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Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

VLIKo sesijos lapkričio 10-11 dd. rezo
liucijos. — Visuomenė pakviesta boiko
tuoti "bendradarbiavimo su Maskvos agen
tais talkininkus

1. LAISVINIMO VEIKLOS REIKALU.
(Elta) VLIKo sesija, išklausiusi VLIKo 

ir Vykdomosios Tarybos pirmininkų pra
nešimus apie atliktuosius ir planuojamuo 
sius darbus, užgiria jų veiklą ir pateikia 
ateities darbų gaires.

VLIKo sesija, apsvarsčiusi esamąją pa
dėtį ir aptarusi tolimesnę Lietuvos laisvi
nto akciją,

nutarė:
kreipti ypatingą dėmesį 

ofenzyvą mūsų atsparumui 
goms suskaldyti ir išeivijai

stiprinti pavergtosios tautos išsilaisvi
nimo viltis;

remti krašte kovojančius brolius ir se
seris prieš rusifikaciją, indoktrinaciją, 
persekiojimus ir priespaudą;

atskleisti laisvajam pasauliui Maskvos 
daromuosius Lietuvoje religinio, tautinio 
ir kultūrinio genocido nusikaltimus;
pritarti JAV senatorių ir kongresmanų žy 
giams kelti Lietuvos laisvės bylą Jungti
nėse Tautose ir skatinti lietuvių išeiviją 
prie to prisidėti ir visokeriopai juos rem
ti; tuo pačiu reikalu kreiptis ir į kitų vals 
tybių parlamentų ir vyriausybių vyrus, o 
taip pat ir į kitų kraštų lietuvių išeiviją 
tokius žygius visokeriopai remti;

reikalauti Jungtinėse Tautose, tarptauti 
nėse konferencijose, per spaudą, kad so
vietinė okupacija būtų panaikinta;

palaikyti gyvą ir aktualų Lietuvos išlais 
vinimo klausimą tarptautinėje plotmėje, 
susiejant jį su Antrojo Pasaulinio Karo 
palikimo likvidavimu ir su visa Centro ir 
Rytų Europos problema;

atkreipti ypatingą dėmesį į naujai besi
reiškiančias tendencijas Europos Tarybo
je (Neatstovaujamųjų Valstybių Komisi
joje), kad būtų išvengta Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių interesų pažeidimo ir 
diskriminacijos;

stiprinti bendradarbiavimą su Paverg
tųjų Europos Tautų Seimu ir kitomis tarp 
tautinėmis ir pavergtųjų tautų organiza
cijomis Lietuvos laisvės bylai;

siekti glaudesnio bendradarbiavimo su 
Lietuvos diplomatiniais ir konsulariniais 
atstovais, Amerikos Lietuvių Taryba, Pa
saulio Lietuvių Bendruomene, Lietuvos 

. Laisvės Komitetu ir kitomis organizaci
jomis;

sudaryti jaunųjų akademikų patariamą 
ją komisiją Lietuvos laisvinimo darbams 
plėsti ir intensyvinti;

19G3 metais atitinkamai atžymėti VLIKo 
veiklos dvidešimtmetį.

į komunistų 
palaužti, jė- 

suklaidinti;

pirm. J. Sungaila ir ALB Tarybos

f SeplųnioS DIENOS

SU CHORU Į
Dideli sunkumai gyvulininkystėje

m. Lietuvos pavergimo

Rastenis, Susivienijimo Liet. Ame- 
pirm. — P. Dargis, teisininkų var-

19-20 dd. kultūros minis- 
per Vilniaus televiziją ir

su- 
žo- 
par

NAUJI ŠVEDŲ LĖKTUVAI
švedai dar prie 1970 m. pasiryžę pakeis 

ti visus kovos lėktuvus.
Naujieji būsią’ dvigubai greitesni už 

garsą.
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VLIKas, imdamas dėmesin smarkiai be 
sikeičiančias tarptautines aplinkybes ir 
tai, kad šių besikeičiančių įvykių raidoje 
gali būti netrukus iškelta Europos santy
kių sureguliavimo problema visoje jos 
platumoje, kada, būtų paliestas ir tolimes- 

Jau ruošiasi 25 
šventei

(E) Lapkričio 
tras J. Banaitis
radiją plačiai kalbėjo apie 1965 m. numa
tytąją minėti 25 m. sovietinio režimo Lie
tuvoje įvedimo sukaktį. Esą, šventė truk
sianti dvi dienas, ir, be dainų šventės ir 
orkestrų pasirodymo, kitą dieną būsią šo
kiai bei žaidimai. Ministras, savo kalboje 
ragindamas uoliai ruoštis pavergimo su
kakčiai, dar siūlė ir reformuoti lietuvių 
tautinius drabužius — jis padaręs prie
kaištų ypač męterų tautiniams sijonams, 
kurie esą nepatogūs ir pan.

Mokykimės iš kapitalistų — teigė 
Chruščiovas •

(E) Savo pranešime kom. partijos ple
num e N. Chruščiovas pabrėžė reikalą mo 
kytis iš kapitalistų. Jis pasakė: „Kodėl gi 
mes nepanaudojame tai, ką racionalaus, 
ekonomiškai naudinga turi kapitalistai? 
Buvo laikas, — turiu galvoje asmenybės 
kulto laikotarpį —, kai intensyviai buvo 
propaguojama mintis, jog visa, kas mūsų, 
— besąlygiškai idealu, o visa, kas užsie
nietiška, — tiek pat besąlygiškai bloga. 
Bet juk kulto laikai praėjo. Mes turime 
atsiminti V. Lenino nurodymą — mokėti, 
reikalui esant, mokytis iš kapitalistų, per
imti tai, ką jie turi protingo ir naudingo“. 

nis likimo klausimas, pakartotinai kvie
čia politines grupes, turinčias tuos pačius 
aukščiau minėtus siekimus, jungtis į 
VYRIAUSIĄJĮ LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETĄ vieninga valia ir bendru 
ryžtu toliau sutartinai kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybės ir suvereninių tautos 
teisių atstatymą.

Šiam tikslui siekti VLIKAS sudarė ko
misiją iš Dr. K. Šidlausko, L. Šmulkščio 
ir J. Talabos.

3. SANTYKIŲ SU PAVERGTĄJA
TAUTA KLAUSIMU

si 
ti

1940 metais Sovietų Sąjunga, okupavu- 
Lietuvą, tuojau ėmėsi priemonių atskir 
Lietuvos gyventojus nuo bet kurio susi

žinojimo ir santykių su laisvuoju pasau
liu. Okupantas Lietuvą aptvėrė spygliuo
tų vielų tvora ir apjuosė mirties zona. 
Sovietų pažiūros ir praktika šiuo reikalu 
nepasikeitė. Tai įrodo dar tik praeitais 
metais su dideliu įkarščiu Berlyne pasta
tytoji gėdos siena.

Sovietų agentų peršamieji kultūriniai 
mainai yra tik Sovietų Sąjungos politinis 
manevras.

DAR Iš VLIKO SESIJOS

(E) Lapkričio 10-11 d. New Yorke įvy
kusioje sesijoje dalyvavo visų VLIKą su
darančių grupių po tris atstovus ir antri
ninkus. Gausiai buvo atsilankę svečių, 
jaunimo, kultūrinių, politinių ir šiaip vi
suomeninių organizacijų asmenų. Sesiją 
sveikino: Lietuvos atstovo Vašingtone var 
du — Lietuvos gen. konsulas J. Budrys, 
atstovai: B. K. Balutis, J. Baltrušaitis, S. 
Girdvainis, gen. konsulas Čikagoje Dr. P. 
Daužvardis, gen. konsulas Kanadoje J. 
Žmuidzinas, konsulas Bagotoje, Kolumbijo 
je — S. Sirutis, konsulas Sao Paulo, Bra
zilijoje — A. Polišaitis, JAV veikiančių 
organizacijų, — ALT vardu — Komiteto 
sekr. inž. E. Bartkus, — PLB Centro Val
dybos .
pirm. St. Barzdukas, Nepr. Talkos vardu 
— V.
rikoje
du — J. Bražinskas, Skautų_S-gos — A. V. 
Dundzila, Neo-Lithuania Korp. — V. Ma
žeika, Th. Kuchel, komiteto pirm. — L. 
Valiukas, moterų organizacijų vardu — 
M. Galdikienė ir V. Leskaitienė ir kt. Tu
riningą sveikinimą prisiuntė nepriklauso
mybės akto signataras ir pirmasis VLIKo 
pirm. Stp. Kairys.

Sesijoje VLIKo pirm. Dr. A. Trimakas 
turėjo ilgesnį pranešimą, o Vykd. Tarybos 
atstovai — pirm. J. Glemža ir URT Val
dyt. Dr. P. Karvelis nušvietė pavergtosios 
Lietuvos gyvenimą ir atkreipė dėmesį į 
Europą, kaip galingą ateities veiksnį. Bu
vo Tautos Fondo (prel. J. Balkūnas) ir 
įvairių komisijų pranešimai. Pagrindiniai 
pranešimai (su diskusijomis) sesijoje bu
vo V. Sidzikausko, M. Brako ir J. Miklovo.

(E) Savo kalboje Maskvoje įvykusiame 
plenume A. Sniečkus („Tiesa“, 276 nr.) 

. tegalėjo pritarti visiems Chruščiovo pasiū 
lymams, pertvarkymams, partijos kontro
lės sustiprinimui. Jis pasisakė, kad ir Lie
tuvoje sudaromi nauji biurai: vienas va
dovaus pramonei, o kitas žemės ūkiui. Tų 
biurų veiklą vairuos Lietuvos KP CK pre 
zidiumas. Vietoje 56 rajonų sudaromi 41 
rajonas, ir tiek pat bus gamybinių kolcho 
zų ir sovchozų valdybų. Pasak Sniečkaus, 
dvylikoje sustambintų Lietuvos kaimo ra
jonų, kuriuose labiausiai išvystyta pramo 
nė. būsią įsteigti pramonės partiniai ko
mitetai partijos miestų komitetų teisėmis. 
Paminėjęs pramonės „laimėjimus“ Lietu
voje, Sniečkus negalėjo nuslėpti ir trūku
mų. Esą, per dešimt 1962 m. mėnesių 53 
Liaudies ūkio tarybos įmonės neįvykdė 
bendrosios produkcijos gamybos plano. 
Produkcijos kokybė esanti menka.

Liūdna esanti ir padėtis žemės ūkyje. 
Sniečkaus teigimu, kolchozai ir sovchozai 
Lietuvoje nepasiekę numatytų augalinin
kystės produktų rodiklių, „žymiu mastu“ 
dėl nepalankių šių metų oro sąlygų. Tai 
atsiliepę labiausiai kaupiamosioms kultū
roms. Esą, per 10 mėnesių Lietuvoje par
duota valstybei pieno — 11 proc. ir mėsos 
— 14 proc. daugiau, negu atitinkamu lai- 
kotarpju pernai. Sniečkus plenume deja
vo, kad „mes labai įsiskolinome valsty
bei“, vykdydami grūdų supirkimo planą 
(kitaip tariant, neįvykdyti planai — E.). 
Pagaliau vyr. Lietuvos varovas pabrėžė, 
kad „labiausiai stengiamės“ įveikti dide
lius gyvulininkystės sunkumus.

' Lietuvos > 
nscioMline 
M.Mažvydo 
■-biblioteka;

Tokios padėties akivaizdoje nėra jokios 
abejonės, kad Maskvos agentų siūlomieji 
mainai ir bendradarbiavimas su okupuo
tosios Lietuvos institucijomis būtų naudo 
jami laisvojo pasaulio lietuvių atsparu
mui palaužti, užslopinti pavergtosios tau
tos viltį išsilaisvinti iš rusiškosios vergi
jos ir komunistinės nelaisvės. Kremliaus 
agentai siekia netiesioginiu būdu šia akci
ja sušvelninti Maskvai nepalankius Lietu 
vos į Sovietų Sąjungą inkorporacijos ne
pripažinimo padarinius, kad laiko tėkmė
je galėtų išgauti esamosios padėties pripa 
žinimą. Mes ypač kreipiame lietuvių vi
suomenės dėmesį į 1962 metų lapkričio 3 
d. Valstybės Departamento pareiškimą:

„Valstybės Departamentas nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių jėga į Sovietų Sąjun
gą inkorporacijos ir todėl negali remti 
kultūrinių mainų su sovietų okupuota 
Lietuva. Tolygiai nėra skatinamos ameri
kiečių kultūrinės grupės vykti į tą sritį“.

VLIKas smerkia visus tuos, kurie re
mia bendradarbiavimą su Maskvos agen
tais, ir kviečia lietuvių visuomenę boiko
tuoti tokio bendradarbiavimo talkininkus.

Miestams trūksta daržovių, bulvių
(E) Lapkričio 13 d. Vilniuje įvykusio

je Aukš. Sovieto sesijoje—diskusijose da
lyvavęs prekybos ministras A. Mikutis 
(„Tiesa“, 268 nr.) nurodė į trūkumus Lie
tuvos miestų gyventojus aprūpinant dar
žovėmis ir bulvėmis. Trūkumus pašalinti pekciją. O rusų nuolatinis atsisakinėjimas 
labai trukdo tai, kad, esą, daržininkystė 
esanti suskaidyta daugelyje ūkių. Pvz., 
nurodė Mikutis, 1962 m. plane buvo nu
matyta, kad 30 Vilniaus rajono ūkių turi 
išauginti ir pristatyti sostinei daugiau 
kaip 3.000 tonų daržovių, jų tarpe 18 kol
chozų — 230 tonų. Tai reiškia, kad kiek
viena žemės ūkio artelė turėzjo išauginti 
tik po 13 tonų daržovių, arba sėti jų po 
1-2 hektarus. Toks daržininkystės išskai- 
dymas labai trukdąs ne tik šio ūkio me- 
chanizavimui, bet neleidžiąs mažinti dar
žovių savikainos ir gerai daržovėmis ap
rūpinti miestų gyventojus.

PASLAPČIŲ IŠDAVIMAS
„Dziennik Baltycki“ skelbia, kad Len

kijos laivyno teismas turės spręsti bylą 
lenko, kuris išdavinėjęs karines paslaptis 
britų konsulatui Gdynėje.

Tam klausimui iškilus, buvo fotografuo 
jami, tikrinami ir apklausinėjami visi tie, 
kurie ėjo į tą konsulatą.

Britai paneigia, kad konsulatas būtų 
rinkęs karines paslaptis.

KAZACHSTANO MOKSLININKAI
„Pravda“ užsipuolė Kazachstane dirban 

čius mokslininkus.' Sako, Sokolovas 17 
metų tyrinėjo Uralo upės slėnį, o tam dar
bui dar nematyti galo. Institutas išleidęs 
1.066.000 rublių, tirdamas 65 dalykus, ku
rių paskui atsisakyta. Kabirovas per 12 
metų gavęs 57.000 rublių atlyginimo iš 
mokslinio instituto, o iš tiesų ne jam dir
bęs, bet rašęs vaidinimus vietiniams teat 
rams.

RŪKO DIENOS
Praeitos savaitės pirmąsias 4 dienas D. 

Britaniją buvo apsiautę biaurūs rūkai.
Nemaža nesveikus plaučius ar širdį ture 

jusiu vyresnių žmonių mirė, šimtai buvo 
išgabenti į ligonines.
SAVOS GAMYBOS GINKLAI

Pasirodo, kad Kinijai nebėra būtini so
vietų ginklai, išskyrus atomines bombas.

Indijos karininkai tvirtina, kad iš kinie 
čių atimtieji automatiniai šautuvai, mor- 
tiros ir kiti ginklai turi Kinijos gamybos 
‘įrašus. Ji gaminasi ir tankus.

Deja, jai trūksta benzino tiems tankams 
varyti.
DR. ADENAUERIS PASITRAUKS 
RUDENĮ

Dr. Adenaueris nusprendė pasitraukti 
iš pareigų 1963 m. rudenį.

Jo koalicinėje vyriausybėje dalyvaujan 
tieji laisvieji demokratai buvo patikinti, 
kad jis tikrai nebeisiąs kanclerio pareigų 
iki 1965 m. rinkimų.

Kalta vien
pasitarimai dėlŽenevoje vykstantieji 

atominių bandymų draudimo nedaro jo
kios pažangos. Kas dėl to kaltas? Britų

; „The Guardian“ rašo:
i „Kai dėl dabartinių pasitarimų, tai ru-
■ sų laikysena
> sa, anksčiau 
. kad Vakarų
• giasi nutęsti
• klausimą; tačiau kai tik prez. Kennedys 
i perėmė pareigas, kaltė dėl nepasisekimo 
. susitarti mestina Sov. Sąjungai. Vakarai 
i padarė tam tikrų nuolaidų, kurių dalis
• yra ypač reikšmingos; dabar jau sunku
■ pasakyti, kad dar galėtų būti daroma dau 
, giau nuolaidų, jeigu matyti, kad išdavos 
. bus visiškai bereikšmės. O bereikšmį susi 
į tarimą vargu iš viso verta sudarinėti.

Taigi Vakarams nelieka nieko kita, kaip 
tik budriai laikytis“.

1 Tos pat nuomonės yra ir britų „The 
’ Observer“. Jis rašo:
1 „Rusija šiuo metu yra pribaigusi bet ko
1 kias viltis, kad Rytai-Vakarai netrukus 

pajėgtų susitarti visiškai uždrausti bran-
• dualinių ginklų bandymus. Ji ne tiktai at

meta inspekciją vietoje, kai kiltų įtari
mas, kad vykdomi bandymai, bet taip pat 
atsisako pateikti mokslinių įrodymų, kad 
pagrįstas yra jos tvirtinimas, jog net smul

’• kius bandymus, net ir požemyje vykdo
mus galima atpažinti be jokios inspekci
jos. O Jungtinės Valstybės pirmą kartą 

. yra visiškai aiškiai pareiškusios Ženevos 

. konferencijoje, kad jos sutinka priimti 
j visuotinį bandymų draudimą, nevykdant 
. jokios inspekcijos, jei rusai gali įrodyti, 
. kad mokslinės priemonės gali atstoti ins-

yra visiškai netinkama. Tie- 
buvo reiškinių, kurie rodė, 
valstybės lyg ir labiau sten- 
bombų bandymo draudimo

aptarti su vakariečiais tas mokslines prie 
mones rodo, kad arba jų tvirtinimas dėl 
tokios inspekcijos yra neteisingas, arba 
kad jie nenori, jog šiuo metu bandymai 
būtų uždrausti“.

Britų „Topic“ dar bando giliau žvilgte
rėti, kodėl gi taip sunku. Jis rašo:

„Rusų laikysena, be abejo, visiškai pri
klauso nuo jų politinės sistemos nelanks
tumo. Kiekvienas jų delegacijos užsimota
sis posūkis Ženevoje, beveik tikras daly
kas, reikalingas vis paties Chruščiovo as
meniško pritarimo arba bent Malinov- 
skio“.

MAŽIEJI DRAUGAI NEPASITIKI 
DIDŽIUOJU

Sovietų akį labai traukia didžiulis Euro 
pos Bendrosios Rinkos pasisekimas. Chruš 
čiovas Vakarų diplomatams prisipažino:

„Kai mes prieš keletą metų bandėme 
suorganizuoti Rytų Europos ekonominę 
bendruomenę, kai kurie-mūsų „mažieji 
draugai“ pasipriešino, tvirtindami, 
joje dominuosią 
ka šįkart turėtų 
draugus“.
CHRUŠČIOVAS 
EISTEDDFODĄ

Chruščiovas norėtų vėl atvažiuoti į D. 
Britaniją. Min. pirm. Macmillanas iki šiol 
buvo lyg ir tarpininkas tarp jo ir J.A. Vals 
tybių prezidento. Tačiau kai jis Kubos kri 
zės metu pradėjo tiesiogiai susirašinėti su 
prezidentu Kennedžiu, tai tarpininkas ne
bereikalingas, ir nebėra ko Chruščiovui 
atvažiuoti.

Dėl to Chruščiovas esąs labai palankus 
atvažiuoti kitais metais ir be rimtesnio 
kvietimo — atlydėti rusišką chorą į pašau 
linį muzikos ir dainų festivalį Eisteddfo- 
de, Valijoje.
„DER SPIEGEL“ BYLA AUGA

Valstybės gynėjo įsakymu Hanoveryje 
areštuotas Dr. Augsteinas, „Der Spiegei“ 
savaitraščio leidėjo brolis, kuris su kitais 
jau seniau areštuotas. Jis yra jau aštunta
sis areštuotas šioje byloje.

Dr. Augsteinas yra advokatas ir ruošėsi 
ginti laikraščio bylą. Jis įtariamas turėjęs 
artimų ryšių su Tuniso konsulu Vokietijo
je vokiečių piliečiu Conradu, kuris taip 
pat areštuotas kaip įtariamas išdavęs laik 
raščiui paslapčių.
ASILO UODEGA PIEŠTA

Sovietų dailininkams abstraktininkams 
buvo leista suruošti savo darbų parodą. 
Tą parodą aplankė Chruščiovas ir pareiš
kė, kad jam atrodo, jog tie paveikslai yra 
asilo piešti uodega.

Kadangi sovietų spauda tiksliai nusakė 
Chruščiovo nepasitenkinimą, tai dabar 
jau imtas pulti toks menas.

Gali būti, kad ir parodą buvo leista su
ruošti, jog paskui būtų galima „sutvarky
ti“ tuos, kurie nukrypsta nuo Unijos.

tik Rusija
PRANCŪZIJOS SVORIO KILIMAS

Amerikiečių „Newsweek“ šitaip vertina 
Prancūzijos padėtį po dabartinių parla
mento rinkimų, kuriuose laimėjo de Gaul- 
le'io šalininkai:

„Prancūzija yra įpusėjusi vykdyti dar 
vieną revoliuciją, šįkart taikią revoliuci
ją, kuri gali pasirodyti žymiai reikšmin
gesnė, negu bet koks smurto pareikalavęs 
jos perversmas praeityje. Dabar ima vys
tytis gemalas modernios valstybės, kuri 
pasiryžusi užkirsti kelią grįžti krizėmis 
besireiškiančioms, sudarinėjamoms ir vėl 
iširančioms koalicijoms, kurios valdė 
Prancūziją nuo 1875 metų. Prancūzijos pa 
sikeitimą patvirtino tas pats nuostabiau
sias gaulistų laimėjimas rinkimuose į par 
lamentą nuo to laiko, kai de Gaulle'is 
1958 m. perėmė valdžią“.

Amerikiečių „Time“ rašo:
„Rinkimai parodė daugiau negu tik kokį 

nors laikinį Prancūzijos politinį posūkį. 
Jos įtaka bus jaučiama abiejose Atlanto 
pusėse, nes stipri Prancūzija bus reikš
minga visai Vakarų santarvei“.

i

I

ADENAUERIO PALIKIMAS
Vokietijos kancleriui Dr. Adenaueriui 

pareiškus, kad ateinančių metų rudenį jis 
pasitrauksiąs, britų „The Guardian“ rašo:

„Kitas žmogus tais sunkiaisiais pirmai
siais Federalinės Respublikos metais leng
vai būtų galėjęs sudaryti daug abejotines 
nį politinį palikimą. Dr. Adenauerio di
džioji dorybė buvo ta, kad jis griežtai prie 
šinosi minčiai, jog Vokietija turi bandyti 
eiti su Rytais prieš Vakarus, ir kad jis bu 
vo už prancūzų-vokiečių susitarimą ir už 
Europos vienybę“.

i

M

INDIJOS IR PAKISTANO SANTYKIAI
Indijos ir Pakistano pažadą pradėti vėl 

tartis dėl ginčijamosios Kašmiro srities 
amerikiečių „The New York Times“ ši
taip vertina:

„Akstinas, kuris verstų susitarti, yra 
stiprus. Indija vargu gali tikėtis pajėgti 
pasipriešinti komunistinei Kinijai, jei ji 
tuo pat metu turi žiūrėti, kaip apsisaugo
ti Pakistano. O ir Pakistanas negali jaus
tis saugus, jei Indija būtų puolama ir 
draskoma“.

REVIZIONISTAI IR DOGMATIKAI
Apsižodžiavę Vengrijos 

važiavime, komunistai vėl 
džiais apsikapoti į Italijos 
tijos suvažiavimą. Kinijos 
puolė „Jugoslavijos Tito kliką“, kuri iš
duodanti komunizmą, tarnaudama ameri
koniškajam imperalizmui ir sabotuodama 
socializmą.

Italų komunistai buvo puolami, kad jie 
leidžia suvažiavime pulti Albanijos „tik
ruosius marksistus-Ieninistus“ Iš tiesų ita 
lų komunistų vadas Togliattis pats pirma 
sis pradėjo pulti albanus ir kiniečius.

Kiniečiui atsikirto ispanai, lenkai ir 
prancūzai.

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI IR 
SOCIALDEMOKRATAI

Vokietijos krikščionių demokratų parti
jos parlamentarinė grupė pritarė savo 
vykdomojo komiteto nusistatymui tartis 
su socialdemokratais dėl busimosios koa
licinės vyriausybės.

Socialdemokratai abejingi dėl tokio nu
tarimo, nes jie galvoja, kad su jais tarda
miesi krikščionys demokratai nori tik iš
spausti geresnes sąlygas iš laisvųjų demo 
kratų, su kuriais jie iki šiol buvo koalici
joje. Panaši padėtis yra buvusi po pasku
tiniųjų rinkimų.

FAKTŲ KALBA
Kalbėdamas J. Tautose, Britanijos 

atstovas Deanas nurodė, kad jo kraštas 
1815 m. užėmė Ceiloną, o rusai tais pat 
metais Azerbaidžaną. Ceilonas nepriklau
somybę gavo 1947 m. Jis klausė, kada gi 
Azerbaidžanas gaus nepriklausomybę.

Britanija užėmė Vakarų Afriką XIX 
amž. vidury. Rusai maždaug tada okupa
vo Kazachstaną, Turkestaną ir Turkmėni
ją. Nigerija . gavo nepriklausomybę 1960 
m. Kada gi būsianti duota nepriklausomy 
bė aniems Vidurinės Azijos kraštams?

Britanija 1914 m. užėmė Kiprą, kuris 
jau yra gavęs nepriklausomybę. Rusai ta
da užėmė Tannu Tuva šiaurvakarinėje 
Mongolijoje, bet nepriklausomybės taip ir 
negrąžino iki šiol.

— Vašingtono apskaičiavimu, Kuboje 
yra apie 10.000-15.000 sovietų karių, ir 
spėjama, kad jie bus pradedami išgabenti,

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 49(740). 1962. XII. tf
t

BLEZDINGELES PRIE TORRENSO
Retai pasirodo leidinių, Kuriuose taip 

smulkiai būtų parodytas lietuvių Jsikūri- 
maa tremtyje, kaip šiame Adelaidės lietu
vius pristatančiame „Blezdingėlės prie 
Torrenso“. Dar rečiau būna tokie leidiniai 
šitaip skoningai ir gražiai išleisti, idomiai 
iliustruoti.

Šis leidinys, tikėkime, paskatins ir kitų 
vietų po-visus tuos keturius margo pašau 
llo kampus Išsibarsčiusius lietuvius atlik
ti panašų darbą, nes jis tikrai reikalingas 
atlikti.

Redaguotas Pulgio Andriušio ir Vlado 
Radzevičiaus, tas leidinys yra žurnalo for 
mato. Teksto jis turi 70 puslapių, kurie 
gausiai iliustruoti Adeladės foto mėgėjų 
būrelio ir kitų asmenų darytomis nuotrau 
komis. Išleido J. Bačiūnas Amerikoje.

Pats leidėjas J. Bačiūnas, kuris, nuvy
kęs į Australiją, buvo suėjęs į ryšį su anais 
tolimaisiais lietuviais, įžangoje rašo:

„...kažkaip labai pamėgau tą tolimą, 
skirtingą ir tikrai pionierišką naują lietu
vių koloniją pasaulyje“.

Pulgis Andriušis pirmuose puslapiuose 
mus supažindina su ta kartais linksma, 
dažniausiai liūdna, net apatiška lietuvių 
Jsivietinimo drama ar istorija. Čia jis 
meistriškai mums pateikia ir anekdotų ša 
lia istorinių duomenų, kaip ten įsitvirti
no tie pionieriški dipukai. Tie jumoru pa
dažyti plunksnos brėžiniai ir vaizdeliai 
mus priartina prie faktų apie tas jau da
bar miglotas dienas. Čia gan tiksliai apra
šyta australiškoji gamta, papročiai, klima 
tas ir kita. Vienu žodžiu, įsikūrimas apra 
Sytas iš visų kampų kampelių.

Toliau rašo Vladas Radzevičius apie lie 
tuvių įnašą Australijai. Kiek jau kartų, pa 
sirodo, australai savo spaudoje yra minė
ję lietuvių papročius! Štai, va, lietuviai 
pasirodė Kalėdų eglutėje, štai jie įspūdin
gai koncertavo, gražiai pašoko, ir visi to
kie atsiliepimai australų vis priimami ge
rai. Vienas kitas pagarsėjęs lietuvis mini 
mas laikraščiuose. Vienas jų — Jonas Va
nagas, kuris, dirbdamas viename miestely 
je netoli Adelaidės, laisvalaikiu pradėjo gi 
lintis į to miesto istoriją (vardas Lobet- 
hal) ir per kelerius metus sudaręs nemažą 
kolekciją ir muziejų, atsekdamas iš palik
tųjų pėdsakų anuos laikus, kai vokiečiai si 
lez'ečiai čia kūrėsi ir iš kieto eukalipto me 
džio statėsi gryčias, kurias jau namais va 
dino. Jo pastangos atkreipė valdžios susi 
domėjimą, ir švietimo ministerija jo rin
kinį priglaudė naujame muziejuje, kurio 
pirmasis garbės direktorius yra J. Vana
gas.

kūnas aprašo visus tuos'pasišventusius 
žmones, kurie rodė daug pastangų kultū
rinėj ir organizacinėj veikloje.

„Kultūriniuose polėkiuose“ pateikiama 
Adelaidės „Lithuania“ choro veikla nuo 
pat 1949 metų. Chorui vadovauja nuo anų 
laikų Vaclovas Šimkus, kuris nesuskai
čiuojamą valandų skaičių išdirbęs su cho
ru, ir nenuostabu, kad apie jo darbą gra
žiai atsiliepia spauda ir ne vien tik lietu
viška.

Teatro srity pasireiškė stipri Juozo Gu- 
čio asmenybė. Jis visą eilę metų atsidėjęs 
dirba, ir toks darbštumas susilaukia aus
tralų dėmesio. Australai rašo: „Mane ste
bina tas ištikimumas, su kuriuo europie
čių dramos grupės laikos didingo stiliaus 
tradicijos“? Tuos žodžius yra pasakęs uni
versiteto profesorius apie lietuvių pasta
tytąją Moljero „Mokykla Žmonoms“, o re 
pertuare to lietuvių teatro buvo apie 24 
vaidinimus.

Štai, versdami puslapius, susipažįstame 
su Adelaidės menininkais, o jų čia — G. 
Vasiliauskienė, A. Gučiuvienė, P. Rūtenis, 
P. Matiukas, L. Žyga ir I. Pociene, sumi
nint tik dalį. Nepamirštamos ir pačios 
skurdžiausios pirmosios dienos, kai tik 
vienas palapinėje gamintas laikraštėlis iš 
eidavo („Australijos Lietuvis“), o paskui 
kaip išaugo kiti — „Mūsų Pastogė“, o po 
jo „Tėviškės Aidai“.

Trečioji dalis — kitokios lietuviškos pla 
tybės. čia gausus būrelis tų blezdingėlių, 
šokančių prie upės. Čia fotografija tauti
nių audinių klasės, abiturientės ir moki
nės, tautinių šokių grupė, lietuvių mokyk
los abiturientai ir jų suvaidintasis spek
taklis. Čia studentiškas jaunimas, o jo ne-

GARSINIMAS
DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga 

lietuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas Švento Rašto, 
pirmas TOMAS. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik $1. Turim 
Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Turim 
Naują Testamentą patobulinta lietuvių 
kalba. Gražiu viršeliu, $2. Ten yra ir Psal
mės sudėtos. Turim Gražių Giesmių rin
kinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška

mažas būrelis, ir jis gana veiklus. Matyti, 
kiek vargų ir pastangų buvo sudėta į Ade 
laidės Lietuvių Namus, kurie pamažu vis 
didėja ir, jei nemeluoja projekto iliustra
cija, tai artėją į rūmus. Kituose puslapiuo 
se moterų sekcijos geras gailestingas dar
bas vertinamas, nepamirštami tūkstan
čiai jų gerų darbelių artimui. I šį skyrių 
įtrauktas ir Adelaidės skautų tuntas, ku
ris turi 60 skautų-čių ir yra vadovauja
mas V. Neverausko. Sporto klubas „Vy
tis“, atrodo, patraukliausias jaunimui ir 
net gali pasigirti turėdamas dvi mergai
čių ir keturias vyrų krepšinio komandas, 
kartu ir kitų sporto šakų komandas. Čia 
irgi yra pasižymėjusių lietuvių, kaip Algis 
Ignatavičius, A< Kitas, A. Remeikis, R. 
Sidabras ir G. Gudaitytė.

Paskutiniame skyriuje trumpai aprašy
ti kolonijos veido formuotojai.

Leidinį, kaip minėjau, iliustravo lietu
vių foto mėgėjų būrelis, kuris surinkęs 
nemažą kolekciją fotografijų iš lietuvių 
veiklos. Portretus gamino profesionalas 
A. Fišeris.

Malonu vartyti šio leidinio lapus ir gė
rėtis, kaip lietuviai sėkmingai įsikūrė ten, 
kur viskas atvirkščiai žiūrint iš šios pusės 
pasaulio ir kur kengūros žada gyventojus 
išstumti... Šis, nors ne grynai istorinis, ne 
vien sausais istoriniais praeities faktais 
paremtas darbas, parašytas pačių koloni
jos kūrėjų, dėl to tai nėra vien tik griau
čiai: faktai čia aiškinami išgyvenimais. 
Tuo šis darbas ir įdomus mums čia, Euro
poje. Jame matome brolius, ir kai kurie 
jų pažįstami, ir džiaugiamės. Bet ar ir jie 
nesidžiaugtų, pamatę panašų veikalą, iš
leistą šioje pasaulio rutulio pusėje?

G. And.

Klausia, kodėl Vilniuje nestatomas 

paminklas Basanavičiui?

(E) Vilniaus m. vyr. dailininkas I. Lau- 
rušas lapkričio 19 d., per Vilniaus radiją 
kalbėjęs apie sostinės dekoravimo darbus 
ir rūpesčius, pripažino, kad dar neretai 
pasitaiko blogai dekoruotų vitrinų, žemos 
meninės vertės restauravimų, dekoravi
mų. Dar vis Vilniuje pesą judančios dina
minės šviesos reklamos. Esą, visur Vilnių 
je reikalinga dailininkų ranka bei talka. 
Jau pavykę Vilniuje dalinai likviduoti vi
sas betonines skulptūras miesto parkuose 
ir aikštėse. Pats Laurušas kalbėjęs kultū
ros ministerijoje dėl skulptorių darbų pa-

Dar visa eilė kitų lietuvių pagauna akį 
knygos puslapiuose. Vienas jų reiškėsi ar 
reiškiasi sporte, kitas moksle, o dar kitas 
menu garsina lietuvių vardą. Antroje kny 
gos dalyje užtinkame tris skyrius, kur 
smulkiau aprašoma lietuvių veikla. Ten 
pateikiama visų organizacijų ir klubų isto 
rija nuo pat jų gimimo datos. Jonas Moc-

Manna, su - kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam veltui knygelių ir trakta
tų. Reikalaudami kreipkitės šiuo adresu: 
L.B.A. 212. E. 3rd Str., Spring Valley, III., 
U.S.A.

naudojimo mieste, ir jam atrodo, kad ga
limybė būtų. Būtų, girdi, puiku, jei Vilnių 
je turėtume Žemaitės, Basanavičiaus bei 
kitų žymių žmonių, gyvenusių ir dirbusių 
Vilniuje, biustus. (Apie Kapsuko-ir kt. ko 
munistų paminklus, žinoma, buvo pagal
vota žymiai ankčiau, ir jiems statyti ne
reikėję jokių pasikalbėjimų — E.).

MAIRONIS HES

LIETUVA
(14)

IV

Šnipai Lietuvoj veltui uosto ir skraido: 
Lietuvis už knygas nukęst nesibaido, 
Bet pats neišduos paslapties!
Kas, degdamas meile tėvynės, spaudina
Tas knygas už sienos ir žmonėms dalina: 
Tamsios besiklauski nakties!

„Tai darbas studentų! Ar gal kunigų?
Nes reikia ant to juk nemaž pinigų“, 
Taip žmonės savitarpy spėja;
Bet vienas tik Dievas bežino tikrai 
Ir, rasit, dar Juozo ilgi vakarai, 
Ir žvakė — jo darbo budėja.

Kai pirmąkart Glinskiui tos knygos pateko, 
Skaisčioj jo širdy naujas balsas prašneko:
,Jr aš“, tarė sau, „juk lietuvis!
Juk brangūs ir man Lietuvos milžinai, 
Jos pievų kvepėjimas, girios, kalnai 
Ir Vytauto Didžio liežuvis“.

Nuvykęs tada aplankyti Atkalčių,
Rainienei numirus, paguosti našlaičių 
Lietuviškai ėmė šnekėti.
Mat, Jonas vikaras jų buvo bičiulis;
Onytei iš mokslo gan mėgo tratulis, 
Bet lenkiškai, apsakinėti.

Tik poniai Juškienei Lietuvių darbai,
Kaip sodžių srovė, nepatiko labai, 
Ir praminė ją litvomanija;
O senis Kiaulinskis (praminta nedoras), 
Kurs valdo du margu, Pariečių bajoras, 
Nusprendė, kad tai klopomanija.

Kai šaudyt mokinosi tuose miškuose 
Karaliai, medžiot neįpratę.

Dabar čia kur-ne-kur išvysi giraitę, 
Kur ieško pavėsio, nuo saulės sukaitę, 
Miesčionys per vasaros tvaiką;
Raibajai gegutei kukuojant, nemenkas 
Čia mokslo jaunimas dainuodamas renkas, 
Praleidęs egzamino laiką.

Štai dvidešimt vyrų pavėsy beržyno, 
Susėdę į ratą ant pliko žolyno, 
Raštus įsigilinę varto;
Kieno nevisai teišdygo ūsai,
Juos tartum norėtų ištraukti patsai, 
Raitydamas kartas nuo karto.

Lietuviškai šneka. Nuo Vilniaus lietuvis 
Stebėtųs išgirdęs, kad sodžių liežuvis 
Svetur net ponaičiams patiko!
O juk Lietuvoj, kur net vokiškai vaiko 
Išlavint didžiūnai mokytojus laiko, 
Už jį nebeduotų skatiko.

Jau dvidešimt vyrų greta, tartum broliai, 
Susėdo; dar Rainio nėra vis lig šiolei;
Jo žvalgos, kaip skęstąs salos!
Be jo susirinkę ne ką benuveiktų:
Kas dvasią pakeltų, vienybę suteiktų

l Be jo sumaningos kalbos?

VI

v
Keliaujant iš Varšuvos į Vilianovą, 

Kurią Marisienkai Sobieskis, mat, kovą

„Žiopsok bežiopsojęs! Sulauksi jį sveiką!“ 
Nerimdamas ėmė kraščiuotis Smigeika: 
„Begaudyk, kaip paukštį po girią!“ —
— „Nebūk, susimildamas, pirmas prie maištų! 
Be reikalo“, teisino Klimas, „negaištų:
Jam užvakar motina mirė.

Kai giltinė vaikščioja, vietos negauna; 
Nelaimės pribaigs jį, bežiūrint, dar jauną; 
O tau niekados nesiskųs!
Ir, rodos, užgauti skaudžiau neužgausi,

Ties Viena laimėjęs, pastatė, 
(Nebėra jau girių, kaip Vazų laikuose,

Kaip jį apie kančią jei kuomet užklausi;
Neklauskit Šiandieną nei jūs!“ —

PĖDSAKAI Į DIEVĄ
Didysis praeito šimtmečio prancūzų 

pamokslininkas domininkonas Lacordaire 
kartą yra pasakęs: „Žmonijos istorija da
lijama į dvi dalis — pirmoje žmogus laukė 
Dievo, antroje Dievas laukia žmogaus!“ 
Tai labai charakteringas pasakymas, gra
žiai išreiškiantis Advento prasmę: LAU
KIMAS ATĖJIMO! ’

Adventas visuomet pristato mūsų min
tyse tuos ilgus žmonijos istorijos amžius, 
kurių šimtmečiais žmogus su ilgesiu šir
dyje žvelgė į ateitį, laukdamas ateinančio 
Emanuelio, Atpirkėjo, Išganytojo. Visos 
seniausios pagonių tautos, kad ir klaidin
gai ir iškreiptai suprasdamos Dievo sąvo
ką, savo pasąmonėje išlaikė pirmiesiems 
tėvams Dievo duotąjį pažadą ateisiančių 
laikų atpirkėjo. Taip egiptiečiams visų 
blogybių priežastis buvo žaltys, kurį turė
jo nugalėti iš moteriškės gimęs kūdikis, 
vardu Orus. Indijos gyventojai laukė Die
vo galybės įsikūnijimo vadinamojo Višnu 
atėjimu, kuris turėjo atitaisyti Kalio, t.y. 
didžiojo žalčio padarytąjį blogį. Persų pa
sakos ir mitologija vaizduoja ateisiančios 
Motros pergalę prieš piktąjį Arimaną. Ir 
kiniečių religiniai padavimai liudija lau
kimą Dievo tarpininko — Išganytojo, ku
ris savo kančia atlyginsiąs už žmonių nu
sikaltimus.

Ir atskiri senovės pagonių išminčiai, fi
losofai ar tautų mokytojai savo raštuose 
išreiškė tą tautų ilgesį ir laukimą. Taip 
Konfucijus, gyvenęs šeštame šimtmetyje 
prieš Kristų, savo raštuose sako: „Aš gir
dėjau, kad Vakarų krašte kils šventas vy
ras, kuris visą vandenyną pripildys ge
rais, nuopelningais darbais. Jis bus siųs
tas iš dangaus ir turės visokią galybę že
mėje“. Graikų galvotojas Sokratas savo 
pasikalbėjimuose irgi sako: „Nieko nerei
kalauk, Alkibijade, iš dievų. Laukime, 
kol dangaus pasiuntinys ateis mūsų pamo 
kyti, kaip turime elgtis su dievais ir žmo
nėmis“. Ir garsusis graikas Platonas kal
ba: „Jei neateis iš dangaus žodis, tai nie
ko tikra apie dievą nesužinosime. Tegul 
nesivėlina tas pasiuntinys: esu pasiruošęs 
daryti visa, ko jis mane mokys...“ 
MnNUUlltlllHIilNhinNllimiHIIUIIIIIIIIflllHIIIIIIHIHIHIIIIIHIHIIIIIIIIIIimDflllllllllltllUIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIII

Jei senovės pagonių pasisakymai buvo 
migloti ir gal nesuprantami to laiko žmo
nėms, tai Advento pažadas išrinktoje tau
toje, Izraelyje, buvo nuo amžių gyvas ir 
gražiausiai paliudytas Dievo apreiškime 
Senojo Testamento knygose. Čia jau nebe 
neaiškūs pėdsakai veda į Dievą, bet pats 
Dievas per savo pranašus ir kunigus kal
ba savo tautai, žadindamas busimojo iš
ganymo viltį. „Linksminkitės pagonys 
drauge su jo tauta!... Ateis Jėsės šaknis, 
tas, kuris kelsis viešpatauti pagonims; 
jame ir pagonys turi vilties...“ Dar kon
krečiau kalba Izraelio pranašas Izaijas: 
„Siono tauta, štai Viešpats ateis gelbėti 
tautų ir duos Viešpats išgirsti savo didy
bės balsą jūsų širdies džiaugsmui“. To 
džiaugsmo ir vilties kupinas visas Senasis 
Testamentas, kuris yra tikrasis paruošė- 
jas Kristaus atėjimui.

Ir štai laikų pilnybei atėjus baigiasi pir
moji žmonijos istorijos dalis — Dievo at
ėjimo laukimas! Palestinos tyruose pasi
girsta naujo pranašo šaukimas: „Taisyki
te Viešpaties kelią, darykite jo takus tie
sius! Kiekvienas slėnys'tebūnie užpiltas, 
o kiekvienas kalnas ir kalnelis sužemin- 
tas; kas kreiva, tebūnie tiesu; kur nelygu, 
tebūnie lygūs keliai. Taip kiekvienas kū
nas išvys Dievo išganymą!“ (Lk. 3,4). 
Lyg paskutiniojo teismo trimitas, Jono 
Krikštytojo balsas skelbia naujų laikų 
pradžią. Adventas čia pat! Prasideda ant
roji žmonijos istorijos dalis — Dievas lau 
kis žmogaus — kaip sako Lacordaire. Jis 
nori pakelti žmogų iš skurdo, vargo, nusi
minimo, nevilties, atidaryti jam „praras
tojo rojaus“ vartus ir parodyti jam kelią 
į laimę. „Ateikite pas mane visi, kurie 
esate nuliūdę, suvargę...“ kviečia Jis. 
Ateikite visi, kurie paklydote nelygiame 
kelyje nuodėmių suvilioti, klaidų apakin
ti. Ateikite jūs, nusiminę skeptikai, mate
rializmo ir kitokių stabų garbintojai — 
Aš jus atgaivinsiu, paguosiu.

Ar mes girdime tą kvietimą? Ar nelei- 
dž;ame Jam laukti veltui? Ar nežiūrint 
2.000 metų Kristaus Advento, žmonija 
pakankamai parengė kelią Jo sutikimui? 
Advento metu pagalvokime ir mes, kuria 
kryptimi veda mūsų pėdos...

Mons. CIeras
Roma, 1962.XII.4

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

COVENTRY — gruodžio 16 d., 12.30 vai.,
St. Elizabeth bažnyčioje (ne koplyčioj). 

MANCHESTER — pamaldos Kalėdų I die 
ną 11 vai. (Notre Dame seselių vienuo
lyne, Bignor St„ M/c8)

LAIKO POEZIJA
Malonu skaityti lietuviškus eilėraščius, 

kai juose junti naują mintį ir tam tikrą 
leitmotyvą ar vedamąjį toną, kuris karto
jasi visoje autoriaus kūryboje. Vlado Šlai
to ką tik pasirodžiusiame eilėraščių rin
kinyje „Be Gimto Medžio“ toks leitmoty
vas yra laikas. Tai yra, sakyčiau, patrauk'

— „Ar žinote, vyrai“, atsiliepė Tumas, 
„Kuo dieną užbaigsme? Jau skaitė daugumas, 
Ką Jakštas sumąstė andai!
Užtrauksme tą giesmę; nes štai Goštautytė 
Net gaidą suskubo skambiai sustatyti!.. 
Ir Rainiui išnyks apmaudai“. —

„Kuri Goštautytė? Ar ta geltonplaukė, 
Kuriai taip bravissimo publika šaukė 
Per koncertą?“ Jakštas užklausė.
Čia truput nuraudęs ir glostydsms plaukus 
Pridūrė: „Ir ją į ratelį įtraukus? ' 
Mums būtų žvaigždė nemenkiausia!“ —

— „Nereikia geresnės už ją lietuvaitės!“ 
Atsiliepė Daugirdas, ūsą užraitęs:
„Jau taip kaip ir mūsų jinai“. —
— „Tas viską suuostys“, Ažukalnis tarė: 
„O vis dėl tėvynės ponaitis tai darė!
Tai ką apie deivę žinai?" —

VII

— „Žinau irgi paslaptis tų demagogų, 
Kurie vien apdriskėlį laiko per žmogų“, 
Užpykęs Kaziukas atsakė:
„Jie kęsti neapkenčia aristokrato, 
Nes patys po užkampius grūstis paprato 
Ir maigyti Magdę vienakę“.

Ažukalnį buvo pagavęs piktumas, 
Net akys žaibavo; bet nuvertė Tumas 
Tai viską ant juoko laimingai: 
„Žiūrėkite, vyrai, ir mano vaikinas, 
I širdį užgautas, kaip milžinas ginas, 
Tiktai neperdaug sąmojingai“.

Bet Jakštas, dainų atidaręs skrynelę, 
Į žmones paleidęs norėjo, joms kelią 
Kad tikras pravestų artistą:
Jas salėse būtų taip miela parodžius! 
Ik šiol tedainuojamos buvo po sodžius 
Ir platinos per vargonistą.

„Be reikalo“, tarė, „per savo netaiką 
Tiktai begaišiname bėgantį laiką!
Kazeli, sakyk iš tiesų!
Tai tą Goštautytę pažįsti gerai? 
Ir ji mano giesmę suprato tikrai? 
Sustačiusi ją dėl balsų“.

Nors Daugirdas ir taip užgautas skaudžiai 
Ažukalnis, tartum nuilsę gaidžiai, 
Žnairiai dar jautojos viens kito, 
Tačiau kai visi ėmė Kazį prašyti 
Apie Goštautytę šį tą apsakyti, 
Ir tam pykčio ūpas nukrito.

(Bus daugiau)

Ii Laiko Poezija, beveik kiekviename eilė
raštyje savitai atsiliepianti į praeitį, da
bartį ar ateitį.

Laikas lyg kalnas stovi skersai kelio, 
kai poetas rašo motinai laišką (Lyjant). 
O kai susimąsto apie sunkius metus po 
svetimu dangumi, jis klausia, kiek laiko 
„galėtų ištverti medžio šaka be savo gim
to medžio kamieno“ (Be gimto medžio).

„Gyvenu neskubėdamas: šimtas metų 
yra tolygus vienai dienai. Šimtą metų ga
lėčiau stovėti vienoj vietoj ij? stovėti ne
pabostų: vis žiūrėčiau kaip saulė teka ir 
saulė leidžiasi užmiršimo pasaulin“ (Apie 
dingusį džiaugsmą). Koks gilus, statiškas 
laiko santykis su žmogumi, kuriam 
džiaugsmas yra dingęs! Net voras, tas 
„kraujo medžiotojas“, yra „simbolis din
gusio laiko ir užmiršimo“ (Voras).

Gamta poetą veikia laiko fone. Jis nori 
aprašyti šviesų debesėlį, kad būsimos kar
tos, praėjus tūkstančiui metų, šviesią va
saros naktį jį prisimintų. Arba vėl jis nori 
išmokti iš vienišo gluosnio nuolankumo ir 
ramybės, jeigu tik galėtų „laiko vienatvėj 
suptis vėjo malonėj“ (Nuolankumo pa
veikslas).

Laikas atneša pergalę ir išsivadavimą. 
Visa tai, ko poetas net pats negalėjo nu
galėti, „metams bėgant išgriovė laiko ma
lonė“ (Apie medį). Šimtą tūkstančių metų 
vienoj formoj išstovėjusį akmenį laikas 
grąžina į sudedamąsias dalis. „Tam tik
ram laikui mes visi esam surakinti for
mos nelaisvėj, ir tiktai laikas gali mus iš
vaduoti“ (Akmenio monologas).

Žmogaus menkystė meistriškai apdai
nuota laiko apnaikintoje anglo-saksų alu
dėje, kur autorius lygina gerus alyvinius 
obuolius ir papinkas ir kelia stiklą už 
„Tuščio Šiaudo eilėraščių rašinėtoją Vla
dą Šlaitą“... (Apie žmones it obuolius).

Pagaliau pats gyvenimas laiko perspek
tyvoje „anapus gero ir blogo“ yra tik 
„žonglieravimas tuščiais žodžiais“. Todėl 
autorius neprašo Dievą nei sveikatos, nei 
ilgo gyvenimo, nei žemiškos laimės, o tik
tai, kad galėtų ištverti „tarp abejonių ir 
nevilties, tarp silpnumo ir ašarų“. (Duok, 
kad ištverčiau).

Gyvenimo filosofija poeto išsakyta ne
išmatuojamo laiko sąvokomis. Jis dainuo
ja „amžiną taiką“, širdy nešioja „amžiną 
meilę“ ir gyvena pagal „Amžinai naują 
tikėjimo tiesą“, kuri skelbia, kad visi žmo 
nės gyvena „vieno amžino Dievo meilės 
širdyje“ (Morta. Morta).

Paskutiniam eilėraštyje (Apie Daiktus) 
autorius veda nuostabiai gražią paralėlę 
tarp negyvų daiktų ir žmogaus. Daiktai 
pagal jį gyvena „tik esamajame laike, nes

(Nukelta į 3 psl.)
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D a b a r t į n i s B er] vn A s NESUSIPRATIMAI SU RADIJU
* PUSLAPIS IŠ DIENORAŠČIO

Berlynan turėjau skristi antradienį, 
kaip tik tą dieną, kai buvo didelis įtempi
mas dėl Kubos, po J.A.V. prezidento Ken- 
nedžio kalbos, kurią jis pasakė tada pir
madienį.

Iš Hamburgo skristi į Berlyną yra tai
komos specialios sąlygos: ne tik per dieną 
dvidešimt lėktuvų jungia šiuos abu mies
tus, bet ir kainos papigintos. Bilietas į 
vieną pusę kainuoja DM. 68, o į abi puses 
tik DM. 79 ir galioja vienerius metus.

Iš Hamburgo į Berlyną skrenda lėktu
vai tik dviejų bendrovių, ir abi jos užsie
nietiškos: BEA (British European Air
ways) ir PA (Pan Amerikan). Aš pasirin 
kau PA, nes sakoma, kad su šios bendro
vės lėktuvais skristi kažkodėl geriau, be 
to, duoda užkandėlį...

Iš Hamburgo specialiu autobusu nuva
žiavau su vyru į aero stotį. Tame autobu
se tuoj susipažinau su japonu iš Tokio 
universiteto, kuris važinėja po pasaulį 
tirdamas oro sąlygas ir gamtą. Su juo te
ko kalbėti labai savotiška kalba: trys žo
džiai vokiškai, du žodžiai angliškai, žodis 
prancūziškai, o kiek dar trūksta, tai pirš
tais! Bet vyras tuoj .įsigilino su juo į kaž
kokias statistikas, tai aš tuo tarpu dėl vi
sa ko ruošiausi paimti tabletę nuo oro li
gos. Tabletę reikia imti per valandą prieš 
skridimą. Tabletė jau rankoje, bet ne
mėgstu aš jas sausai ryti. Kas daryti? 
Matau, kad šoferis turi kažkokį ryšuliu
ką. Klausiu jį: „Kas ten yra? Gal vaisiai?“
— „Taip“, sako jis. — „Gal vynuogės?“
— „Taip.“: „Ar negalite duoti man vie
nos uogelės, kcd galėčiau tą bjaurią table
tę praryti?“ Jis tuoj siūlo man visą ryšu
liuką, aš imu 2-3 vynuoges ir galų gale 
ryju tą tabletę.

Atvykę į aerodromą, einam į didžiulį 
pastatą, kuriame daugybė salių, laukia
mųjų kambarių, restoranų, kirpyklų, raš
tinių. 'Čia atiduodu savo lagaminuką, gau
nu specialią kortelę įeiti į lėktuvą ir einu 
su vyru į laukiamąją salę. Ten sienos be
veik visos stiklo — matyti visas aerodro
mas. Baldei moderniški, publika labai 
įvairi, yra ir juodukų ir geltonukų, bet 
beveik visi gana elegantiški. Per garsiakal 
bį šaukiami keleiviai į tą lėktuvą, kuriuo 
aš turėsiu skristi. Prie durų atiduodu kor 
telę, ir vyras jau nebegali su manim eiti.
Atsisveikiname čia, ir aš viena nuskubu 
į autobusą, kuris priveža prie pat lėktuvo. 
Dvi patarnautojos lėktuve sutinka mus. 
Tačiau dėl tos Kubos krizės laisvų vietų 
yra daug. Iš dešinės po dvi, iš kairės po 
tris sėdynes eilėmis. Aš užimu vietą prie 
pat langučio, už kurio, kiek labiau į už
pakalį, yra mašinos sparnai su motorais.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimi, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylitoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KODĖL — TODĖL
Atsimenate pasaką apie vištytę ir gai

džiuką? Elektrėnuose ji kasdien kartoja
ma. Susirenka elektromontažininkai pas 
statybos viršininką Šadurskį ir pradeda:

— Viršininke, viršininke, be darbo 
slampinėjam. Kodėl nebaigtas statyti 330 
KV pastatas-blokas, kurį mes galėtume 
montuoti?

— Ogi kad technikinis skyrius man 
gelžbetonio konstrukcijų neparūpina...

— Kinderavičiau, Kinderavičiau, kodėl 
konstrukcijų neparūpini?

— Ogi kad man Kauno gamybinių įmo
nių kombinatas jų laiku nepagamina...

— Račy, Račy, kombinato gamybos sky 
riaus viršininke, kodėl laiku nepagamini?

— Ogi kad reikalingo profilio geležies 
neturiu...

Pasaka trumpam laikui nutrūksta. Bet 
elektromontažininkai nenori stoviniuoti 
be darbo. Jie vėl pradeda:

LAIKO POEZIJA

- (Atkelta iš 2 psl.)
jų pasaulyje nėra nei buvusio laiko, nei 
būsimo laiko“. Daiktai, kas jie bebūtų — 
senos kėdės ar išgverusios durys, — nieko 
bendra neturi su žmogaus gyvenimu ir jo 
ašaromis, „nes tiktai mums mirtingie
siems leista pažinti laiko ir ašarų skonį“.

Žymi eilėraščių dalis nėra nauja: maty
ta periodikoje arba girdėta iš paties auto
riaus lūpų literatūriniuose pasirodymuo
se. Dailiojo žodžio mėgėjai bus tikrai pa
tenkinti. kad originali mūsų poeto kūryba 
vėl išvydo dienos šviesą dailaus rinkinio 
forma.

Vladas Šlaitas, Be Gimto Medžio. Išlei
do DBLSąjunga. Kaina 5 šil.

J. Lūža

PO ILGO NESIMATYMO

RAŠO V. ČEKAUSKIENĖ

Tik atsisėdus, sužiba užrašas „Susiseki- 
te diržus“. Imu iš dešinės ir kairės tą dir
žą, kuris pritvirtintas prie sėdimosios vie
tos, ir užsisegu. Motorai ūžia, ir lėktuvas 
jau rieda takeliu. Privažiavęs prie starto
— plento, lėktuvas sustoja, bet motorai 
ūžia, visa mašina lengvai dreba. Aš žinau, 
kad dabar lakūnas laukia ženklo iš centro
— stebėjimo — radaro bokšto. Laukiau ir 
aš galvodama, kad tuoj atsiskirsiu nuo 
žemės ir kad. duok Dieve, vėl galėčiau 
laiminga grįžti į ją!

Staiga motorai žvėriškai suūžia, lėktu
vas pilnu greičiu rieda, ir jau žemė kren
ta žemyn. Pasikėlimo akimirksnis nebe
jaučiamas. Žmonių žemėje jau nebegali
ma įmatyti. Tik judančios mašinos, trau
kiniai, namai ir gamta matyti. Kiek vė
liau pamatau pro langą tiktai „spalvotą 
žemėlapį“ ir jaučiu, kad lėktuvas kyla vis 
aukštyn ir aukštyn. Skrendam virš miškų. 
Dabar ruduo ir miškai atrodo lyg milžiniš 
ki spalvoti kilimai. Dar aukščiau. Patar
nautoja praneša, kad mes dabar skrenda
me 3000-3500 metrų aukštyje ir taip turi
me skristi iki Berlyno sau nustatytoje 
skridimo juostoje.

Vienas keleivis pasakoja, kad kartą, 
skrisdamas iš Berlyno, jis pateko į baisią 
perkūniją. Jeigu lėktuvas galėtų tada 
skristi kiek žemiau, tai jie išvengtų tos 
perkūnijos. Bet lakūnas tvirtina, kad ge
riau pro perkūniją skristi, negu rizikuoti 
visokius sovietinius nemalonumus skren
dant draudžiamuoju aukščiu.

Dabar skrendam virš debesų. Atrodo, 
tarytum po kojomis būtų milžiniški snie
go laukai — jie kartais blizga įvairiom 
spalvom. Labai gražu! Tuo tarpu išmečiau 
stikliuką. Patarnautoja nešioja užkandį: 
kavą su cukrum, grietine ir labai gražiai 
supakuotą bandelę su kumpiu ir raugintu 
agurku. Suvalgiau pasiskonėdama ir nu
sprendžiu pasivaikščioti lėktuvu. Bet kur 
gi čia eisi? Tik į tualetą. Užpakalyje dve
jos durelės. Atidarau vienas — pusiau 
tamsu. Įeinu tenai, uždarau duris, ir tuoj 
ten sužimba lempos. Visas įrengimas me
talinis. Visi patogumai — veidrodis, gana 
didelis, daug gražiai supakuotų gabaliukų
muiliuko, rankšluosčiai ir net, perrišimo 
medžiaga.

Einu atgal ir štai matau, kad čia sėdi ži 
nomasis buvęs bokso čempionas Maksas 
Smėlingas. Netyčia nusišypsojau jam, o 
jis tada atsistojęs pasisveikina. Prieš kele 
ris metus jis buvo aplankęs mūsų stovyk
lą Geestachte, kur dalyvavo kaip teisėjas

— Viršininke, viršininke, kodėl kabe
liams kanalai neįrengti — mes galėtume 
kabelį tęsti?

— Ogi kad niekas klojinių neparū
pina...

— Račy, Račy, kodėl klojinių nepa- 
ruoši?

— Ogi kad man neapsimoka... Darbo 
su jais daug, o naudos maža. Juos gamin
damas, aš negaliu savo plano įvykdyti. Be 
to, formų neturiu klojiniams lieti...

— O kodėl formų neturi?
— Ogi jei daug formų įsigysiu, tai ne

spėsiu jų amortizuoti, o jei liks neamor
tizuotos — kur aš jas dėsiu?

Ir vėl nutrūksta pasaka. Šį kartą už 
formų užkliuvusi. Formos kainuoja kapei 
kas. O kiekviena VRE statyboje sugaišta 
diena — dešimtis tūkstančių. Ir kaip be
būtų keista — statybininkai verčiami gaiš 
ti. VRE statybai kasdien reikia po 50-60 
klojinių, o dėl to, kad nepasirūpino for
mų, kombinatas atlieja tik po 7-8 kloji- 
nius. Įvairiausių pasiteisinimų ieškoma, 
o svarbiausioje respublikos statyboje ky
la statybos terminų sužlugdymo pavojus. 
Dėl to, kad laiku negauna gelžbetonio 
konstrukcijų, statybininkai negali užbaig 
ti mazuto siurblinės, centrinio valdymo 
skydo, srovės skirstymo patalpų. Dėl kaž
kokių formų neįsigijimo dar nepagamin
tos detalės, kurias statybininkai užsakė 
šių metų vasario mėnesį! Ir rugpiūčio mė 
nesį reikalai nešviesėja — iš užsakyto 
gelžbetonio 1170 kub. m kombinatas suti
ko pagaminti tik apie 500 kub. m.

Mes taip pat norėtume pratęsti šią pa
saką:

— Kauno gamybinių įmonių kombina
to direktoriau Djakovai. Elektrėnų VRE 
turi būti paleista numatytu laiku! Ko 
jums trūksta, kad galėtumėte laiku įvyk
dyti VRE užsakymus?

Ir tikimės, kad išgirsime atsakymą.
— Ogi gerų norų! Kai bus norų — at

siras ir formos ir reikiamo profilio gele
žies, ir apskritai — viskas, ko tik reiks!

L. Karolėnas

„šluota“, 1962 m. Nr. 18 

sporto rungtynėse. Be to, jis sako, kad nie
kados jau jis neužmirš lietuvių, nes jis 
per lietuvį praradęs savo čempiono titulą.

Vėl sužiba užrašas: „Susisekite diržus“. 
Aš susisegu ir atidžiai žiūriu pro langą. 
Pro debesis pripuolamai pastebiu, kad iš 
lėktuvo sparno išlindo ratas. „Aha“, gal
voju, „tai ratai tvarkingai veikia“ ir pri
simenu, kad esu skaičiusi romanuose, jog 
kartais tie lėktuvo ratai užsikerta ir ne
gali išlįsti ir dėl to būna katastrofa.

Debesys staiga dingsta, ir aš matau apa 
čioje Berlyną! Aukštieji namai tarp že
mųjų, vanduo, traukinys, o ten dar kaž
koks didelis kiemas ir jame daug mašinų. 
Jau matau, rodos, visai arti žolę ir žemę 
po kojom. Tiktai trumpu akimirksniu pa
jutau, kaip lėktuvas nusėdo, o dabar labai 
greitai važiuoja ir pribėga prie pat aero
dromo durų. Pasibaigė puiki, graži kelio
nė, kuri truko 50 minučių. Išlipau iš lėktu
vo, einu į Tempelhof stotį. Ten manęs lau 
kia mano draugė N. ir ponas L. Sveikina
mės, džiaugiamės. Einam čia pat į užtva
rą, kur veda judanti juosta iš rūsio, o ja 
keliasi lagaminai. Laukiam, kol užkyla 
manasis. Čiumpu jį, ir einam toliau prie 
išėjimo. Pro dideles stiklines duris išeina
me į stoties aikštę. Kai priėjom prie durų, 
jos pačios atsidarė. Šitai atlieka specialus 
įrengimas grindyse. Išeinam ir sėdam į 
mano bičiulės mašiną. Aš pradedu neri
mauti, nes savo metu čia, Berlyne, lan
kiau universitetą, o dabar, tiek metų ne
buvusi, vėl esu Berlyne. Ar aš atpažin
siu jį?

(Tęsinys sek. nr.)

Prisiminė M. Suslovo veiklą Lietuvoje
(E) Lapkričio 20 d. kom. partijos CK 

prezidiumo nariui, CK sekretoriui M. Sus- 
lovui, jo 60-čio proga, Sovietų S-gos A. 
Sovieto prezidiumui suteikus ordinus ir 
medalius, šį iškilusį komunistinėje hierar 
chijoje pareigūną pasveikino, ilgų metų 
linkėjo ir režiminiai ramsčiai Lietuvoje — 
pirmasis partijos sekr. Sniečkus, A. So
vieto prezid. pirm. J. Paleckis ir Min. ta
rybos pirm. M. Šumauskas. Jie prisiminė 
ir Suslovo veiklą Lietuvoje pokariniu lai
kotarpiu.

(Tęsinys iš pr. numerio)

Kanados talka antrajame Fas. Kare
šiame kare Kanada suvaidino pažymė

tinai didelį vaidmenį. Karo metu daugiau 
negu 1.000.000 Kanados vyrų ir moterų 
dirbo karinėj gynyboj (kovojo frontuose 
ir dirbo karinėj gamyboj). Kanada parū
pino sąlygas ir mokslo lengvatas dauge
liui Jungtinių Tautų. Ji ypač svarbų vaid 
menį suvaidino vykdant Britų Oro Paruo 
Šimo Planą (British Air Training Plan), 
kuris ruošė personalą.

Karo metu tą mokyklą baigė ir įgijo 
sparnus 122.123 vyrai-lakūnai. Iš to skai
čiaus kanadiečiai sudarė 55 proc. Tenai 
mokėsi ir belgai, čekai, laisvieji prancū
zai, lenkai, olandai, meksikiečiai ir Jung
tinių Valstybių bei Vakarinės Indijos vy
rai.

Kanada sudvigubino savo pramonę. To
dėl karo medžiagų ir ginklų gamyba pa
greitino karo pabaigą. Anuo metu ypač 
didelio dėmesio buvo skirta mašinų ir 
amunicijos gamybai, nors buvo gaminami 
beveik visų rūšių reikmenys, reikalingi 
karui.

Kitos trumpos žinios apie Kanadą
Kaip Ameriką (JAV) sudaro atskiros 

valstijos, taip Kanadą provincijos. Tai 
federacinis kraštas. Kanadą šiuo metu 
sudaro 10 provincijų, kurių kiekviena tu
ri savo valdymo aparatą — provincinį 
parlamentą su premjeru ir ministerių ka
binetu. Be to, Kanadai priklauso Jukonas 
ir Šiaurės Vakarų Teritorijos, kurios tie
siogiai yra Federalinės Kanados valdžios 
valdomos. O tos provincijos yra:

Nova Scotia, Prince Edward Island, 
New Brunswick, Quebec, Ontario, Mani
toba, Saskatchewan, Alberta, British Co
lumbia ir paskiausiai prisijungusi prie 
Kanados Newfoundland provincija.

Pagal ankstyvesnius surašymo duome
nis kanadiečius sudarė šios kilmės gyven
tojai: Britų salų gyventojai, prancūzai, 
vokiečiai, ukrainiečiai, skandinavai, olan 
dai. žydai, lenkai, lietuviai, indėnai, italai. 
Žinoma, mažais kiekiais būta dar ir kito
kių tautybių.

Kanados svarbiausieji miestai: Mont
real. Toronto. Vancouver, Winnipeg, Ot
tawa. Quebeec, Hamilton, Windsor, Ed
monton. Halifax, Calgary, London, Ont., 
Victoria. Verdun, Saint John, Regina, 
Saskatoon ir Thre Rivers. Čia miestai su
rašyti. nepažymint, kurioj provincijoj ku
ris jų yra. Jie čia surašyti pagal didumą. 
Tai miestai, kurie turi per 40.000 gyven
tojų.

Kadangi Kanada yra labai didelė, tai 
ir nuotoliai tarp atskirų vietovių yra mil-

(Būdamas nemenkas lietuvis ir visaip mė 
gindamas savo žmonėm padėti viešai pa
skelbiu puslapį iš savo dienoraščio ir ti
kiuos, kad tai bus geras radiją pirkti gal- 
vojantiems įspėjimas.

Aleksandras Napoleonas Dičpetris)

Kažkas per mano radiją aiškina naują 
išradimą, bet aš, rusiškai niekuomet rim
tai nesimokęs, žinią suprantu klaidingai. 
Žinia, kaip aš ją suprantu, skamba šitaip: 
„Griežtas žodis, griežtas jėgos įrodymas 
vakarietiškiem šunim sutrumpina prieki
nes kojas. Vakarietiški šunys, iš baimės 
piktai lodami, bėga ratu“.

Aš išeinu lauk, prisišvilpiu šunį ir, 
griežtai nusikeikęs, liepiu pabėgt ratu. 
Šuo tik vizgina uodegą, lenda man tarp 
kojų, bet nebėga. Kadangi mano šuo tik
rai vakarietiškas — suprantu, kad netei
singai supratau. Pasikrapštau ir grįžtu at
gal prie radijo.

Dainuoja panelės ar ponios. Tikriausiai 
panelės, nes labai ploni balsiukai. Pasi
klausau. Pakraipau galvą. Labai gražu. 
Nutyla. Supykęs pasuku toliau. Girdžiu 
— vyras labai energingai aiškina, kad Per 
sil visus baltinius išplauna švariau, negu 
bet koks kitas gaminys. Net muilas. Ne
noriu tikėt, nes vakar girdėjau, kad Omo 
viską geriausiai išplauna. Reiks klube pa
klaust. Radiju negalima pasitikėt. Pasuki 
į vieną pusę — sako: „Dabar yra devinta 
valanda.“ Pasuki į kitą pusę — sako: „Da 
bar yra dešimta valanda.“ Negerai laikro
džiui kas keletą minučių sukt pirmyn ar 
atgal.

Ima kalbėt pažįstamas moteriškas bal
sas lietuviškai. Kas čia? — galvoju. Ane
lė ar Marijona? Ne, tikriausiai tai Agata, 
taip pat dūsauja. Bet kaip ji per tą radiją 
kalbėt įsitaisė? „čia kalba Amerkos bal
sas iš Vašingtono...“ Ne, negali būt Aga
ta. Ji gyvena ne Vašingtone, o Šilalėj. 
Turguj baronkas pardavinėja. „Amerika 
nori iš bado išgelbėt Kubą,“ sako. Prisi
rinkusi visokių gandų prilindo prie radijo 
ir pletkavoja. Bet įdomu, kas ta Kuba. 
Pavardė nelietuviška. Gal kokia latvė. 
Gėda, jeigu latvė, kad Ameriką iš bado

RAŠO PRANYS ALŠENAS

žiniški. Štai, pvz., tarp, Halifax ir Vancou- 
verio miestų yra net 3.475 mylios. Taigi 
net 756 myliom toliau iki Vancouverio, 
negu iki Londono, Anglijoj, skersai šiauri 
nę Atlanto dalį...

Susisiekimas
Kanadoj yra dvi svarbiausios geležin

kelio linijų sistemos, besitęsiančios nuo 
jūros iki jūros. Tai Canadian National 
Railway, valdžios nuosavybė, ir Canadian 
Pacific Railway, privati nuosavybė. Cana
dian Pacific Railway bendrovei priklauso 
garlaiviai ir visa eilė viešbučių. Tai di
džiausia susisiekimo b-vė pasaulyje. Ca
nadian National Railway turi ilgiausią 
geležinkelio liniją visoj Šiaurinėj Ameri
koj ir taip pat garlaivius bei viešbučius. 
Naudojantis viena ar kita susisiekimo sis
tema, galima keliauti po visą Kanadą. 
Patarnavimas yra greitas, ir vagonų įren
gimas vienas moderniausių pasaulyje.

Kanadoj yra dvi oro susisiekimo linijos. 
Trans-Canadian Airlines lėktuvai kasdien 
kursuoja nuo jūros iki jūros, o Trans-At
lantic Service — iki Britanijos. Jos yra 
valstybės nuosavybė ir dirba tampriai ben 
dradarbiaudamos su Canadian National 
Railway. Skridimo saugumas priklauso 
prie aukščiausiai pasaulyje sutvarkyto 
oro susisiekimo.

Laiko zonos Kanadoj
Kadangi Kanados plotis apima 3.400 

mylių, besitęsdamas nuo rytų į vakarus, 
tai ir laiko skirtumas susidaro žymus. 
Tam reikalui tvarkyti yra įvestos penkios 
zonos, kurios skiriasi kas 15 laipsnių geo
grafinės platumos, su vienos valandos 
skirtumu kiekvienoj zonoj. Kiekvienos 
zonos laikas skiriasi nuo Greenwich laiko 
tiksliu valandų skaičiumi. Taupydami vie 
tą. laiko zonų čia neišvardinsime. Vieną 
tik paminėsime, kad, pvz., vykstant iš Ha
lifax į Vancouver, — reikia atsukti laik
rodžius keturias valandas atgal.

Kai Halifaxe, N.S., yra 12 valanda, tai 
Ottawoj, Ont., — 11 vai., 10 Winnipege, 
Man., 9 Edmontone, Alta, ir 8 Vancouver, 
B.C.

Pastaba: Kai Ottawoj yra 12 vai., tai 
Londone — Anglijoj — 17 vai.

Matai ir svoriai
Kanados valdžios nustatyti matų ir svo 

rių vienetai yra anglų jardas (British 
Imperial yard), anglų svaras (Imperial 
pound avoirdupois) ir anglų bušelis (Im
perial bushel). Centneris (Hundred
weight) yra lygus šimtui svarų ir tona — 

turėtų gelbėt. Jeigu žinočiau, kur gyvena, 
tai pats, niekam nieko nesakęs, kokią sa- 
lamį nusiųsčiau. Londone tų krautuvių 
daug ir lietuviškai galima susikalbėt, na, 
o jei ne lietuviškai, tai tikrai lenkškai. 
Kas čia man viena salami! Džako papra
šyčiau, kad leistų porą antvalandžių pa- 
plėšt, ir viskas. Bet per radiją sau pletka
voja, prakalbas sako ir jau nė žodelio 
Kubos adresu. Tiek to. Pasuku. Paieškau 
muzikos. Groja smuikai. Labai liūdnai, 
neturtingai, taip sakant. Bet mėgstu smui 
kus, vis atsimenu, kaip Banių Jonas jau
joj patraukdavo.

Paklausau. Kažkur girdėta daina. Dar 
paklausau. Tai kaip čia dabar?.. Groja: 
„Deičland, deičland yber ales.“ Tikriau
siai kokie nors sukilėliai. Greitai nusuku, 
kad niekas neišgirstų^ Kaimynas naktinę 
šiftą dirba — nuo penkių nėra namie, bet 
vis tiek nepatogu. Anglai karą laimėjo, 
jei kas nors išgirstų, nebūtų kaip pasiaiš- 
kint. Nesakysi, kad netyčia — netikės. 
Tikrai, tas radijas tik bėda. Negali tikėt, 
ką kalba, ir vis turi saugotis, kur suki... 
Tik užvakar sukinėju sau, girdžiu: dai
nuoja latviškai. Nesuprantu ką, bet sup
rantu, kad latviškai, ir malonu pasiklau
syt, beveik lietuviškai. Tik staiga atsida
ro durys ir įbėga latvis kaimyno draugas. 
„Tai ką?“ sako. „Komunistas?“ „Kaip 
tai?“ klausiu nustebęs. „Nesupranti, kad 
apie traktorius ir kirgizą gieda?“ Pasi
aiškinau, kad latviškai visiškai nemoku, 
ir nusukau.

Bet tai dar ne viskas. Prieš savaitę, vos 
tik spėjau nusipirkt, ateina toks unifor
muotas. „Ar turi leidimą?“ klausia. „Kokį 
leidimą?“ sakau. Pabakšnoja pirštu į ra
diją. „šimtą ginių užmokėjei, o dabar dėl 
šilingų nori ginčytis...“ >

Su uniformuotu nėra ko ginčytis. Išsi
traukiau iš kišenės keletą svariukų ir 
įgrūdau į ranką. „Kyp di čenč“, dar pridė
jau, kad tylėtų. Nenorėjau į teismą eit.

Šitą reikalą kaimynas išaiškino:' „Kaip 
tu manai? Muzikantai tau už dyką gros?“ 
Suprantu, kad čia, taip sakant, muzikan
tam mokestis, bet vis tiek tas radijas tik 
bėda.

2.000 svarų, lygiai kaip ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Iš ilgio matų daugiausia vartojamas yra 
colis (inch), pėda (foot) ir mylia (mile).

Ploto matai — kvadratinis colis (square 
inch), kvadratinė pėda (square foot), 
kvadratinis rod (square rod) ir margas 
(acre).

Temperatūra daugiausia matuojama 
pagal Fahrenheit skalę.

Piniginis vienetas Kanadoj — doleris, 
kurį sudaro 100 centų.

Tai tiek trumpai apie Kanadą. Duome
nys čia imti iš Kanados Pilietybės Sky
riaus specialiai išleistos brošiūros: „Ži
nios apie Kanadą“ (1948).

Kanados ir JAV susijungimas
Kruopštusis mūsų žurn. Gediminas Gal 

va tokia tema parašė straipsnį „Tėviškės 
Žiburiuose“. Padavęs ir jis šiek tiek isto
rinių bei geografinių žinių apie Kanadą, 
pažymėjęs, kokios partijos veikiančios šia 
me krašte, kuri iš jų dabar valdžioj t.t., 
samprotauja, jog Kanadai ateinąs apsi
sprendimo laikas: pasirinkti kelią į JAV- 
bių šeimą ar pasilikti Britų bendruome
nėje.

Toliau jis nurodo, jog Liberalų partija 
Kanadoj, buvusi valdžioje 1935-1957 m., 
siekusi ūkinės laisvės ir glaudesnio saito 
su JA Valstybėmis, šiuo metu valdantieji 
pažangieji konservatoriai, esą, iš seno 
žvalgosi į senąją tėvynę ir iki šio meto 
likę ištikimi Britų bendruomenės šali
ninkai.

Šitokie užsienio politikos išsišakojimai 
esą žinomi iš seno. Protarpiais jie iškylą, 
paliedami kartėlio. Ir gal todėl vėl iškyląs 
Kanados ir JAV susiartinimo klausimas. 
Tačiau jis primenąs 1911 m., kai abu kraš 
tai bandę panaikinti muitų sieną. JAV- 
bių prez. Taft sutartį pasirašęs, bet Kana
dos parlamentas ją palaidojęs.

(Bus daugiau)

MORENA VANDENYNO DUGNE
Argentinos mokslininkų - okeanografų 

grupė, remdamasi vandenyno dugno že
mės pavyzdžių tyrimu, nustatė, kad Pietų 
Amerikos Andų grandinė tęsiasi iki Ant- 
arktikos ir su ja sudaro vieną vienetą. Po 
vandeniu aptikti tarpekliai, kurių dugne 
rasta ledynų periodo morenos.

IŠ PRIEŠISTORINĖS PRAEITIES
Prancūzijoje, kasinėjant vieną Dordo- 

nės departamento grotų, buvo rasta lem
pa, pagaminta iš rožinio smiltainio, su 
anglies liekanomis. Joje išgraviruoti tokie 
pat piešiniai, kaip ir grotos sienose. Labo
ratorijoje nustatyta, kad lempoje esanti 
anglis yra 17 tūkstančių metų senumo.
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KALENDORIAUS KAINA
Sieninio kasdien nuplėšiamo kalendo

riaus kaina su pasiuntimu yra ne 5 šil., 
kaip kai kas dar galvoja, bet 6 šilingai.

Dolerio kraštuose 1 doleris.

PATEKS Į KALĖDINĮ 
NUMERĮ?

Lietuvio“ numeris 
išeina dvigubas — 8 puslapių.

Išeina jis prieškalėdinę savaitę, kad lai 
ku pasiektų skaitytojus.

Tai kartu bus paskutinis laikraščio nu
meris šiais metais. Dėl to visi pranešimai 
dėl Kūčių ar Kalėdų paruošimų, N. Metų 
sutikimų ar balių, kalėdinių eglučių, o 
taip pat viešieji sveikinimai turėtų laiku 
pasiekti laikraštį, kad galėtų būti išspaus
dinti.

Pats vėliausias tokiems smulkesniems 
pranešimams prisiųsti laikas yra gruo
džio 17 d., pirmadienis. Kas bus gauta vė
liau, jau nebegalės patekti į laikraštį.

Didesni dalykai turi būti atsiunčiami 
dar anksčiau.

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

N. Metų sutikimas pagal įprastinę tradi 
ciją ruošiamas ir šįmet Lietuvių Namuose 
Londone.

Jis bus gruodžio 31 d. Pradžia 8 vai.
Staliukus užsisakyti prašom iš anksto 

telefonu PARk 2470.

KALĖDAIČIAI
Kas norėtų gauti tradicinių palaimintų 

kalėdaičių-plotkelių, tesikreipia Lietuvių 
bažnyčios adresu: 21, The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2.

KŪČIOS IR KALĖDOS
Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvių So 

dyboje bus ruošiamos lietuviams bendros
Kūčios ir Kalėdos.

Kas norėtų kartu su Sodybos gyvento
jais praleisti Šventes Sodyboje, prašomi 
nedelsiant apie tai pranešti.

Švenčių ir apskritai atostogų reikalais 
kreiptis į Sodybos Administraciją: Head- 
ley Park, Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

CENTRINIO SKYRIAUS PRANEŠIMAS
DBLS Centrinio Skyriaus atstovų į 

DBLS visuotinį suvažiavimą, Centrinio 
Skyriaus Valdybos narių ir Revizijos ko
misijos narių rinkimai, kaip ir kasmet, 
bus pravesti korespondentiniu būdu.

Centrinio Skyriaus Valdyba laukia iš vi 
sų Skyriaus narių siūlymų kandidatų į mi 
nėtuosius C.Sk. organus.

Kandidatų vardus ir pavardes su jų ras 
tiškais sutikimais būti renkamais prašo
ma prisiųsti C.Sk. Valdybai iki 1963 m. 
sausio 31d. šiuo adresu:

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll,
Centrinio Sk. Valdyba.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
- BE GIMTO MEDŽIO

Nida atspausdino ir knygrišykla jau įri
šo DBLS leidžiamąjį Vlado Šlaito naują 
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“.

Rinkinio kaina D. Britanijoje ir kituo
se Europos kraštuose 5 šilingai.

Gaunama parašius DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovei 1 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11.
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Būtinas dalykas kiekvienuose 
namuose

TREJOS DEVYNERIOS.
Jas galima gauti:

Baltic Stores Ltd., 
421, Hackney Rd., London, E. 2.

’•

TAZAB & CO. LTD •:|

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltal.su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis ’ pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

i!

DAR DĖL SIUNTINIŲ į LIETUVIŠKĄ 
SUVALKŲ TRIKAMPĮ

Dar nedaug praėjo laiko, kai liet, bažny
čios klebonas per pamokslus paskelbė dė
vėtų rūbų ir avalynės vajų, ir jautrūs pa- 
rapijonys suaukojo jau tiek, kad iki šiol 
buvo galima pasiųsti broliams lietuviams 
net 32 paketus. Londono Liet. Mot. „Dai
navos“ Sambūris pasiuntė net 5.
Gražus ir girtinas labdarybės darbas, bet 

jis jau eina į galą, nes sandėlis visai ištuš
tėjo ir niekas jau nebeaukoja. Klebonas 
nebedrįsta daugiau per pamokslus primin 
ti, o laiškų, prašymų ir maldavimų gauna
ma kasdien. Jau vėl susidarė didelė krū
va naujų laiškų, ir tiems, kurie parašė, rei 
ketų pasiųsti paketėlius. Per Kanadą gau
tas ilgas adresų sąrašas. Žmonės taip pat 
prašo siuntinių į tą pačią sritį. Adresus at
siuntęs Br. S. reiškia viltį, kad ryšys per 
siuntinius gal padės kai kam išlikti nesu
lenkėjusiam.

Taip pat gautas ir vieno lietuvio kunigo 
iš Seinų krašto laiškas su adresais. Laiške 
rašoma: Įdomu, kad lietuviai, gyvenantie
ji užsienyje, sunkiai dirbdami, noriai rė
mą ir kitus savo brolius, varge paliku
sius.

Būtų labai gera, jei ir kituose miestuo
se, kur gyvena didesnis skaičius lietuvių, 
susidarytų surinkimo ir persiuntimo rūbų 
ar kitų dalykų punktai. O kur šeimos ar 
pavieniai asmenys gyvena išsiblaškę po 
visą kraštą, jie galėtų patys sudaryti pake 
tėlius ir tiesiog pasiųsti. Reikalingų šeimų 
adresus galėtų gauti iš Lietuvių parapijos 
klebonijos Londone.

Dėvėti rūbai turi būti švarūs, nesuplyšę 
ir nesulopyti. Užkrečiamomis ligomis ser
gančių ligonių rūbai nepriimami. Batai tu 
ri būti pataisyti.

Aukoti galima ir pinigais. Pinigai yra 
reikalingi pašto ir persiuntimo išlaidoms 
apmokėti. Taip pat reikia atsakinėti į laiš 
kus, ir čia susidaro išlaidų.

Paketai siunčiami nesunkesni kaip 22
sv„ ir už tokio paketo pasiuntimą reikia 
mokėti 15 šil. 6 penus. Lenkų muitinėje pa 
ketas atidaromas ir apmuitinamas. Muito 
reikia mokėti apie 60 zlotų už paketą. 
Naujus dalykus siunčiant, reikia mokėti 
Lenkijoj didelius muitus, dėl to gavėjai ne 
pajėgtų išsimokėti.

Kas turite ką paaukoti, prašom atsiųsti 
į Lietuvių parapijos kleboniją — 21, The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Realiai remdami neturte esantį brolį 
lietuvį, parodysime ne tik artimo, bet ir 
tėvynės Lietuvos meilę. Br. G.

NOTTINGHAMAS
MOTERŲ DRAUGIJOS VALDYBA

Lapkričio 25 d. Nottinghamo Moterų 
Draugija buvo sušaukusi visuotinį savo su 
sirinkimą Radzevičienės privačiam bute. 
Susirinkimo tikslas — išrinkti naują Val
dybą.

Nauja Valdyba išrinkta, ir ji pasiskirstė 
pareigomis šitaip:

pirmininkė — B. Oželienė, sekretorė — 
E. Zaveckienė, iždininkė — M. Grokaus- 
kienė, narės: A. Važkauskienė ir M. Na- 
kutienė. E. Z.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gruodžio 29 d., 5 vai. p.p., šeštadienį, 

Meadows Community Centre salėje visų 
organizacijų bendru sutarimu rengiama 
vaikams Kalėdų Eglutė.

Kalėdų seneliui skirtoji programa bus 
įvairi ir įdomi, ir ją išpildys jaunimas-vai 
kučiai, vadovaujami E. Vainorienės.

Programai pasibaigus, prasidės pasi
linksminimas — šokiai, kurie tęsis iki 11 
vai.

Kad bus gražu, tai įsitikinsite susirinkę.
Kviečiami jauni ir seni.

Visų organizacijų vardu 
DBLS Nottinghamo Skyrius

i
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LIETUVIŲ SODYBA
Naujas gyventojas

Nuo lapkričio mėn. 21d. Sodyboj pasto
viai apsigyveno Povilas Varkalis. Paskuti
niuoju laiku jis gyveno Derby, bet dėl ne
stiprios sveikatos negalėjo pastoviai 
dirbti.
Žiemos darbai

šiuo metu Sodyboje vyksta remonto bei 
paruošiamieji darbai viduje bei išorėje. 
Iš didesnių darbų iki naujo sezono numa
tyta pertvarkyti pagal priešgaisrinės ap
saugos reikalavimus trečiojo aukšto kori
dorių ir laiptus, atremontuoti vandens tie
kimo vamzdžius ir, pagal galimybes, padi
dinti prausyklų skaičių. Taip pat numaty
ta savomis jėgomis atnaujinti ir sutvarky
ti namo priekyje esanti gazoną.
Upė nebeišUuomojama

Nuo ateinančių metų pradžios upelis 
Wey nebebus išnuomojamas anglų meške 
riotojams. Todėl vasarotojai ir Klubo na
riai turės dar vieną naują pramogą — 
upėtakių (trout) gaudymą.
Numatoma pertvarkyti Klubą

Norint labiau išnaudoti turimąsias sąly 
gas vasaros savaitgaliams ir sekmadie
niams praleisti, numatyta pertvarkyti 
Headley Park klubą ta prasme, kad na
riai, kurie nėra L. Namų B-vės akcinin
kai, mokėtų didesnį nario mokestį.
Dar vienos lenktynės

Sausio 6 d. Sodyboje vėl bus motociklų 
lenktynės (Scramble), kurias organizuoja 
Farnham motociklistų Klubas. Vasario 3 
d. tas pats klubas organizuoja paruošia
muosius bandymus, kurių startas bus taip 
pat Sodyboje. Be to, vedami pasitarimai 
su kitais apylinkės klubais dėl mažo mas
to auto lenktynių suorganizavimo Sody
bos ribose.

BRADFORDAS
GRAŽI SKAUTŲ ŠVENTĖ

Bradfordo skautų 11-kos metų jubilie
jus sutraukė ne tik vietinius, bet ir Man- 
chesterio, Halifakso bei Derby lietuvius į 
erdvią St. Peter's mokyklos salę, kur šeš
tadienį, gruodžio 1 dieną, svečiai galėjo 
pasižiūrėti labai įvairios ir gražios pro
gramos.

Bradfordiečių pasveikinti šia proga at
vyko iš Derby Skautų Rajono vadas B. 
Zinkus, o iš Londono — DBLS pirm. J. 
Vilčinskas. Vietos lietuvių vardu skau
tams linkėjimus perdavė V. Ignaitis. Sve
čių tarpe buvo matyti rašytojas R. Spalis, 
rašytojas kun. J. Kuzmickis, DBLS Brad
fordo sk. pirmininkas A. Šukys.

Turtingą programą išpildė patys skau
tai. Jie deklamavo, dainavo, šoko ir vaidi
no. Vaizdelį iš B. Sruogos „Aitvaro Teisė
jo“ meniškai atliko I. Tačilauskaitė, N. 
Burbaitė, V. Galbuogytė, R. Dičpetrytė, J. 
Puleikis ir A. Elvikis. Balete puikiai pasi
rodė N. Burbaitė,- o V. Galbuogytė žavėti
nai padainavo ir akomponavo pianinu ki
toms dainininkėms. Neatsiliko ir kiti skau 
tai, dalyvavę programoje: A. Medelytė, 
A. ir G. Repečkai, J. Elvikis, O. Elvikytė, 
L. Gudaitė ir balerinos partneris ukrainie 
tis Valteris.

Po meninės programos skautams ir sve
čiams buvo suruoštos vaišės su skaniais 
užkandžiais ir kavute. Po to visi turėjo 
progos linksmai pasišokti ir pasišnekėti. 
Kai atėjo laikas skirstytis, svečiai ir skau 
tai tikrai jautė, kad šventės rengėjoms, su 
A. Galbuogiene priešakyje, jie visi yra be 
galo dėkingi. D. B.

KALĖDOS — VAIKŲ ŠVENTĖ — TIK 
LIETUVIŠKA KNYGA SUTEIKS TIKRO 

DŽIAUGSMO
Naujai gauta:
Aj-Giedrius — „Užburti'Keliai“, spalvo 

tos, puikios iliustracijos, kaina — 1.9.0.
Al. Gustaitis — Algis Trakys ir taksiu-

kas Šleivys“ 0.14.0.
Al. Gustaitis — „Užpuola Bitės“, spal. 

iliustracijos 0.14.0.
K. Binkis — ;,Baltasis Vilkas“ 0.7.4.
A. Rinkūnas — Kregždutė II III ir IV 

dalys, po 0.14.0.
Alė Rūta — „Nunešk, upeli, žąsų var

gus“ — 0.8.0.
A. Vaičiulaitis — „Auksinė Kurpelė“ 

— 1.10.0.
A. Baronas — „Mėlyni Karveliai“ —- 

0.11.0. -—....
S. Tomarienė — „Saulės Vestuvės“ — 

0.11.6.
A. Giedrius — „Pasakėčios“ — 0.14.8.
Frankienė — „Karalaitės Gintarės il

gesys“ — 0.9.6.
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto 

kelionė“, I dalis — 0.18.6.
V. Tamulaitis — „Svirplio muzikanto 

kelionė“, II dalis — 1.2.0.
Suaugusiems

Alė Rūta — „Priesaika“, romanas — 
1.4.0.

A. Baronas — „Užgesęs Sniegas“ — 
0.18.6.

J. Grinius — „Gulbės Giesmė“ — 1.2.0.
S. Valiukas — „Lithuania, Land of 

Heroes“ — 1.7.6.
šeinius — „Vyskupas ir velnias“ — 

1.2.0.
Ilgo grojimo plokštelės

„Dainuojame su Rūta“, 17 liaudies dai
nų, „Dainos iš Lietuvos“, 17 liaudies dai
nų, „Rožės ir tylūs vakarai“, 17 šliagerių.

Rašyti:
„DAINORA“

14, PRIORY RD., KEW, SURREY

VOKIETIJA
MAIRONIO MINĖJIMAS MIUNCHENE

PLB Miuncheno apylinkės valdyba Mai
ronio 100 metų gimimo sukakčiai paminė
ti lapkričio mėn. Ludwigsfeldo lietuvių 
kolonijoje suruošė specialų parengimą.

Minėjimą atidarė apyl. valdybos pirmi
ninkas kun. J. Tautkevičius. Minėjimui 
atitinkamą paskaitą skaitė Dr. Juozas 
Sakalauskas. Solistė Marija Panse-Sima- 
niūkštytė. akompanuojant muz. Valteriui 
Banaičiui, atliko Maironio dainų koncer
tą. Antanas Brakauskas, stud. Ita Vyš
niauskaitė ir mok. Alfredas Hermanas 
padeklamavo Maironio charakteringesnių 
eilėraščių.

Po oficialiosios minėjimo dalies įvyko 
jaukus pobūvis, kuriam šeimininkavo 
Miuncheno apyl. valdybos sekretorė V. 
Hermanienė. ' ELI

MAIRONIS IR KARIUOMENĖ 
UHLERBORNE

Heidesheimo LB apylinkė ir 4204 LS 
kuopa lapkričio mėn. 23 dieną įspūdingai 
paminėjo Maironio šimtmetį ir Lietuvos 
kariuomenės sukaktį. Jau iš ryto, 8 vai., 
budinčiam karininkui komanduojant, bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė. 10 vai. 15 
min. Sielovados direktorius tėv. Alfonsas 
Bernatonis OFM Cap kuopos koplyčioje 
laikė pamaldas, kurių metu giedojo solis
tė M. Panse-Simaniūkštytė, vargonais pri 
tariant kuopos sanitarui Vyt. Pundzevi
čiui. Iškilmingoji akademija prasidėjo 
apie 17 vai. kuopos vado kpt. Juozo Matu
laičio žodžiu. Jis, pasveikinęs dalyvaujan- 
čius Lietuvos kariuomenės savanorius kū 
rėjus, birutietes. šaules ir visus svečius ir 
paraginęs susikaupimo minute pagerbti 
žuvusiuosius, pakvietė dienos kalbėtoją 
mokytoją Stp. Povilavičių paskaitai. Pas
kaitininkas suglaustai apibūdino abi šią 
dieną minimas sukaktis — Maironio ir 
Lietuvos kariuomenės —ir kvietė susirin
kusiuosius tikėti Lietuvos prisikėlimu, 
kaip juo tikėjo tautos dainius Maironis.

Maironio poezijos grožį eilėrašty ir dai
noj pavaizdavo solistė M. Pansė-Sima- 
niūkštytė, deklamatoriai R. Tamošaitytė 
su A. Vitkum ir E. Tamošaitienės paruoš
ta mažųjų Vasario 16 gimnazijos mergai
čių plastika. Kariuomenės šventei buvo 
skirtas tų pačių mergaičų temperamentin
gas šokis „Jūreivis“, sukurtas E. Tamošai 
tienės. Didžiausių simpatijų susilaukė pa
ti mažiausioji šokėja — solistė Kristina 
Nikolajevaitė, narsiai salėje paskraidžiu- 
ąi drugeliu, sušokusi „Drugelio“ šokį. Va
sario 16 gimnazijos mažosios moksleivės 
dar sušoko „Kubilą“, o diuieji „Lenciū
gėlį“.

Kpt. Juozas Matulaitis ponias M. Pansę 
ir E. Tamošaitienę apdovanojo gėlėmis, 
moksleiviams įteikė 50 DM, padėkojo Sie
lovados direkt. Tėv. Bernatoniui už pamal
das, mok. Stp. Povilaičiui už paskaitą. 
PLB Kr. Valdybai už finansinę paramą, 
kuopos nariams už darbą, šventę rengiant, 
ir pakvietė minėjimą baigti Tautos himnu. 
Sekusiose jaukiose vaišėse buvo pasi
džiaugta rengėjų rūpestingai paruoštomis 
stalo gėrybėmis. Gimnazistai buvo ne tik 
skaniai privaišinti, bet dar gausiai apdo
vanoti šokoladu ir kitokiais gardumynais.

(ELI)

TARPTAUTINIS SUSIARTINIMO
VAKARAS BAVARIJOS SOSTINĖJE
Miuncheno Miesto Taryba kartu su Eu

ropos Unijos Miunchene komitetu, kurio 
sudėtyje lietuviams atstovauja J. Kairys, 
lapkričio 24 d. vakare Miuncheno mieste 
suruošė didžiulį susiartinimo vakarą įvai
rių tautų darbininkams Vakarų Vokietijo
je, vadinamiesiems „Gastarbeiter“. Vaka
ras įvyko garsaus Vokiečių Muziejaus di
džiojoje Kongreso salėje. Dalyvavo dau
giau kaip 3.000 žmonių. Didžiąją dalį su
darė italų darbininkai, bet buvo daug ir 
ispanų, graikų, turkų, persų ir kt. Be to, 
dalyvavo lietuviai, latviai, estai, ukrainie-

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausių 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS 
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.
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čiai, vengrai ir apie 300 vokiečių kviesti
nių svečių.

Šio parengimo tikslas — suteikti galimy 
bę svetimtaučiams darbininkams Vakarų 
Vokietijoje susitikti, padraugauti ir pasi
rodyti su įvairių tautų menine programa. 
Toji programa buvo labai įvairi, su klasi
kiniu ir tautiniais atspalviais. Jos pirmą
ją dalį sudarė arijos ir uvertiūros iš ope
rų: Die Hochzeit dės Figaro, Don Gio
vanni, Die Zauberfloete, Der Freischuetz, 
La Traviata. Rigoletto, Der Barbier von 
Sevilla. Die Italienerin ir kt.

Antroje dalyje buvo atlikta įvairių tau
tų tautiniai šokiai ir liaudies dainos.

Programos išpildyme dalyvavo graikė 
Euprepia Fotiadu iš Atėnų, sopranas, ita
las Francesco Chiara — Palermo, teno
ras, anglas Desmond Clayton — Londo
nas, tenoras, italas Massimo d'Orlando — 
Milanas, bosas, persas Enayetollah Rėzai 
— Teheranas, baritonas, ir kiti. Be to, šo
kėjų grupės ir chorai. Pagrindinę muziki
nę dąlį atliko Bavarijos Radijofono orkest 
ro dalyviai, vadovaujami muzikos direkto 
riaus Johannes Voehrs.

Programą paruošė ir įvedamąjį žodį ta
rė Miuncheno Miesto Tarybos kultūros 
reikalų referentas Hans Vogei.

Šio parengimo programos išpildyme su 
lietuvių tautiniais šokiais dalyvavo ir 
Miuncheno lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Alinos Grinienės.

ELI

;?

Ai-.

BEGĖDIŠKAS PASITYČIOJIMAS
Pinnebergo vokiečių spauda rašo, kad 

kai kurie Pinnebergo gyventojai — vokie
čiai pasiuntė į Rytų Vokietiją savo gimi
nėms siuntinių su įvairiomis gėrybėmis.

Tačiau Ulbrichto valdomosios rytų zo
nos paštas, gavęs tuos siuntinius, neįteikė 
jų gavėjams, o \,.nudirigavo“ juos Kubon. 
O tikrieji gavėjai vietoj siuntinių gavo iš 
Kubos padėkos laiškus už „tokias geras 
siuntas"! J. č.

PASAULY
— Iš labiausiai J.A. Valstybėse saugo

jamo pastato •— Pentagono (krašto apsau 
gos ministerijos) Kubos įtampos metu nuo 
sienos kažkas nusikabino ir išsinešė 6 pa
veikslus, kurie kabojo šalia krašto apsau
gos ministerio McNamaros ir aviacijos 
sekretoriaus Zuckerto kabinetų.

— Colchesteryje, Britanijoje, 1 asmuo 
mirė miego liga. 2 nugabenti į ligoninę.

— Į Vakarų Berlyną perbėgo „liaudies 
milicininkas“ su šeima ir dar 4 kitais as
menimis ties ta vieta, kurią jis saugojo.

— Rusija atsisakė mokėti J. Tautoms 
jai priklausančią įnašų dalį sudaryti sąma 
tai taikai palaikyti Konge ir Vid. Rytuose.

.— Carlislio (Britanija) anglikonų vys
kupas Bloomeris savo rezidencijon Kalė
doms pasikvietė savo diecezijos jaunimą 
tvisto vakarui.

— Sibiro mieste Oktiabrske Jehovos 
liudininkų sektantas, kuris atsisakė eiti 
tarnauti armijon, nuteistas 7 metus kalėti.

— Pastarosiomis dienomis šiaurės Šve
dijoje alkanų vilkų gaujos išpiovė apie 
40-50 šiaurės elnių.

— Iš Scarborougho (Britanijoje) buri
niu laiveliu išplaukė kelionei apiė pasaulį 
vokietis, šveicaras ir švedas ir mano grįž
ti po ketverto metų.

TRIUKŠMAS DĖL GARBĖS

■— Paryžiuje pro langą iš 25 metrų 
aukščio iškrito 2 metų kūdikis ir tik išsi
laužė ranką.

— Prancūzai sugabeno į Tulles kalėji
mą visus žymiuosius OAS vadus, ir dabar 
ten yra 7 generolai ir 3 majorai.

Buvęs Amerikos valstybės sekretorius 
Achesonas karo akademijoje pasakė kal
bą. kurioje pažymėjo, kad Britanijos, kaip 
nepriklausomos valstybės, vaidmuo jau 
yra baigtas.

Prez. Kennedys paskubėjo užtikrinti 
Britaniją, kad Achesono nuomonė nieko 
neturi bendra su J.A.V. vyriausybės nuo
mone. O Britų min. pirm. Macmillanas 
stipriai atsikirto Achesonui, nurodyda
mas. kad ne jis vienas taip galvojęs —
taip būta galvota Napoleono, Hitlerio ir 
kitų.

PADĖKA
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 

Sambūris reiškia nuoširdžią padėką Zig
mui Jurui ir Valentinui Ribokui už dova
nas bazarui.
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