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PO SOVIETINIU 
KEVALU

K. Donelaičio minėjimai po 
sovietiniu kevalu

Maskvinių raudonųjų bajorų „Tėvynės 
Balsas“ išsispausdino straipsni apie K. Do
nelaičio sukakties minėjimus, priekaištau
damas laisvojo pašauto lietuviams, kad 
jie per lėtai ir netinkamai minį K. Done
laitį, kuris tik sovietijoje tesąs deramai 
pagerbtas „Literatūros ir Meno“ vilniškis 
savaitraštis taip pat rašė, kad Donelaičio 
paminėti į Rusiją buvo nuvažiavę sovieti
niai lietuvių rašytojai T. Tilvytis, V. Rei- 
meris ir kiti, priešaky su kvislingu E. Mie
želaičiu, kuris prieš porą metų Lenino pre
mijai gauti savo eilėraščių rinkinį „Žmo
gų“ pirmiau išspausdino rusiškai, o tik po 
kelių mėnesių lietuviškai.

Pagal T. Tilvyčio laikraštines informa
cijas, su Donelaičio minėjimo programa 
buvę nuvažiuota net į Gorkų parodomąjį 
kolchozą prie Maskvos. Ten tačiau Done
laičiui pagerbti ir į Mieželaičio dviaukštį 
veidelį pažiūrėti, matyt, žiūrovų mažai te
surinko, nes Tilvytis teprisimena tik vieną 
kolchozininkę, kuri labai sarmatijos, kai 
ją norėjo nufotografuoti. Kad daugiau 
publikos susirinktų į minėjimus Maskvoj 
ir Leningrade, ranudonieji bajorai iš Lie
tuvos buvo nusivežę specialiai pagamintas 
dovanas rusams — K. Donelaičio medaljo- 
nus Konstantinui Fedinui ir Aleksandrui 
Prokofjevui. Komedijos, kaip lietuviškų 
būrų kvislingai pagerbs rusiškus „amtro- 
tus“, pažiūrėti susirinkę nemažai. Būta ir 
plojimų. Bet į šitokias komedijas neatėjo 
nė vienas Sovietų Sąjungos galiūnų. Kaip 
gi jie eis pagerbti baudžiavą apdainavusį 
lietuvių poetą, kad yra patys sugrąžinę 
baudžiavą Lietuvoj, o K. Donelaičio tėviš
kę surusinę šimtu procentų? Imperialistų 
jautrias ausis būtų galėję nemaloniai pa
liesti Donelaičio poezijos priekaištai, nors 
ir nebuvo jokio pavojaus, kad T. Tilvytis 
ar Mieželaitis paprašytų atstatyti Tolmin
kiemio bažnyčią, kurią buvo pastatydinęs 
K. Donelaitis, o rusai sugriovė per II-jį 
pasaulinį karą. Kad tokie stebuklai įvyk
tų, nebuvo ko norėti.

Tačiau vieną dalyką minėjimų vaidini
me buvo galima įsivaizduoti. Sakysim, 
Maskvoj ar Leningrade išeina į sceną T. 
Tilvytis ar E. Mieželaitis ir žemai nusilen
kęs taria: „Mielieji broliai rusai! Jūs žino
te, kad aš — jūsiškis. Todėl drįstu pasa
kyti teisybę. Grąžinkite mūsų Donelaičio 
gimtajam kaimui, Lazdynėliams, jo tikrąjį 
vardą. Arba kodėl nesugrąžinti lietuviškus 
vardus Stalupėnams ir Tolminkiemiui, 
kur Donelaitis išdirbo didžiąją savo gyve
nimo pusę? Juk tokį ukazą pasirašyti 
jums vis dėlto atseis pigiau, negu mums 
nukaldinti jums atvežtus dovanų medal- 
jonus“. Šitokie ar panašūs „revoliucinės“ 
pozos žodžiai tiko ypač Leningrade E. 
Mieželaičiui, nes jis sakosi revoliucionie
rius ir Lenino premijos laureatas. Kad jo 
lašiniai jam leistų nuoširdžiai sušukti to
kius žodžius, būtų naivu tikėti. Bet teatri
nei pozai proga atrodė palanki. Kad už ją 
nereiktų atkentėti Sibire, E. Mieželaitis 
su savo duondaviais avansu galėjo susitar
ti užkulisiuose. Ar gi mažai tokių triukų 
komunistai susitaria už akių, kad tik „re
voliucinė“ propaganda būtų tikimesnė? 
Tačiau suvaidinti tokiems žodžiams, kurie 
kvislingą būtų rehabilitavę bent lietuvių 
komunistų akyse, E. Mieželaitis nedrįso 
arba neturėjo įsakymo.

Bet jei jis apie tai nepagalvojo, jam bū
tų galima pasiūlyti kitą mintį. Tegu A. 
Sniečkus su J. Paleckiu įsako kiekviename 
Lietuvos rajone vieną kolchozą pavadinti 
K. Donelaičio-vardu. Šitokios minties įkū
nijimas turėtų dvejopą naudą — iš Done
laičio „Metų“ tų kolchozų pirmininkai ge
riau suprastų, kaip donelaitiški „amtsro- 
tai“ šiandien turi elgtis su baudžiaunin
kais, o šie geriau įsisąmonintų „revoliuci
nio“ komunizmo praktiką. Tačiau ir šitoks 
sumanymas T. Tilvyčiui ir E. Mieželaičiui 
tikriausiai atrodys per daug revoliucinis, 
nes jiems jis nenumato jokios naudos. Vi
sai kas kita nuvažiuoti su dovanomis į 
Maskvą Donelaičio sukakties proga! Ji tuo 
naudinga, kad už dovanas rusai savo laik
raščiuose teikėsi išspausdinti kelis lietu
viškų kvislingu eilėraščius. Ranka ranką 
plauti dabar patogu, nes joks naujas Do
nelaitis Lietuvoj negali sušukti protestui.

J. Ž-kas

DBLS Nottingham© Skyriaus nariui
P. RADZEVIČIUI,

Lietuvoje mirus jo Mamytei, 
gi’ią užuojautą reiškia

Skyriaus Valdyba ir nariai

DRAUGOVININKAI
(Elta) Jei sovietinėje santvarkoje didė

ja nusikaltimų skaičius, tai, komunistų 
akimis, esančios kaltos tos nelemtos „pra
eities atgyvenos“. Vis ieškodami naujų 
priemonių su nusikaltimais susidoroti, ko
munistai 1959 m. kovo 2 d. Maskvoje pri
imtu partijos CK ir vyriausybės nutarimu 
į kovą su nusikaltimais įtraukė visuome
nę. Žinoma, į tuos naujus kovos organus, 
pavadintus „Liaudies draugovėmis“, buvo 
įtraukti ir Lietuvos žmonės. Pagal „Tieso
je“ (Nr. 52, kovo 1 d.) paskelbtus duome
nis pastaruoju metu Lietuvoje veikė 3.673 
liaudies draugovės, ir jų ei'ėse buvo 68. 
877 draugovininkų — tariamai savanoriš
kai jie buvo parinkti iš darbininkų, kol- 
chozininkų, inteligentijos ir studentų 
tarpo.

Kokie tų draugovininkų uždaviniai? Jie 
verčiami kovoti su vad. „socialistinės nuo
savybės“ grobstymais, chuliganais, suk
čiais ir veltėdžiais. Nors ir nenorima pri
sipažinti, bet nei milicija, prokuratūra nei 
teismai nesugeba užkirsti kelio grobsty
mui, ir čia šaukiamasi draugovininkų pa
galbos. Dar viena sritis, kur laukiama 
draugovininkų pagalbos, tai girtuokliavi
mas, ir jis, kaip lengva suprasti, komunis
tų vėl laikomas ne bolševikmečio padari
niu, bet ir vėl „praeities atgyvena“. Nori
ma, kad su girtuokliavimo reiškiniais bū
tų vedama dar griežtesnė kova.

Lietuvoje veikią draugovininkai kovo 
9 d. Vilniuje turėjo suvažiavimą-sąskrydį 
ir apžvelgė penkerių metų veiklą. Kaip iš 
suvažiavime buvusių pranešimų seka, toji 
nauja beveik 69.000 chuliganų bei grobs- 
tytojų tramdytojų „armija“ su „D“ raidės 
raiščiais veikia labai nevienodai. Iš „Tie
soje“ (Nr. 60, kovo 11 d.) paskelbto apra
šymo matyti, kad „kartais surašomi drau
govininkų sąrašai, o veiklos taip ir nema
tysi“. Pvz., Kapsuko (b. Marijampolės) 
mieste priskaitoma 31 draugovė, o iš es
mės veikia 4 ar 5. Draugovininkų reikalus 
partijoje tvarkąs CK administracinių or
ganų skyriaus ved. A. Kairelis pabrėžė, 
kad draugovininkai privalą būti artimais 
milicijos, prokuratūros ir teismų talkinin
kais. Siekiama, kad draugovės būtų sukur 
tos kiekviename kolchoze, tad ir nusi
skųsta, kad kai neseniai Prienuose įvykęs
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VVENNERSTROEMAS IR ŠVEDIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Švedijoje slaptai vyksta 15 metų sovie
tams dirbusio pik. Wennerstroemo byla.

Bet ta byla stato pavojun Švedijos vy
riausybę. Opozicija tvirtina, kad vyriausy
bė, o pirmoje eilėje krašto apsaugos minis- 
teris buvo apsileidę, jei taip ilgai pakentė 
šnipą. Kita vertus, Švedijos parlamente 
yra 114 atstovų, kurie palaiko vyriausybę, 
ir 113 opozicijos atstovų. Bet vyriausybę 
kol kas palaiko 5 komunistų atstovai.

Kadangi teisiamas sovietų šnipas, tie ko 
munistai gali neberemti vyriausybės, ir ji 
turės skaitytis su opozicija arba pasitrauk
ti.

SUĖMIMAI ISPANIJOJE
I. pcnljos policija suėmė keletą asmenų, 

kurie kaltinami kaip komunistai, ruošę 
si krašte sukelti socialinius neramumus.

Keletas suimtųjų buvę komunistų par
tijų atsiųsti iš kitų kraštų.

Areštai siejami su dabartiniais Ispanijos 
kasyklų darbininkų streikais.

ĮSPĖJIMAS MAKARIUI
J. Tautų karinių dalinių vadas Kipre 

gen. Gyanis įspėjo graikišką salos vyriau
sybę, kad ji susilauks rimtų painiavų, jei
gu ir toliau leis pulti Kirenijos kalnuose 
įsistiprinusius turkus.

Generolas, atrodo, tuos puolimus laiko 
nusižengimu Saugumo Tarybos rezoliuci
jai, pagal kurią Kipro vyriausybė turi 
stabdyti kraujo liejimą.

RUMUNIJAI NEPASISEKĖ
Rumunijos komunistų partija paskelbė 

atsišaukimą, kuriuo siūlė Kinijai ir Rusi
jai liautis ginčytis.

Bet Kinija tuojau pat nauju straipsniu 
užsipuolė sovietinius komunistus, ypač 
Chruščiovą, kuris, kaip kalbėtojas, esąs 
vulgarus tuo stalų daužymu, kojom tran
kymus!, dantų griežimu ir t.t.

BEN BELLA SOV. S-JE
Alžyro prez. Ben Bella lankosi Sov. Są

jungoje.
Ta proga sovietai jam paskyrė Lenino 

vardo taikos premiją, davė Lenino ordiną 
ir Sov. Sąjungos didvyrio vardą. 

rajoninis draugovininkų sąskrydis, neda
lyvavę 15 kolchozų atstovai.

Į draugovininkų eiles traukiami net 
pensininkai. Studentai įpareigojami kovo
ti su jaunimo nusikalstamumu, jie įvai
riems jauniems neklaužadoms yra įsteigę 
ir mokyklą, jie pratina vaikus pamėgti 
knygą (įdomu, kiek laiko tie studentai te
turi savo tiesioginiam darbui, studi
joms?). Vėl kiti draugovininkai eina tei
sėjų pareigas ir organizuoja viešus „visuo 
menės teismus“. Apie juos Virbalio drau
govininkas J. Geležiūnas pasakojo: „Žmo
gus prasižengė. Mes surenkam miestelio 
gyventojus, pastatom prieš juos prasižen
gėlį ir klausiam: kokia jūsų, draugai, nuo
monė? Kaimynai, pažįstami išprausia tokį 
kaip reikiant. Po tokios „pirties“ žmogus 
daugiau pats neprasižengia... Mūsų mies
telyje nusikaltimų skaičius labai sumažė
jo“. Dar kitas draugovininkų uždavinys 
užkirsti kelią eismo nelaimėms — vėl pa
sitvirtino, kad daug eismo nelaimių Lietu
voje įvyksta dėl neblaivių vairuotojų. Bū
dinga tai, kad, kaip paaiškėjo iš Vilniaus 
sąskrydžio, į draugovininkus norima pri
traukti gydytojus, mokytojus — pvz., Du
setose visi vienos mokyklos mokytojai yra 
draugovininkais.

Savo sąskrydį baigdami, tie „laisvano
riški draugovininkai“ paskelbę kreipimąsi 
į visus draugovininkus. Iš jo matyti, kad 
tų draugovininkų vienas pagrindinių uždą 
vinių — „gyventi ir dirbti komunistiškai, 
auklėti naują žmogų“. Tad susiduriame su 
naujomis Lietuvos gyventojų prievartinio 
komunistinimo priemonėmis. Be to, šis 
judėjimas dar liudija, kaip Lietuvoje sun
ku nugalėti „praeities atgyvenas“ ir kaip 
smarkiai paplitę įvairūs, tik bolševikme- 
čiu įsigalėję nusikaltimai ir ypač komu
nistinio turto grobstymai bei visą Sovieti- 
ją apnikę chuliganizmo reiškiniai.

Oficialiai draugovininkai privalą kovoti 
su chuliganais bei smulkesniais nusikal
timais, o tikrovėje tai nauja komunistinio 
režimo priemonė terorizuoti gyventojams. 
Draugovininkai virsta aiškiais saugumo ir 
įvairių šnipų talkininkais. Ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš satelitinių kraštų (pvz., Len
kijos) gaunamos žinios apie tokių parei
gūnų sauvaliavimus ir dėl to kylantį gy
ventojų nepasitenkinimą.

VVILSONAS MASKVON
Britų darbiečių (opozicijos) vadas Wil- 

sonas netrukus važiuoja į Maskvą.
Ten jis matysis su Chruščiovu ir kalbė

sis nusiginklavimo ir Kinijos klausimais.
ŽAIDIMAS KANDIDATAIS

Čekoslovakijos rinkimams išstatyta maž 
daug trečdaliu kandidatų daugiau, negu 
yra vietų.

Bet galutinis sąrašas turės tik tiek kan
didatų, kiek yra vietų. Dalis nubyrės, kai 
išstatytieji kandidatai bus apsvarstyti.

Kandidatus siūlė partinės organizacijos, 
profesinės sąjungos ir kitokios viešosios or 
ganizacijos.
SUSIDŪRIMAS SU POLICIJA

Londoną pasiekė žinios, kad gegužės 1 d. 
Prahoje, Čekoslovakijoje, ginkluota mili
cija, panaudodama net šunis, bandė iš
sklaidyti Kinskio parke susirinkusius apie 
3.000 studentų. 15 studentų buvę areštuo
ta.

Studentai susirinkę dainavo ir skaitė 
poeziją. Kai buvo pradėta kartoti prieš vy 
riausybę nukreipti ir laisvės reikalaujan
tieji šūkiai, tada milicija sugriežtėjo, ir ki
lo muštynės.
MASKVA KELIA RŪPESTĮ 
AMERIKIEČIAMS

Amerikos vyriausybė jau prieš metus bu 
vo surinkusi žinių, kad Leningradas yra ap 
suptas antiraketinių įrengimų tinklu.

Dabar jau turima žinių, kad toks tinklas 
įrengtas ir apie Maskvą.

Amerika turėtų irgi apsupti tokiu tink
lu bent tuziną savo miestų, o tas jai kai
nuotų per 10 metų apie 5-7 milijardus sv.

Sovietų „diplomatų“ infiltracija Kipro 
saloje

(E) Sovietai atidžiai seka įvykius Kipro 
saloje ir pagal išbandytus receptus ten 
padėtį plačiai išnaudoja savo propagan
dai. Sovietų Sąjungos ambasadoje Jeroši- 
nui vadovaujant šiuo metu dirba net 177 
„diplomatai“. Būdinga tai, kad to persona
lo pusė yra kariai. Subversyvinę veiklą 
saloje atlieka komunistinė partija AKEL. 
Kadangi turkų gyventojų tarpe komunis
tinės idėjos neturi didesnės sėkmės, pasta
ruoju metu susirūpinta paruošti didesnį 
turkų agitatorių-komunistų skaičių.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

NATO silpninimas
Prancūzijos vyriausybė atšaukė savo ka 

rininkus iš jūrinės NATO komandos. Dėl 
to pačių prancūzų „L‘Aurore“ rašo:

„Ar tasai žingsnis reiškia traukimąsi iš 
šiaurės Atlanto gynimosi sąjungos? Ar ši
tuo būdu norima pravesti savo reikalavi
mus, kurie iki šiol niekada nebuvo aiškiai 
nusakyti? Šituos klausimus kelia visi są
jungai priklausantieji kraštai, kurie joje 
mato sau apsaugą ir nenori jos silpninti 
net ir tokiais atvejais, kai išsiskiria nuomo 
nės ir kai tenka pakritikuoti vieni kitus“.

O britų „The Guardian“ į NATO vieny
bę žiūri, kaip į būtinumą. Ryšium su tuo 
prancūzų vyriausybės žingsniu — karinin
kų atitraukimu jis rašo:

„Ko čia reikia rūpintis? Jeigu nebėra iš
orinės grėsmės, kuri palaikė NATO vieny
bę. tai ko čia besirūpinti, kai NATO jau 
mažiau vieninga, negu buvo? Ta vienybė 
svarbi dviem sumetimais: pasauline savo 
reikšme ir specialia šiam kraštui. Dviejų 
blokų buvimas dažnai smerkiamas, kaip 
grėsmė taikai. Taip ir yra. Bet keturi ar 
penki blokai būtų dar didesnė grėsmė. Jei 
prancūzai ir kiniečiai nueis savais keliais, 
tai apie 1980 metus gali būti keturi didie
ji — Rusija, Kinija, J. Valstybės ir Vakarų 
Europa, kiekvienas jų apsirūpinęs bombų 
megafonais ir kiekvienas jausdamas kitų 
dviejų baimę. Tokiame pasaulyje Kubos ar 
Berlyno krizės gal atrodys tik vaikiški žai
dimai“.

SĄLYGOS KINIJAI ĮSTOTI Į J. TAUTAS

J. Tautų visumos susirinkimas ligi šiol 
vis nubalsuoja, kad komunistinė Kinija ne 
būtų priimama nariu. Bet padėtis pamažu 
keičiasi, ir dėl to labiausiai prieš Kiniją nu 
sistačiusių amerikiečių laikraštis „The 
New York Times“ jau rašo:

„Prancūzijos nutarimas pripažinti Kini
ją busimuosiuose J. Tautų balsavimuose 
gali duoti visiškai kitokius rezultatus, ne
gu ligi šiol. Tuo atveju Formozos naciona
listai būtų pašalinti, J. Valstybių politika 
susidurtų su sunkumais, ir krašte galėtų 
net kilti stiprių reikalavimų išstoti iš J. 
Tautų. Dėl to būtų geriau laikytis pozity
vios politikos, kuri leistų išvengti tokių 
galimybių. O to būtų galima pasiekti Va
šingtono pareiškimu, kad jis yra pasiruo
šęs pripažinti Pekingą, bet su sąlyga, kad 
Fc moza liks J. Tautose ir bus ginama. 
Jeigu Kinijos komunistai sutiktų tokiomis 
sąlygomis priimti vietą J. Tautose, tai jie 
turėtų laikytis J. Tautų chartos ir įsiparei 
goti ateityje nenaudoti jėgos prieš Formo- 
zą. Tuo pačiu Tolimuosiuose Rytuose būtų 
surasta išeitis pajudėti iš dabartinio akli- 
gatvio“.

VARŽYBOS DĖL AFRIKOS

Prancūzų “L'Aurore“ rašo:
„Reikia tik stebėtis, kokios reikšmės so

vietų vadai skiria dabartiniam Ben Bellos 
vizitui, ir tais pasisakymais, kurie pasie
kia mus iš nesenos Kinijos min. pirminin
ko kelionės po Afriką. Afrika, apie kurią 
Kinijos valstybės galva yra pasakęs, kad ji 
yra pribrendusi revoliucijai, kartu yra ir 
didžiulis laukas dviems susipykusiems bro 
liams pareikšti savo godumui. Abu jie turi 
ten savo simpatikų ir stengiasi vienas ki
tam pridaryti žalos. Tie dalykai jiems pa 
tiems nepraeina be audrų. O ką dabar Pa 
ryžius apie tuos dalykus galvoja? Laikas

PASAULYJ
— Pasaulyje esama apie 143 milijonai 

televizijos aparatų (daugiau kaip 61 mil. 
JAV, toliau eina Japonija, Sov. Sąjunga, 
V. Vokietija, Kanada, Prancūzija ir Itali
ja).

— Kolumbijoje, susidūręs su policija, 
buvo nušautas su trim bendrais banditas 
„Juodasis kraujas“, kuriam priskiriama 
daugiau kaip 200 žmogžudysčių (išdavęs jį 
policijai brolis).

■— Pirmieji britų pagaminti 450 autobu
sų Kubą pasieksią birželio mėnesį.

-— JAV-se vokiškos kilmės aviganis šuo, 
pasimetęs su savo šeimininku, po dvejų 
metų susirado jį už 2.25b kilometrų.

— Ponų vaikams skirton Eton mokyk-- 
lon (Britanijoje) pirmą kartą priimtas mo 
kytis afrikietis, Vakarų Nigerijos ministe- 
rio pirmininko sūnus. .

— Tokio (Japonijoje) paaiškėjo, kad sa 
vanorių ugniagesių komandos narys yra 
kaltas už apie 50 gaisrų (padegęs jis jau 
prieš aliarmą paskelbiant būdavo gaisro 
vietoje).

— Olandijos princesė Irena ištekėjo už 
pertendento į Ispanijos sostą Carloso Hu
go. 

revoliucijai gali būti pribrendęs, o gali bū
ti ir nepribrendęs. Tačiau šie mums tokie 
brangūs kraštai gali ir neišsisukti marksiz 
mo glėbio, kai abi pusės taip skuba“.

PASIKEITINĖJIMAS ŠNIPAIS

Už didelį savo agentą sovietai britams 
atidavė žmogų, kuris iš viso vargu ar šni
pinėjo. Dėl to britų „The Times“ rašo:

„Pasikeitimas pateisinamas tik žmoniš
kumo sumetimais, tačiau esama pavojaus, 
kad tokie dalykai gali išvirsti įpročiu. Taip 
juk įvyko ir prieš porą metų, kai lakūnas 
Garys Powersas buvo iškeistas į pulkinin
ką Abelį. Taip pat galėtų būti pavojinga, 
jeigu rusai stengtųsi prieš Vakarus pasiro 
dyti labai žmoniški. Juk kiekvieną kartą, 
kai tik suimamas jų šnipas, jie gali suimti 
eilinį kurjerį ar net nekalčiausią turistą, 
kad paskui jį galėtų grąžinti per sieną“.

Ką latviai patyrė tėvynėje apsilankę?
(E) Pagal Latvijos Pasiuntinybės Va

šingtone gautus duomenis, Latvijoje apsi
lankę latviai pripažino: prekių kainos 
esančios aukštos. Ypač aukštos mėsos ir 
sviesto kainos. Pvz„ svaras sviesto — 
1,65 rb.

Rygoje apsilankę iš savo pažįstamų pa
tyrė: nekvalifikuoto darbininko mėnesinis 
uždarbis siekia 60 rb„ o moterys vidutinis 
kai gaunančios 45 rb. Technikos specialis
tai ir braižytojai uždirba po 90 rb. Staty
bos ir kt. inžinieriai per mėn. gauna 120 
ir daugiau rb. Didžiausi atlyginimai mo
kami mokslininkams ir menininkams. Uni
versiteto profesorius, turįs 20 metų paty
rimo, gali per mėnesį uždirbti 400-500 rb., 
o vienas svarbiųjų operos dainininkų — 
300 rb. Butų nuomos kainos, palyginti, že
mos (jos sudaro 3-5 rb. šeimai), tačiau 
butai neįtikėtinai perkrauti gyventojais, 
be to, labai dažnai jiems trūksta įvairių 
patogumų. Tai liečia ne tik senus, bet ir 
naujai pastatytus namus. Latvių tipinga 
šeima paprastai turi po vieną ar du kam
barius. Didesnius butus užima kelios 
šeimos.

Labai brangūs rūbai ir ypač batai. Jei 
darbiniai batai kaštuoja ligi 18 rb., tai už 
išeiginius batus tenka mokėti ligi 30-40 
rublių.

Komunistai veikia 300 įmonių
.(E) Pagal Hamburgo vidaus reik, senato
riaus Schmidt duomenis, nelegalioji ko
munistų partija Fed. Vokietijoje turi savo 
grupes ar įgaliotinius apie 300 Fed. Vokie
tijos įmonių. Vokietijoje reguliariai lei
džiama 38 komunistiniai įvairių įmonių 
laikraščiai. Schmidt priminė 1963 m. gegu
žės mėn. įvykusį nelegalios partijos suva
žiavimą Vokietijoje — jo metu ypač at
kreiptas dėmesys į įmonėse veikiančias 
komunistų grupes. Visi įmonėse dirbantie
ji komunistai, ypač patekę į įmonių tary
bas ar į prbf. sąjungas, pagal šių metų pra 
džioje padarytąjį nutarimą skatinami vie
šai prisipažinti esą komunistais.

Lituanistai rūpinasi baltų-slavų 
kalbiniais santykiais

(E) Apie Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
veiklą „Tiesos“ (Nr. 51, vas. 29 d.) ilges
niame rašiny pažymėta, kad minėto insti
tuto bibliotekos fonduose esama 63.000 
knygų ir daugiau kaip 3.000 pavadinimų 
periodinių leidinių komplektų.

Tautosakos skyriuje pastaruoju metu 
esą susisteminta daugiau kaip 230 tūkst. 
dainų ir apie 40 tūkst. melodijų. Iš Insti
tute dirbančių filologų nurodytos pavar
dės: literatūros mokslininkų ir kritikų —
K. Doveikos, L. Gineičio, J. Lankučio, V. 
Galinio, V. Kubiliaus, J. Kamisko, folklo
ristų — A. Jonyno. K. Grigo, L. Saukos, 
V. Barauskienės, kalbininkų — J. Kruopo, 
K. Ulvydo, Z. Jonikaitės, A. Lyberio, J. 
Paulausko, A. Valeckienės, V. Vaitkevi
čiūtės.

Vis labiau stiprinami Instituto ryšiai su 
kitomis Sovietų S-gos ir užsienio įstaigo
mis. K. Korsakui vadovaujant toliau ko
ordinuojama baltų-slavų kalbinių santy
kių tyrinėjimas — tai Maskvos primestas 
lietuviams uždavinys (buvo nutarta 1961 
m. įvykusiame slavistų pasitarime). Tad 
ir lituanistams, kaip pripažįstama „Tieso
je“, tenka „formuoti komunistinės epo
chos žmogų, dirbti ideologijos fronte“ ir.:, 
aišku, nukrypti nuo tiesioginių lituanisti
kos uždavinių.

. ■». . ... .
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DIPLOMATAS VINCAS BALICKAS
Praeitas DBLS Suvažiavimas Pasiunti

nybės Patarėją Vincą Balicką išrinko savo 
garbės nariu, įvertindmas jo nuopelnus 
Sąjungai ir tuo atžymėdamas jo 60 m. am
žiaus sukaktį.

Vincas Balickas gimė Virbalyje, Vilka
viškio apskr., 1904 m. gegužės 11 d. Bai
gęs Kybartų progimnaziją, vėliau persikė
lė į Vilkaviškio Žiburio Gimnaziją, kurioje 
įsigijo atestatą. 1926 m. išvažiavo į Aus
triją ir ten iki 1929 m. baigė Vienoje aukš
tuosius komercijos mokslus.

Dar Vilkaviškyje tebesimokydamas bu
vo gavęs darbo banko buhalterijoje. Dėl 
to, baigęs komercijos studijas, Kaune įsto
ja į Lietuvos Banko tarnybą — informaci
jos ir statistikos skyrių, kurio uždavinys 
buvo tirti painesnius ekonominius ir fi
nansinius klausimus. Čia dirbo kartu su 
prof. A. Rimka, prof. A. Moravskiu ir doc. 
D. Budriu. Šis skyrius ne tik spręsdavo 
bankui rūpimas konjunktūrines proble
mas, bet taip pat leido Lietuvos Banko 
biuletenį lietuvių ir anglų kalbomis.

Po poros metų tokio naudingo darbo 
Banke 1931 m. buvo pakviestas į Užsienių 
Reikalų Ministeriją organizuoti ekonomi
nės ir komercinės „Eltos“ tarnybos ir drau 
ge „Eltos“ direktoriaus padėjėju ir pava
duotoju. Šios tarnybos pirmasis uždavinys 
buvo aprūpinti Lietuvos bankus ir kitas 
prekybos ir pramonės įmones valiutų ir 
kitokių vertybių kursais, žaliavų kainomis 
ir komercine informacija, o taip pat teikti 
lietuvių spaudai ekonominę informaciją.

Plečiant ir tobulinant šį darbą, buvo 
palaikomi ryšiai su svarbiausiais pasaulio 
centrais ir iš jų gaunami nuolat biržos 
duomenys.

Ligi tol neturėta Lietuvoje šios srities 
patyrusių specialistų, dėl to darbą atlikda
vo paprastai kitataučiai — vokiečiai iš 
Karaliaučiaus ar latviai iš Rygos. Suorga
nizavus tą tarnybą, viską jau atlikdavo 
savi specialistai.

Darbai vyko sėkmingai, ir čia dirbda
mas mūsų sukaktininkas kartu turėjo pro
gos pertvarkyti visą „Eltos“ atskaitomy
bės sistemą, nes ši institucija buvo ne tik 
valstybinė, bet kartu ir komercinė.

„Eltos“ direktorium tuomet buvo Ed. 
Turauskas. O kai jis buvo paskirtas Lietu
vos įgaliotu Ministeriu į Čekoslovakiją, 
„Eltos“ direktorium 1934-1935 m. buvo 
mūsų sukaktininkas V. Balickas, turėjęs

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(12)

Gruodžio 16 d.
Jau pamačiau ir dar ką! Po pietų sėdžiu 

savo kambaryje ant aukšto, girdžiu, kažin kas 
barškina į duris. Paprašiau įeiti — ir įėjo dak
taras. Nustebau, o jis ėmė teisintis ir atsipra
šinėti sakydamas, kad mama nusiuntusi jį ieš
koti manęs čionai, žinoma, pasakiau, kad la
bai man malonu priimti tokį svetį, nes iš tikro 
buvo malonu. O jis sako:

— Atnešiau praloštas eiles... Kad jau 
taip tamsta norėjai skaityti, skaityk dabar... 
Yra čia ir tos, kurias matei knygoje ir už ku
rias ant manęs truputį buvai supykusi, ir dar 
vienos.

Ir padavė man kelis lapelius popierio. Ne
beatmenu, ar padėkojau, taip smarkiai puo
liau skaityti. Paėmiau pirmiausia savo eiles su 
parašu viršuje: „Panai Viktorijai V.“. Buvo 
tai sonetas. Kaip gražiai parašytas! Paskum 
skaičiau dainelę, buvusią knygoje... Ak, melo
dinga ji, lyg muzika, o liūdna, lyg ašaros... Ta 
patiko man labiausiai. Man beskaitant dakta
ras vaikščiojo po kambarį. Nesupratus kelių 
žodžių, prašiau paaiškinti, ir perskaitėme 
kartu.

— Ką besakyti, — tariau: — tamsta esi 
tikras poetas, negaliu atsigėrėti tomis eilėmis!

— Komplimentų nemėgstu, neužmiršk 
tamsta, — tarė juokdamasis. — Nesu poetas, 
rašau taip sau, kai man labai skaudu ar links
ma, trumpai sakant, kai jausmų tokia pilna 
krūtinė, jog nebėra jiems vietos... Ir rašau ta
da norėdamas, kad rastųs lengviau. Bet daž
niausia tai negelbsti. Net palieka dar sunkiau, 
nes niekados negaliu taip rašyti, kaip jaučiu... 
tai mano nelaimė! Matant, kad mano poezijos 
taip toli stovi nuo mano jausmų, apmaudas

ima, ir negaliu nė perrašyti jų niekados. Ne
skiriu jų, žinoma, spausdinti, nes per mažą 
turi vertę, kišu į kerčią ir gana! O rodyti — te- 
parodžiau vienam draugui ir tamstai... Iš to 
gali tamsta spręsti, kokios garbės sulaukei... 
Be juokų, kaip čia aš tamstai parodžiau? Juk 
mudviejų pažintis tokia trumpa. Dievas žino! 
Man kartais rodos, jog nebuvo to laiko, kada 
aš tamstos nepažinojau...

— Dėkui tamstai, dėkui! Tokios gražios 
eilės! Nežinau, kaip dėkoti už jas! Sonetas 
gražus, bet ta dainelė — mirdama klausyčiau! 
Dėl ko ji tokia liūdna? Kada tokie liūdni jaus
mai spaudė tamstai krūtinę?

— Labai buvo liūdna... Atmeni tamsta 
krikštynas Užkampiuose? Parašiau tą pačią 
naktį, pargrįžęs namo... Buvau labai įsisvajo
jęs: graži naktis, o dar tamstos dainavimas 
visą kelią... Namie pabudau iš tų svajonių vie
nas tarp keturių sienų. Ir rados man taip liūd
na, kad pradėjau dainuoti sau melodiją to val- 
co, kurį tamsta tada daugiausia dainavai ir 
kuris man ausyse skambėjo, tą dainelę. Paskui 
užrašiau ją...

Norėjau pasakyti, kad jis dabar jau ne
turi teisės taip dainuoti, negali sakyti:

Kur tik pažvelgsi — svetimi žmonės, 
šaltos jų širdys, kaip ledas...

nes mūsų visų širdys yra jam labai šiltos, my
lime jį, lyg seniai, seniai pažįstamą... Bet kaip 
visados, daug jausdama, užsimirštu turinti 
liežuvį burnoje, taip ir šį kartą negalėjau nie
ko pasakyti. Tik akyse pajutau ašaras ir bijo
dama, kad nenukristų, pašokusi sušukau:

— Tai koks tamsta! Na, žinosiu! Taip 
moki meluoti! Nemoku rašyti, nemoku! Gerai 
nemoki! Nebegaliu dabar tamsta tikėti... Gal 
ir tame sonete pamelavai, gal visai nemalonu 
klausyti, „kaip skamba stygos po mano piršte
liais“... Tai tik komplimentas, žinau!

Nie kodž do lasu szczypač bzu
I nie wierž klopcu, jako psu... 

ir dainuodama nubėgau nuo aukšto, o dakta
ras paskui.

Jau buvome beketiną pradėti lietuviškai 
skaityti, tik suskambėjo varpelis ir įėjo p. Juo
zas. Geras jis žmogus, bet šiandien buvo rei
kalingas, lyg penktas ratas vežimui: neleido 
mums skaityti, daugiau nieko. Eilių neatida
viau, prašiau, kad paliktų persirašyti. Nedaug 
tesu skaičius, gražių lietuviškų eilių; kokia 
graži kalba poezijoje! Ir daktaro eilės, jei bū

tų lenkiškos, rodos, nebūtų tokios gražios, to
kios melodingos.

Gruodžio 17 d.
Atvažiavo p. Jonas. Neužmiršo nieko, ką 

sakiausi norinti pamatyti: atvežė visokių 
žmonių kaulų preparatų, ir gaidų, ir kelias lie
tuviškas knygeles. Labai jam esu dėkinga už 
tai. Įdomus mokslas ta anatomija, ir p. Jonas 
gerai pasakoja; bet mano nelaimė, kad negaliu 
daug tais pamokymais naudotis. Jis rodo kokį 
kaulą, ima aiškinti, iš ko jis sudarytas, kaip 
sujungtas su kitais kaulais ir t.t., o aš tuo tar
pu, žiūrėdama į tą kaulą, vis mąstau sau: kas 
buvo tas žmogus, kaip praėjo jo gyvenimas, 
ką veikė, kuo džiaugės... Ir taip paskęstu tose 
mintyse, kad nebegirdžiu, ką kalba p. Jonas. 
Ateina tos mintys nenoroms, ne mano tai kal
tė. Ką padarysiu, kad žmogaus siela man įdo
mesnė už kūną. Džiaugiuos gavusi gaidų: yra 
kelios lietuviškos dainos dviem balsam, galė
sime dainuoti su daktaru. P. Jonas visai ne
muzikalus. Vieną sykį grojau Šopeno maršą, o 
jis vargšas manė, kad tai polka. Gražiai jis at
rodo dabar: plaukai užaugo ir gražiai ban
guoja, toks linksmas, kas nevisados esti. Pa
sidžiaugiau dėl to, o jis sako, kaip nebūsiąs 
linksmas pas mus parvažiavęs. Dėkojo už laiš
kus; sakos žinojęs visados, kada gausiąs, nes 
prieš tai sapnuodavęs, kad gaunąs laišką iš 
manęs. Juokiausi stebėdamasi, kaip galėjo tie 
mano laiškai pusiau lenkiški, pusiau lietuviš
ki, tiek džiaugsmo patiekti. Tuojau pasigy
riau, kiek jau išmokau lietuviškai, ką skaičiau, 
ką žinau. Jis, žinoma, nudžiugo, sakydamas, 
kad jei taip toliau eisiąs man mokslas, tai ne
trukus aš ir jį pralenksianti. Visados turėjome 
daug temų kalbėtis, o dabar dar daugiau. Jis 
pasakojo apie profesorius, apie lekcijas, drau
gus, apie visą tą studentų gyvenimą, kurs man 
yra tiek įdomus. Vieną sykį šokęs lietuvių va
kare. Pasakiau, kad nepavydžiu panelėms, ku
rioms jis teko už kavalierių. Iš tikro, šoka 
prastai, žinoma, norėdamas galėtų išmokti, 
bet jis į šokius ir apskritai į judėjimų ir kitų 
paviršutinių formų gražumą žiūri ironingai ir 
jų. nepripažįsta. Apie vieną mūsų pažįstamą 
kadaise pasakė: „Geras būtų žmogus, kad ne
būtų elegantas“. O visa jo elegancija, kad vi
suomet švariai ir tvarkiai apsirengęs.

(Bus daugiau) I

60 M. AMŽIAUS SUKAKTIS
tuomet redaktoriais V. Kamantauską, J. 
Gerulytę ir V. Alantą. Laikai buvo 
kupini tirštų įvykių tiek Lietuvoje, tiek ir 
apskritai pasaulyje. Dėl to darbas didelio

atsidėjimo ir pasiaukojimo pareikalavo ir 
iš mūsų sukaktininko.

Į „Eltą" paskyrus P. Dailidę, V. Balic
kas buvo perkeltas į Užsienių Reikalų Mi
nisterijos patarėju ir čia išdirbo iki 1938 
m. balandžio mėn. čia dirbdamas, daly
vaudavo ekonominėse derybose su užsie
niu. Pasirašant Lietuvos-Suomijos pasku
tiniąją prekybos sutartį, V. Balickas kaip 
tik atstovavo Lietuvai.

Paskirtas 1938 m. balandžio mėn. į Lon
doną Pasiuntinybės Patarėju, čia pirmoje 
eilėje turėjo rūpintis ekonominiais reika
lais. Lietuvos ūkinės bendrovės — Mais
tas. Pienocentras ir kitos — didino savo 
gaminių išvežimą į Angliją. Tas eksporto 

didinimas iš viso plėtė ir stiprino ryšius. 
Su eksportu buvo susijusi ir laivininkystė, 
ir draudimas, ir dar visa galybė didėjan
čių reikalų. Tų ryšių palaikyti ir gilinti 
kaip tik ir atsikėlė į Londoną V. Balickas 
ir tuojau ėmėsi darbo, rūpindamasis be
kono ir sviesto kvotomis Britanijos preky
bos ministerijoje, atstovaudamas Lietuvai 
ir jos didžiosioms ekonominėms bendro
vėms mišrioje Anglijos-Lietuvos laivyno 
bendrovėje ir direktoriaudamas joje ir at
likdamas šimtus kitų reikalų.

Visus planus, užsimojimus ir darbus 
staiga užgriuvo antrasis pasaulinis karas 
ir viena po kitos ėjusios okupacijos. Ta
čiau, jei ekonominiai ryšiai ir nutrūko, 
bet mūsų diplomatinių tarnybų darbas ir 
pasunkėjo ir dar atsakingesnis pasidarė.

Nors ir dabar Lietuva tebėra rusų oku
puota, bet sukaktininkas Vincas Balickas 
drauge su Ministeriu B.K. Balučiu tebėra 
savo postuose ir iki šiai dienai darbuojasi 
Lietuvai. Patarėjo V. Balicko diplomatinis 
statusas Britų vyriausybės yra pripažįsta
mas ir toliau, ir jis figūruoja britų diplo
matiniuose bei konsulariniuose sąrašuose.

Lietuvlai literatūros žodyne
(E) Rytų Vokietijos Volksverlag Wei- 

mare neseniai išleido „Pasaulinės literatū
ros žodyną“ („Lexikon der Weltlitera- 
tur“), per 800 pusi. Jį redagavo dr. G. 
Steiner, medžiagą apie lietuvius rašytojus 
pateikė prof. dr. W.G. Falkenhahn. Žodyne 
paskelbtos biografijos rašytojų: Donelai
čio. Strazdo, Žemaitės, Kudirkos, Mairo
nio, Vydūno, Biliūno, V. Mickevičiaus- 
Kapsuko, Vienuolio, Mykolaičio-Putino, 
Janonio, Cvirkos, Korsako ir Mieželaičio. 
Vilniuje leidžiamas „Literatūros ir Meno“ 
savaitraštis (nr. 4) pareiškė nusistebėji
mą, kad nepaminėta visa eilė žymių rašy
tojų kaip Baranausko, Vaižganto, Krėvės, 
Sruogos, Binkio, L. Giros, S. Nėries, Simo
naitytės, Venclovos, Tilvyčio ir kitų.

NAUJAS „ŠALTINIO“ LEIDINYS
Pu'k. Įeit. Leonas Valkūnas, Didis Valdo
vas ir Lietuva. Išleido „Šaltinis“, 1964 m., 
1/6 arba 20 centų. Iškilaus pasauliečio gi
lūs svarstymai apie Kristų Karalių ir Jo 
ryšius su Lietuva. Įžangoje autorių ryškiai 
apibūdina J. Kuzmickis.

MIRĖ PROF. STP. KOLUPAILA

(E) Netekome dar vienos įžymios asme
nybės — balandžio 9 d. South Bend, Ind., 
JAV, mirė žymiausias Lietuvos hidrologas 
prof. Steponas Kolupaila. Gimęs 1892 m. 
Latgaloje, 1911 m. baigęs Mintaujos gim
naziją ir 1915 m. geodezijos institutą 
Maskvoje, velionis 1921 m. atvyko į Lietu
vą, nuo 1922 m. profesoriavo Lietuvos Vy
tauto D. Universitete. Kolupaila aktyviai 
dirbo skautų sąjungos veikloje. Tyrė Lie
tuvos vandenis, yra paskelbęs daug straips 
nių žurnaluose lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbomis. Buvo aktyvus Liet. Enciklope
dijos bendradarbis. Paskelbė visą eilę 
svarbių darbų hidrometrijos, hidraulikos, 
Lietuvos hidrografijos klausimais. JAV 
dirbo Dame-Indiana universitete, savo 
mokslo darbais atkreipęs ir tarptautinių 
mokslo sluoksnių dėmesį.

DR. J. PAJAUJUI — 70 M. AMŽ.

(E) Ekonomistui, visuomenininkui dr. 
Juozui Pajaujui (Javis) neseniai sukako 
70 m. amžiaus. Gimęs 1894 m. Cyrailių k., 
Punsko valse., Suvalkų apskr., Pajaujis 
visuomeninėn veiklon buvo įsijungęs nuo 
moksleivio dienų. Dalyvavo Seinų „Auš
rinės“ kuopelėje, nuo 1918 m. visą laiką 
prik’ausė liaudininkų srovei.- Lietuvoje 
buvo kalinamas N. Lietuvoje ir bolševik
mečio metais. 1946 m. atvyko į JAV ir to
liau dalyvauja mokslinėje ir visuomeninė
je veikloje. Buvęs docentu Lietuvoje (Pre
kybos institute ir Vi’niaus univ.), dr. Pa
jaujis 1950-52 m. Aliaskos universitete 
dėstė rusų k. ir Rusijos ekonominę geogra
fiją, nuo 1952 m. dirba Vašingtono Kon
greso bibliotekoje. Šalia darbo valstiečių 
liaudininkų centro veikloje, sukaktininkas 
yra ir ALT narys. Visą laiką dirba spau
doje, nuo 1952 m. vienas iš „Varpo“ žurna
lo steigėjų ir redaktorių.

LIETUVIŠKA RADIJO VALANDĖLĖ

MADRIDE

(E) Pagrindinė valandėlė transliuojama 
kasdien 7,35 iki 7,55 vai. vak. (Lietuvos 
laiku 9,35 vak.) 31.2 m banga. Pastaruoju 
metu pakeistas kartojimo laikas — kiek
viena programa kartojama kitą dieną 8, 
40 vai. rytą (10,40 vai. Lietuvos laiku) 
48,84 m banga.

MIRĖ DR. PR. ANCEVIČIUS

(E) Balandžio 16 d. Kanadoje. Oakville 
(Ontario prov.), mirė dr. Pranas Ancevi
čius. Jis buvo gimęs 1904 m. Raseinių 
apskr. Mokėsi Kauno universitete, baigė 
Vilniaus universitetą (lenkų okupacijos 
laikmečiu) ir ten gavo daktaro laipsnį, pa
rašęs disertaciją apie stalininę valstybės 
koncepciją. Nuo 1939 m. buvo „Liet. Ži
nių“ dienraščio korespondentu Berlyne, 
1944 m. gavo advokato teises Lietuvoje. 
Po karo persikėlė į Kanadą, įsitraukė į vi
suomeninį gyvenimą, buvo kandidatu į 
Kanados parlamentą. Dar studentavimo 
metais priklausė socialdemokratams, buvo 
Centro Valdybos narys. Šiauliuose leidžia
moje „Kultūroje“ pasižymėjo straipsniais 
(F. Ragūzos slapyv.). Gyvendamas Vilniu
je Ancevičius vedė vilnietę mokytoją Pau
lę Tamulevičiūtę, išaugino ir išmokslino 
dvi dukteris ir sūnų Joną.

KELIAS PAS TĖVĄ

Kristaus į dangų žengimas yra Jo grį
žimas pas Tėvą. Jis eina ne į kokią nors 
naują vietą, ne į naują esimą, bet grįžta 
į savąjį, Jam esmingą esimą. „Aš išėjau 
nuo Tėvo ir atėjau į pasaulį; vėl palieku 
pasaulį ir einu pas Tėvą (Jo. 16, 28). Tik 
vienas naujas elementas: grįždamas pas 
Tėvą. Kristus pasiima ir savo žmogiškąją 
prigimtį. Tai žmogaus prigimties išaukšti
nime s. Ir medžiaginis žmogaus kūnas iš
aukštinamas, ir pati medžiaga, Kristaus 
įsikūnijimu ir Jo žengimu į dangų, gauna 
kitokią, aukštesnę, prasmę.

Po savo prisikėlimo Kristus liepė pra
nešti apaštalams: „Aš žengiu pas savo Tė
vą ir jūsų Tėvą, pas mano Dievą ir jūsų 
Dievą“ (Jo. 20,17). Kristus čia nesako 
„mūsų Tėvas“, Jis aiškiai skiria „mano 
Tėvas ir jūsų Tėvas“, nes Dievas yra Kris
taus Teves visai kitoj plotmėj, negu apaš
talų bei kitų žmonių Tėvas. Tačiau vi
siems žmonėms Dievas yra Tėvas, tikras 
Tėvas, ir Jo valia, kad visi žmonės po šio 
gyvenimo pas Jį grįžtų.

Grįždamas pas Tėvą, Kristus išrinko to
kį kelią, kurs atitinka žmogiškai prigim
čiai: kelią per kančią ir mirtį. Žmogaus, 
kaip ir kiekvienos gyvos esybės žemėje, 
savybė yra: gyvybė baigiasi, išnyksta, ir 
tas gyvybės pasibaigimas dažniausiai su
sietas su kančia ir skausmu. Kristus ir sau 
nenorėjo išimties; bet tuo Jis pašventino 
ir kančią ir mirtį: tai yra kelias pas Tėvą.

„Aš kelias, tiesa ir gyvenimas. Nė vie
nas neateina pas Tėvą, kaip tik per mane“ 
(Jo. 14,6), taigi tuo keliu, kuriuo Jis pats 
ėjo.

Tas kelias nėra lengvas. Liga, skausmai, 
senatvė su savo silpnumu ir savo negala
vimais, — visa tai nėra absoliutinis blogis, 
visa tai yra kelias pas Tėvą. Tame kelyje 
gali būti operacija, ar nelaimingas atsiti
kimas, ar gamtos nelaimė, ar kokia nors 
kita priežastis. Nemaloni, sunki tiesa, ir 
suprantama, kad žmogui nemalonu: juk ir 
pats Kristus bijojo mirties ir skausmų. 
Sunkus kelias, bet jis veda pas Tėvą. —

Pas Tėvą gi neveda patogumų, malonu
mų, tuščių džiaugsmų kelias. .Erdvi vartai 
ir platus kelias, kurs veda į prapultį, ir 
daug tų, kurie juo eina“ (Mat. 7,13). Tik
rasis gi kelias paprastai nėra nei malonus 
nei patogus: tai pasiaukojimo, savęs atsi
žadėjimo, vidujinės ir išorinės kančios ir 
kantrybės kelias. Ir jį randa tik tie, kurie 
seka Kristų Jo kelyje.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — gegužės 10 d„ 12.15 vai.
BRADFORD — gegužės 17 d.
ROCHDALE — gegužės 24 d„ 11.30 vai.
LEICESTER — gegužės 10 d„ 12 vai. Iš

pažintys nuo 11.40 vai.
ECCLES — gegužės 10 d , 12.15 vai.
MANCEHESTER — gegužės 31 d„ 10.30 v.

NAUJAUSIAI GAUTA

Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 
Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

J. Kralikauskas —Mindaugo nužudymas
— Premijuotas romanas — 22 šil.

K. Bradūnas — Sidabrinės kamanos — 
Prem. eilėraščių rinkinys — 14 š. 8 p.

J. Ignatonis — Lūžiai —Romanas —22 š.
A. Tyruolis — Metų vingiai — Eilėraš
čiai — 22 šil.
D. Bindokienė — Keturkojis ugniagesys

— Vaikams, gausiai iliustruota —14 š. 8 p.
Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd„ Kew, 

Surrey.
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t P CŠa
TREMTINIO DALIA A. MERKELIS

Be savų ir savo šeimos rūpesčių, A. 
Smetona taip pat, kiek galėdamas, sielojos 
ir kitų pabėgėlių vargais ir likimu: šelpė 
juos pinigais ir rūbais, stengės surasti 
jiems darbo, savo laiškais stiprino jų vilti 
ir ištvermę. Kiek suvaržyta laisvė leido, 
susirašinėjo su to paties likimo ištiktais 
savo artimaisiais, ir iš labai mažai teišli- 
kusios korespondencijos susidaro ryškus 
vaizdas to meto jų rūpesčių ir nuotaikų. 
Štai 1940 m. rugpiūčio 31 d. iš Šventaičių 
respublikos prezidentui A. Smetonai rašo 
jo buvusis akmens adjutantas gen. štb. 
p'k. Stepas žukaitis:

Pone Prezidente,
Labai apsidžiaugiau, gavęs Tamstos laiš 

ką. Širdingai dėkoju už prisiminimą ir ge
rus žodžius. Tamstai išvažiavus, vis dar 
nega’iu apsiprasti ir nesinori tikėti, kad 
Tamstos arti nėra. Tamstos išvažiavimas 
ne tik atnaujino, bet dar pagilino skau
džių pergyvenimų žaizdą. Rodos, su Tams
ta kartu į vakarus — nutolo ir mūsų viltis, 
grįžti į rytus... Sunku ir skaudu buvo man 
skirtis su Tamsta, ypač žinant, kad Tams
tai teks pakelti labai didelę naštą ne tik 
savų, bet ir nelaimėje esančios Tėvynės 
rūpesčiu. Tur būt, tų jausmų ir minčių ly
dimas, aš dažnai sapnuoju Tamstą. Nubu
dęs net pradedu abejoti, ar turėjau teisę 
nuo Tamstos skirtis, nors protas sako, kad 
padėti Tamstai nebuvau tinkamai pasiruo
šęs. Naujose aplinkybėse, nemokėdamas 
kalbos, gal dar rūpesčių naštą pasunkin
čiau.

Mes, likusieji Jaegerhoehe, labai dažnai 
prisimename Tamstą ir Ponią. Pone Prezi
dente, jeigu apsistosite ilgesniam laikui, 
aš labai norėčiau žinoti Tamstos adresą. 
Gal galėsiu, nors retai, parašyti Tamstai 
keletą žodžių. Man visą laiką rūpi ir rū
pės Tamstos ir Ponios sveikata. Nors ir 
nebegaliu Tamstomis pasirūpinti, tai nors 
malda prašysiu Dievą laikyti Tamstas 
sveikus ir suteikti stiprybės pakelti visus 
vargus.

Aš tebesu Jaegerhoehe, nes vis dar ne
gaunu dokumentų ir niekur negaliu iš
važiuoti. Arbeitsamt'o vadovybė ketina 
padėti mums įsikurti. Manau eiti dirbti 
į ūkį.

Prašau priimti geriausius linkėjimus ir 
sveikinimus.

Tą pačią dieną (1940.V1II.31.), kaip ir 
Stepas Žukaitis, A. Smetonai parašė ir 
gen. Kazys Musteikis, paskutinysis nepri
klausomos Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras:

Nuoširdžiai Gerbiamas Pone Prezidente, 
Širdingai dėkui Tamstai už atmintį pri

siųsti mums atviruką. Mes čia gyvename 
po senovei. Vis dar vaikštom žinomais 
Tamstai takeliais, kalbamės ir vis laukia
me žadamo darbo. Vaikščioti po miškelį 
čia jau nebeįdomu: drėgna, šalta ir nejau
ku. Dėl darbo vis nieko naujo. Mums vis 
liepia laukti, ir mes čia laukiame. Ponai 
Chodakauskai šio mėn. 28 d. Jaegerhoehe 
apleido. Stasiukas žadėjo vykti j Dancigą. 
Ten jam žadėjo darbo.

Nežinau, ar džiaugtis ar liūdėti, kad 
Tamsta ketat iš Vokietijos išvažiuoti? Bet 
Tamstos ten vispusiškai aptarėt. Žinoma, 
kitame krašte gal galima būtų šiokį tokį 
veikimą pareikšti. Čia, suprantama, sun
ku. Taip galvojant, rodosi, kad sprendi
mas vykti kitur turėtų daug teigiamo. Lai 
Dievas laimina pasirinktą kelią.

Iš Lietuvos neturime jokių žinių. Gerų 
nelaukiame, o blogos dar labiau nervina, 
tai ir gerai, kad nedaug apie mylimą tėvy
nę težinome.

Pulk. Žukaitis gyvena dar su mumis. 
Jis irgi susirūpinęs darbo gavimu. Šiaip 
jis yra sveikas ir labai dažnai prisimena 
Tamstą.

Labai širdingai dėkui Tamstai už padrą
sinančius žodžius. Tai mums teikia dau
giau vilties ir pasitikėjimo.

Tamstai ir Tamstos šeimai mes visi siun 
- čiame širdingiausius linkėjimus, ypatingai 

naujagimiui ir jo mamytei. Kai sužinosime 
Tamstos naują gyvenimo vietą, tai vėl pa
rašysime.

Viso geriausio, Pone Prezidente.
Iš begalės visokiausių rūpesčių, slėgu

sių A. Smetoną, pats didžiausias, sunkiau
sias ir skaudžiausias buvo Lietuvą ištiku
si siaubinga dalia. Su šiuo svarbiausiu rū
pesčiu buvo siejami ir visi kiti. Jis iš Lie
tuvos pasitraukė, ne tik norėdamas išveng 
ti beprasmingos žūties, niekšingos prie
vartos, ne tik savo pasitraukimu protes
tuodamas prieš klastingą smurtą, bet, 
svarbiausia, todėl, kad, atsidūręs laisvaja
me pasaulyje, galėtų telkti jėgas Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti.

14

Vyriausybės ir kariuomenės vadovybės, 
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą, 
drauge su respublikos prezidentu nepasi- 
traukimas į užsienį daugeliu atžvilgiu bu
vo žalingas lietuvių tautai. Vyriausybė, 
pirmiau pritaius respublikos prezidento

• '* s ■•’H 
pasitraukimui į užsienį ir tiį pačią dieną, 
kiek vėliau, tam jo žygiui priešingai nusi
stačius, respub’ikos prezidentą diskredita
vo ir tuo daug padėjo bolševikų propagan
dai. Savo neapdairiais ir be jokios nuovo
kos apie susidariusią būklę pareiškimais 
dezorientavo visuomenę, prieštaravo savo 
ankstesniems pareiškimams, slopino tau
tos rezistencinę nuotaiką, sudarė tariamai 
legalias sąlygas atsirasti vadinamai liau
dies vyriausybei, kurios pagrindinis užda
vinys buvo Lietuvą inkorporuoti į Sovietų 
Sąjungą, kitaip sakant, ją sovietizuoti. 
Liaudies vyriausybė buvo tuo klastos ap
siaustu, kuriuo norėta pridengti Sovietų 
Sąjungos agresiją: esą Lietuvos liaudis 
(tautos žodis buvo vengiamas) ne prievar
ta, bet savanoriškai prašėsi priimama į 
Sovietų Sąjungą.

1940 m. gegužės mėnesio pabaigoje So
vietų Sąjungos ir Lietuvos santykiams 
pradėjus blogėti ir maža tesant vilčių, 
kad jie ga’ėtų pagerėti, buvo galima laukti 
visokių eventualumų ir jiems iš anksto 
būti pasiruošusiems. Sovietų Sąjungos 
įguloms esant Lietuvoje, ji galėjo būti taip 
staigiai ir netikėtai okupuota, jog nei 
respublikos prezid ntas, nei vyriausybė iš 
Lietuvos nespėtų pasitraukti. Tą galimybę 
turėdamas galvoje, respublikos preziden
tas A. Smetona buvo numatęs vieną kurį 
sumaningesnį bei veik’esnį Lietuvos pa
siuntinį paskirti vyresniuoju, kuris vado
vautų ir derintų visų Lietuvos diplomatų 
veiklą užsienyje.

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

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PO TRAKUS PASIDAIRIUS
Būti Lietuvoje ir nepamatyti Trakų — 

didelis nuostolis: gailėsitės, jog nepasigro
žėjote šiuo rojaus kampeliu, nepasigėrėjo
te nuostabia gamta ir sena pilimi. Tad ir 
skuba mūsų svečiai aplankyti Trakus.

KAPEIKŲ SKAMBESYS
Karšta diena. Skubi į valčių nuomoj i- 

mo stotį. Deja, gal koks 100 išrinktųjų po
ilsiautojų, kurie anksčiau atvyko, spėjo 
užgrobti šioje stotyje esančias dvivietes 
valteles. Kiti, sėdėdami ant kranto, klau
sosi privatininkų dalykiškų patarimų:

— Susirinkti būreliais... Sumeskit 5 
rublius ir plaukiokit mano valtimi visą... 
valandą. O ką? Visai nebrangu — juk 
šiandien sekmadienis!

Irstaisi ežeru, o nuo irklų skambėdamos 
taip ir laša kapeikos į privatininkų kiše
nes.

KUR PASTATYTI AUTOMOBILĮ?
Turistas su nuosava „Volga“ ar „Mosk- 

vičiumi“ į Trakus greit nušvilpia. Nušvil
pia — ir švilpteli iš nustebimo: kur gi tą 
mašiną pastatyti? Į mašinų stovėjimo 
aikštelę? Ji labai mažytė ir, be to, jau pri
grūsta autobusų bei sunkvežimių. Juk de
šimtys tūkstančių žmonių kas vasarą čia 
.“•’įvažiuoja. Vairuotojams lieka viena iš
eitis: arba mašinas krauti viena ant kitos, 
arba į pakrūmes kišti.

TIK MĖSIŠKI...
Visi svečiai grožisi pačiame miesto cent

re besipuikuojančiu lengvu plačialangiu 
pastatu — viešbučiu-restoranu turistams. 
Viskas čia stebina, net vaikščioti nedrąsu: 
atrodo, imsi ką nors netyčia ir sudaužysi. 
Visur stiklas! Blizgesys! Prisėdęs prie bliz
gančio staliuko, valgydamas mėsišką, pa
sigendi daržovių:

— Ką jūs? Nėra! —nustemba padavėja.
Išgirdę nusiskundimus dėl daržovių, ste 

bisi ir rajkoopsąjungos vadovai:
— Mes turime pagalbinį 5 ha ūkį daržo

vėms auginti, bet daržovių nėra... Kažko
dėl neauga pačios, kad jas kur galas! Tie
sa, jau seniai „Panerių“ tarybinis ūkis ža
da mus aprūpinti daržovėmis. Gal tuo
met...

Gal... Kol tariasi, planuoja — bėga va
sara, o ant stiklu ir laku žvilgančių resto
rano staliukų nepamatysi nei ridikėlio, 
nei agurkėlio...

ŽVILGSNIS PRO LANGĄ
Sėdi nuliūdęs prie staliuko ir žiopsai 

pro langą. Namų kiemuose žydi, žaliuoja 
darželiai — ne gėlių (mieste jų jaučiamas 
deficitas!), o agurkėlių, ridikėlių ir svogū
nėlių. Tų pačių, kurių nerasi restorane. 
Mintyse pasigardžiuoji daržovėmis ir vėl 
žiūri pro langą. Čia pat tiesiasi centrinė 
gatvė — asfaltuota, bet vėl spėjusi prasi
žioti vilkduobėmis. Gatvė švari, o ją ker
tančiose gatvelėse šiukšlių — nors veži
mais vežk. Bet niekas neveža — laukia, 
kol vėjas išnešios. Nelabai jos rūpi miesto

EUROPOS LIETUVIS

Tą savo sumanymą išdėstęs užsienio 
reikalų ministrui J. Urbšiui, kuris jam vi
siškai pritarė, respublikos prezidentas A. 
Smetona prašė toms pareigoms nurodyti 
tinkamą kandidatą. J. Urbšiui pirmiausia 
nurodžius nepaprastą pasiuntinį ir įgalio
tą ministrą Prancūzijai Petrą Klimą, A. 
Smetona, kiek pagalvojęs, pastebėjo, kad 
vargu, ar P. Klimas šioms pareigoms tik
siąs: jis esąs puikus, be jokio priekaišto 
žmogus, patyręs politikas ir sumanus dip
lomatas, bet, jau nuo 1923 m. gyvendamas 
svetur, galįs būti nutolęs nuo Lietuvos vi
daus reikalų, be to, dabar esąs tokioj būk
lėj, kuri kliudytų susisiekti su kitais Lie
tuvos diplomatais. Tai pasakęs, prašė dar 
pagalvoti apie kitą kandidatą.

Po poros dienų, berods, gegužės 28 d., 
J. Urbšys respublikos prezidentui A. Sme
tonai Lietuvos diplomatų vyresniuoju, ar 
šefu, pasiūlė dr. Jurgį Šaulį, tuomet bu
vusį nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
Lietuvos ministru Šveicarijai. Tiek siūly
damas P. Klimą, tiek ir dr. J. Šaulį, J. 
Urbšys daugiausia vadovavos tuo, kad jie 
abu drauge su A. Smetona glaudžiai ben
dradarbiavo, tiesiant kelią Lietuvos nepri
klausomybei, abu, kaip ir A. Smetona, ne
priklausomybės akto signatarai, savo 
mentalitetu europinio masto asmenybės, 
plačios patirties ir sumanūs politikai ir 
diplomatai, apie kurių kvalifikacijas res
publikos prezidentas buvo ko geriausios 
nuomonės.

(Bus daugiau)

tvarkos prižiūrėtojams. Nelabai miesto 
valdžiai terūpi ir aplūžę tvoros bei ap
griuvę būdelės, „puošiančios“ ežerų pa
krantes.

„MISS TRAKAI“
Tiltas atveda į Karvinės salą. Dabar jo

je įrengta vasaros kavinė. Tačiau tai dau
giau girdykla, o ne kavinė-bufetas. Už vy
no ir degtinės butelių barikados užvalgyti 
čia ne visada rasi. Užtat karštą dieną čia 
sutiksi daug pusplikių moteriškių ir vy
riškių, prisidengusių tik maudymosi kos
tiumais. Prie stalų sėdintys žmoniškai ap
sirengę piliečiai iš šalies atrodo tarsi žiuri 
komisija, kurios nariai priversti stebėti 
pusplikių moterų ir vyrų figūras, lyg rink
tų grožio karalienes ir karalius „miss Tra
kai“ ir „mister Trakai". Įdomu, ar tokie 
„grožio karaliai“ drįstų pusplikiai ateiti, 
pavyzdžiui, Vilniuje į vasaros kavinę?

ISTORINIAI ĮRAŠAI
Ilgu tiltu atskubame į Pilies salą. Iki 

šiol nebuvo žinomi Pilies architektų ir sta 
tytojų vardai. O dabar žinomi! Ant pilies 
sienų aiškiai parašyta „Budrys Vik., Bin- 
ciūnas Ant. 1963.1.6. d.“, „Skėtis Tytuvė
nai“, „V.T. Radviliškis 57.IV.25“, „Jonas 
Vytas Varėna“. Šie ir kiti sienose įamžinti 
autografai atskleidžia seną istorijos mįslę: 
šit kas, pasirodo, pilį statė!..

KAIP SENOVĖJE
Nuo pilies žvelgi į ežerą, nusėtą didelių 

ir mažų salelių. Tarp jų plaukioja... trak
torius. Taip poilsiautojai vadina vieninte
lį ežere kursuojantį seną garlaiviuką, ku
ris juda kaip vėžlys, o pūkščia kaip ežys. 
O kaip papuoštų ežerą naujas, modernus 
garlaivis! Kol pūkščia senas garlaiviukas, 
salelėje prieš pilį, kaip žiloje senovėje, 
šokamas karo šokis. Paskui pusplikiai po
ilsiautojai su buteliais rankose laksto sa
loje, rėkauja ir, sukritę į valteles, plaukia 
šturmuoti pilį. Kiekvieną pirmadienį iš 
visų salų vaikai surenka didžiules butelių 
krūvas. Toks poilsio derlius.

„Šluota“, 1963 m. Nr. 13

SAGA, ŽIRKLĖS IR ANTPIRŠTIS
Saga buvo išrasta prieš kelis tūkstan

čius metų vidurinėje Azijoje mongolų gi
minių. Bet tiktai Europoje pradėta naudo
ti sagai segti ąsa ir skylutė. Išradėjai bu
vo tada nepaprastai patenkinti, kad jiems 
atėjo tokia „geniali“ mintis. Dėl to sagos 
ir ąsos buvo siuvamos įvairiose drabužių 
vietose, kur tik šiek tiek jų galima buvo 
prisiūti. Tų sagų ir sagučių tada drabu
žiuose prisiūdavo tiek daug, kad reikėda
vo nemaža sugaišti joms užseginėti ir at- 
seginėti.

Žirklės buvo išrastos prieš du su puse 
tūkstančių metų, bet jos tada atrodė visai 
kitaip ir neturėjo jokio panašumo su da
bartinėmis mūsų įvairių rūšių žirklėmis. 
Graikai tada vartodavo žirkles tiktai avim 
kirpti.

Antpirštis išrastas tiktai prieš 200 m. 
Olandas auksakalys negalėjo žiūrėti, kaip 
jo sužadėtinė, besisiūdama sau kraitį, vis 
badydavo adata savo švelnius pirštus. Jis 
tada sugalvojo ir padarė savo sužadėtinei 
gražų auksinį antpirštį ir užmovė jai ant 
piršto. Vėliau jis labai praturtėjo, plėsda
mas tokių antpirščių gamybą. Č.

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 
VEIKLA

Kanados, kaip ir kitų kraštų lietuvių, 
kultūrinė veikla bazuojasi savosios spau
dos skiltyse, organizacijose ir lietuviškose 
parapijose. Tai trys svarbiausieji veiks
niai, kurie ligi šiol gana gražiai pagelbėjo 
išlaikyti ateivių širdyse savosios tėvynės 
meilę, lietuviškumą ir savitą kultūrą.

Ligi 1948 m. Kanados lietuvių spauda 
itin silpna. Čia buvo leidžiami du laikraš
čiai, kurie buvo vienas antram griežtai 
priešingi. Tai „Nepriklausoma Lietuva“ — 
lietuvių patriotų laikraštis ir „Liaudies 
Balsas“ — suraudonėjusių organas.

Ryšium su Kanados lietuvių skaičiaus 
padidėjimu, padidėjo čia ir lietuviškų 
laikraščių skaičius, o taip pat sutvirtėjo 
ir jų turinys bei ekonominė padėtis. Atsi
kūrus Kanadoj lietuviams skautams, buvo 
atgaivintas Toronte ir jų spaudos organas 
„Skautų Aidas“. O 1949 m. gruodžio 24 d. 
Toronte pradėtas leisti ir dar vienas lietu
viškas savaitraštis — „Tėviškės Žiburiai“.

Po 2-rojo pasaulinio karo pabaigos Ka
nados lietuviškoji bendruomenė gavo nau
jų kūrybinių darbo jėgų, kurias atsigabe
no naujieji ateiviai — lietuviai tremtiniai. 
Šioji imigracinė lietuvių banga, kaip jau 
minėta, lietuvių skaičių Kanadoje padvi
gubino, o jų kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą pakėlė apie ketvertą kartų. Kana
dos lietuviai pirmieji susiorganizavo į Ka
nados Lietuvių Bendruomenę, jie per 
trumpą laiką pastatė ant tvirtų kojų sa
vąją spaudą, pastatė naujas arba restau
ravo savąsias bažnyčias, įsteigė naujas 
parapijas, įsigijo patalpas visuomeninei 
bei kultūrinei veiklai ir t.t.

Norint kiek plačiau išryškinti Kanados 
lietuvių kultūrinės ir visuomeninės veik
los bazes, reikia nors trumpai užsiminti 
apie didesniąsias vietos lietuvių kolonijas 
ir apie tuos veiksnius, kurie lietuviškąją 
vęiklą skatina.

Didžiosios Kanadoje lietuvių kolonijos 
— t:i Torontas ir Montrealis.

Torontas yra bene pavyzdingiausia lie
tuvių kolonija visoj Kanadoj, o gal ir eilėj 
kitų kraštų. Torontiečių lietuvių susiklau
symas, solidarumas ir vienalytė veikla, 
ypač kiek tai susiję su kultūriniais, visuo
meniniais ir Tėvynės vadavimo reikalais, 
yra pasigėrėtinai graži. Šiose srityse vei
kiama visų bendrai, nežiūrint jokių pasau
lėžiūrinių skirtumų. Dėl to padaryta ir 
nuveikta tiek, tarytum būtų praslinkęs 
geras ketvirtis šimtmečio nuo lietuviškos 
veiklos suaktyvėjimo.

Grįžkime prie teigimų paryškinimo de- 
tališkiau.

„Tėviškės Žiburiai“, šis Kanados lietu
vių katalikų savaitraštis itin gražiai re
prezentuoja Kanados lietuviškąją visuo
menę ne tik šiame krašte, bet ir plačia
me pasaulyje. Pirmasis „T.Ž.“ numeris 
išėjo 1949 m. gruodžio 24 d. Nors pirmo
sios to laikraščio dienos ir pirmieji žings
niai buvo gana nelengvi, greičiau — sun
kūs, tačiau nuo to laiko šis spaudos orga
nas reguliariai lanko lietuvių namus ir 
pasidarė mielas jų svečias.

„T.Ž.“ pradžioje ėjo 8 psl. Gi dabartiniu 
metu — maždaug pusė numerių metų lai
kotarpyje išeina 8 psl., o antroji pusė — 
10-ties ir 12 psl. dydžio. „T.Ž.“ skaityto
jams kiekvieni metai vis duodavo priedą 
tai kalendorius, tai knygų pavidalu. Dėl 
to tarp skaitytojų ir laikraščio susidarė 
labai gražus ir glaudus ryšys, kuris lietu
viškos spaudos organui išeivijoj gelbsti 
keliauti gana sunkių ir grubiu keliu, bene
šant į lietuviškas pastoges lietuvišką 
šviesą.

Techniškų sunkumų „T.Ž.“ turėjo nema
ža. Pirmieji laikraščio numeriai išėjo iš 
spaudos be lietuviškų ženklų. Daugiau 
kaip metus laikraštis buvo renkamas ir 
spaudžiamas svetimoj spaustuvėj. Tačiau 
leidėjų (Kanados Liet. Katalikų Kultūroš 
Draugijos) iniciatyva 1950 m. lapkričio 23 
d. buvo įkurta lietuviška spaudos b-vė 
„Žiburiai“, kuri įsigijo nuosavą spaustuvę 
ir perėmė laikraščio spausdinimą.

Šiuo metu „Tėviškės Žiburių“ veidas 
ir vardas, atrodo, visiems pilnai išryškė
jęs. Tai yra lietuviškos ir katalikiškos 
minties organas, kurs, anot pačių leidėjų 
ir redakcijos pareiškimo, pasiryžęs stovėti 
mūsų tautiečių religinių ir tautinių bei 
kultūrinių tradicijų sargyboje, džiaugda
masis galėdamas patarnauti visada ir vi
sais atvejais visiems lietuviams.

„Moteris“ — tai dar vienas lietuviško
sios spaudos šeimos narys — moterų žur
nalas, redaguojamas I. Matusevičiūtės, 
pradėjęs eiti Toronte 1955 m.

„Skautų Aldas“. Kai nūdienėj Lietuvoj 
skautų veikla, kaip ir kitų org-jų, okupan
tų griežčiausiai uždrausta, mūsiškiai skau 
tai, ateitininkai ir kt. jaunimo org-jos sten 
giasi nepalūžti nors išeivijoj. Ateitininkai 
turi savo puikų žurnalą „Ateitį“, kuris 

leidžiamas JAV, o skautai — „Skautų 
Aidą“, pasirinkusį savo buveinę Toronte.

„Liaudies Balsas“. Tai komunistinės 
minties bei propagandos laikraštis, leidžia 
mas taipgi Toronte. Jis eina, berods, dvi
dešimt pirmuosius metus. Stalino kulto 
sumaišymas su žemėmis, be abejonės, 
smarkiai pritrenkė ir „LB“ redaktorių J. 
Ylą, lygiai ir kitus, besispiečiančius apie 
jį, sukomunistėjusius lietuvius. Keletas 
asmenų jau nusisuko nuo raudonųjų, pasi
darydami nuošircįžiais lietuviškų parapijų 
nariais ir netgi jų statybų rėmėjais. Kiti 
gi, jų tarpe ir J. Yla, sakosi, kad „jiems 
nebėra kelio atgal"...

Dvi lietuviškosios parapijos — katalikų 
ir viena evangelikų Toronte. Tai taipogi 
religinės ir kultūrinės veiklos centrai, ku
riuos, kaip tokius, supranta ir kitataučiai. 
Pvz., Trečiosios Lietuvių Dienos metu 
Montrealyje per pamokslą kardinolas Le- 
ger Aušros Vartų liet, parapijos bažnyčioj 
labai teisingai yra pabrėžęs: „Šie gražūs 
Dievo Namai bus jūsų tėvynės lietuviškas 
kampelis Kanadoje“.

Lietuvių namai, šalia lietuviškų parapi
jų Toronte yra dar vienas lietuviškos kul
tūros židinys — tai Lietuvių namai. Juose 
randa sau prieglaudą daugelis kultūrinių 
pasireiškimų. Toronto lietuviai turi net 
penketą chorų. Šalia reprezentacinio cho
ro „Varpas“, prie abiejų parapijų — Šv. 
Jono ir Prisikėlimo dar veikia po du (su
augusių ir jaunimo) chorus.

Be to, dar čia veikia scenos mėgėjai, 
bene didžiausia visam pasaulyje mokinių 
skaičiumi (apie 600) lituanistinė Maironio 
vardo šeštadieninė ' pr. mokykla, radijo 
valanda „Tėvynės prisiminimai“, trys kny
gynai (prie abiejų parapijų ir Lietuvių 
namuose) ir t.t.

Montrealyje — taip pat įžiūrėtina labai 
gražių lietuviškos veiklos prošvaisčių. Te
nai redaguojamas ir leidžiamas kitas 
lietuvių savaitraštis „Nepr. Lietuva“ ir 
yra kito laikraščio — „Lietuvos Pajūrio“
— redakcija, nors laikraštis spausdina
mas JAV. '■ ■ ■

Tenai taip pat veikia dvi lietuviškos pa
rapijos — Aušros Vartų ir šv. Kazimiero 
(nors pastaroji jau skaitoma mišria). Te
nai taipogi veikia lietuviškos šeštadieni
nės mokyklos (net dvi) ir- lituanistiniai 
aukštesnieji kursai. „Nepr. Lietuva“ yra 
įsigijusi nuosavą spaustuvę ir savus na
mus redakcijai bei administracijai. Šis 
laikraštis, kaip labai reguliariai lankąs 
savo skaitytojus, yra vienas iš svarbiųjų 
Montrealio lietuvių kolonijos kultūrinių 
veiksnių, nes apie lietuviškąsias parapijas 
ir apie laikraštį, be abejonės, ir tegali suk
tis lietuviškoji kultūros mašina išeivijoje.

Hamiltono lietuvių kolonija nedidelė, 
tačiau besišliejanti prie Kanados „trijų 
didžiųjų“ (trečiuoju skaitanti pati save)
— Montrealis, Torontas, Hamiltonas.

Hamiltoniečiai lietuviai turi savo lietu
višką parapiją, turi nuoširdžių, darbščių 
ir didelių patriotų lietuvių nemažą skai
čių, turi Lietuvių namus ir ruošiasi statyti 
naujus — dar modernesnius, didesnius. 
Kolonijoje veikia eilė org-jų, knygynas, 
vysk. Motiejaus Valančiaus vardo šešta
dieninė pradžios m-kla, šalpos fondas, 
Tautos fondo skyrius, lietuvių bankelis ir 
kt. (Beje, po lietuvišką bankelį, paremian
tį lietuvišką kultūrinę veiklą, veikia ir 
Montrealyje bei Toronte. Pastarajam 
mieste veikia net du liet, bankeliai).

Tiek apie stambesniąsias lietuvių koloni 
jas Kanadoje ir apie jų kultūrinę veiklą. 
Mažesnieji lietuvių susibūrimai — koloni- 
jėlės dar yra šiose vietose: Delhi — Šv. 
Kazimiero parapija, Forth William, Ont., 
London, Ont. Oakville, Ont. Ottawa, Ont. 
Rodney, Ont. St. Catharines, Ont. Weland, 
Ont. (Šių dviejų kolonijų religiniais bei 
kultūriniais reikalais rūpinasi pranciško
nai, kurie St. Caharines mieste turi vie
nuolyną ir koplyčią), Vancouver, B.C. 
Windsor, Ont., Winnipeg, Man., kolonija 
turi ir savo lietuvišką parapiją. Tad štai 
vietos ir centrai bei centreliai, kuriuose 
vyksta kultūrinis ir apskritai lietuviškasis 
mūsų tautiečių gyvenimas Kanadoje.

RYGA — 100 METŲ SENESNĖ

Rygos miesto įkūrimo data ligi šiol bu
vo laikomi 1201 metai. Pasirodo, kad iš 
tikrųjų Ryga yra daugiau kaip 100 metų 
senesnė. Tai paaiškėjo atsitiktinai, vyk
dant vienoje Rygos senamiesčio aikštėje 
statybos darbus. Kasant statomo gyvena
mo namo pamatams tranšėjas, aptikti 
XII a. materialinės kultūros pėdsakai. 
Dar žemiau, 6 m gylyje, rasta seniausia 
latvių gyvenvietė — gatvės, mediniai ap
tvėrimai ir namų akmeniniai pamatai, 
ąžuoliniais pusrąsčiais iškloti kiemai, gin
taras, kailiai, auksakalio ir metalo apdir
bimo įrankiai.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS LONDONE 
PATARĖJO V. BALICKO 

GIMTADIENIS
Gegužės 11 d. Pasiuntinybės Patarėjas 

V. Balickas švenčia 60-tąjį gimtadienį.
Didž. Britanijos Lietuvų Bendruomenės 

Krašto Valdyba, susitarusi su kitomis Lon 
dono organizacijomis, rengia Pasiuntiny
bės Patarėjo V. Balicko 60 metų amžiaus 
sukakties minėjimą gegužės 9 d„ šeštadie
nį. 7.30 vai. vak.. Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinio Klubo (Parapijos sa’ės) patai 
pose (345 A, Victoria Park Road, E.9).

Norintieji dalyvauti kviečiami užsirašy
ti Lietuvių bažnyčios klebonijoje — tel. 
SHO 8735, Baltic Stores (Z. Juras) — SHO 
8734, Lietuvių Namuose pas A. Pranskūną 
— PAR 2470 ir pas Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klubo sekretorių S. Starolį.

Be to, Bendruomenės Valdyba visus no
rinčius dalyvauti kviečia nesivėluoti.

SEKMINIŲ EKSKURSIJA NUO 
LIETUVIŲ NAMŲ

Sekminių pirmąją dieną į didįjį 
kermošių Lietuvių Sodyboje išvyks 
ta autobusas ir nuo Lietuvių Namų 
Londone.

Išvažiuojama 9 vai. ryto.
Užsirašyti Lietuvių Namų rašti

nėje arba tel. PAR 2470.
LONDONAS JUDA SODYBON 

SEKMINĖSE
Ne vien tik lietuviškoji Londono bend

ruomenė juda į Lietuvių Sodybą per Sek
mines. Štai gretimais su Lietuvių bažny
čia parapijos anglai, priklausantieji „Knig 
hts of St. Columba*s“ klubui (daugumas 
jų yra geri lietuvių bičiuliai) rengia išvy

ką į Lietuvių Sąskrydį per Sekmines. Eks
kursantų, numatoma, dalyvaus apie 50.

Balandžio 25 d. Nottinghamo ukrainiečių 
salėje Anglijos Rajono lietuvių skaučių 
„Šiluvos“ d-vė suruošė šv. Jurgio šventės 
ir savo metinės veiklos sukakties minėji
mą - sueigą.

lai-
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SEKMINĖS IR VELYKINĖ SODYBOJE
Sekminių proga Lietuvių Sodyboje vi

siems bus galima atlikti Velykinę prieš 
pamaldas. Kviečiame priimti šv. Komuni
ją. ypač už Lietuvą.

BRADFORD AS
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams

kyšiu gegužės 10 d., 14 vai., Bradforde, Vo
kiečių bažnyčioje, 29 Grt. Horton Road.

Kun. Aldcnis Putcė
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ARKIVYSKUPAS PAS LIETUVIUS
Westminsterio arkiv. Dr. J.C. Heenan 

Lietuvių bažnyčią vizituos ir suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą birželio 14 d-

Kviečiame užrašyti Sutvirtinimo nega
vusius iš Londono ir provincijos, kurie no
rėtų tą dieną gauti.

LATVĖS KONCERTAS
Pirmadienį, birželio 1 d., 7.30 vai. vak.. 

Wigmore Hall salėje, Londone, įvyks lat
vės Maija Lielausis (fleita) ir Marijos So- 
limini (piano) koncertas, kuriame tarp ki
tų pasižymėjusių kompozitorių kūrinių, 
bus išpildyta latvių kompozitoriaus Janio 
Medinš ..Sonatina“.

Janis Medinš, kuris dabar gyvena Stock- 
holme, yra gimęs 1890 m. Latvijoje ir šiuo 
metu yra vienas žymiausių latvių kompo
zitorių. Jis yra parašęs kelias operas ir 
daug kūrinių orkestrui, kamerinei muzikai 
ii- chorams. Jo „Sonatina“ buvo pirmą 
kartą išpildyta 1958 m. Leicesteryje Lat
vių Muzikos Festivalio metu.

Joms į talką atvyko skautai ir skautės iš 
Manchesterio, Wolverhamptono ir kitų lie
tuviškų kolonijų.

Šios šventės proga tėvų komitetas įteikė 
d-vei vėliavą, kurią pašventino iš Londo
no atvykęs kun. S. Matulis, MIC, Krikšto 
tėvais buvo A. Maldutis, A. Vaskauskienė, 
J. Damaševičius ir E. Radzevičienė. Vėlia
vą meniškai išsiuvinėjo Oželienė ir Dama- 
ševičienė. Tai puiki nottinghamiečių dova
na mūsų skautėms. Ačiū jiems!

Iškilmingą sueigą atidarė Raj. Vietinin
kas ps. J. Maslauskas. Prie vėliavų išri
kiuotus skautus-tes ir svečius sveikino Ra 
jono Vadas ir Vadeivė. Kun. S. Matulis gra 
žiai apibūdino šv. Jurgio asmenybę, o „Bu 
dėkime“ redaktorius V. Ignaitis šios šven
tės proga kvietė jaunimą aktyviau jungtis 
prie lietuviškos ir skautiškos spaudos. Tė
vų Komiteto vardu kalbėjo Damaševičius, 
dėkodamas susirinkusiems už atsilankymą 
ir paramą.

Sueigos metu du nauji vilkiukai ir skau
tė davė įžodžius, trys vyresnieji broliai už 
nuopelnus skautybei buvo apdovanoti ati
tinkamais ordinais, o darbščios skautės ga 
vo net po keturis savo išeitųjų specialybių
ženklus.

Garsioje filosofijos ir mitologijos tėvy- 
pereitų metų rugpjūčio 

mėn. įvyko pasaulio skautų 11-ji Jamborė. 
Lietuviams joje atstovavo rinktiniai įvai
rių kraštų lietuviai skautai. Toje repre
zentacinėje grupėje tarpe kitų dalyvavo 
ir trys skautai iš Manchesterio: si. D. Ste- 
ponėnas, psl. P. Gugas ir psl. Z. Ziebelis. 
Manchesterio lietuvių b-nė suprato jų mi
sijos svarbą ir savo aukomis jų žygį gau
siai rėmė, bet Manch. Liet. Soc. Klubas 
jiems tada suteikė bene didžiausią pa
ramą.

Jamborės dalyviai, reikšdami skautišką 
padėką už tą paramą, balandžio 18 d. klu
bo patalpose davė savo misijos darbų apy
skaitą. kurią sudarė judomi ir nejudomi 
paveikslai ir gausi eksponatais Jamborės 
parodėlė. Be to, tape-recorderiu perdavė 
Jamborės uždarymo bendrąją giesmę, šį 
parengimą organizuoti šiems trims Manch. 
skautams padėjo sk. B. Zinkus, taip pat 
Jamborės dalyvis. Filmo, vaizdų ir paro
dėlės pasižiūrėti susirinko pusėtinas skau- 
čių-tų ir apylinkės b-nės narių būrelis. 
Rengėjai turėjo ir aukštesnių svečių: 
Derby apyl. anglų skautų vadovą J. Booth, 
Derby miesto sk. vadovo pavaduotoją T. 
Room, lietuvių skautų Anglijos Vietinin- 
kijos vietininką sk. J. Maslauską ir kt.

Rengėjų vardu parengimą atidarė si. D. 
Steponėnas, o įvado žodį tarė sk. B. Zin
kus. Jis apgailestavo liūdną faktą, kad

nėję Graikijoje

lietuvių skautų grupei Jamborėje nebuvo

trip pat juos aplankiusiems svečiams bei 
apylinkės graikams.

Sekančiame skyrelyje buvo matyti gra
žiai išdėstyti Jamborės progai paruošti 
įvairūs skautiški ženklai, kuriuos mūsų 
skautei gavo Jamborės žaidimų metu. Ten 
pat buvo ir Jamborės dalyviams įteiktieji 
pažymėjimai su Graikijos karaliaus para
šu. Buvo matyti daug kitų tautų skautų 
ženklų, kuriuos mūsiškiai gavo užmegzda
mi su jais ryšius. Toliau sekė lietuvių 
skautų pastovyklės gyvenimo nuotraukos, 
kurių buvo bent kelios dešimtys. Ten pat 
buvo patiesti ir įvairūs aukštų asmenų 
sveikinimai, jų tarpe ir šv. Tėvo sveikini
mas Jamborės proga iš Vatikano.

Sekančiame skyriuje matėme margus 
Graikijos prisiminimus: vaizdai, graikiški 
pašto ženklai ir graikų pinigai. Ant greti
mojo stalelio buvo išdėstyti lietuvių skau
tų spaudos atsiliepimai apie pačią Jam- 
borę. Paskutinis stalas buvo paskirtas par
sivežtiems iš Graikijos įvairiems suveny
rams. Labiausiai metėsi į akis savo ryškio
mis spalvomis graikiškų audinių bei mez
ginių pavyzdžiai ir trys lėlės, vaizduojan
čios graikų mergaites tautiniais drabu
žiais. Šalia jų dar buvo padėta įspūdinga 
raudonos spalvos graikų karininko kepurė 
ir austas graikų darbininko duonmaišis. 
Visą parodėlę puošė nemažas lordo Baden- 
Powellio, skautų įkūrėjo, paveikslas.

Kiekvienas šio Jamborės dalyvių paren-
gimo lankytojas galėjo susidaryti aiškų
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LIETUVIŲ PARAPIJOS IŠVYKA 
SODYBON

Liet. Bažnyčios Komitetas rengia eks- 
kusiją į Sodybą per Sekmines. Autobusas 
išvažiuoja nuo Liet, bažnyčios (21 The 
Oval, Hackney Rd., E.2) 8.30 v. ryto punk
tualiai. Užsirašyti galima Lietuvių Klebo
nijoje, Baltic Stores (Z. Juras), pas Londo 
no Liet. Sporto ir Soc. Klubo sekretorių S. 
Starolį ir S. Kasparą.

Užsirašyti prašoma greičiau, nes gali 
vietų nelikti. Užsakytas tik vienas autobu
sas.

Kaina tik 12 šil. 6 penai. Du vaikai, už
ėmę vieną suaugusio vietą, moka pusę kai
nos.

CORBY
MIRĖ PRANAS VYTUVIS

Jau kovo 29 d. Ketteringo ligoninėje 
tromboze mirė Corby dirbęs lietuvis Pra
nas Vytuvis.

Gimęs buvo 1899 m. spalio 4 d. Tauragės 
apskr.

Paliko žmoną, 4 sūnus ir 2 dukteris.

Tenka pastebėti, kad šiuo metu Notting
hamo skautės dirba naudingą ir gražų dar 
bą mūsų jaunųjų auklėjime. Jų pažangu
mą pilnai įvertino vyriausioji skaučių va
dovybė, paskirdama specialų pažangumo 
žymenį, kurį Vadeivė prisegė prie naujai 
pakrikštytosios vėliavos.

Po sueigos sekė trumpas lauželis su dai
nomis ir juokais. Vėliau buvo bendri šo
kiai ir loterija salėje.

Linkime „Šiluvos“ Draugovei ir jos va
dovėms E. Zaveckienei ir O. Bacevičiūtei 
sėkmės ateities darbuose. J. A.

leista iškelti savo trispalvės šalia kitų, 
tautų vėliavų prie didžiųjų bendros sto
vyklos vartų (buvo leista tik pastovyklė- 
je). Visa Jamborės stovykla buvusi su
skirstyta į pastovyklės, kuriose buvo įsiren 
gę įvairių tautybių skautą). Tas skaudus 
faktas atkreipęs kitų tautybių skautų dė
mesį, nes lietuvių grupė, reikšdama pro
testą, po svetimomis vėliavomis bendrame 
parade dalyvauti atsisakė, be to, savo 
pastovyklėje tautinę vėliavą nuleido, tary-

vsizdą, kiek daug nuveikė mūsų skautai 
Jamborėje ir bendram lietuvių tautos rei
kalui, o taip pat kiek daug patyrimo įsigi
jo ten patys skautai.

Po filmos ir paveikslų, „Maironio“ d-vės 
drrugin. A. Jakimavičiaus rūpesčiu, sve
čiams buvo paruošta vakarienė, kuriai 
maistą pagamino A. Karnauskienė.

Manch. Liet. Soc. Klubas šį skautų pasi
rodymą visokeriopai parėmė.

A. Plikau-kas

Mieli tautiečiai f
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių 

Londone šį puikiai įpokuotą aukščiausios rūšies maisto 
siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną jo gavėją Lietuvoj:

M-13
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 
*/2 sv. arbatos, sv. kakavos, *4 sv. pipirų ir lauro lapų, 
1 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldai

nių ir 6 sv. kvietinių miltų, tik už 
£10.0.0 su pasiuntimo išlaidomis ir sov. muitu.

Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai 
~ vertingų angliškų medžiagų.

V-3
Trys atkarpos po 314 jardo kostiuminių, grynos vilnos, 
sunkių, labai stiprių, mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su 
įrašais All Wool Made in England. Viso 1014 Jardų, tik už 

£17.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Specialiai merginoms ir moterims turime ribotą kiekį 
išimtinai puikaus, labai sunkaus nepermatomo satino 

nylono labai gražių raštų.
N-4

Keturios atkarpos keturioms suknelėms šios išimtinai 
puikios medžiagos tik už 

£15.0.0 su pasiuntimu ir muitu.
Kombinuotą siuntinį, sudarytą iš aukščiau nurodytų 

siuntinių V-3 ir N-4 (3 kostiumai ir 4 suknelės), 
pasiunčiame už £29.0.0, 

tokiu būdu jūs sutaupote £3.0.0.
Reikalaukite mūsų pavyzdžių. Patarnaujame tiksliai, 
skubiai ir garantuotai. Maisto siuntinius siunčiame ir 

40 svarų. Duodame geras išsimokėjimo lengvatas.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
(Tel. SHO 8734)

SKYRIAI: 121, Middleton Rd., Manchester,8.
7042 So. Talman Ave. Chicago, Ill, 60629, USA.
124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61 N. Windemerele Ave., Port Arthur, Ontario,

Canada.

LIET. SODYBA
— Mansfieldo DBLS skyrius Sekminių 

loterijai atsiuntė savo sekretorės O. Hill 
padarytą Lietuvos Vytį. Daiktais aukojo 
T. Vidugiris, o J. Petrėnas prisiuntė lote
rijos reikalams 1 svarą.

Be kitų vertingų dalykų, loterijai bus 
pagarsėjęs Sodybos gaidys — geras giedo- 
rius ir peštukas.

— O. Peleckienė iš Bradfordo pranešė, 
kad su jų ekskursija atvyksta ir tautinių 
šokių grupė, kuri per Sekmines pasirodys 
Sodyboje. Kaip girdėti, londoniškiai taip 
pat ruošiasi pašokti. Jei atsiras kelios šo
kėjų grupės, bus suorganizuotas konkur
sas. Svečiai kviečiami pagalvoti apie pre
mijas.

— Sekminių šokiams gros apylinkėje 
pagarsėjęs „Sovereign“ orkestras, kurį 
jaunimas gerai prisimena iš praėjusių me
tų.

— Patyrę Lietuvių Namų barininkai K. 
Makūnas ir B. Narbutis per Sekmines per
ima Sodybos barą. Žalioje girelėje šeimi
ninkaus visiems gerai žinomas Z. Juras su 
padėjėjais.

— Palapinėse nakvynė bus nemokamai. 
Bet reikia atsivežti savo pasiklojimą ir ant 
klodę. Anglijos oras nepastovus...

turn gedului, pusiau stiebo. Įvairių tautų 
skautų atstovai tuojau atsilankė į lietuvių 
pastovyklę ir ėmė teirautis apie to jiems 
nežinomo įvykio priežastis. Kitos tauty
bės, kurios suprato įvykio reikšmę, per sa
vo atstovus siuntė lietuviams skautams 
užuojautą. Tuo būdu iš dalies tas liūdnas 
įvykis labai pagelbėjęs informuojant kitas 
tautybes apie lietuvių tautos padėtį.

Parodytos filmos ir vaizdų parinktos 
scenos davė aiškų skautų gyvenimo pa
veikslą Jamborėje. Ša’ia Jamborės gyveni
mo vaizdų, parodyta daug nuotraukų iš 
pačių graikų gyvenimo Atėnų mieste bei 
jo apylinkėse. Gražų įspūdį padarė Parte- 
nono griuvėsiai ir baigiantieji žolėmis ir 
krūmais apaugti amfiteatrai. Jamborės 
filmą buvo pagaminta anglų skautų, todėl 
pilno liet, skautų pastovyklės gyvenimo 
neparodė, tačiau keliuose paveiksluose bu
vo aiškiai matomi liet, pastovyklės vartai 
ir plevėsuojanti už jų trispalvė. Dar buvo 
pora vaizdų, rodančių liet, skautus tauti
niais rūbais, šokančius „Oželį“ ar užmez
gančius pažintis su kitų tautybių skautų 
grupėmis. Filmą ir vaizdus aiškino J. 
Booth, T. Room ir sk. Zinkus.

Lietuvių skautų Jamborėje veikla labai 
ryškiai matyti parodė'ėje. Informaciniame 
jos skyriuje galima buvo rasti daug spau
dinių anglų kalba apie Lietuvą, jos gyven
tojus ir pačius lietuvius skautus. Visi jie 
gausiai iliustruoti. Tie spaudiniai buvo 
kaip tik tam ir parengti, kad iš jų kitų 
tautų skautai susipažintų su mūsų krašto 
likimu. Jamborės dalyviai daug šio leidi
nio išdaliję kitataučiams skautams, o

VOKIETIJA

■•m::; itĮĮHHjšęĮmį:

— Pebaltiečių studentų suvažiavimas 
įvyks gegužės 15-18 dienomis Nordwalde 
bei Muenster-Westf.

— Jaunimo nuo 15 iki 25 metų (studen
tų, abiturientų ir dirbančių) suvažiavimas 
įvyks liepos 18-20 dienomis Bad Godes- 
berg.

— Sargybų kuopa Uhlerborne išfor
muojama, ir jos nariai perkeliami į Darbo 
Kuopą Schwetzingene, pas kpt. Joną Va
liūną. Reikia pastebėti, kad daugelis kuo
pų prie amerikiečių dalinių numatoma lik
viduoti. Latviai nusiskundžia, kad dauge
lis jų kuopų jau dabar likviduojama.

— Susituokė iš Anglijos atvykęs lietu
vis Jonas Budrys su Elena Leizaite ir apsi 
gyvenb Hageno mieste, Vestfalijoje.

— Tuokiasi Kanados karys Jonas Devei 
kis su Ona Strauskaite ir žada kelerius me 
tus pagyventi Vokietijoje.

— Susituokė Bronius Johansonas su 
Kristina Johansaite ir Ričardas Baliulis su 
Elena Ke'.eryte.

■— Plukaitė Regina baigė Hageno mies
te pritaikomojo meno grafikos skyrių ir 
įsigijo diplomą.

— Viktoras Bockus — lietuvis jūrinin
kas iš Čilės — pasiryžo porai metų apsi
gyventi Vokietijoje.

— Pravedė rekolekcijas Tėv. Konstan
tinas Hamburge, Šlezvig-Holšteino ir Nie- 
derszachseno kraštuose, o kun. V. Šarka — 
Reino-Vestfalijos ir Rūro srityje.

— Mirė Petras Pridotkas, ilgametis kuo
pos narys, paskutiniu laiku gyvenęs Mem 
mingeno lietuvių kolonijoje.
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

iii:

PENSININKŲ DĖMESIUI

Lietuvis, gyvenantis Londone, paieško 
lietuvio pensininko padėti gyventi. Turi 
puikius savo namus, bet pats dar dirba, 
tai pensininkas galėtų prižiūrėti namus.

Rašyti šiuo adresu: Mr. A. Burza, 111 
Beaconsfield Rd., London, N. 15.

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvų pasiunčia

TAZ AB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7
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