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SNIEČKUS DAVĖ ATASKAITĄ CHRUŠČIOVUI APIE LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ
■iv .*• 1 PRIPAŽINO, KAD KRAŠTE VIS DAR MAŽI DERLIAI

Sukilėliai ar piratai?

frho.'vxt ■ ož “
(E) Lietuvos komunistų partijos 

pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus 
kalba visasąjunginės kp centro ko 
miteto plenume pasižymėjo pirmo 
ję eilėje — asmens kultu. Sniečkus 

'savo kalboje minėjo Chruščiovą 
bent dvidešimt kartų! Tai jau vi
sai panašus asmens kulto prakti
kavimas, kaip Stalino laikais. 
Sniečkus tą „meną“ supranta.

Kalbėdamas apie Lietuvos že
mės ūkio vystymąsi, už visus „lai
mėjimus“ gyrė Chruščiovą, už vi
sas negeroves kaltino tai blogas 
oro sąlygas, tai vietinius darbuoto 
jus, tik labai retais atvejais kaltę 
prisiėmė pats Lkp centro komite- 
Tas, j.

Paminėjęs, kad nuo 1955 metų 
Lietuvos žemės ukiui buvusi duota 
atitinkanti kryptis (specializavi- 
inasis j mėsos ir pieno ūkį), prane
šę, kaa per tuos a metus vidutiniš
kai pęr metus padidėjo: mėsos ga- 
myoa £3 proc., pieno gamyoa 28 
proc. Valstybinės mėsos paruošos 
per tuos pačius metus padidėju
sios nuo a.4.000 tonų iki 189.000 to
nų, o pieno paruošos nuo 286.000 t 
iki 704.000 t. Galvijų skaičius per
nai padidėjęs 17 proc., karvių 12 ir 
Klauiių 24 proc. 1961 metų sausio 
1 d., kolchozuose ir sovchozuose 
šimtui hektarų žemės ūkio naud
menų vidurkis buvęs po 9 karves.
„Antikolūkinė propaganda darbo 
žmonių tarpe“

Kaip žinoma, Lietuvos žemės 
ūkis beveik perdėm sukolchozintas 
ir susovcnozmtas. bet pasirodo, 
Kad žemės ūkyje dirbančiųjų tarpe 
iki paskutinių laikų dar pasireiš
kia ,;anukoiukinė propaganda“. 
.Sniečkus tai pripažino netiesiogiai 
tuo, kad pasigyrė, jog „sėkmingas 
sociaiisunjo .žemės ūkio vystyma- 

. sis pastaraisiais metais -„visiškai 
demaskavo daroo. žmonių tarpe vi
są antikoluKinėą propagandos ap
gaulingumą, jr. menkumą“; Ir vėl 
Sniečkus malė savo seną giesmę 
apie* žemės Ūkio, skurdą nepriklau- 
somosLietuvos laikais.
Trūkumai

Bet tas pats Sniečkus toliau sa
vo kalboje atidengia tiek žemės 
ūkio'negerovių, kad paneigia savo 
ankstesnius tvirtinimus. Girdi, gy- 

, vuiinkystėje geriau sektųsi, jei bu
tų, .likviduotas prieauglio, yPač par 

. šeiių kritimas, jei nebūtų didelių 
, nuostolių readzuojant neįmitusius 
^.gyvulius ir jauną prieauglį. 1960 
' metais kolchozai ir sovchozai pru 

statė 23 proc. žemesnės kondicijos 
gyvulių, jų tarpe 49 proc. galvijų. 

AKitaip_ tariant, apie pusę visų pri
statytų galvijų.. neatitlKO sąlygų, 

.‘".'buvo per lengvi. Dar nesąs įveiKias 
atsilikimas gaminant kiaušinius ir 
paukštieną. „Paukščių auginama 
ipažai, ir jų dėslumas menkas“.

įjunku su pašarais. „Dėl labai ne 
palankių meteorologinių sąlygų 
pėfnai paruošta mažai šiaudų, o 
Sienas nuimtas menkos kokybės. 
Mažai turime ir pašarinių grudų“. 
Tik su kukurūzais išėję kiek ge
riau.

Cituodamas Chruščiovą, Snieč
kus nusilenkęs pareiškė: „Mes esą 
me teisingai kritikuojami už atsili 
klmą gaminant grūdus. Mūsų res
publikoje dar menkas grūdinių kul 
turų derlingumas... Todėl pasta
rais metais grūdų gamyba nors ir 
didėjo, bet 1959-60 .metais vis dar 
buvo .18 proc. mažesnė už septyn
mečio rodyklių numatytą lygį“. 
Dėl blogų oro sąlygų (dar daugiau 
dėl sovietinės netvarkos. Red.) „žu 
vo dalis žiemkenčių“. O jau po to 
Sniečkus atvirai pripažįsta: „1960 
metais bendrasis grūdinių kultūrų 
.derlius sumažėjo palyginti su 1959

PASIKEITIMAI LIETUVOS SOV. 
VYRIAUSYBĖJE

(E) Aukščiausios tarybos prezidiumo 
įsaku Ksaveras Kairys atleistas iš Lietu- 
Vos Liaudies ūkio tarybos pirmininko pa
reigų ir paskirtas Ministerių tarybos pir
mininko pirmuoju pavaduotoju.

Ikišiolinis pirmasis pavaduotojas Eduar 
das Ozarskis iš tų pareigų ,dėl sveikatos 
būklės* pasitraukia, kaip įsake pasakyta.

Naujuoju Liaudies ūkio tarybos pirmi
ninku paskirtas Povilas Kulvietis, ikišioli- 
nis tarybos pirmininko pavaduotojas. 

m., nors pagal sėjos darbų ko
kybę ir trąšų kiekį visiškai pagrįs
tai buvo galima laukti, kad grudų 
gamyba žymiai padidės“. Bet 
Sniečkus ir pats pripažįsta, kad bu 
šią neteisinga visą kaltę už nesėk
mės laukininkystėje suversti tik 
nepalankiam orui. Pripažino ir or
ganizacinius trukumus, nors ir ne
pasakė, kad tie trukumai gludi kol 
chozinėje, sovietinėje sistemoje.

Kalbėdamas apie bulves, Snieč
kus pranešė, kad 1960 metais jų bu 
vę gauta tik po 96 centnerius iš 
hektaro. O kai prisiminė cukrinius 
runkelius, Chruščiovas jį pertrau
kė ir paklausė: „Koks Lietuvoje 
gaunamas cukrinių runkelių der
lius?“ Sniečkus atsiliepė: „1960 m. 
buvo 140 centnerių“. Į tai Chruščio 
vas pastebėjo: „Mažoka“.

Nepaisydamas pereitų metų ap
sivylimo, Sniečkus vėl ėmė prana
šauti didelę derliaus pažangą. Gir
di, grudų ir kitų žemės ūkio kultū
rų derlingumas bei bendri derliai 
turį iki 1965 metų padidėti dau
giau negu dvigubai. Turį padidėti 
pagal planą, bet ar padidės, paro
dys tik ateitis.

Pripažino Sniečkus ir žemės ūkio

VELNIAS WIND
Reuterio ir A.P. Agentūros paskelbė Ru 

sų Federalinės Respublikos premjero D. 
Polianskio kalbą, kurioje jis pranešė apie 
trūkumus respublikos žemės ūkyje ir apie 
žemės Ūkio Ministerijos reorganizaciją. 
Tos kalbos klausėsi ir pats Chruščiovas, 
laikas nuo laiko į ją įsiterpdamas,

POLIANSKIJ: — Respublikoje yra visa 
eilė miestų ir vietovių, kur žemės ūkio pro 
dūktų tiekimas yra nereguliarus (nors jis 
tiesiogiai nepaminėjo Maskvos, bet ir ten, 
anot korespondentų, esą dažnai negalima 
gauti mėsos, pieno ir kiaušinių). Kolcho
zams trūksta mašinų ir elektrifikacijos. 
Daugelis rajonų neišpildo savo normų.

CHRUŠČIOVAS: — Kiekvienas save ger 
biąs vadovas turėtų atsistatydinti, jei ne
sugeba atlikt uždavinio. Iš tikrųjų tokie va 
dovai visur skundžiasi, sakydami, kad bu
vusios perkūnijos, ledai ir kad net pats vėl 
nias jiems trukdęs... Ir po to jie dar prašo 
paaukštinimo.

POLIANSKIJ: — Kai kurie kolchozai su 
naudoja savo ūkio rezervus pyliavoms ir 
prašo valdžios juos papildyti. Kiti, norėda 
mi išpildyti mėsos normas, perka iš priva
čių kolchozininkų gyvulius, mokėdami di
deles kainas, o patys juos parduoda vai- 

P Sep/</H7o£
KPT. GALVAO BRAZILIJOJE

Portugalų laivą užėmęs kpt. Galvao at
plaukė į Braziliją, ir čia buvo išlaipinti ke 
leiviai.

Jis su savo šalininkais priėmė Brazilijos 
pasiūlytąjį politinį prieglobstį.

Laivas Santa Maria, kaip atrodo, bus 
grąžintas Portugalijai.

PASIMATYMAS SU PREZIDENTU

D. Britanijos min. pirm. Macmillan su 
užsienių reikalų sekretorium matysis Va
šingtone su prez. Kennedy balandžio 3 d.

Pasikalbėjimuose dalyvaus ir Amerikos 
valst. sekretorius Dean Rusk.

TRYS ŠEŠIOLIKMEČIAI

Trys čekoslovakai jaunuoliai, visi apie 
16 m. amžiaus, iš Prahos skrido į Bratisla
vą, bet pakeliui pareikalavo lakūną skristi 
į Vakarus.

Jaunuoliai buvo suimti, bet susišaudy
mo metu buvo sužeistas lakūno padėjėjas 
radio operatorius.

AUSTRALIJOS IR KANADOS
KVIEČIAI

Melbourne Herald rašo, kad Australija 
parduoda 1 milijoną tonų kviečių Kinijai.

Kanada pardavė 40 mil. bušelių už 60 
mil. dolerių

PRISIPAŽĮSTA NEPASISEKIMUS

1958 m. Rytų Vokietijos vyriausybė pri 
žadėjo 1961 m. gale pralenkti V. Vokietiją. 
Dabar tos lenktynės atidėtos iki 1965 m., 
nes praeitais metais ekonominė pažanga 
buvo mažesnė net negu 1959 m. Rytų Vo- 

technikos stoką. Nepakanka trak
torių ir kitų mašinų. Dar daug dar 
bų atliekama rankomis. Trūksta 
įrengimų gyvulininkystės fermom 
aprūpinti vandeniu, melžimui me- 
cnanizuoti ir kitų „nepaprastai rei 
kalingų įrengimų“. Lietuva nesan
ti aprūpinama Lietuvai pritaikin
tomis žemės ūkio mašinomis. Tuo 
tarpu kai kurių Lietuvos žemės 
ūkio mašinų fabrikų pajėgumas 
„metai iš metų neapkraunamas“. 
Kodėl? Atsakymas gal glūdi dali
nai ir tokiame Sniečkaus reikala
vime: Respublikai reikia daugiau 
metalo! Aišku, kaip fabrikai ga
mins, jei nėra pakankamai meta
lo.
Iškels dar 90.000 kiemų

Sniečkus laiko rimia kliūtim, 
kad vis dar yra daug vienkiemių. 
Pastaraisiais metais iš vienkiemių 
į gyvenvietes persikėlę 26.000 kai
mų. 1961-65 metais numatoma per 
kelti dar 90.000 kiemų.

Skundėsi Sniečkus menku parti
nio darbo pasisekimu tarp kolcho
zininkų: „Dalyje kolūkių ir tarybi
nių ūkių partinės organizacijos 
dar negausios ir nedaug turi įta
kos ūkinei veiklai“.

0 KOLCHOZAMS
džiai už mažas kainas. Esama net tokių 
ūkių .kurie mėsos prievolei atlikti pasker
džia bulius, palikdami visą bandą be vyriš 
kos giminės...

Chruščiovas įsiterpdamas pasmerkia kol 
chozus, kurie nuvažiavę į miestą nuperka 
krautuvėse sviesto, kad galėtų atiduoti 
prievolę valdžiai. — Tai neįtikėtina, — sa 
ko jis, — tai yra daugiau nei spekuliacija, 
tai yra didelis nusikaltimas. Apgavikai, ku 
rie šitaip elgiasi, turi būti atiduoti teismui 
ir išmesti iš partijos.

POLIANSKIJ: — Kai kurie rajonai bu
vo atleisti nuo grūdų tiekimo valdžiai, bet 
dabar, atrodo, padėtis turės būti pakeista.

CHRUŠČIOVAS. — Visai teisingai. Tik
tai nereikia žodžio .atrodo*.

POLIANSKIJ: — Labai teisingai, Niki
ta Sergiejevičiau.

CHRUŠČIOVAS: —Vadinasi, tu neprieš 
tarauji...

Vakarietis ūkininkas, skaitydamas šią 
kalbą, tikrai nusijuoks arklio juoku, nes 
jis daug kartų yra girdėjęs, kad tarybiniai 
baudžiauninkai jį seniai jau pavijo ir pra
lenkė. .

Dobilas

DIENOS "Į
kiečiai 1960 m. išgėrė daugiau vyno, kavos 
ir surūkė daugiau cigarų negu 1959 m., o 
visur kitur planai toli atsilikę.

BEN-GURION ATSISTATYDINO

Izraelio min. pirm. Ben-Gurion atsistaty 
dino dėl nesutarimų pačioje vyriausybėje.

Jo partijos vadai siūlo jam sudaryti nau 
ją vyriausybę.

PABRANGSTA VAISTAI, PADIDĖJA 
DRAUDIMO MOKESČIAI

D. Britanijos vyriausybė pasiryžusi su
taupyti 65 mil. svarų per metus, padidinda 
ma sveikatos draudimo mokesčius, primo- 
kėjimus už vaistus, už dantis, akinius ir k.

BEŽDŽIONĖ GRĮŽO
Tirdami galimybę žmogui paleisti į erd

ves, amerikiečiai vėl buvo paleidę ten šim 
panzę Ham.

Įrengimas su beždžione iškilo aukščiau 
negu reikia ir toliau ir greičiau skrido, bet 
vis dėlto nukrito į vandenį. Beždžionė už 
kelionę gavo obuolį dovanų.

ŠALINA TEISININKUS
Už .kontrrevoliucinę veiklą* ir .viešą ne 

moralinę laikyseną* vasario 3 d. Kubos vy 
riausybė pašalino 6 apeliavinio teismo tei
sėjus, 1 aukšč. tribunolo teisėją, 25 apylin 
kių teisėjus ir 100 magistrato teisėjų.

VAISTAS SMEGENIMS PLAUTI
Amerikietis prof. Hyden pareiškė, kad 

jam pasisekė pagaminti pigų vaistą .sme
genims plauti*. Kadangi vaistas lengvai pa 
gaminamas, tai jį galima panaudoti ištiso 
krašto gyventojams paveikti.

Prof. Hyden dar vis tiria vaistų veikimą.

Britų populiarioji spauda buvo tos pa
žiūros, kad portugalų kapitonas Henrikas 
Galvao, užėmęs Portugalijai priklausantį 
keleivinį laivą SANTA MARIA su 600 ke
leivių, yra piratas ir kaip toks tuiėtų būti 
nubaustas. Portugalijos Salazaro vyiiausy 
bė paptašė amerikiečius ir britus, kad jie 
padėtų surasti tą laivą ir su kapitonu ir 70 
jo šalin.n.sų pasie.gtų, kaip su piratais. 
Laivas buvo susektas, bet per tą laiką abie 
jų talkon pakviestų jų kraštų vyriausybės 
pradėjo abejoti, ar iš tikro Galvao nebus 
tik sukilėlis, Prez. Kennedy įsakė savo lai 
vams palydėti Santą Marią iki neutralaus 
uosto ir prižiūrėti, kad būtų išlaipinti ke
leiviai. Galvao sutiko su tokiu pasiūlymu, 
jei amerikiečių laivai lydės iki tokio uosto 
ir apgins nuo portugalų karinio laivo, ku
ris artėja. Naujasis Brazilijos prezidentas 
prižadėjo kapitonui suteikti politinį prie
globstį ir neatiduoti jo paimtojo laivo Por 
tugalijos vyriausybei.

Kpt. Galvao tvirtina, kad su savo vyrais 
į laivą jis įsiveržė generolo Humberto Del
gado įsakymu, Gen.. Delgado tai patvirti
no.

Kaip žinia, jau 34 metus Portugaliją 
valdo Salazaras, buvęs ekonomikos profe
sorius, ramus viengungis, kuris niekur ne
sirodo, nereikalauja, sad jam kas nors plo 
tų, ir nenori, kad apie jį kas nors kalbėtų, 
yp„c užsieniuose. Jeigu reikia kur nors iš
kilmingo asmens, tai ministeris pirminin
kas Salazaras tam reikalui turi preziden
tą. *

Dėl prezidento pareigų iškilo Salazaro 
nesusipratimas su 54 m. amžiaus gen. Del
gado, Tasai vienas žymiausių Portugalijos 
generolų (be Kita ko, aviacijos), dabar gy
venąs Brazilijoje, 19x6 metais padėjo Sa- 
lazarui paimli valdžią į rankas. Toji pagal 
ba ir buvo ilgą laiką vienintelis revoliuci
nis žingsnis, šiaip jis yra tiprsxas Karys, 
Spauda, noiėdama tą jo kariškumą pa
brėžti, iškelia budingą atsitikimą iš 1958 
metų, kai jis šalia Salazaro pasirinktojo 
asmens išstatė savo kandidatuią į prezi
dentus. Užsienių laikraštininkai, atėję pa
sikalbėti, rado jį prisisegusį net du perlinė 
mis ragenomis revolverius, abu užtaisytus.

Kaip gi Delgado, toks didelis Salazaro 
rėmėjas, staiga išvirto į priešus? Tokių da 
lyKų pasitaiko visose diktatūrose. Nekartą 
šitaip atsimeta vis idealistiš.resni asme
nys. O Delgado yra- idealistas, šiandien jis 
yra visų Por.ugalijos liberalų viltis, nors 
jis pats nėra joks liberalas. Jo drąsumas 
patraukė visus, kurie priešingi Salazaiui,

Delgado, kaip kariui, atrodo, nepatiko 
Portugalijoje buvusi anarchijos padėtis. 
Kita vertus, anarchinė padėtis neleido pa
siekti jokios socialinės ir ekonominės pa
žangos, ir tai bus sujudinę jaunojo ‘kari
ninko idealizmą. Ekonomikos profesorius 
galėjo būti idealistų viltis.

Bet Salazaras nepateisino tų vilčių. Del
gado sako, kad šiandien Portugalijoje yra 
50 šeimų turtingų ir nežmoniškai neturtin
gi dirbantieji. Portugalija ir šiandien iš
liko tokia, kokia buvo 18 amžiuje. Ta ne-

KYŠIAI
Kyšių ėmimas Lietuvoje dabar klesti vi

sose srityse. Net į šokius Kauno profsąjun 
gos klube (buv. Laibo Rūmuose) patekti 
reiKia 5 rublių kyšio, kitaip kelią užkerta 
kategoriškas užrašas —Bilietai išparduoti. 
Metropolio restorane svečiai irgi susidu
ria su užrašu — Laisvų vietų nėt a, bet už 
20 rublių, įspraustų į administratoriaus 
saują, restorano duris atidaro ir vieta atsi 
randa. (LNA)

JAUNIEJI DARBININKAI NENORI Į 
KOMJAUNUOLIUS STOTI

(E) Kauno Nemuno ir kitų įmonių par
tiečiai skundžiasi, kad jaunieji darbinin
kai nenori stoti į komjaunuolių organzaci- 
ją. Juos dėl to .prispausti* nesą kaip, nes 
tai esą geri darbininkai, specialistai, ku
rių ir įmonių vadovybės nenori paleisti. Vi 
sas .blogumas* tas, kad nenori į komunisti 
nę organizaciją įsiregistruoti..

PASAULY
— Danijos ministeris pirmininkas Kamp 

mann vasario 11d. važiuoja į Ameriką ir 
matysis su prezidentu Kennedy.

— Prez. Kennedy pareiškė, kad NATO 
pajėgų viršininkas gen. Norstad lieka savo 
pareigose.

— Chruščiovas priėmė karaliaus Mo- 
hammedo kvietimą apsilankyti Maroke.

— Kinija, norėdama šiek tiek sušvelnin 
ti badą ir nepriteklius, atšaukia suvaržy
mus maisto siuntiniams.

— Kalėjiman uždaryti 4 indai, kurie šuo 
kalbiavo nužudyti Indijos min. pirm. Neh
ru.

— NATO generalinis sekretorius Spaak 
(buvęs Belgijos min. pirmininkas) atsista
tydino iš pareigų ir grįžta į politinį gyve
nimą, 

žmoniška padėtis ypač matyti poitugalų 
kolonijose Afrikoje — Angoloje, Guinejoje 
ir Mozambikoje.

Delgado, aišku, buvo akstino išeiti prieš 
Salazarą, nors sakosi nemėgstąs poliškos 
ir norįs taip valdyti savo kraštą, kaip Ai- 
amburu Argentiną. To siekdamas, jis išsta 
tė savo kandidatūrą j prezidentus. Nepai
sant visų kliudymų, Delgado gavo Lėk bai 
sų, jog tai sukrėtė Salazarą. Jis pakei.ė 
konstituciją, kad prezidentas renkamas 
jau parlamento. Bet Delgado pasisekimas 
padarė jį opozicijos didvyriu. Kito tokio ar 
panašaus drąsuclio nebuvo.

Susilaukęs pasisekimo, Delgado laukė 
arts.o, dėl to pasislėpė Biazilijos ambasa
doje. .Nors vyriausybė skelbę, kad jo nie
kas nesiruošia areštuoti, jis atsidūrė Bra
zilijoje ir šiandien kalba jau iš ten.

Galvao kurį laiką taip pat buvo valdžios 
žmogus. Jis buvo Salazaro parlamento na
rys ir Angolos gubernatorius. Gubernato- 
riavimas pribaigė jo karjerą. Pati vyriau
sybė buvo pavedusi jam paruošti praneši
mą apie padėtį kolonijose. Pristatęs tok| 
pranešimą parlamentui, 1947 metais jis bu 
vo areštuotas ir nuteistas 16 metų kalėti 
(iš kalėjimo pabėgo 1959 m„ kai atsidūrė 
ligoninėje; pabėgo persirengęs daktaru).

Galvao tasai pranešimas buvo nemalo
nus vyriausybei, kuri nė negalvojo apie ko 
kias nors reformas kolonijose. Ji mieliau 
įkišo j kalėjimą jo autorių.

Pagal tą pranešimą, Portugalijos koloni
jose padėtis yra tokia, kad iš jų bėga, kas 
tik gali, ieškodami geresnio pragyvenimo. 
I kai kuriuos kraštus oficialiai leidžiama 
emigruoti. Dėl to tuštėja kolonijos (apie 
100.000 kiekvienais metais). Be to, gyven
tojus mažina nebuvimas medicinos pagal
bos, pusbadis gyvenimas, gimimų sutnažė 
jimas, didelis kūdikių mirtingumas ir baisi 
darbininkų padėtis.

Galvao savo pranešime sako, kad gydy
tojai stengiasi prisilaikyti miestuose, Ligo 
ninės neturi būtiniausių sanitarinių prie
monių, o daug kur tų ligoninių iš viso nė
ra. Jokių priemonių nesigriebiama rūpin
tis gimdyvėmis, kūdikiais, nekovojamą 
prieš malšriją, miego ligą ir kt- Dėl to nė
ra ko stebėtis, jei kūdikių mirtingumas šie 
kia iki 60 proc. Net ir darbininkų mirtin
gumas siekta 40 proc,

Angoloje, pvz., nepaprastai stinga darbi 
ninKų, Dėl ligų ir nežmoniškų darbo sąly
gų apie 33 proc, vyrų yra netinkantieji 
dirbu, invalidai (Angoloje pranešimo me 
tu 746.589 vyrų iš 1-725.425),

Darbo srityje padėtis esanti blogesnė ne 
gu vergijoje. Pirkęs vergą, savininkas rū
pinasi juo taip, kaip arkliu ar jaučiu, O 
ponugalų kolonijose čiabuviai darbui nuo 
mojami iš vyriausybės. Tam, kuris išsinuo 
moja darbininkus, visiškai vis tiek, ar jie 
susirgs, ar numirs, Svarbu, kad jie dirbtų, 
kol sveiki ir gyvi. Kai išnuomotieji miršta, 
darbdavys paprašo išnuomoti jam naujų 
darbininkų- Dėl to kai kurie darbdaviai ne 
tenka net iki 35 proc, išuomotųjų daibinin 
kų, bet niekad nesivaržo paprašyti papil
dymų.

Pajėgiems gyventojams įdarbinti yra ke 
Ii budai. Vienas yra tas, kai darbininkas 
.laisvai* pasirenka darbą, kuris jam pasiū
lomas. Antras būdas — giminių vadai pa
gal sutartis išnuomoja savuosius. Trečias 
būdas: prievarta varoma dirbti.

Čiabuviai labiausiai bijo tų atvejų, kai 
giminių vadai pasirašinėja darbo sutartis 
ir darbininkai siunčiami kur nors į planta
cijas, nes ten mirštama nuo 20 iki 30 proc.

Vyriausybė taip pat samdosi darbinin
kus. Kadangi savivaldybės dažniausia ne
turi reikalingų fondų, tai darbininkai ver 
čiami dirbti be atlyginimo, be maisto kelių 
statyboje ir savo valdomuose ūkiuose. La
bai daug darbininkų reikalinga nuošaliuo 
te rajonuose, bet jie ten turi laukti mėne
sius, kol jiems atlyginama.

Geriausia padėtis yra tų, kuriems nerel 
kia persisamdyt: ūkininkai, prekybininkai, 
amatininkai, pramonininkai ir galvijų au
gintojai. Bet ir čia atsiliepia į gamybą ben 
droji netvarka. Niekas nesirūpina įvesti ge 
resnių darbo ir gamybos priemonių ir me
todų.

Tai tik jo pranešimo dalis, esminiai daly 
kai. Pabėgęs iš kalėjimo, Galvao, aišku, įsi 
jungė į Salazaro priešų eiles. Delgado įsa
kymu, jei pasiseks, jis norėtų SANTA MA 
R1A laivu pasiekti Angolą ir iš ten paskui 
suburtomis jėgomis atakuoti Salazaro reži
mą. t' >1
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J. Norkaičiui, evangelikų kunigui senj. A, 
Keleriui, lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
Direktoriui prof. Dr. Groniui, mokytojams, 
visiems moksleiviams bei moksleivėms, 
draugams, vienminčiams, bendradarbiams

Sausio 23 d. palaidotas Huettenfeldo ka
pinėse su krikščioniškom ir lietuviškom 
apeigom didelis visuomenininkas, buvęs 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos narys, bu 
vęs Vokietijos Krašto Valdybos Pirminin-

B. STUNDŽIA

Ak, beveik visos Europos tautos naujau
siais amžiais ėjo į jūrą! Tik lietuviai nesi
ryžo, nors jau nuo senų laikų Baltijos pa
krantėje gyveno.

Vėjo nešiojamas smėlis, ošiančios pušys, 
•> pievos, vikriai nardančios ore žuvėdros, j 

krantą nepaliaujamai besiritančios su bal 
tomis keteromis bangos, randamos gintaro 
nuotrupos ir retos žvejų gyvenamos vieto
vės sudaro bendrą Lietuvos pajūrio vaiz
dą.

Uostų turėta tik du —Klaipėdą, kur Kur 
šių marios išteka į jūrą, ir nedidelis sek
lus Šventosios žvejų uostas. Tik tiek Lie
tuvai liko! Skaudu net prisiminti.

O buvo laikai, kada lietuviai plačiai gy
veno Baltijos jūros pakrantėje. Mūsų ku
nigaikščiai, užaugę krašto gilumoje, neįver 
tino jūros reikšmės, nestatė laivų, bet ant 
žirgų jojo į rytus. Buvo užkariauta didžiu
liai Rusijos ir Ukrainos plotai, plačiai pri
eita prie Juodųjų jūrų, o savo pačių že
mėje lietuviai buvo atstumti nuo Baltijos 
jūros.

Svetimieji buvo amatininkai, pirkliai, 
raštininkai ir kunigai. Svetimos kalbos nu 
stelbė lietuviškąją, vėliau netekome valsty 
bės ir likome visų pamiršti, pasigailėjimo 
verti baudžiauninkai.

Daugelio tautų istorija glaudžiai siejasi 
su tų kraštų jūrininkyste, o mes, turėdami 
paminėtiną praeiti, apie jūrą ir laivinin
kystę nieko neužtinkame savo istorijos la
puose. Visiškai nekreipėme dėmesio i di
dįjį kelią, vedanti i pasauli — jūrą. Gaila, 
kad Lietuvos pajūryje nebuvo salų, gal rei 
kalas susisiekti būtų privertęs eiti i jūrą.

Romos, Bizantijos, Skandinavijos ir Han 
zos pirkliai atvykdavo j Lietuvą vandens 
keliais, pasiekdavo krašto gilumą, bet nė 
vienas lietuvis nepasekė tų pirklių pavyz- 
ždiu, nestatė laivų ir nėjo j jūrą. Net ir žve 
jų neperdaug turėjome. Iš viso nepalikta 
jokios jūrinės tradicijos.

Tik atgavus nepriklausomybę susirūpin
ta priėjimu prie jūros. 1921 m. perimta iš 
latvių Šventoji ir Palanga, o 1923 m. atva
duota Klaipėda. Bet tik tiek! Reikėjo dar 
laukti penkiolika metų, kolei susidarė tau
tinio laivyno užuomazga. Laivynas gi yra 
neatsiejamas jūros palydovas.

■ ! . h

DĖMESIO VERTAS PALYGINIMAS
. Sakoma, kad lietuviai yra ūkininkų tau 

ta. Tad pasvarstykime apie ūkininko reika 
lavimus dabartinėje santvarkoje. Ūkinin
kas gamina ir parduoda maistą, o perka 
druską, žibalą,, drabužius, trąšas ir žemės 
ūkio mašinas ir kita. Maisto gaminių Lie
tuvoje buvo perteklius. Todėl reikėjo jį 
parduoti tiems kraštams, kurie patys sau 
pakankamai maisto negalėdavo pasigamin 
ti, bet. už tai tie kraštai turėjo daugel že
mės turtų ir ten vyravo pramonė. Jeigu 
ūkininkas pats nuveža maisto gaminius į 
prekyvietę, tai už juos brangiau gauna, pa 
lyginus su kaina, kurią jam verteiva sumo 

. kėtų atvykęs pas ūkininką i namus. Nuva
žiavęs, i miestą ūkininkas apsiperka ir už 
prekes moka pigiau negu artimiausioje 
valsčiaus ar kaimo krautuvėje. Tas pats ir 
su visa .valstybe.. Savo priemonėmis nuga
benus maisto gaminius į pasaulio prekyvie 
tę ir iš ten atsivežant sau reikiamus pra

monės gaminius bei anglis, alyvą, benziną, 
daugiau pinigų lieka savame krašte. Ar 
samdosi ūkininkas vežimą, kad galėtų nu 
vykti į prekyvietę? Ne! O Lietuva taip da
rė!

Vežiodami laivais kitiems prekes pralo
bo anglai, olandai, norvegai. Todėl visos 
valstybės rūpinasi savo tautinio laivyno 
kūrimu ir stiprinimu.

Visi gaminiai dažniausiai susirenka prie 
didesnių susisiekimo centrų, vėliau gabena 
mi prie jūros, o iš ten laivais plaukia į pa 
šaulio prekyvietes. Gabenant prekes trau 
kiniais jos taip pabrangtų, kad būtų sunku 
išlaikyti konkurenciją su kitais žemės ūkio 
kraštais. Be to, dar reikia atsigabenti ir 
žaliavų savai pramonei ir amatininkams. 
Norint, kad kraštas galėtų lengviau išsi
versti, reikia pigiau atsigabenti žaliavas ir 
vietoje perdirbti į įrankius, mašinas, che
mikalus. Tuo sutaupomas pinigas ir duo
dama žmonėms daugiau darbo. Jeigu ža
liavų transportas per brangiai atsieina, tai 
tada neapsimoka vietoje jos perdirbti, dės 
pigiau yra įsivežti gatavus gaminius. Tai 
ir čia jūros transportas yra lemiantis.

JŪRA IR PAJŪRIS — DIDELIS 
UŽDARBIO ŠALTINIS

Laivininkystėje daug žmonių galėtų su
rasti sau gerą uždarbį. Uostų statyba ir jų 
aptarnavimas, laivų statyba ir remontas 
reikalauja visokių rūšių specialistų. Laivy 
nų inžinierių, kapitonų, šturmanų, hydro 
grafų, locų, kartografų, elektronikos ir ra
dijo telegrafijos technikų, narų, laivų ir 
uostų statybos inžinierių, laivų gydytojų, 
jūros teisės žinovų, jūros biologų, meteoro 
logų, laivų apdraudimo, pakrovimo ir jūrų 
prekybos specialistų arba visai neturėjom, 
arba vieną kitą.

Atskirai paminėtina jūrų žvejyba. Kiek 
daug pigaus ir vertingo mąisto yra jūroje. 
Kiek daug žmonių turėtų iš to pragyveni
mo šaltinį. O mes nedaug turėjome jūrų 
žvejybos ir žuvies apdirbimo specialistų. 
Ateities Lietuva tikrai turės didelį žvejy
bos laivyną, žuvies apdirbimo įmones ir 
nereikės daug skanėstų importuoti iš ki
tur. Jūroje žuvų nereikia nei šerti, nei pri
žiūrėti. Reikia tik mokėti pasigauti.

Taip pat gražiai ir patogiai įrengtos pa
jūrio vasarvietės pritraukia iš užsienio va 
sarotojus, ir į kraštą įplaukia nemažai sve 
timos valiutos. Kuršių Neringa juk reto 
grožio vieta! Trūko Lietuvoje tik gerų ke
lių, viešbučių ir reklamos.

JŪROS POLITINĖ REIKŠMĖ
Nemaža jūros reikšmė yra išeinant iš 

politinio taško. Iš istorijos žinome, kad 
dėl priėjimo prie jūros, už jūrų kelius, ka
nalus, strategines vietas, tarp valstybių vy 
ko ir vyksta lenktyniavimas, dažnai palydi 
mas ilgų ir kruvinų karų. Anglija ilgus 
šimtmečius pirmavo pasaulyje remdamasi 
savo laivynu. Jeigu kurioje pasaulio vieto
je pasirodydavo neramu ir tai galėjo kenk 
ti anglų reikalams, tai į tą vietą tuoj skubė 
davo laivyno junginiai. Laikai pasikeitė, 
nes vietoje paskirų valstybių, griežtai vie
na nuo antras atsitvėrusių, pamažu, vos 
pastebimai, formuojasi valstybių sąjungos. 
Bet viena aišku: grynai kontinentalinės
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reikšmė
valstybės, kaip Šveicarija, Paragvajus, Af
ganistanas ar Vengrija, daugiau priklauso 
nuo kaimynų, kaip pajūrio valstybės. Ar 

.nebuvo panašiai nutikę ir Lietuvai, kai va 
karinis kaimynas bandė ją atkirsti nuo pa 
šaulio. Kol buvo savose rankose išėjimas į 
pasaulį per Klaipėdą, tol tas bandymas ne 
buvo baisus, bet Klaipėdos netekus dau
giau pasidarėme priklausomi nuo kaimy
nų. Kitas mūsų kaimynas, imperialistinių 
tikslų vedamas, užgriebė didelę dalį Balti
jos pakraščių, tuo norėdamas sau užsitik
rinti daugiau neužšąlančių uostų. Sakoma, 
kad jūra jungia ir skiria. Jungia mus su 
visu pasauliu. Karo metu gali sudaryti 
priešai nemažą kliūtį ir tuo skirti.

Jeigu jūros reikšmę daugelis žmonių 
įvertino jau senovėje, tai sunku tikėti, kad 
dar yra tokių neišmanėlių šiais laikais, ka 
da žmonės daugiau ar mažiau išsimoksli
nę ir išprusę. Bet, deja, lietuviai jūrą ma
žai vertino. Jau mūsų kaimynai šiaurėje, 
latviai ir estai, turėjo keliasdešimt kartų 
didesnį prekybos laivyną, negu mes.

JŪROS IR JŪREIVIŲ ĮNAŠAS Į 
CIVILIZACIJĄ IR TAUTOS 

CHARAKTERĮ
Nepamirština, kad jūra formuoja ir 

tautos charakterį. Pajūriškiai žmonės yra 
veržlesni, apsukresni ir su platesniu akira 
čiu. Jūrininkystė, žvejyba, buriavimas ug 
do žmonėse drąsą, ryžtumą, orientaciją. 
Jūrininkas yra asmuo, kuriam civilizacija 
nepaprastai daug skolinga. Už didvyrišku
mą niekas jūrininkų neapdovanoja ordi
nais, nežygiuoja jie pro triumfo arkas, nes 
skaitoma, kad tai kasdieninė jo pareiga. 
Didžiame, mėlyname kapinyne nėra jiems 
pastatyta kryžių nei paminklų. Senovės ro 
menai sakydavo, jog plaukioti būtina, bet 
gyventi nebūtina. Dar kiti sakydavo, kad 
pajūrio tauta be laivyno, tai paukštis be 
sparnų, žuvis be pelekų, briedis šiaudinė
mis kojomis, riteris mediniu kardu, ūki
ninkas be arklo, žmonijos vergas ir Dievo 
posūnis.

Jūra, pajūris juk tai neišsemiama gro
žio versmė, įkvėpimų šaltinis poetams, ra
šytojams, dailininkams, muzikams. Tik 
gaila, kad mūsiškiai menininkai jūrinėmis 
temomis mažai domisi.

Jūros reikšmės supratimas turi būti skie 
pijamas priaugančiai kartai jau nuo vai
kystės. Leiskime vaikus prie vandens, ne
baidykime, tik atidžiai prižiūrėkime. Čia 
yra didelė moterų įtaka. Ir ne be reikalo, 
nes Nepr. Lietuvoje, šalia jūrininkų, savo 
tautinio laivyno steigimu susirūpino mo
terys, susiburdamos į Lietuvos Moterų 
Tautiniam Laivynui Remti Sąjungą. Iš šių 
trumpų užuominų, turėtume suprasti, nors 
tiesiogiai ir nejaučiant, kokia nepaprasta 
ekonominė ir politinė reikšmė yra jūra 
valstybei. Ne visos valstybės gali pasi
džiaugti šia Dievo dovana. Žinomas Lietu 
voje mokslininkas profesorius Mykolas 
Roemeris yra pareiškęs: Baltijos jūra Lie
tuvai yra ne tiktai langas į pasaulį, tai 
mums visas pasaulis, tai mūsų gyvybės ir 
laisvės sąlyga.

Atgavę nepriklauomybę įsikibkime viso 
mis pajėgomis į savo pajūrį ir sukurkime 
laivyną, kuris mus per Baltiją suartintų 
su vakarų pasaulių, ir gal tada nelemti ry 
tai atsitolins.

(Iš .Lietuvos Pajūrio“)

(E) Afrika neri susipažinti su Pabaltijo 
tanių himnais. Stockholme gautas užsaky
mas iš Elisabethville (Katangos provinci
ja, Kongo valstybė) parūpinti Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos himnus plokštelėse. 

kas ir VLIKo narys a.a. advokatas Juozas 
Bataitis.

Gyvendamas Vokietijoje dirbo lietuvių 
bendruomenei iki paskutinės dienos ir pa
laikė tamprius ryšius su Baltų Draugija. 
Bendradarbiaudamas su visais lietuviais 
laisvajame pasaulyje ir su kitataučiais, J. 
Bataitis įsigijo savo tiesia laikysena, pa
vyzdingu būdu ir geru charakteriu daug 
draugų. Lietuvoj liko žmona ir duktė.

Kaip laidojimo reikalais įgaliotinis dėko 
ju lietuviškoms organizacjoms, PLB, Vo
kietijos Krašto Tarybos nariams. Krašto 
Valdybai, jos pirmininkui kun. B. Liubi- 
nui. Lietuvos Diplomatijos Tarnybai —jos 
kalbėtojui Dr. Geručiui (Šveicarija), Bal
tų Draugijos Centro Valdybai — Vokiečių 
-Lietuvių Sekcijai, Miunchene, PLB Huet
tenfeldo, Stuttgarto (kalbėtojui inž. L. 
Prosinskiui), Heidesheimo Apylinkių Val
dyboms, Švecingeno kuopos vyrams 8591 
LS Engr. Co., jos vadui kpt. J. Valiūnui, 
Kaiserslauterno kuopos vyrams 8593 LS 
Co., jos vadui kpt. J. Venckui, Uhlerborno 
kuopos vyrams LS Co. 4204, jos vadui kpt. 
J. Matulaičiui, Miunster, prie Dieburgo 
kuopos vyrams LS Co. 2040, jos vadui kpt. 
J. Daukniui ir Itn. V. Sutkui, fabrikantui

KANČIA IR REGĖJIMAS .

1. Kalba prieš audrą. — Gavėnia, prime
nanti Kristaus kančią, jau čia pat. Pasku
tiniame sekmadienyje prieš Pelenų dieną 
evangelijoje pagal šv. Luką, 18, 31-43 skai 
tome, jog Jėzus pakeliui į Jeruzalę apašta
lams trumpai nusakė, kad išsipildys vi
sa, ką pranašai apie jį skelbė: — Jis bus 
atiduotas pagonims, iš jo tyčiosis, jį plaks 
ir apspiaudys; nuplakę užmuš jį, bet tre
čiąją dieną jis prisikels. Bendrakeleiviai 
apaštalai tos kalbos nesuprato. Jie Mesijo 
karalystę vaizdavosi perdaug žmogiškai, 
net savanaudiškai. Jėzus gi, priešingai, no 
tėjo jų pernelyg šviesias svajones pritem
dyti, tikrovę praskleisti tokią, kokia ji iš 
tikrųjų bus, kad besiartinanti tamsybių, 
kančios valanda neužkluptų netikėtai. Ka
dangi apaštalai Mokytoją buvo giliai pa
milę, jie kratėsi minties, kad jis turėtų 
kentėti ir net mirti. Negalėjo suvokti, kad 
po niekinamos mirties nukankintasis dar 
galės, kelioms dienoms praslinkus, prisi- 
kelti.

Kristaus žodžiai gaubė mokinių mintis, 
kaip juoduojantis debesis. Jėzus kiaurai 
pramatė, jog besiniaukiančiai apaštalų šie 
lai reikia pragiedrulio. Todėl tolimesni 
evangelijos žodžiai jau kalba apie pragied 
rėjimą.

2. Nazarėnas ir jerikietis, — Ne tik apaš 
talai su dieviškuoju Mokytoju, bet ir kas
kart auganti maldininkų minia siūbavo Je 
ruzalės link švęsti Velykų. Prisiartino Je- 
riką. Palmių pavėsyje ir garsiųjų rožių

ir pažįstamiems, išreiškusiems užuojautą 
liūdesio valandą žmonai ir dukteriai.

Ypatingą padėką ir pagarbą reiškiu lie
tuvių Vasario 16 Gimnazijos kat. kapelio
nui kun. Dr. Navickui už šv. Mišias ir lai
dojimo apeigas, visiems aukojusiems gėles 
bei gražius vainikus, visiems atsilankiu
siems bažnyčioje bei eisenoje į kapines, vi
siems pareiškusiems paskutinę pagarbą 
a.a. J. Bataičiui žodžiu, laiškais ir telegra
momis.
Tebūna jam lengva svetima žemelė!

Fr. Skėrys
PLB Vokietijos Krašto Tarybos narys 

kvapsnyje elgetavo tūlas neregys. Išgirdęs 
minios ūžavimą, paklausė, kas čia dedasi. 
Sužinojęs, kad praeinąs Jėzus Nazarėnas* 
aklasis ėmė šaukti: — Dovydo sūnau, Jė
zau, pasigailėk manęs. — Keleiviai tildė, o 
jis dar garsiau šaukė: — Dovydo sūnau, 
pasigailėk manęs

Jėzus sustojo ir liepė pakviesti neregį. 
Jam atėjus, paklausė: — Ko nori, kad tau 
padaryčiau? — Atsakas buvo trumpas: — 
Viešpatie, kad regėčiau. — Jėzus jam ta
rė: — Regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo ta
ve. — Neregio akys nušvito. Praregėjo ir 
sekė Stebukladarį. Dievą šlovino pagijusis 
ir maldininkai. Tikėtina, jog ir svyruojan
čių apaštalų sielas vilties pragiedrulis pra
skaidrino.

3. Skaudžiausioj! neregystė. — Daugkar- 
itinio poezijos laureato Bernardo Brazdžio
nio eilėraštyje Neregio elegijoj aklasis 
skundžiasi, kad pasaulio šviesios karalijos 
nematęs niekada. Jam esančios juodos ro 
žės, lelijos ir vyturėlio daina. Jam vyšnių 
žiedai, saulė ir visos dienos — tamsios. Ne
beregėsiąs saulėleidžių aukso, aušros, myli 
mosios aklų.

Kas lankė Kaune ar kitur neregių mo
kyklą arba kitą panašią būstinę, kas pa-

(Nufcelta j 3 psl.)

PAMALDOS
CORBY — Vasario 12 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON—vasario 19 d., 11 v.

MIRĖ POETAS ADOMAS LASTAS
(E) Sausio 18 d. Kaune mirė žinomas se 

nesnės kartos poetas Adomas Lastas, eida 
mas 74 metus. Buvo kilęs iš Suvalkų kraš
to. Lankė Suvalkų gimnaziją ir Maskvoje 
universiteto juridinį skyrių. Literatūroje 
pradėjo pasireikšti 1910 metais. Jo slapy
vardis buvo Adomas Juodasis. Daug jo ei
lėraščių išspausdinta įvairiuose žurnaluo
se ir laikraščiuose. Išleido taip pat ir kele
tą poezijos rinkinių, kurių paskutinis iš
ėjo Vilniuje 1957 metais: Poezijos rink
tinė.

POETUI FAUSTUI KIRŠAI
70 METŲ

(E) žinomam poetui Faustui 
Kiršai vasario 13 d. sueina 70 me
tų. Bostone yra susidaręs Komite
tas iš St. Santvaro, Dr. J. Gimbuto 
ir J. Kapočiaus, kuris vasario 11 d. 
Bostone ruošia Iškilmingą paminė 
J imą.

z ...... .. ■ ... —
"t. VYTAUTAS ALANTAS

TARP DVIEJŲ
QYVENIMU

Neseniai Europos Lietuvyje buvo rašy
ta apie V. Alanto romaną ,Tarp dviejų gy
venimų*.

Skaitytojams susipažinti spausdiname 
čia to romano ištraukų.

IR NUSKENDO MARGAS DVARAS...

Plaunamosios mašinos plieninis tarškė
jimas skardėjo laukais ir čiuožė paviršiu
mi snaudžiančios ■ upės, kuri, tvaskėdama 
sidabriniais atspindžiais, tekėjo čia pat ru
gių lauko ir nyko už pasisukimo dunksan- 
čiame miške. ,

Geltoni, išbėgūs rugiai grakščiai virto 
virpėdami ant mašinos stalo ir, piaunamo-
sios raudono sparno šluojami, svariais pė
dais krito ant rugienų.

Kėletas šimtų metrų nuo upės kranto, 
senų, ąukštų medžių' pavėsyje, raudonavo 
Paupio sodybos trobesių stogai. Kai žvel
gei į-juos iŠ tolo, kažin kaip savaime gal
vojai apie margąjį dvarą, atkeltą į šį Lie
tuvos kampelį iš mūsų tautosakos.

Domas Radvilas, vidutinio ūgio, petin
gas virš 35 metų vyras, varinėjo plauna
mąją, pakinkytą pora didelių, stiprių ark
lių. Visa šeimyna — tėvas, sesuo ir samdi
niai — rišo pėdus, ir statė juos į gubas.

Bolševikai buvo užplūdę rytinę Lietuvą

žmogaus, kuris svyravo po kažin kokia 
sunkia našta. Saulės nudegtą berno veidą 

vagojo smulkios raukšlelės. Jo mažos, po 
tankiai sužėlusiais antakiais pasislėpusios 
akutės neramiai blaškėsi nuo daikto ant 
daikto, tartum bijodamos sustoti žmogui 
ant veido ir išduoti kažin kokią giliai šir
dyse slepiamą paslaptį. Visa jo paniurusi 
povyza bylojo apie jo būdo kažin kokį už
sikirtimą, kietumą ir žiaurumą.

Tos akimirkos jis laukė visą gyvenimą. 
Kas tavo, dabar mano, o kas mano — ne
be tavo! Tuos žodžius Niurką niūniąya-at- 
sisėdęs ant griovio krašto, žvalgydamasis į 
kelią, kuriuo turėjo pasirodyti jo galingie
ji geradariai ir jo gyvenimo svajonę pa
versti kūnu. Vakar jis buvo Paberžiuose ir 
suuostė, kad Vykdomasis Komitetas ren
giasi nubuožinimo akcijai Paupyje. Ypa
čiai Komiteto narys Darmojiedovas plėšo- 
josi, reikalaudamas Paupio buožes sulik- 
viduoti pagrindinai. Kiekvienu momentu 
keliu turėjo pasirodyti sunkvežimiai su em 
vedistais, kurie tą išdidžios Radvilų gimi
nės lizdą sudraskyti į šipulius. Šiandien tu 
ri būti jo triumfo, pergalės ir galutinio at
siskaitymo diena!

Pagaliau jis nusviedė nuorūką ant ražie 
nų, atsistojęs pasirąžė ir, dar kartą žvilgte 
rėjęs į kelią, kur, tačiau, nebuvo matyti nė 
gyvos dvasios, įsikišęs rankas į kelnių kiše 
nes, iš lėto prisiartino prie plaunamosios, 
kuri kaip tik tuo metų važiavo pro šalį.

— Sustok! — pakėlė jis ranką.
Bet Domas lyg niekur nieko pravažiavo 

pro šalį. Kai jis apvažiavo aplink lauką ir 
vėl atsidūrė ties Niurką, šis pagriebė vie
nam arkliui už apinasrio, ir mašina susto
jo.

— Sakiau sustok, ar kurčias? Eik, pone 
advokate, parišti pėdų, o aš pavažinėsiu, 
— Niurką ironiškai šypsojosi, sėlindamas 
prie pasėdo, ant kurio sėdėjo Domas,

jau kelios savaitės ir visur siautėjo smur
tas, prievartavimai ir gaisrai. Paupio sody 
bos gyventojai dirbo įnikę, tartum dienos 
rūpesčius norėdami nuskandinti rugiapiū- 
tės prakaite.

Niekas nepertraukė darbo ir tada, kai 
pasirodė nuo pamiškės atgoruojąs vyriš
kis. Nors visi dėjosi jo nematą, bet slapčio 
mis kiekvienas dėbčiojo į jo judesius. Žmo 
gysta atsisėdo atokiau nuo dirbančiųjų 
ant griovio krašto ir užsidegė papirosą.

Petras Niurką gyveno pamiškėje, mažo
je trobelėje, vienas. Jis dirbo padieniais 
apylinkės ūkininkam. Dirbdavo jis dažnai 
ir Radvilams. Anąkart užplūdus Lietuvą 
bolševikams, jis staiga ėmė girtis jau de
šimtį metų priklausęs slaptai lietuvių ko
munistų partijai. Žmonės ėmė jo lenktis iš 
tolo.

Nors buvo darbo diena, bet jis vilkėjo 
išeiginiais drabužiais: geros juodos angliš
kos medžiagos eilute. Per plačios kelnės bu 
vo smarkiai diržu įveržtos papilvėje, ir jų 
juosmuo, atšokęs nuo nešvarių marškinių, 
mėtėsi į šalis jam einant. Aiškiai buvo ma 
tyti, kad apdaras ne jam siūdintas. Kai
riajame švarko atlape maskatavo ilgokas, 
susiglamžęs raudonas kaspinėlis. Vyras ga 
Įėjo turėti apie 40 metų. Padžiūvęs, nuo
laidžių pečių ir smarkiai linktelėjęs į prie
kį, iš pirmo pažvelgimo jis darė įspūdį

— Man draugo Niurkos pagalbos nerei
kia, — taip pat pašaipiai atsakė Domas, 
nejudėdamas iš vietos. — Apsidirbsime ir 
vieni.

— Jei nepagaus milicija už dezertyravi
mą. Manai, aš nežinau, kad išėjai zuikiau- 
ti?x)

— Tai gal mus abu griebs? Juk draugui 
Niurkai irgi reikia stoti į raudonąją ar
miją.

— Manęs mobilizacija neliečia: aš turiu 
specialų uždavinį, — ne be pasididžiavimo 
atšovė bernas.

— Šnipinėti ir išdavinėti savo brolius?
— Sekti ir pranešti kam reikia apie 

liaudies priešus, — Niurką taip garsiai rik 
telėjo, kad visi girdėtų.

Šeimyna prie jų nesiartino, o tik žiūrėjo 
iš tolo, kas bus. Tik senasis Radvilas pri
ėjo prie sūnaus ir įkalbinėjo leisti Petrui 
pavažinėti pjaunamąja: jis nenorėjo kivir
čytis su Niurką.

Domas galvojo nuleidęs galvą. Jam ne
buvo gaila, kad bernas pavarinės mašiną, 
— jis pats gali ir pėdus parišti, nieko to
kio, — bet jis suprato, kad čia jokios nuo
laidos nieko nepadės. Niurkos smegenys 
buvo kimšte prikimštos klasių neapykan
tos šūkių, ir jokia galybė jų iš ten negalė
jo išmušti. Jie abu buvo lietuviai, bet kom 
partija pasirūpino, kad tarp jų būtų sude 
ginti visi tiltai. Niurkos akiplėšiškumas 
Domą erzino, bet, tėvo prašomas, jis nusi
leido, nušoko nuo pasėdo ir padavė vade
les bernui.

— Vis dėlto susipratai, — murmtelėjo 
pašaipiai bernas, pasišokėdamas ant pasė
do. — Dabar mano mašina, mano arkliai 
ir mano laukai! Ucha!

Jis atsivedėjęs supliekė botagu arkliams 
per nugaras ir, užuot važiavęs pagal ru
gius, pasuko tiesiai i lauko vidurį. Arkliai 
ir mašina pasinėrė rugiuose, Botagas švil

pė Niurkos rankose, o jis pats plėšojosi 
kaip beprotis:

— Aida! Dabar mūsų valia! Spiaut man 
į riebius buržujų snukius! Atsiminsite, 
kaip Niurką piovė rugius!

Tačiau tas berno siautėjimas ilgai ne
truko. Domas keliais šuoliais pasivijo ma
šiną, nutraukė berną nuo pasėdo ir besi
skeryčiojantį, kaip pasmeigtą ant smilgos 
galo vabalą, išnešė jį iškėlęs ore iš rugių 
ir bloškė ant rugienų. Nuo kritimo jo kel
nės užpakalyje prasivėpė, ir, kai jis pašo
ko ant kojų, visi ėmė juoktis. Niurką 
abiem rankomis susigriebė už užpakalio ir 
ėmė suktis vietoje, lyg pats norėdamas pa 
žvelgti į proplaišą, lyg stengdamasis ją pa 
slėpti nuo besijuokiančių akių. Jo veidas 
paraudo iš įtūžimo ir gėdos.

— Palauk, šėtone, tu man už tai atsimo 
kėši, — šnypštė jis svilindamas Domą sa
vo mažutėmis pagieža degančiomis akutė
mis. — Tu man už tai brangiai atsimokėsi! 
Tu norėjai mane užmušti!

Nebesugriebdamas kas toliau daryti, jis 
pasileido tekinas per lauką sodybos link, 
prisidengdamas švarku prairimą. Jį paly
dėjo šeimynos juokas; tik nesijuokė sena
sis Radvilas.

— Dabar bus negerai, — tarė jis sūnui. 
— Aš eisiu namo, kad jis nepadarytų ko
kios šunybės. Jis gali išgąsdinti močią.

Domas nieko neatsakė. Jis išvarė maši
ną iš rugių ir vėl ėmė važinėti aplink lau
ką. Bet nepraėjus nė pusvalandžiui visi su 
stirpo išgąsčio apimti: iš sodybos pro me
džių viršūnes staiga ėmė verstis dūmų tu
mulai.

— Jėzau, Marija, trobos dega! — klyk
telėjo viena samdinių.

(Bus daugiau)

x) Terminas, atsiradęs Lietuvoje už
ėjus bolševikams. Zuikiauti reiškė pabėgti 
į mišką, partizanauti,
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kampelis

»< RAŠO Dr. J. VAIŠNORA, MIC 
Gimimų kcntrclės pasekmės — Vakarų 
depopuliacija ateitį ir norą užvaldyti pasaulį remia kaip

Gimimų kontrolės propaganda ir apsau- tik gyventojų prieaugliu. Dėl to tenai su
varžyti abortai, šeimų pairimas, apsaugos 
priemonių platinimas. Chruščiovas 1955 m. 
rusų jaunimui kalbėjo:—Mūsų kraštas tik 
tada bus galingas, kada jo gyventojų bus 
daug. Jei prie šių dienų mūsų 200 milijonų 
pridėsime dar 200 milijonų, tai dar bus vis 
per mažai. — Neseniai spauda rašė, kad 
1960.IV.17 buvo atleistas kinų Pekino uni
versiteto rektorius, nes ėmęs skelbti gimi 
mų kontrolės reikalu, kas yra priešinga 
marksizmo mokslui.

Nepaisant tikrojo pavojaus, kuris gresia 
Vakarams, susitvarkiusiems su savo gimi
mais, iš komunizmo, juodosios ir geltono
sios rasės daugėjimo, Vakaruose intensy
viai tęsiama savižudystės akcija, 1960.111. 
27 anglų laikraštis Sunday Express strains 
nyje Baby Planning Visit Catholics rašo
ma, kad — vietinės Family Planning Asso- 

vegŲojė..-^ 4?; Šveicarijoje — 38; Švedijo- ciation health workers (aktyvistai), bend- 
............ radarbiaujant Newcastle-upon-Tyne mies 

telio valdžiai, drauge su moterų ligų gydy
toju, lanko šeimas, lygiai ir katalikiškas, 
ir stengiasi jas įtikinti būtinumu vartoti 
birth control metodus. — šitokios akcijos 
negalima kitaip išaiškinti, kaip tik šėtono 
plano vydymu — sunaikinti žmoguje Die
vo paveikslą ir panašumą, paversti jį gyvu 
liu (dargi žemesniu už gyvulį, nes gyvuliai 
Kūrėjo duotu instinktu lytiškai santykiau 
ja tik tada, kai tam ateina laikas, ir tik ap 
vaisinti), neturinčiu žmogiškosios vertės, 
savigarbos ir laisvo apsisprendimo pajau
timo. Juk iš tikrųjų propaguojamoji gim. 
kontrolė tokia forma, kokią siūlo ir K. Vai

* gos priemonių varįojimas Vakarų civiliza
cijos kraštuose padarė tai, kad prieš pasku 

,«tinį karą jau 19 Vakarų civilizacijos kraš
tinėje į išmirimą, nes mirimai ėmė prašok- 

, ■ ti gimimus. O jei, pvz., prancūzų tauta bū- 
, ..tųdaugėjusi natūraliu būdu, tai šiandien 

. ‘prancūzų būtų tiek pat, kiek yra kinų. O 
■(1. ■ ..dabar? 1935-39 m. kasmet Prancūzijoje 

10.000 gyventojų .sumažėdavo 6 asmeni- 
mis.-Tik paskutiniais pokario metais pran 

.. cūzai susigriebė, ir dabar prieauglis kas
met 10.000 gyventojų yra 7 asm. Ne ką ge- 

,, riau .yra. ir kitose Europos tautose, kurios 
vartoja gimimų kontrolės pasiūlytąsias 
priemones; 1935-39 m. laikotarpiu kiekvie 

.nam 10.00Q gyventojų teko prieauglio; Aus 
’ trijoje;,?I asm.; Belgijoje —23; čekoslova- 

v................. — ??’> Danijoje — 72; Ispanijoje —
, . j Al; Airijoje — 51; Vokietijoje — 75; Nor-

„įe —- 28; Vengrijoje — 58; Anglijoje —31; 
. , Italijoje —.93; JAV — 61; Rusijoje —134.

,. U Prieš karą Čekoslovakijos gydytojai pa
skelbę, .aliarmo šauksmą: jei gimimų kon
trolės akcija eisianti ir toliau tokiu inten
syvumu, tąi po 50 metų Čekoslovakija bus 
jau beišmirstąs kraštas.

. ( Po paskųtįnio karo šis nuošimtis šiek
, tjek, pąkil,o.,bet jis toli gražu negali lygin- 

,. tls su Kinija',' kur kiekvienam 10.000 gy
ventojų tenka kasmet 205 asm. prieauglio. 
Taigi Vakarų kultūros kraštai jau pakan- 

. kamar;,apsisaugojo', ir K. Valterio pavo- 
, ,r . jąųs šauksmas yra gerokai pavėluotas.

. Tuo tarpų komunistiniai kraštai savo

-;\,LA1SKAS IŠ MASKVOS VIENOS KOLONIJOS”
• . jšltbkiį antrašte Vokietijos dienraštis „Muenchner Merkur“ (pabal-

tiečiamš labai draugiškas, ELI jau nekartą, cituotas) sausio 7-8 d.d. 
Nr. 5 išsispausdino straipsnelį, kuriame pateikiamas vieno esto iš Es- 
tijos 'fTalipo) atsiųstasis laiškas „M.M.“ redakcijai. Redakcija šį laiš 

- kį nepaprastai vertina ir išspausdino jį ištisai, netaisydama nė origi-
• ■ nalo netiksli^ rašybos ženklų. Kartu išspausdino ir laiško prieki ;ę 
'•'pusę, kur. Salia adreso matyti ir Kremliaus bokštas su pro šalį skrie- 

’ - jančia raketa.
Sis laiškas nemažiau įdomus ir mums, lietuviams, juo labiau, kad ja- 

1 - me paminėta: kelis kartus ir Lietuva, todėl ir mes perteikiame jo ver- 
ištisai:s -

,,, , — Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau, bet jokio vienintelio
■ •■ Jūsų vertingas laikraštis man yra pa- ” 

žįstamas per mano draugus Vakarų Vo
kietijoje. Šiais metais jie man atsiuntė dvi 
Muenchne# ĮMIerkur iškarpas. Prašau leisti 
man šį trumpą laišką paskelbti viešumai.

19tM"m. gruodžio 5 d. Mąskvoje užbaigta 
taiytautinid- kųųtųnizmo vadų konferenci
ją sa v o_. baigiamajame komunikate tarp ki

li ..A ta kovskplbia, kad komunizmo pagrindi- 
■..v'.-niams.uždaviniamspriklauso palaužimas 
u<kolonialistinės. vergijos. Panašius Sovietų 

valdovų■ tvirtinimus girdime, mes beveik 
kiekvieną dieną. Komunistai begėdiškai sa 

p-i Ite,: .vaizduoja didžiausiais- kolonializmo
l ,3. priešais., Aš-esu estas: ir gerai pažįstu tik- 
!.L; rą istoriją kitados.laisvųjų Pabaltijo vals- 
! tybiųir jų,.inkorporavimą į Sovietų Sąjun

gą, 1940,metais,Sovietų tankų, teroro ir ap- 
į. gaulės,pagalba. Todėl man ir kitiems es- 
.„-tamąbyta labą; sunku,išreikšti žodžiais mū 

, . .su pasipiktinihįąy.kaj. mes girdime apie ,ko
i munizmb 'kovė !prieš kolonializmą“.

• .ęhrųščiovaš'riėpąvargdamaš kartoja: So 
t,-, vietų, Sąjunga jVisad buvp priešu kolonializ 
i., mo-irjjra draugu., visų. tautų tautinės lais

vės. .Suprantama, komunizmas turi sa- 
. v’q iny>ralę. :Bet .aš klausiu Jūsų, kaip ilgai 
, „ suaugę ir normalūs žmonės klausys tokių

Į dangų.šaukiančių melų? Tuomet norė
čiau aš atvirai paklausti Chruščiovą: ko-

„ .dėl ^kolonializmo, viešpačiai turi pranykti 
iš,Afrikos, bet, ne iš Talino, Rvgos ir Vil- 

.niaus,? Kodėl nepriklausomybė Kongui, bet
,.-ne Estijai, Latvijai,.Lietuvai? Kodėl nepri 

(klausomi .afrikiečiai Jungtinėse Taupose,

atstovo suverenios 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos?

Norėčiau, bet aš negaliu tokius klausi
mus statyti Chruščiovui. Ir mes turime vai 
kų. Todėl rašau aš bent laisvam laikraš
čiui laisvame krašte. Ir prašau mane žmo
niškai suprasti, kodėl aš panaudoju netik
rą pavardę ir adresą.

Pabaigai štai kas: ar negali Vakarai pa 
galiau suvokti, kad jie su tokia pačia ener 
gija privalo trenkti komunizmui, kaip kad 
komunizmas trenkia Vakarams? Kada pra 
dės demokratiniai Vakarai didžiulę pašau 
linio masto kampaniją prieš Sovietų kolo
nializmą? Kada prasidės laisvojo pasaulio 
tiksli ofenzyva Jungtinėse Tautose? To 
laukiame mes karštomis širdimis ir sukąs
tais dantimis—-

su aukšta pagarba Ants Saliunets.
(M.M. —ELI)

SEKMADIENIO RIMTIS

< h'“ BRANGI KELIONĖ

Danų policija išsiuntė savo seržantą Eri
ką Christenseną j.xytinę Grenlandiją, nes 
ten .įvyko nusikaltimas — eskimas užpuldi- 
nėjo moteris. .. , , .

Chrigjęnsęųas keliavo ištisa .savaitę. 250 
mylių jam dar teko pakeliauti šunimis, Iš 
■viso jam-tekp keliauti ppie 2.20Q mylių.,

Pagalįąųjjis pukeliavo ir susirado tą nu- 
si^ąltusį,eskimą.,,’Stirado ir smarkiai išba- 

, rė. Ąreštųotį.jB jregalėjd'' nes nėra ten to- 
^5i?kįo įstatymo, pagal kurį’būtų galimą žmo

gų suimti ir bausti už moterie ‘ užpuldinė
jimą ir prievartavimą.

Seržantas keliaudamas išleido 300 svarų 
(be abejo’,~Tuo mgtu’!jiš gavo ir atlygini
mą). ' n*-1'-4

Geras berniukas J
— Ar tu visada geras berniukas, Simu- 

-■ ti, ar visada viską valgai? — klausia bobu- 
... tėmažąjį Simutį.
: — Visada, bobut, ir viską. Tik prieš pus

ryčius aš nevalgau dviejų dalykų.
* — Ko gi tu nevalgai?

— Pietų ir vakarienės.

(Atkelta iš 2 psl.)
žino akių šviesos netekusį,- tam ir; eilėraš
tis ir bendrai skaudi neregio dalia bus su 
prantamesnė.

Kūno neregystė — nelaimė ir bau, ir sa 
viškįams, ir visuomenei. Vistik, nežiūrint 
to, neregys gali būti naudingas npt išorinė 
je veikloje: savo raštais, muzika ar kitais 
eiliniais darbais. Tokių ir lietuvių tarpe 
buvo ir yra. Jie nors neregi ir neberegės, 
bet galės pragyventi prasmingai.

Yra.žinoma kita, kurkas nelaimingesnė 
neregystė. Tai dvasinis, protinis aklumas. 
Taip apakina nepažabojimas ydos bei aist
ros.

Jėzus gydė neregius ir kitus ligonius. 
Bet jo pagrindinė pasiuntinybė siekė dva
sinės sveikatos. Čia minėtas neregio pagy
dymas rišamas su dvasiniu pagijimu:—Re 
gėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.

Žmogaus įtikėjimas vien pačiu savimi, 
vien laikiniu gėriu ir gamtiniais dėsniais 
ilgainiui apakina neišvengiamai. Kad ne
apaktų, kad apakęs vėl praregėtų, reikia 
ano jerikieeio įtikėjimo tuo, kuris yra tei
singasis ir gaivinantis vadovas: — Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas (šv. Jonas, 14,6).

Gavėnios išvakarėse evangelija skamba 
apie kančią, prisikėlimą ir neregio pasvei
kimą. Tikėjimu įprasminta kančia veda į 
prisikėlimą ir asmenis ir tautą. Įtikėjimas 
Kristumi ir jo mokslo laikymasis nuo dva 
sinio apakimo saugo.

Poeto neregys gieda neviltį. Dvasinis ne 
regys dar turi Gydytoją, kuris jo akis at
vertų, jei tik šauktųsi: — Dovydo sūnau, 
Jėzau, pasigailėk manęs. Tuomet išgirstų 
jerikiečiai tartą žodį: — Regėk!

S, Matulis, MIC
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teris, paneigia žmogaus-vertę, valią susi
valdyti, atveria kelią‘žemiausiom aistrom, 
suniekina šeimos kilnumą, o siūlomomis 
apsaugos priemonėmis Iššaukia ir ugdo gy 
vuliškus instinktus ir’vietoję žmogiškojo 
idealo pastato grubų egoizmą. Lygiai nu
vertina ir vaiko vietą šeimoje, nes vlęnas 
vaikas šeimoje tampa tik tėvų pasiboviji- 
mui, o ne būtinu šeimos nariu ir jos papil
dymu. Kartais, bevartojant visokias ap
saugos priemones, moteris nelauktai tam- 

■pa motina. Ji ima nekęsti savo kūdikio dar 
įsčiose, paskui nekenčia jo gimusio, neš jis 
atėjo į pasaulį prieš tėvų valią, —virš pla
no. Nenuostabu, kad tekioje atmosferoje 
augęs vaikas vėliau ima nekęsti savo tėvų 
ir stengiasi jais atsikratyti. Pavyzdžių yra 
pilnas gyvenimas ir spaudos puslapiai.

Gim. kontrolės propaganda yra ne tik 
šėtonui talkininkavimas, bet ir politinio 
egoizmo ugdymas. Iš to kyla baimė netekti 
aukšto gyvenimo lygio, gyvenimo patogu
mų, baimė gausių gyventojais Rytų tautų 
kurios tą patogų gyvenimą gali sudrumsti. 
Iš čia siūlomas būtinumas — įvesti gim. 
kontrolę tuose kraštuose, kur iki šiol ji 
nebuvo žinoma nei praktikuojama,

(Bus daugiau)
A zai? z aar s cr f a

(E) Sovietų valdomuose Kraštuose daug 
ko nėra. Prie to jau piliečiai yra lyg pri
pratę. Bet kai Lietuvoje dirba keli mielių 
fabrikai, o šeimininkės jau ilgus mėnesius 
negauna mielių, masiškai pradeda plaukti 
skundai į redakcijas ir įstaigas. Tačiau — 
mielių iš jų nepasidarė. Prekybos ministe- 
ris Mikutis buvo paskelbęs, kad mielių trū 
kūmas atsiradęs dėl to, jog Kauno mielių 
fabrikas buvo remontuojamas. O tasai fa
brikas duodavęs 70. proc. visos gamybos 
N. Vilnios ir Panevėžio mielių fabrikų ga
minamų mielių užtekę tik kepykloms apro 
pinti. Kauno fabriko remontas buvęs baig
tas jau rugsėjo 16 d., bet mielių Lietuvos 
krautuvėse kaip nėra, taip nėra, keikia ma 
nyti, kad tam tikras (ir, gal būt, nemažas; 
Lietuvoje gaminamųjų mielių ktekis yra 
išgabenamas į „broliškas respuodkis" 
šiaip jų krašte negalėtų trūkti.

Susimaišė sodenktynių terminai
(E) Ilgus mėnesius Lietuvoje buvo vyk

domos soclenktynės pramonėje-, ir žemės 
ūkyje visasąjunginės ko centro komiteto 
plenumo — gruodžio 13 dienos — garbei. 
Bet plenumas nesusirinko, buvo atidėtas, 
ir tik dabar paskelbta, kad susirinks sau
sio 10 dieną Maskvoje. Taip ir susimaišė 
soclenktynių terminai. Bet propagandinin
kai tuoj pakišo naują šūkį: išpildžius me
tinį planą dirbti sekančiųjų metų - pląno 
sąskaiton. Tuo būdu darbininkai negauna 
nė atsikvėpti.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

- ĮTAKINGI - ASMENYS
Jeigu rengiamas jaunimo vakaras, kas 

jame yra padėties šeimininkas, kas čia yra 
įtakingiausias programos vedimo požiūriu 
ir t.t.? Atsakant suklysti sunku — kiekvie 
nas pasakys: ogi jaunimas rengia vakarą 
— taigi, jis ir tvarkosi...

Tačiau štai kokią pataisą į šią tiesą mė
gino įnešti dvi -įtakingos- moterys, dalyva 
vųsios kaip svečiai (įsidėmėkite, kaip sve
čiai) vakare, kurį surengė bendromis pa
stangomis -Čedasų-, -Naujo gyvenimo- ko 
lūkiu ir vietos vidurinės mokyklos komjau 
nuoliai.

Vakaras vyko mokyklos salėje. Pradžioj 
visi žiūrėjo kino filmą. Paskui, vadovaujan 
tis programa, turėjo įvykti šokiai, žaidi
mai ir pan. Apie tai buvo paskelbta vi
siems susirinkusiems. Ir staiga balsas:

— Jokių šokių ir kitko nebus! Žiūrėsim 
antrą filmą!

Jaunimas subruzdo; jeigu imsi sukti dar 
vieną filmą, jis pasibaigs ne anksčiau dvy 
liktos nakties.

— Mes norime pasilinksminti! — pasa
kė jaunuoliai.

— Nieko, pasilinksminsite kitą kartą... 
O dabar mes norime žiūrėti kiną, — prita
rė nelauktai iniciatyvai kitas balsas.

Vaikinai ir merginos ėmė tempti kaklus, 
mėgindami įsižiūrėti, kas yra tie karšti ki
no mėgėjai, sėdėję vidury sąlės ir nenorė
ję palikti savo vietų, nors kėdes reikėjo su 
statyti palei sienas ir sustumti į kampus.

— Nesąmonė! — rėkė du moteriški bal
sai. — Dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, 
o jau nenori skaitytis su suaugusių, įtakin 
gų asmenų nuomone.

Ir čia visi pamatė -įtakinguosius- — Če-

Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė

PROTINGIAU UŽ PROFESORIŲ
Mokslininkai galvoja, kad stebuklingų 

vaikų skaičius vis didėja. Manoma, kad 
skaičius didėja ryšium su atominės ensrgi 
jos krūvio didėjimu atmosferoje. Bet, žino 
ma, didelės reikšmės čia turi ir maitini
mas, auklėjimas ir tvarka. Ar būtų galima 
padaryti iš vaiko genijų; jeigu tėvai to pa
norės?

Daugel tėvų visada svajoja, kad jų vai
kai užaugę būtų daugiau negu vidutiniški- 
Pažiūrėkim, ką dėl to sako biologai ir psi
chologai. Brazilijoje, Hafens Recife, prieš 
11 mėnesių gimė mergaitė. Jos tėvai yra 
niekuo ypač nepasireiškę eiliniai žmonės. 
Bet jų dukrelė Marija, turėdama tik 3 mė
nesius amžiaus, jau pajėgė aiškiai kalbėti! 
Kai jai sukako 9 mėnesiai, Marija jau var 
tojo apie 300 žodžių, ji galėjo pasakyti: 
— Aš alkana, aš noriu gerti. Duok man 
vandens, — arba: — Aš pavargau, aš no
rėčiau pavėsyje gulėti, aš jaučiuosi ne
kaip. — Kūdikio žvilgsnis rodė, kad ji su
pranta viską, kas jai sakoma, ir kad ji jau 
gali suimti į save tokias žinias, kurias pa
prastai pajėgia tik jau mokyklą lankantie
ji vaikai. Ta dar mažytė Marija Marinho 
ilgainiui gal net pralenks anglę Somerset 
Hughes. Somerset pajėgė lošti šachmatais 
būdama tik pusantrų metų amžiaus; ji 
skaitė jau nuo 2 metų amžiaus, o 5 ' metų 
būdama ji galėjo skaityti ir suprasti kiek
vieną jai paduotąją knygą. Kai buvo ištir
ta jos inteligencija, tai kvota buvo 178. Tai 
yra skaičius, kurį paprastai gauna tiktai... 
universiteto prefesoriai.

Ar šitos dvi mažosios mergaitės yra ste
buklingi vaikai? Statistika sako, kad iš 
1000 naujagimių 1960 metais yra 50 vaikų, 
kurie yra daugiau negu vidutiniškų gabu 
mų. Iš jų 20 yra įžymūs, o 1 toks, iš kurio 
galimą padaryti genijų, jeigu jam bus duo 
tas tinkamas auklėjimas ir mokslas. Ste
buklingais vaikais dabar vadinami tie, ku 
rie per kelerius metus .išsisėmė“. Genijais 
šiandien vadinami tokie žmonės, kurie taip 
išvysto savo talentus, jog pasidaro tam tik 
rose srityse aukščiausios rūšies specialis
tais, atlikdami nuostabių veiksmų ir gau
dami nuostabias pasėkas.

Žymusis smuikininkas Yehudin Menu
hin, turėdamas tik 3 metus amžiaus, jau 
buvo reikšmingas asmuo, Richard Strauss 
parašė polką, kai jam buvo 6 metai am
žiaus. Anglų pianistas Landon Ronald 
anksčiau pradėjo skambinti, negu kalbėti. 
Haydn komponavo turėdamas 6 metus, o 
Roberto Benzi turėdamas 8 metus jau diri
gavo filharmoninį orkestrą ir iki šiol yra 
nuostabus dirigentas ir kapelmeisteris.

Bet ar tai visuomet gera ir sveika vai
kams, ar nereikia kartais sustabdyti jų ta
lentą? Būdamas 5 metų amžiaus, ispanas 
Xavier Sanz des Rio dirigavo savo pirmąjį

iširaukos. kurios aiškios ir be aiškinimų)
dasų kolūkio pirmininko žmoną Jovaraus- 
kienę ir buvusią Čedasų apylinkės tarybos 
sekretorę. Puolimui vadovavo Jovaraus
kienė.

— Man spiauti j jūsų šokius ir taip to
liau!— šaukė ji. — Neužsispirkite, girdi
te? Juk jums bus blogiau...

Tačiau čia paaiškėjo, kad salėje jauni
mas ne vienišas, kad, be šių dviejų įtūžu
sių damų, čia yra ir ne mažiau suaugusių 
ir įtakingų žmonių — mokytojų. Vienas iš 
jų priėjo.prie Jovarauskienės ir tiesiog pa
sakė:

— Jūs įžeidėte vakaro šeimininkus — 
jaunimą. Jis prašo jus iš čia išeiti. Moky
tojai prisijungia prie šio reikalavimo.

Finalas buvo toks. Jovarauskienė pasikė 
lė, neskubėdama nuėjo prie durų. Atsigrę
žusi prie durų, sušuko:

— Jeigu šitaip, tai mokytojus išmesiu iš 
butų, o jums, — oratorė pirštu parodė į 
jaunuolius, ruošusius salę šokiams, — gal 
vas nusuksiu!

čedasiečiai — žmonės ne iš baikščiųjų. 
Ir vis dėlto mus siaubas apėmė. Apėmė to
dėl, kad mūsų tarpe staiga atsirado tokie 
žmonės — grubūs, beširdžiai, išpuikę. Ge
rai, jeigu Jovarauskienė bent nedidele da
limi pajustų tas perspektyvas, kurias ji 
siūlė kitiems, gėdingai palikdama mokyk
los salę...

P. Ažukalnis
Pandėlio rajonas, 
Čedasai.

Iš .Komjaunimo tiesos“, 1960.XI.27

SIGNALAI - PASIŪLYMAI

* Prieš keletą mėnesių pirkau rankinį 
laikrodį „Pobieda“. Jis sugedo. Pagal ga
rantinį taloną laikrodžių remonto dirbtu
vės laike metų privalo jį pataisyti nemo
kamai. Tačiau Druskininkų pramonės kom 
binato laikrodžių remonto dirbtuvių dar
buotojai tai padaryti atsisakė. Jie pasiūlė 
man nuvykti į Kauną, Vilnių ar Gardiną. 
Galima būtų nuvykti, tik kas apmokės kę-

koncertą, o 6 metų Sulaukęs parašė vieną 
simfoniją, 7 metų dirigavo garsiajame Es- 
pagho teatre Madride, Kai visai- neseniai 
jis ruošėsi savo pirmajai išvykai' užsienin, 
tai sudribo fiziškai. Jį nuvežė į sanatoriją 
prie Madrido. Ar jis po 1-2 metų poilsio ga 
lės vėl būti .stebuklingu vaiku“, tai dar 
klausimas. ■ / .. '

Jugoslave Katarina Jovanovič, būdama 
11 metų, laimėjo šachmatų pirmenybes.

Kievienas vaikas gimsta bent su vie
nu talentu. Tai jau tėvų reikalas pastebėti 
ir tinkamai, patobulinti' savo valko gabu
mus. Bet kartais jie netyčia padaro prie
šingai negu reikia ir tuo užgniaužia savo 
vaikų talentus. Talentai nėra susiję su ly
timi, ir jeigu berniukas žaidžia lėlėmis, o 
mergaitė traukiniais, tai reikia tik; tinka
mai suprasti ir padėt! vaikams .atrasti“ pa
čius save. V-F,

SIDABRO VALYMAS
Kas turi dabar tiek daug laiko, kad seno 

viškai valytų sidabrą?! Bet mūsų sidabri
niams'šaukštams, šakutėms ir kitiem daik 
hf tąuTfnBUĮB ojjibį onu sb^ibį BjiĮjaj sure; 
blizgesį,' ■ ' '■

Dideliame aliuminijaus puode užvirin
kite vandenį. Kai vanduo užvirs, reikia iš
jungti šildymą ir įpilti į vandenį kiek amo 
nio chlorido (Salmiako). Po to sudėti į tą 
vandenį visus sidabrinius daiktus. Kai p; 
trumpo laiko juos išimsite, ■ tai jie hus šva 
rūs ir blizgės. Tik reikia dar po. to išplauti 
juos karštame vandenyje ir sausai iššluos
tyti.

Jeigu padėsi obuolį Į dėžę; kur laikoma 
duona, tai duona taip greit nesupelija.

GERIAUSIAS LAIKAS ALKOHOLIUI 
GERTI

Kada geriausia žmogui gerti alkoholį? Si 
tą klausimą iškėlė amerikietis Dr. F. Hal- 
berg, kai jis ištyrė, kaip žmogaus' .viduji
nis laikrodis“ reaguoja dėl alkoholio. Pasi
rodo, kad yra didelis skirtumas, kada mū
sų organizmas gauna alkoholį. Pavyzdžiui, 
pelės alkoholį pakelia iš ryto be jokios ža
los, bet vakare joms alkoholis yra labai pa 
vėjingas. Po ilgų tyrinėjimų Dr. Halberg 
priėjo išvados, kad geriausiai .alkoholio 
laikas“ žmogui yra ankstyvas vakaras, o 
ypač mažiausia žalos organizmdi bus/’jei
gu geriama tarp 17 ir 19 valandos.

• t • ■

KENGŪROS MESA >
Viena moteris pastebėjo krautuvėje dė

žučių su kengūrų mėsa. Ji nežinojo, artai 
skanu ir kaip’ tą mėsą gaminti, todėl už
klausė savo giminaitį Australijoje. Šis at
sakė jai, kad nors kengūrų yra labai daug 
Australijoje, tačiau dar nesąs jų mėsos ra
gavęs, tik girdėjęs, kaip tą mėsą gaminti. 
O gaminti reikia šitaip: įpilti pųodan Van
dens, įdėti tenai tą mėsą ir kartu akmenį. 
Viską virti ir virti. Karts nuo karto paimti 
šakutę ir durti Į akmenį. Kai jį, pradurs!, 
tai reiškia, kad ir kengūrų mėsa jau yra 
išvirusi. V.F.

SPAUDOS REIKALAIS
prašau kreiptis į

DAINORA, 49 Thornton Ave. London W.4.
Draugo kalendorius — 3.9 šil.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis — 22 šil. 
V. Biržiška — Praeities pabiros—46.6 š. 
Prof. Eretas — St. Šalkauskis —1.9.4 sv. 
V. Ramonas — Miglotas rytas — 14.8 š. 
I. šeinius — Vyskupas ir velnias —1.2,0. 
St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4.
Žurnalas — Tautos praeitis — pirmos 

knyg. Nr. 2 — 1.2.0.
Pėteraičio — Liet. Anglų žodynas — 

2.11.0. •' ./.......
Baravykas — Anglų Liet. ■ žodynas —
2.3.0. v. ■
Rimšelis — Tėvas Pijus — 0.14.8.
Sruoga — Dievų miškas — 1.16.8.
Trys ilgo grojimo plokštelės: Bostono lie 

tuvių choras dainuoja. Vakaruškininkės' 
dainuoja (abiejose plokštelėse po 17 dai
nų), Rožės ir tylūs vakarai — šokių mu
zika. Prašau pasirinkti;

(E) Kartu su pinigų keitimu įvedami ir 
nauji Sovietų Sąjungos pašto ženklai. Pa
prasti laiškai iki 20 g vieton 40 . kapeikų 
kainuosią 4 kapeikas. Dalis senųjų ipašto 
ženklų būsią užantspauduojami nauja ver
te.

1 1 ';=is=ss ' ,=SS5
lionę, kuri atsieina brangiau, negu sutaisy
ti sugedusį laikrodį?

M. Vaškevičius
Iš „Tiesos“, i960. X. 30.
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Europos Lietuvių Kronikai
LONDONAS NOTTINGHAMAS

nepriklausomybės šventė

Vasario 16 minėjimą rengia Londono 
bažnytinis choras vasario 18 d,, Londono 
Sporto Ir Soc, Klubo patalpose, 345 A Vic
toria Park Road, E.9). Paskaitą skaitys Dr. 
kun. S, Matulis, MIC.

NOTTINGHAMAS
LAIDOTUVĖS

Vasario 3 d., 7 vai. v-ak., širdies priepuo
liu staiga mirė A-A. Matas Mašalaitis, gim. 
1904 m. gegužės 22 d. Lietuvoje, Slovontos 
km., Gudeliškių valse., Marijampolės apsk.

Laidotuvės įvyks vasario 11 d. tarp 10- 
11 vai. iš St. Patrick bažnyčios, London R.

Prašoma draugus ir pažįstamus daly
vauti paskutiniame patarnavime.

Skyriaus Valdyba

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS
Vasario 11 d. (šeštadienį) Londono lie

tuvių bažnyčios bažnytinis komitetas ren
gia savo tradicinį Užgavėnių blynų balių 
Londono lietuvių Sporto ir Socialinio Klu
bo (Parapijos salės) patalpose.

Vakaro šokiams, grieš lietuviškas orkest
ras. Pradžia 7.30 vai. vak.

Parapijos komitetas visus kviečia atsi- Centre, Nottingham. Programoje J. Zoko 
lankyti, paskaita. Meninę dalį išpildo Bradfordo

i skautai, vadovaujami J. Traškienės ir pa-
A_A. PETRAS BRAUKA skirU šakų vadų. Linksmajai daliai - šo-

Sausio 27 d. Londone, Hackney ligoninė kiams gros lietuviškos muzikos kapela, va 
je, aprūpintas Šv. Sakramentais, mirė 68m.
amžiaus Petras Brauka.

Velionis buvo iš senosios išeivijos.
Lietuvių bažnyčios palaidotas vasario 
Liko žmona, sūnus ir dvi dukterys.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

MŪSŲ RĖMĖJAI
Negalėdam atsilankyti į Spaudos Balių, 

p.p. Bakaičiai ta proga atsiuntė spaustu
vės reikalams 40 šil.

VI. Malinauskas už 2 knygas sumokėjo 
20 šil. vietoj 14 šil. ir už Europos Lietuvį 
50 šil.

V. Žukas Nidos Knygų Klubui paskyrė 
20 šil., P. Miklovas Europos Lietuviui pa
skyrė aukų 14 šil.

Už kalendorių kun. A, Gleveckas sumo
kėjo 2 dol., po 10 šil. M. Balčiūnas, A. Gud 
liauskas, A. Balutis; V. Kraučiūnas; J. Juo 
deika; K. Olskis; V. Bumbliauskas ir R. 
Liedkė, 5 DM F. Navitzkas, 14 šil. J. Žei
mys už 2 kalendorius.

I PLOJIMAI LIETUVIAMS
PABALTIEČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ FEST IVAUS KOELNE

Vasario 18 d. 6.30 vai., (šeštadienį) ren- 
■ giamas platesnio masto Vasario 16 d. mi

nėjimas, kuris įvyks Meadows Community

Iš 
1d.

DAR ATOSTOGAUSIME SODYBOJE
Kokia bebūtų mūsų lietuviškosios Sody

bos ateitis, šią vasarą (bent iki rūgėjo pra 
džios) dar numatoma priimti vasarotojus. 
Norima šiais, (gal paskutiniais) metais ga
limai didesnį skaičių turėti lietuvių vasa
rotojų. Tegu nors trumpą atostogų laiką 
lietuviai'sudaro Sodybos vasarotojų daugu 
irią. Jeigu dar esate neapsisprendę, kur 
vasaroti — neabejodami sukite į savo So
dybą.

Dabar yra pats laikas atostogas užsisa
kyti. Negavę pakankamai lietuvių vasaro
tojų, turėsime prižadėti kambarius kitiem. 
Tad visi, kurie norėtų praleisti atostogas 
su savais ir pas savus, nedelsdami rašyki
te tiesiai į Lietuvių Sodybą šiuo adresu: 
The Manager, Headley Park. Near Bor
den. Hants.

L. Sodybos Administracija

dovaujama K. Venskaus. Veiks baras su 
šiltais ir šaltais užkandžiais. Bus loterija. 
Kviečiame senus ir jaunus, iš arti ir toli 
dalyvauti šiame parengime.

Sekmadienį, vasario 19 d., 12.15 vai. pa
maldos St. Patrick bažnyčioje. Bus atlaiky 
tos šv. Mišios už Lietuvos savanorius ka
rius, kritusius kovų lauke. Pamaldas lai
kys kun. J. Kuzmickis. Kviečiame visus 
dalyvauti.

mus ryšius ne tik su vietos bei apylinkės 
lietuviais, bet ir su Vokietijoje studijuo
jančiais tautiečiais. Universiteto Newman 
sąjungoje yra vieno skyriaus prefektas.

Chemijos studentas skautas Ramūnas 
Valteris žaidžia stalo tenisą universiteto 
reprezentaciniame vienete.

Romas Ritbergeris priimtas į jūrininkų 
mokyklą. Mokysis Londone ir kitur.

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

Skyriaus Valdyba

BIRMINGHAMAS
ELENA MARIJA ZOKAITĖ

Sausio 29 d. šv. Jono bažnyčioje kun. 
Matulis, MIC, pakrikštijo Vinco Petro 
Mildos Magdalenos Zokų pirmgimę dukre
lę Eleną Mariją. Krikšto tėvai buvo P. Byr 
nes ir Romas Ritbergeris.

S. 
ir

VELYKOS SODYBOJE
Kas norėtų praleisti Velykų atostogas 

Lietuvių Sodyboje, dabar jau pats laikas 
jas užsisakyti.-Sodybos vištos šiais metais 
labai dėslios, ir margučių niekam nepri
trūks. ,v

Mokestis už Velykų atostogas (nuo D. 
šeštadienio popiet iki Velykų antrosios die 
nos popiet )4 svarai vienam asmeniui.

Kambarių skaičius ribotas, tad nedelski 
te su užsakymais.
:C: . į' ■' J—- -------- -----------------

CENTRO ŽINIOS
Spaustuvės perkėlimo darbai į Lietuvių 

Namus jau yra įpusėję. Linotipas dar 
prieš naujus metus pastatytas Lietuvių Na 
muoe, ir nuo sausio mėn. vidurio Europos 
Lietuvis renkamas Lietuvių Namuose. Ki
ta spausdinimo mašina irgi jau pastatyta. 
Vasario 4 d. pirmą kartą naujoji mašina 
paleista išbandyti, ir jau šis Europos Lie
tuvio numeris spausdintas Lietuvių Na- 

. muose. Dar lieka perkelti mažąsias spaus
dinimo mašinas ir kitus spaustuvės reik
menis. Šio mėnesio gale galutinai spaustu- 

•• vę iškraustome iš nuomojamųjų patalpų.
Kompensacija nuo nacių režimo nuken- 

4 tėjusiems. Yra galimybių nukentėjusiems 
nuo nacių režimo asmenims gauti tam tik 
rą kompensaciją. Tikime, kad sekančiame 
EL numeryje galėsime duoti platesnių in
formacijų šiuo reikalu. Kompensacijai gau 
ti prašymų lapai jau yra atspausdinti.

DBLS Centro Iždas. Pagal DBLS Sąma
tos projektą numatytas antnorminis solida 
rūmo mokestis. Šis mokestis yra savanoriš 
ka auka, be jokių tolimenių įsipareigojimų 
ateičiai. DBLS narys, papildomai įmokė
jęs nuo 1 iki 5 šil., laikomas DBLS aukoto 
ju, o įmokėjęs 5 šil. ar daugiau laikomas 
rėmėju ir įrašomas į DBLS metinį rėmėjų 
sąrašą. Antnorminio solidarumo mokesčio 
atskaitomybė vedama solidarumo mokes
čio. nustatyta tvarka. Aukotoju ar rėmėju 
gali būti ir ne DBLS nariai. Pirmoji DBLS 
rėmėja yra ponia D. Paukštienė.

Šiais metais į C. Iždą įplaukė šios su
mos:

L-Vasario 16 Gimnazijai: Dainavos—18 
sv., Rochdale Sk- — 18 sv. Viso 36 sv.

2. Solid, mokesčio: Derby Sk. — 10.0.0; 
Flack W.H. Sk. — 5.5.0; Preston Sk. — 
4.4.0; Gloucester Sk. — 8.5.0; Buckminster 
Sk. — 3.15.0; Buxton Sk.— 4.0.0; Birming
ham Sk. — 12.0.0; Coventry Sk- — 25.0.0; 
Mansfield Sk — 3.7.6. Viso 75.16.6.
PATAISYMAS

■ Š.m.' EL Nr.2, DBLS piniginėje Apyskai
toje už 1960 m. turi būti: Viso išlaidų 246. 
8.5 ir 1961 m sausio mėn. 1 d. Saldo 39-7.4.

FILATELIJA
Didž. Britanijoje iš lietuvių didžiausias 

filatelistas bene bus birminghamietis Vin
cas Tamašauskas. Jis turi labai vertingus 
pašto ženklų rinkinius: pilną lietuvišką ir 
labai gausų tarptautinį. Yra surengęs eilę 
parodų lietuviams bei kitataučiams. Tiria 
galimybes tolimesnėms parodoms. Anglų 
spauda į rinkinius atkreipė dėmesį.

Šalia filatelijos domisi muzika, tapyba ir 
pats tapo.

MOKSLAS, SPORTAS, DRAUGIJOS
Mokytoja Nijolė Puodžiukaitė šiuo metu 

moko School and Centre for Spastlcs.
Elektrotechnikos studentas Vincas Ane 

lauskas gauna valstybinę stipendiją, šalia 
mokslo gyvai reiškiasi sporte. Dalyvauja 
universiteto krepšinio rinktinėje ir Wol- 
verhamptono lietuvių Vilties krepšinio ko 
mandoje. Dar žaidžia stalo tenisą ir rug
by. Yra skautas, ateitininkas. Palaiko arti

DBLS Manchesterio Skyrius, Lietuvių 
Socialinio Klubo talkininkaujamas, vasa
rio 18 d., šeštadienį, 6 vai. vak-, Klubo pa
talpose rengia Nepriklausomybės Šventės 
minėjimą.

Minėjimo programa:
1) A. Balsio paskaita,
2) Deklamacijos.
Po programos — šokiai, kuriems gros 

mūsų lietuviška kapela.
Kviečiame visus Manchesteryje ir apy

linkėje gyvenančius tautiečius, kuriems 
yra brangus mūsų nepriklausomos tėvynės 
prisiminimas, atvykti į šį minėjimą ir pra
leisti tą vakarą jaukioje lietuviškoje dva
sioje. Rengėjai

Gruodžio 17-18 dienomis Koelne įvyko 
Pabaltijo tautų jaunimo suvažiavimas, ir 
čia tasai jaunimas demonstravo už savo tė 
vynės laisvę ir nepriklausomybę-

Lietuvai šitame festivalyje atstovavo 
Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių gru
pė ir vadovai Fr. Skėrys ir V. Vykintienė- 
Tai buvo pasirodymas ne tik belgų ka
riams, bet ir rinktinei publikai Belgų na
me, kuris įvyko sekmadienį, gruodžio 18 d. 
Tenai dalyvavo parlamentų atstovai, Vest
falijos krašto parlamento atstovai, 
miesto vyriausias burmistras su 
aukšti belgų, anglų, amerikiečių ir 
čių karininkai, visa Baltijos Kraštų 
ba, Vliko atstovas Vokietijai J. Glemža, 
prof. Dr. Ivinskis, prof, Dr. Gronis, dabar
tinis gimnazijos direktorius, vengrų, rumu 
nų ir bulgarų aukšti pareigūnai tremtyje ir 
kviestinė publika.

Šokiai tikrai buvo gražūs. Vadovavo 9 
kl. mokinys Z. Pociulis.

šeštadienį, gruodžio 17 d., tautinių šokių 
grupės pasirodė belgų kariams ir karinin
kams. Susirinko per 200 karių kino salėje, 
kur mūsų grupė šoko, dainavo tautines 
liaudies dainas ir grojo. 20 vai. Porz-West- 
hoven, prie Koelno, belgų kareivnėse 1000 
žiūrovų minia kėlė didžiausias ovacijas mū 
sų šokėjams. Scena buvo labai didelė, ir te
nai galėjome su 7 šokiais pasirodyti. Lietu 
viai buvo pranašiausi savo skaičiumi, rū
bais ir programos išpildymu. Ypač šokant 
Malūną ir Lenciūgėlį buvo daug plojama.

Didelė padėka priklauso latviui E. Hof- 
manis, kuris, baigiantis pasaulio pabėgėlių 
metams suorganizavo Pabaltijo kraštų tau 
tinių šokių festivalį.

Viešuose ir privačiuose pasikalbėjimuo
se (su Koelno miesto vyriausiuoju burmist 
ru ir parlamentų atstovais) mokytojas Skė
rys padarė praneš.mą apie mūsų gimnazi
ją Huettenfelde, supažindino su Lietuva

nepriklausomybės laikais ir jos dabartine 
tragedija.

šiuo nauju pasirodymu mūsų moksleivių 
tautinių šokių grupė išpopuliarino Vasario 
16 Gimnaziją Vakarų Vokietijoje, lietuvių 
tautą ir surado naujų draugų kitataučių 
tarpe. Fr. Sk.

VOKIETIJA

KAUKIŲ IR BLYNŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
vasario 11d. (šeštadienį) savo patalpose 
rengia Kaukių ir blynų balių.

Programoje: kaukės, kepuraitės, blynai’ 
gėlių valsas, skrajojantis paštas ir loterija.

Kaukės premijuojamos.
Šokiams gros mūsų lietuviška kapela ir 

plokštelės. Programos pradžia 5.30 vai. vak.
įėjimas: Klubo nariams — nemokamas, 

nenariams — 1 šil.
Kaukių neturintieji galės jomis apsirūpin 

tl vietoje.
Maloniai kviečiami visi tautiečiai iš to

liau ir arčiau atsilankyti į šį linksmą Užga 
vėnių vakarą.

Turtinga parapija

BRADFORDAS

Koelno 
ponia, 
vokie- 
Tary-

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln-
Kalk, Dieselstr. 40. ,

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln, 
Konto Nr. 186994.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
FRANKFURTE/M

Minėjimas įvyks Frankfurt-Bornheim, 
Bergerstr. 135, St. Josephsheim salėje va
sario 19 d. Nuvykti galima tramvajumi 
nuo stoties 2,10,12 numeriais. Kalbėtojas 
numatytas Hesseno Landtago atstovas Ri
chard Hackenberg, Vasario 16 Gimnazijos 
moksleivių choras ir tautinių šokių grupė 
išpildys dalį programos. Tikimasi, kad at
vykusi iš Kanados solistė J. Liustikaitė 
taip pat parengimą praturtins savo atsilan 
kymu. Kviestasis Limburgo vyskupas tars 
žodį. Salėje apie 500 vietų, ir daugiausia 
bus kviečiami kitų tautybių žymesnieji pa
reigūnai ir spaudos atstovai, o taip pat, ži
noma,' ir savieji maloniai prašomi atsilan
kyti.

MENO PARODA KIRCHEIM-TECK
Atidaroma Pabaltiečių kūrinių ir žemėla 

pių paroda Kircheim-Teck, Max-Ęytb 
Haus patalpose, o iš čia bus perkelta i Biel 
efeldą. Vadovauja Otto Bong ir Dr. Rėk
laitis-

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Vasario 25 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 

Vyties Klubo salėje rengiamas Vasario 16 
minėjimas.

Programoj D. Damausko paskaita ir vie 
tos meninių jėgų pasirodymas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. V-bą

CORBY

PRESTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 19 d. 12.15 vai., St. Ignatius baž

nyčioje bus pamaldos, laikomos kun. V. Ka 
maičio.

Po pamaldų renkamės p,p. Survilų name, 
161 Woodplumpton Rd., Fulwood, Preston. 
Ten bus bendras pobūvis ir Vasario 16 d. 
minėjimas.. Prašome vietos ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 15 d. įvyko Londono lietuvių šv. 

Kazimiero parapijos metinis susirinkimas.
Susirinkimą atidarė parapijos pirminin

kas, kviesdamas sukalbėti tradicinę maldą- 
Susirinkimo darbo prezidiuman išrinkti: 
pirmininku V. Mamaitis, sekretorium J. 
Černis.

Parapijos klebonas kun. A. Kazlauskas 
padarė pranešimą daugiausia religiniais 
reikalais. Vestuvių mūsų bažnyčioje buvo 
trejos ir vienos kitur. Parapijos prieauglio 
pakrikštyta 13, mirė 9 asmenys, jauniau
sias 56 metų. Rekolekcijoms vesti pakvies
tas kun. Kamaitis iš Manchesterio. Klebo
nas kun. A. Kazlauskas pareiškė padėką vi 
siems parapijiečiams už nuoširdų bendra
darbiavimą, kuris įgalino atlikti didelius 
remontus. Vien pagrindinis remontas para 
pijai kainavo 558 svarai.

Parapijos komiteto pirmininkas S. Kas
paras padarė pranešimą iš visos parapijos 
veiklos. Keletas naujų dalykų buvo pasiū
lyta įtaisyti šiais metais: koridorių iš lau
ko j zakristiją paversti uždaru, įdedant du 
ris ir langus, įsigyti naują prakartėlę, dau
giau ruošti parapijos kultūrinių pasirody
mų. Padėkojo visiems parapijiečiams Lon
done ir provincijoje — Birminghame, Co
ventry, Glouster, Derby, Stoke-on-Trent; 
Leicester; Kettering; Corby; Sheffield ir ki 
tur, kurie gražiai bendradarbiavo su Lon
dono lietuviškąja parapija. Iš londoniečių 
didžiulė padėka priklauso Moterų šv. Onos 
draugijai ir jos vadovybei, kuri talkininką 
vo visuose parengimuose ir visur kitur, 
kur tik galėdavo. Reikšdamas dar padėką 
komiteto nariams už gražų ir sutartinį dar 
bą, baigė savo pranešimą.

Parapijos kasininkas Stasys Starolis pra 
nešė, kad pajamų (už 52 savaites) 1960 m. 
buvo 1606 sv., pridėjus likutį iš 1959 metų 
385 svarus, susidarė iš viso 1991 svaras.

Pajamos rodo, kad galima ramiai žiūrėti 
ateitin ir laukti ne 60 metų jubiliejaus (ki
tais metais bus 60 metų, kaip įkurta lietu
viška parapija Londone), o 120 metų!

Parapijos revizoriai P. Bulaitis sen., J. 
Černis (V. Zdanavičius sirgo) pranešė susi 
rinkimui, kad parapijos finansinė atskaito 
mybė vedama tvarkingai, išlaidos padary
tos ten, kur reikia.

1961 metams parapijos komitetą? per-

VASARIO 16 MINĖJIMAS
DBLS Corby Skyrius rengia Vasario 16 

d. minėjimą, kuris įvyks vasario 12 d. St. 
John‘s Ambulance salėje, Old Corby. Pra 
džia 5 vai. vakaro.

Programoje: bendra arbatėlė, gausi lote
rija. Šokiams gros plokštelių muzika.

Vietos ir apylinkės tautiečius maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Corby Sk. Valdyba

IEŠKO SŪNAUS
Sibiro tremtinė Dulevičienė Veronika 

ieško savo sūnaus Leono Dulevičiaus, s. 
Mečislovo, g'.m. 1924 m. rugsėjo 22 d. Pa
svalyje. Jis yra baigęs Pasvalio gimnaziją 
ir 1943 m. buvo paimtas Vokietijos Reicho 
tarnybon. Iki 1948 m. motina su juo susi
rašinėjo, tačiau ją ištrėmus susirašinėji
mas nutrūko. Paskutiniame sūnaus laiške 
buvo nuotrauka, su įrašu: Lichtbildwerk- 
taette Friedrich Koelb Frįesach, Kaeraten 
30038 ir jo ranka prirašyta: 1.IH.1948 St. 
Salvator, Austria. Motinos Sibire adresas: 
V, Dulevičienė, Burackaja ASSR, Horins- 
kij Rajon, s. Handagai. Arba praneškite 
PLB Vokietijos Krašto Valdybai-

ITALIJA
VASARIO 16-OJI ITALIJOJE

Černis

daug 
bai-

rinktas tas pats: S. Kasparas pirmininku, 
pavaduotoju S. Puidokas, A. Jankūnas sek
retorium, pavaduotoju A. Namajuška, S. 
Starolis kasininku, pavaduotoju J. Dirvons 
kis. Revizoriais liko P. Bulaitis, J. 
ir V. Zdanavičius.

Einamuose reikaluose svarstyta 
įvairių reikalų, pradedant jaunimu,
giant klausimu, ar nevertėtų jau pradėti 
tirti reikalus įsigyti žemės plotą arčiau baž 
nyčios, pasistatant ten tokias patalpas, ko
kios mums reikalingos lietuviškai veiklai. 
Nors tai tolimesnės ateities reikalas, bet 
nutarta atitinkamose įstaigose pradėti tei
rautis jau dabar.

Susirinkimas baigtas malda.

H

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 19 vai., Molineux kotelyje 

įvyks Vasario 16 d. minėjimas.
Programoje kun. Antano Kazlausko pa

skaita.
Po oficialiosios dalies seks šokiai ir alų 

tis. Gros geras orkestras, veiks loterija.
Malonius svečius iš toli ir arti kviečia

me dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

ns
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 

KRAŠTUS
Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS. 
Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios 
mašinėlės, motociklams ir dviračiams dalys, 
įvairios lempos, sporto Įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.
Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.
Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias 

prekes.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 

GARANTUOTAS

šiemet su iškilmingu Lietuvos Neprikišu 
somybės minėjimu yra jungiama 725 metų 
sukaktis nuo Lietuvos suvienijimo po Min
daugo valdžia .kuriam 1251 metais Popie
žius Inocentas IV suteikė Lietuvos ir po 
Lietuvos valdžia esančiųjų žemių karaliaus 
vainiką. Tai didingos Lietuvos Valstybės 
oficialaus gimimo data, kurią norima iškil 
mingai prisiminti ir priminti kitiems, kad 
Lietuva 1918 m. ne gimė, bet atgimė.

Iškilmingas minėjimas vyks toje pačioje 
vietoje, kaip ir kitais metais: Istituto Sant* 
Angela Merici, via Salaria 113-115, vasario 
19 d„ sekmadienį 10 vai. Šv. Mišias už Lie 
tuvą aukos Jo Em. Kardinolas Giuseppe 
Pizzardo ir pasakys progai pritaikytą pa
mokslą. Pamaldų metu giedos Lietuvių šv. 
Kazimiero Kolegijos choras.

Pagrindinę minėjimo kalbą pasakys žy
mus politikas J.E. Prof. Gaetano Martino, 
buvęs Italijos užsienių reikalų ministeris, 
Italijos ypatingos delegacijos prie Jungti
nių Tautų pirmininkas, Italijos parlamen
to ir eilės tarptautinių institucijų narys

Minėjimas bus užbaigtas meniniu kon
certu, kurį išpildys lietuvaitė solistė Albina 
Uknevičiūtė, pianistas Fr. Alonso ir smui
kininkas H. Danneman.

Po minėjimo įvyks priėmimas visiems da 
lyviams pagerbti.

Dr. J. Gailiaus rūpesčiu Italijos Valsty
binis Radijofonas — Programma Naziona- 
le — vasario 16 d., 10 vai. 40 min. ryto, 
transliuos specialią programą Lietuvai pa
gerbti.
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