Londono moterų drau
B. Daunoras. Revizijos komisijon išrinkti: nimas plaukiojo laiveliu, kiti žuvavo ir jau skautams gerbiant, įnešė jaunas skautas, žmonių būrys. Aišku, ne dėl to, kad visi bū gija, o berniukus —jaunimo valdyba, ir ti
V. Strimas, R. Baublys, K. Jurka.
turėjo žuvies. Kitoj pusėj gulbės. O aikštė- lydimas dviejų mažų paukštyčių. Persk ai- tų labai alkani: valgykloj šilta, jauku, pa kėkit, kad vietoje poros dešimtų, suvažiuo
Gegužės mėn. 3 d. naujoji skyriaus valdy je programa. Krepšinio komandos žaidžia, čius įsakus, skautų įžodį davė A. Balsys ir togu... Pastebėjau, kad visi valgo labai lė- tų gal visas šimtas. Jie irgi galėtų pagilin
ba, susirinkusi pirmam posėdžiui, pareigo- Tautinių šokių grupės taip pat nepasiduo- K. Vaicekauskas, o vilkiukų — A. Benetis, tai, užsisako tik po vieną patiekalą, o kai ti lietuvių kalbos, istorijos žinojimą, na,
. mis pasiskirstė šitaip: pirmininkas
T. da. Svečiai, būreliais susimetę, vaišinasi. J. Elvikis, A. KazakaitiS, A. Repečka- ir L. tą suvalgo — užsisako kitą. Kol kelneris pertraukai ir lietuvišką valciuką sušoktų,
Vidugiris, vicepirmininkas — J. Lūža, iždi- Skamba lietuviškos dainos. Aikštė nustaty Traška. Skaučių įžodį davė ir kelios skau atnešu —praeina 15-20 minučių. Taip val pakeičiant nors savaitei rock‘roll‘ą.
A. Kukanauskas
ninkas — P. Duoba, sekretorius — B. Dau ta mašinom. Namas iš vidaus pasipuošęs tės. Papuoštus naujais kaklaraiščiais skau gykloj galimą išsėdėti apie valandą. Ir kas
noras ir valdybos narys — F. Neveravi- net ir laiptai kilimais iškloti (ir pinigų tu- tukus sveikino svečias iš Derby sktn; K. gi norės skubėti grįžti į šaltą vėją ar žmo
AR ŽINAI?
Vaitkevičius ir kun. kapelionas. Išnešus-vė nių pilną bufetą!
čius.
reta!). Muzika, šokiai.
Kada DLK Gediminas pastatė Vilniaus
------------žodžiu, malonu ten, tik kad būtų ilgesnė liavą, svečius su skautų idėjomis ir sieki Sutemus rūkas išsisklaidė, bet vėjas dar
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
diena. Vaikštinėji lietuviškoj Sodyboj ir mais gražiai parengtoje paskaitoje sypažin sustiprėjo,. .Keleiviai dažnai žvilgčiojo Bel- pilį? Kada DLK Algirdo pulkai triuškino
Londono šeštadienio mokykla šiais me- jauties jos savininku. Tai tikrai malonu. dino sktn. K. Vaitkevičius. Butų naudinga gijos link. Ir kai pasirodė Ostende's uosto Maskvos vartus Kada DLK Kęstutis susi
tais pasiskyrė sau pareigą pagerbti mamy- Dėl to ir šiemet visi į Lietuvių Sodybą!
šią paskaitą atspausdinti mūsų periodinėje žiburiąi. — Visi ėmė džiaugsmingai šaukti, tiko Birutę? Kada DLK Vytautas pabėgo
tęs. Minėjimas buvo Sporto ir Soc. Klubo
a. Barančiukas, Skyriaus pirmininkas spaudoje.
Jau vien.žiburius pamačius visiems pasida iš nelaisvės ir kada sutriuškino kryžiuočių
ordino galybę?
patalpose, kur susirinko labai gausus bū
Baigus oficialiąją dalį, buvo trumpos-in-- rė šilčiau...
Šiuos ir daugybę kitų dalykų sužinosi ir
rys Londono lietuvių. Motinos Dienai skirANSPTFT D AS
formacijos apie ateities veiklą ir raginta
Padorūs Belgijos muitininkai pasitenkitą turiningą paskaitą skaitė P. Mašalaitis.
mažuosius prisijungti prie veiklaus skautų no tfk paklausdami, ar neturim ką nors ap pamatysi Lietuvos pašto ženklų parodoje
Po paskaitos mokiniai pirmiausia pasiro Sekminių šokiai
sąjūdžio. Atrodo, skautų skaičius ateityje muilinti. Visi skubėjo į šiltą traukinį. Ak, per Sekmines Lietuvių Sodyboje.
dė su tautiniais šokiais, kuriais ne tik ma
tikrai pagausės.
kaip čia buvo malonu: pagaliau jauku ir
DBLS Mansfieldo Skyrius gegužės 16 d.,
mytės buvo nudžiugintos, bet ir visi žiūro
Meninė dalis buvo parengta nepaprastai šiltdį Keista: daug kartų pergyvenau įvaivai. Deklamuoti eilėraščiai Motinos garbei, 19 vai., Victoria Hotel ruošia
kruopščiai ir rūpestingai, čia daug darbo rių rūšių malonius jausmus, bet niekad ne
Sekminių šokius.
o minėjimo užbaigai pasirodė mokyklos
to širdies įdėjo muzikalinę dalį parengda- galvojau apie malonumą. Kas yra malonu
Gros
orkestras.
Veiks
baras.
Turtinga
choras su savo dirigentu R. Namajuška.
mas T. Burokas, o tautinius šokius ir bend mas? Kodėl taip dažnai esam raginami
— D. Britanijoje sumažėjo bedarbių.
Aušra Mamaitytė, kuri yra vos 4 metų am loterija.
rą programą —R. Bružinskienė. Tačiau jų vengti gyvenimo malonumų? Kodėl žodžiai
Salė yra miesto centre, prie Nottingha- darbas nebuvo veltui: žiūrovai susižavėję „malonumas“ ir „nuodėmė“ dažnai sutap—Amerikiečiai iš viso yra jau pagaminę
žiaus, padainavo vieną dainelę solo, susi
mo autobusų stoti^.
laukdama labai daug katučių.
sekė puikiai pavykusią programą.
dinąmi? Veltui bandžiau rasti atsakymus į 50 milijonų Fordų.
— Singapūre vėl atgijo rauplių epidemi
Programai baigiantis mokiniai įteikė gė Prašome visus apylinkės lietuvius kuo
Pirmiausia, kaip tai šventei tiko,-A. Bal šiuos klausimus! Kaip gera būtų, jei kas
Sk. Valdyba sys padeklamavo I. Fridmanaitės „Šv. Jur nors „Sekmadienio Rimtyje“ panagrinėtų ja.
lių puokštes savo mokytojams: tautinių šo gausiau apsilankyti.
— Kruppas siunčia Rusijai 3 cheminius
kįu — P. Nenortienei, choro — V. Mamaigio šventėje“ eilėraštį. Gerai visiems pažįs . šiuos klausimus!
BIRMINGHAMAS
‘ čiui.
tama jaunoji solistė V. Galbuogytė įsijautu
Malonumas yra labai subjektyvus jaus fabrikus, kuriuose bus pagaminama per
šiai padainavo A. Matučio „Piliakalnį, prie mas. Kas vienam malonu — kitam gali bū mėnesį po 500.000 kostiumų medžiagos.
Po minėjimo apatinėje salėje mokiniai,
Neries“ ir „Grėbėjėlę“; pažymėtina, kad T. ti ne tik nemalonu, bet net ir šlykštu, ir at — San Marino respublikoje moterims
padedami Šv. Onos Draugijos, surengė mo Nuostoliai Birminghame
Kadaise Birminghamas turėjo žymų žmo Buroko muzika buvo priartėjusi prie' pa virkščiai. Be to, ir tam pačiam asmeniui, suteikta balsavimo teisė. <
tinoms arbatėlę.
— Atsistatydino ponia Luce, kuri anks
gų — mielą Dr. Valterį. Birminghamiečiai čios mūsų liaudies dvasios ir alsavo tikru kasr-vienu laiku būna labai malonu, kitu ga
su malonumu prisimena ir tebegerbia jį.
lietuviškumu. Maži vilkiukai akies’mirks- Ii būti labai nemalonu. Todėl malonumų ne čiau buvo Amerikos ambasadore Italijoje,
ATOSTOGOS BOURNEMOUTH
Jam išvykus išdygo kita figūra — J. Zo- nyje sudarė darnią piramidę; D. Juškaitė galtona sieti Su nuodėme. Aš laikyčiau nuo o dabar toms pareigoms buvo paskirta į
Patogus privatus namas, šiltas ir šaltas kas jįs gana sėkmingai valdė birmingha- padeklamavo A. Matučio „Žalius-batukus“, dėrėe tokį veiksmą, kuris man yra nenau- Braziliją.
vanduo
kambariuose,
------- --------------- , spyruoklinės lovos, miečius. Zokas atsidėjęs vadovavo skyriui, Po to sumirgo scenoje tautiniai rūbai, ir dingas, o kitam kenksmingas, žalingas. Pri
— Transvalijoje 21 asmuo nuteistas mir
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 6 svarai, turėjo nemaža pažinčių su anglų visuome- jauni šokėjai sušoko polką (taip buvo p£o- ėmus šį nuodėmės apibrėžimą, turėsim vi- ti už riaušių metu įvykdytus nužudymus.
Labai geras maistas,
‘
puikiai pagamintas, nininkais.
— D. Britanijos prekybinė misija va
gramoje pažymėta) ir „Noriu miego“. Gu- si Sutikti, kad rūkoriai ir šnapsoriai tikrai
puikus patarnavimas.
_____________
=___________
žiuoja į Maskvą, ir jai vadovaus prekybos
Šiandien Birminghamas
neteko jo. Jis iš- vūs skautukai su sąmojumi pavaizdavo neišvengs pragaro kančių!
Penketas minučių kelio iki autobuso, ve- emigravo į Derby °
„tautų charakterius“: anglą, lietuvį, pranŠiltame vagone ima snaudulys. Bet snau- ministeris Eccles.
žančio į pajūrį ir jūros tiltą.
Balandžio 26 d. įvyko Zoko išleistuvės. cūzą ir rusą (laimėjo prancūzas). Vėl pasi- diriio malonumą kas kelios minutės pertrau
— 6.000 tibetiečių pabėgo į Indiją.
Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 AI- Atsisveikinti su juo atsilankė nemažas rodė V. Galbuogytė ir padainavo T. Būro- kią; triukšmaują mano bendrakeleiviai: pen
— Norvegijoje laivų statybos darbinin
ma Roac1’ Bonrneflt<>uth> Hants.
skaičius narių. Birminghamiečiai J. Zokui ko sukomponuotą dainelę — „Vasaros mu-, ki Angliukai gimnazistai, vykstą į Freibur- kai suruošė demonstracijas prieš parlamen
.......... .............. ..................................
jjgĮĮjį dovaną —Lietuviškų vaizdų albumą, zikantus“.
- gą.’Ir štai mano mintys nuo nuodėmės per to nutarimą leisti 2 vokiečių karininkams
PV....................................................... i kurJ buvo įrašyti linkėjimai su valdybos
Tačiau buvo ir daugiau talkininkų: I. šoka į „politiką“: penkiems malonu triukš- atsikelti į šiaurės Atlanto pakto šiaurinių
Vvl\D I
ir narįų parašais. Birminghamiečiai su šird šneliūtė ir E. Venckutė —- viešnios iš Man -mituti, o vienam — pasnausti. Demokratiš- dalinių generalinį štabą, kuris yra Norve- .
Motinos dienos minėjimas
gėla spaudė ranką jam, atvira širdimi lin- chesterio — padainavo duetą —.„Stovių aš kai sprendžiant šį klausimą, aišku, vienas gijoje.
DBLS Corby sk. gegužės 10 d., 5 vai. p. kėjo sėkmės naujoje vietoje. Bet kartu kilo parimus“ (partizanų dainą) ir „Ko liūdi,-iuži nusileisti penkiems pagal seną romė- — V. Vokietija statydinsis 12 povande
p., St. John Ambulance Hall, rengia Moti- klausimas: ar išdygs nauja galva, kuri sėk berželi“; kartu su V. Garbonkum ir L. Mu- nų posakį „Yox populi — vox dei“ (Tautos ninių laivų.
, nos Dienos minėjimą.
mingai galės vadovauti, kaip Dr. Valteris fausku padainavo ir kvartetą — „Palan- balsas — Dievo balsas“). Bemąstydamas — Romoje vagys išmušė parduotuvės
■ Programa bus įvairi. Po pragramos arba ar J. Zokas kad vadovavo? Daug senių jau kėj“. Pasirodo, ne tik anglai gali didžiuotis priėjau išvados, kad demokratiška santvar langą ir sugriebė modernų aparatą — ra
tėlė, loterija ir šokiai. Iš toli ir arti visi pavargo ir vadovauti nebetinka, o jaunieji jaunais dainininkais: ir mes turime gražia- ka yra bedieviška santvarka... Ir štai ko- diogramos ir televizijos junginį, kuris iš
prašomi atsilankyti.
Sk, Valdyba dar tik pro žolę kalasi...
J. šateikis balsių jaunuolių, kurie, jei tik daugiau dė- dėl. Juk jei Dievas vienas tvarko visus pa- tiesų buvo kartoninis, išstatytas reklamai.
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MOKSLAS ir PROFESIJA
D. BRITANIJOJE
Rašo A. Balsys

13. Technical, Commercial ir Art Colleges
ir Politechnics
Kiekviename didesniame mieste veikia
mažiausia viena čia suminėtųjų mokslo ins
titucijų.-Jų pagrindinis tikslas — paruošti
kvalifikuotus specialistus įmonėms, todėl
ir jų mokslo programa daugiausia pritaiky
ta vietinių įmonių reikalavimams. Tačiau
chemijos, mašinraščio ir stenografijos, sve
timų kalbų, braižybos ir GCE kursai veikia
beveik kiekviename college.
Studentai priimami bet kurio amžiaus,
tik ne jaunesni kaip 15 metų. Mokymas
vyksta dienos metu ir vakarais. Metinis mo
kestis apie 25 sv. dienos studentams ir apie
30 šilingų lankantiems vakarais. Gabūs stu
dentai nuo mokesčio atleidžiami.
Be normalaus dienos ir vakarinio kurso,
koledžuose veikia dar vadinamieji Part-ti
me Day Release ir „Sandwich“ kursai. Pir
muoju atveju įmonės mokinys (apprenti
ce) atleidžiamas vieną dieną savaitėje nuo
darbo su pilnu atlyginimu, kad studijuotų
įmonės parinktąjį kursą.
.Sandwich“ kursas einamas tada, kai
mokinys (apprentice) vieną pusę metų dir
ba įmonėje, kitą pusę metų lanko techni
kos koledžą.
Pagrindiniai koledžų pažymėjimai yra
Ordinary National ir Higher National Certi
ficate. Tačiau šalia valstybinių tuo pat lai
ku galima laikyti „City and Guilds of Lon
don Institute“ egzaminus ir įsigyti Inter
mediate ar Final City & Guilds pažymėji
mus. Studijuojant dar toliau, įsigyjama Li
centiateship, Associateship ir Fellowship
teisė. *
Pagal švietimo įstatymą yra numatyta
įsteigti valstybinis technologijos universi
tetas. Praktiškai jis jau veikia ir dabar,
tik ne atskirai; jį atstoja 8 aukštesniojo
laipsnio (advanced technology) koledžai:
Birmingham College of Technology, Brad
ford Technical College, Cardiff College of
Technology, Loughborough College of Tech
nology, Royal Technical College of Salford
ir Londone Battersea, Chelsea ir „Northam
pton“ Polytechnics.
Daugumas šitų koledžų studentų yra va
dovaujantys įmonių specialistai, kurie lan
ko vadinamąjį .Sandwich“ kursą. Jį baigę
įsigyja technologijos diplomą (Dip. Tech.),
kuris yra lygus bet kurio universiteto laips
niui.
Pastaba: Pagal ką tik paskelbtą „The Re
port of the National Council for Technolo
gical Awards“, technologijos diplomu susi
domėjimas yra labai didelis. Kasmet vis
daugiau koledžų paduoda prašymus diplo
miniams kursams steigti. Šiuo laiku, be jau
suminėtų 8 pradinių koledžų, diplominius
kursus veda dar 13 kitų koledžų; ir šis skai
čius ateity tikimasi padidinti.
1957 m. technologijos diplomui ruošėsi
965 studentai, o šiais metais jam ruošiasi
2518 studentų. Nuo 1962 m. vyriausybė ti
kisi šiuo keliu susilaukti kasmet mažiausia
bent po 1000 diplomuotų technologų.
Taigi, kas nori ir pasiryžęs mokytis, uni
versitetą gali rasti netoli savo-namų.
14. University — Universitetas

Didžiojoj Britanijoj yra 17 universitetų.
Seniausi iš jų yra Oxford-ir Cambridge
(įsteigti apie 1167 ir 1209). Kaikurie Angli
jos universitetų yra išsiskyrę savo speciali
nėm mokslo šakom, pvz., Durham — inžine

rija, Manchester — pramonės administra
cija, Bristol — aeronautikos inžinerija,
Sheffield — metalurgija, London — medi
cina ir Oxford ir Cambridge — humanitari
niais mokslais.
Beveik kiekvienas universitetas turi sa
vo atskiras studentų priėmimo taisykles.
Lengviausius reikalavimus stato London
University. Čia reikalaujama turėti 5 GCE
įskaitus, iš kurių mažiausia bent 2 turi bū
ti „A“ lygioj arba 4 GCE įskaitus, iš kurių
ne mažiau kaip 3 turi būti „A“ lygio.
Valstybinei paramai (State Grant) ar
universiteto stipendijai gauti laikomi spe
cialūs „S“ (Scholarship) egzaminai. Juos iš
laikiusiems valdžia skiria nuo 272 iki 308
svarų paramą gyvenantiems universiteto
patalpose, arba apie 170 sv. lankantiems iš
namų. Pačių universitetų skiriamosios sti
pendijos yra nedidelės — iki 100 sv.
Praktiškai studentas gauna tik vieną pa
ramą, nes jei, sakysim, valstybė paskyrė
250 sv. ir universitetas 100 sv., tai studen
tas gauna 150 iš valstybės ir 100 iš universi
teto. Be to, paramos ar stipendijos dydis
priklauso nuo tėvų uždarbio (means test).
Jei tėvai uždirba mažiau kaip 600 sv. per
metus, vaikas gali gauti pilną valst. para
mą ar stipendiją, o jei tėvų uždarbis siekia
iki 1200, tai vaikas gauna tik pusę para
mos, o jei tėvų pajamos siekia iki 2300 sv.,
vaikas jokios paramos negauna.
Pastaba: Paskutiniu laiku norinčių pa
tekti į universitetą moksleivių skaičius
sparčiai augą, tačiau naujų universitetų
mažai testeigiama, todėl priėmimo sąlygos
kasmet sunkinamos.
Universiteto laipsniai
Pirmasis universiteto laipsnis yra Bache
lor's Degree, pvz., B.A. reiškia Bachelor of
Arts, B.Sc. — Bachelor of Science, B. Eng.
— Bachelor of Engineering ir t.t. Aukštes
nis laipsnis yra Mastership (M.A., M.Sc.,
M. Eng. ir t.t.) ir aukščiausias mokslo laips
nis yra Doctorate.
Škotijoj vietoj Bachelor's Degree iš, karto
suteikiamas Master's Degree. Praktiškai
jis yra lygus Londono Bachelor's laipsniui.
15. Profesijos — Careers
Dauguma profesijų yra globojamos spe
cialių draugijų (societies) ir institutų (ins
titutes). Čia pateikiama keletas duomenų
apie įvairių profesijų įsigijimo sąlygas.
Banking — Banko tarnyba
Kandidatai banko tarnybon priimami
tarp 16 ir 18 m. amžiaus. Jie privalo turėti
„O“ GCE, mažiausia su anglų kalbos ir ma
tematikos įskaitais. Pradinė metinė alga
250-300 sv. Kandidatai (probationers) ska
tinami tęsti studijas ir pasiruošti profesi
niams bankininkų instituto (Institute of
Bankers) egzaminams.
Sulaukęs 32 m. amž., banko tarnautojas
gauna ne mažiau kaip 800 sv. per metus.
Prašymai banko tarnybai gauti paduoda
mi pasirinktojo banko vedėjui (manager).
Accountancy — Buhalterija
Buhalterijos arba atskaitomybės profesi
ja yra labai plati, ir jai pasiruošimas yra
įvairių lygių. Kaip bendrą pavyzdį galima
nurodyti The Institute of Chartered Ac
countants in England and Wales.
Kandidatai priimami išlaikę įstojamuo
sius egzaminus, arba be jų, jei kandidatas
turi 5 „O“ GCE įskaitus, išlaikytus vienu
kartu, su anglų kalba ir matematika. Be to,
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Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą Rt
likti profesijos žmonėms:
ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712.
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Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo supirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
. AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,
AVALYNĖS,
BALTINIŲ,
MAISTO.

kandidatas turi pasižadėti tarnauti 5 metus
Chartered Accountant's įstaigoj ir kartu
ruoštis profesiniams egzaminams.
Vilniun sušauktas respublikinis sovietas mokyti tiek, kad lietuvių jaunimas (kol so
Kvalifikuoto buhalterio pradinė alga —
700-800 sv., metams su gerom perspekty šį kartą turėjo patvirtinti ir naują mokyk vietinė valdžia bus) nebūtų blogesnėje pa
lų reformos įstatymą. Referavo Gedvilas dėtyje. Ta sistema sudaro rusų jaunimui
vom kilti.
ir Drobnys. Gedvilas kalbėjo tik apie pra atviresnį kelią į geresnius darbus. Arba ta
Architecture — Architektūra
Kandidatai privalo turėti, mažiausia, dines ir vidurines mokyklas, kurios yra padėtis sudarys pagundos ir lietuviams tė
'„O“ GCE su 5 įskaitais. šiai profesijai įsi švietimo ministerijos žinioj, o Drobnys kai vams leisti vaikus į rusiškas mokyklas. Jei
gyti yra trys studijavimo būdai: 1) Ištisi bėjo apie aukštąsias ir specialias mokyk tai pagundai būtų pasiduodama, tai rusiš
nis 5 metų kursas architektūros mokyklose las, kurios yra arba Maskvos aukštojo kų skaičius Lietuvoje augtų, o lietuviškų
ir vieneri metai praktikos; 2) Dalinis 7 ar mokslo ministerijos arba įvairių kitų mi mažėtų. Bet tuo tarpu atrodo, kad yra pa
8 metų studijavimas, kartu tarnaujant asis nisterijų žinioj. Drobnys tiesioginio ryšio siryžimas iš lietuviškų mokyklų nesitrauk
tentu architekto įstaigoj; 3) Trijų metų iš su švietimo reikalų tvarkymu neturi, jis ti, o verčiau pasispausti ir rusų kalbos,
tisinis kursas, o toliau jau tarnaujama ir yra respublikinės plano komisijos pirminin kiek jos dabar būtinai reikia, išmokti kad
ruošiamasi baigiamiesiems egzaminams.
kas, bet mokyklų reikalus turėjo referuoti, ir neprivaloma tvarka.
(LNA)
Studijų mokestis architektūros mokyklo tur būt, todėl, kad tas mokyklas tvarkantie
je, lankant iš namų, yra nuo 20 iki 150 sv. ji ministrai daugiausia yra Maskvoj... Tų
matams.
PALECKIS GAVO NAUJUS
įvairioms ministerijom priklausančių mo
(Smulkesnių informacijų galima gauti kyklų, anot Drobnio, dabar Lietuvoj yra
PAVADUOTOJUS
architektūros instituto — The Royal Insti 12 aukštųjų ir 61 speciali vidurinė.
Po kovo mėnesio „rinkimų“ pirmą kartą
tute of British Architects, 66, Portland Pla
Iš tų pranešimų paaiškėjo, kad ir Lietu sušauktas respublikinis sovietas atliko ir
ce, London, W.I.).
voj mokyklos bus tvarkomos lygiai taip keletą formalumų, skirtų atlikti pirmą kar
Law — Teisė
kaip ir Rusijoj, griežtai pagal Chruščiovo tą susirinkus. Jų tarpe — 15 asmenų prezi
Teisininkų profesija yra dviejų laipsnių: nurodymus. Niunkos, Gedvilo ir kitų perei
diumo išrinkimas ir vyriausybės „sudary
Barristers' ir Solicitors'.
tą rudenį keltas reikalavimas, kad Lietuvo
I barristers' profesiją einama (baigus je reikia vieneriais metais ilgesnės pirmo mas“.
Prezidiumo viršūnėje ir tolesniems ketuniversitetą) per vieną iš keturių Inns of jo laipsnio mokyklos (jei Rusijoj 8 metai,
veriems metams paliktas Paleckis, lygiai
Court: Lincoln's Inn, Middle Temple, Inner tai Lietuvoj 9), nuėjo niekais.
kaip ir sekretorius S. Naujalis, bet vietoj
Temple ir Gray's Inn.
Į solicitors' profesiją kandidatai priima Vienerių metų daugiau buvo norėta to ligšiolinio pavaduotojo Mykolo Junčo-Kumi išlaikę nustatytus egzaminus, arba be dėl, kad, šalia kitų dalykų, lietuviškose mo činsko (kuris įvairius apdovanojimų ir ki
jų, jei turi „O“ GCE su 5 įskaitais, į ku kyklose būtų laiko ir rusų kalbos tinkamai tokius aktus dažnai pasirašinėdavo vietoj
riuos įeina lotynų kalba. Be to, kandidatas išmokti. Pagal Chruščiovo projektą, lietu Paleckio) dabar bus du pavaduotojai: Juo
pasižada tarnauti 5 metus praktikuojančio viškose mokyklose rust; kalba bus nepriva zas Matulis ir Juozas Baltušis-Juozėnas.
loma (!), o rusiškose neprivaloma bus lie
Matulis virsta tikras įvairių pareigų ko
solicitor's įstaigoje.
(Smulkesnių informacijų galima gauti tuvių kalba. Devynerių metų pirmojo laips lekcionierius. Jis yra Mokslų akademijos
The Law Society,' Chansery Lane. W.C.2). nio mokyklos reikalautojai norėjo, kad prezidentas, Taikos komiteto pirmininkas,
bent jau lietuviškose mokyklose rusų kal Politinių-mokslinių žinių skleidimo drau
Nursing — Slaugymo
Mokymas pradedamas ligoninėse. Kandi ba būtų privaloma ir būtų gerai išmoko gijos pirmininkas, enciklopedijos vyriau
datai priimami nuo 18 metų amžiaus, daž ma. Mat, jeigu rusų kalba lietuviškose mo sias redaktorius, profesorius, įvairių kitų
nai be GCE. Paprastai mokslas tęsiasi 2 ar kyklose bus neprivaloma ir jai nebus ski komitetų pirmininkas, o dabar net ir „res
3 metus. Išlaikę egzaminus įsigyja State riama pakankamai laiko, tai mokiniai jos publikos viceprezidentas“!
gerai neišmoks ir dėl to jiems paskui susi
J. Baltušis, rašytojas, paskutiniu laiku
Registered Nurses' status.
darys sunkumų (nes, nors sovietinėj san ypač garbinamas už piemenavimo laikų an
Teaching
(„Parduotos vasa
Mokytojo profesija įgyjama universitete tvarkoj kalbos ir lygios, bet rusų kalba vi tibuožišką aprašymą
arba mokytojų paruošimo koledže
(The sur „lygesnė“, be jos nepateksi į jokius ge ros“) ir ką tik atšventęs penkiasdešimtąjį
Teacher's Training College). Studijos trun resnius darbus, į jokias atsakingesnes pa gimtadienį, pirmą kartą atsiduria tokiose
aukštose valdinėse pareigose.
ka 2 arba 3 metus. Kandidatai priimami reigas).
Junčas-Kučinskas buvo iš senesniųjų ko18 m., turintys 5 „O“ GCE įskaitus, arba
Nauji reikalavimai aštuonerių metų pro
mažiau,, jei į jų skaičių įeina „A“ įskaitų. gramą labai apkrauna visokiais dalykais munistų-pogrindininkų tarpo, o abu nauji
Be čia suminėtųjų yra daugybė kitokių (politechninis mokymas), tad Lietuvoje jo vietą užėmusieji „viceprezidentai“ yra
profesijų, apie kurias žinių galima rasti reiks labai spaustis jei bus norima per aš tik po 1940 metų pritapę prie partijos.
knygutėje „Careers Guide" arba „Choise tuonerius metus taip pat ir rusų kalbos iš(LNA)
of Careers".
Baigiant šį pluoštelį informacijų, norisi
prisiminti ir mūsų tautines tremties mo
kyklas.
Jau dvylikti metai, kai gyvename šitame
krašte, ir tiek pat metų, kai turime savo lie
tuviškas mokyklas. Tik gaila, kad tos mū
sų mokyklėlės yra labai skurdžios. Iki šiol
jos veikia paskirai, dažnai be jokios pro
P *V B SPPPJLY CJE.VIKB JLTD
gramos. Per tą eilę metų mes nesugebėjo
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
me sudaryti judraus švietimo organo, kuris
organizuotų ir tikrintų mokyklų veikimą.
informacijų
prieš sudarant savo siuntinius
Patarlė sako: geriau vėliau, negu niekad.
Lietuvon
ar
Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
Pirmiausia reikėtų susirūpinti bendros
mokymo programos paruošimu,, pritaikant
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
ją šio krašto sąlygoms. Kas tinka ar gali
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
ma gausioj lietuvių kolonijoj, sakysim, Či
kagoj, tai nelabai tinka mums, kur tik keli
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
ar keliolika to pat amžiaus vaikų gyvena
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.
mieste ar apylinkėj.
Mokymo programa turėtų apimti keturis
• Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
lituanistinius dalykus: lietuvių kalbą, Lietu
vos istoriją, L. geografiją ir bendrąjį lavi
visad pasiruošę Jums patarnauti.
nimą (dainavimas, deklamavimas ir tauti
niai šokiai), maždaug šešių skyrių pradžios
LIETUVIŠKAS SKYRIUS
mokyklos (veikusios Nepr. Lietuvoj)’ lygy
8a, Thurloe Place,
je, suskirstyta metine gradacijos forma,
London, S.W.7.
skirta nuo 5 iki 15 metų vaikams. Baigu
siems turėtų būti išduodami pažymėjimai.
Šiuo reikalu iniciatyvos turėtų imtis
DBLS Valdyba.

Mokyklos klausimas Lietuvoje

ŽOLĖ ŽIEMOS METU
Australija žiemą turi nemaža rūpesčių
su ganyklomis. Ji daug laiko galvijų, ypač
avių, o kai ateina žiema, tai labai lėtai au
ga žolė, neužtenka jos.
Dabar jau daromi bandymai priversti
žiemą- žolę greičiau augti. Pabarstoma tam j
tikros rūkšties, kuri paprastai pūdo medvil i
nės krūmų, ryžių ir kitų augalų šaknis. Pa
stebėta, kad tos rūkšties gavę augalai ne
normaliai ištįsta —išauga dideli, lapai taip
pat būna kelis kartus didesni už normalius.
Pirmieji bandymai pievose pasirodė ga
na sėkmingi. Manoma, kad šita rūkštis pa
dės Australijai atsikratyti rūpesčio, kaip
žiemos metu išganyti savo avis.
JUROS KELIAS I ARKTIKĄ
Birželio mėn. D. Britanijos karalienė ir 11
prez. Eisenhoweris iškilmingai atidarys Ka
nadoj šv. Lauryno jūrų kelią. Tasai kelias
daugiausia skiriamas laivininkystei į šiau
rę — Arktiką, ir jis žada Kanadai naują
rytdieną. Ypač laukia jo 20 didelių skystu
kuru besiverčiančių bendrovių — jos nori
pasiekti Arktikos salas ir iš ten pradėti
čiulpti žibalą ir alyvą.
Jau prieš ketvertą metų tyrė tas salas.
Net iš lėktuvų skrendantiems uolų susidės
tymas rodė, kad ten reikia ieškoti degan
čio skystimo. Tyrimai patvirtino spėjimus.
Dabar liko tik išspręsti, kaip prie tų salų
prieiti.
Dabar, kai atominiai povandeniniai lai
vai Nautilus ir Skate ten plaukiojo, reika
las palinko į gerąją pusę. Skystąjį kurą iš
anų salų gabens atominiai povandeniniai
tankeriai.
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BE ŠŪVIO TAURAS SIŪLO JUMS BRIEDĮ
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 3.
31 yds. 100% gryna vilna, 100% worsted (suktų siūlų), antspauduota kas
2-3 jardai .Superfine worsted, pure wool, Made in England." 60“, 16-16 oz.
jardo svoris, pilka.
i
3| yds., kaip viršuj pažymėta, tik tamsiai pilka.
31 yds. geriausios . super serge", „Boston“, tamsiai mėlyna, su įausta juos K
tele „Ali wool Made in England. 60“., garantuota, 22-23 oz. jarde.
't
-31 yds. gražiausios double plain, tamsiai mėlyna ar ruda, su įausta juostele
, All wool. Made in England. 60“. 16 oz. jarde.
Visos tos medžiagos su muitu ir pasiuntimu kainuoja tik £32.15.0. Normaliai
tos medžiagos be pasiuntimo kainuotų £37.0.0.
Taipogi TAURAS jums siūlo už £15.0.0 geriausią crombie, 35-36 oz. 60“ 3
jarduose, ir tai galima pasiųsti kartu su standartiniu siuntiniu. 26-7 oz. erom
bie už £13.15.0. Normaliai visur tų medžiagų kainos'yra apie 15.10.0 lengves
nės ir apie 16.10.0 sunkios.
TAURO pasiūtų eilučių kainos yra: kostiumai nuo £7.15.0 iki geriausių
worsted £18.18.0,'tiek vyrams tiek moterims. Vasarinia paltai -lietpalčiai
nuo £7.10.0 iki geriausios kokybės £16.0.0. Vasariniai paltai neperlijami.
Bendradarbiai: Mrs. V. Ignaitis, 2, Russell St., Bradford; Mr. J. Dyvas, 6 Con i
stance Rd. Birmingham; Mr. V. Leonas, 4, Hampden Grove, Eccles, Man b
chester.
Kartu TAURAS užtikrina jus, kad jo ir visų kitų prekių kainos yra žemesnės,
kaip kad iš tikrųjų turėtų būti pagal siunčiamųjų prekių vertę. TAURO tiks
las kiek galint padėti saviesiems. Vaistai, medžagos, avalynė ir kitos prekės
TAURO siunčiama tik geros kokybės, nes jei siunčiame dovaną, tai geriau,
jei ji yra vertinga. Juk ir Lietuvoje vartojo priežodį „Tinginys dukart dirba, Į
šykštus dukart moka“. To išvengsi, jei nuo dabar siųsi savo dovanų siunti
nius tik per TAURĄ.
Jūsų pačių supirktų dovanų siunti niai pasiunčiami greit ir tik už £1.0.0.
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