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FELJETONINIS ŪKININKAVIMAS Kolchozninku sveikaton...
Veršelius kartais ir pats paske, sdavo ir 
mėsą išparduodavo. Ir vienu ir kitu atve
ju užsontraktuotieji veršeliai nepadidino 
karvių skaičiaus, kaip buvo numatyta, bet 
sujaukė visą gyvulių ūkį. Susidarė krei
vas vaizdas .visuomeninių* ir .privačių* 
galvijų santykio atžvilg u. Kolchozai ir 
sovehozai privačiai išaugintus veršelius 
ėmė užskaityti savo sąskaiton, nors ne jie 
juos .užaugino. Galutinėje išvadoje krašte 
užaugindavo veršelių gana daug, o karvių 
skaičius proporcingai ka p nedidėja, taip 
nedidėja.

Įsimaišė į šį reikalą Maskvos centrinės 
įstaigos, žurnale Sielskaja ž.zn balandžio 
27 d. numeryje išspausdintas straipsnis 
apie Lietuvos verše.ių .tragediją' antraš
te: .Veršeliai eina į skerdyklą*. Vos keliom 
dienom, po to praėjus, paklusni Lkp cent
ro komiteto vadovybė kartu su ministerių 
taryba paskelbė .Tiesoje* nutarimą, kuria- 
me nuolankiai pripažįstama, kad Maskvos 
priekaištai dėl Lietuvos verše.ių esą tei
singi. Nutarime atidengtas ir faktas, kad 
iki šių metų balandžio 1 dienos buvę už- 
kontraktuota tik 93.000 veršel.ų ir tik 8. 
000 veršelių buvę perimti į fermas (supir
kinėti mėsos paruošoms veršeliai į tuos 
skaičius, galimas dalykas, dalinai visai ne 
.Įeina), Nutarimu uždrausta atsiimtus iš

(E) Sekant Lietuvos žemės ūkio gyveni
mą, domintis stambesniais ir smu kesniais 
jo reiškiniais, tikrai gaunama išvada, kad 
Lietuvos žemdirbiai nuo sovietinės netvar 
kos „kenčia .daugiau, negu nuo pasitaikan
čio nęder.iauą, nuo gamtos negerovių. Štai 
vienas paskutinių dienų ryškus pavyzdys.

■'ijlryą paruošta, o .pupos sandėliuose
•i r- Varnių, Skaudvilės, Tauragės, Jurbar

ko;. Vilkijos rajonuose esą girdima vis tie 
patys'skundai (rašoma .Tiesoje ): sąskai
tos pupoms dar negautos, tad ko.chozai na 
gali pupų sėklos atsiimti ir pupų pasėti, 
įsidėmėkime! pupų sėklos yra, trūksta tik 
sąskaitų indei to negalima pupų pasėti! 
Patikrinus Kauno elevatoriuje, • pasirodė,

. kad sėklinės pupos buvo atvežtos dar gruo 
džio 20 d. Bet truko dar 4 mėnesiai, kol ■ 
sėklą pradėta išdavinėti (balandžio 19 
d.!j. Bet ir tada putniausia sėklos gavo

. eksperimentmiai, parodomieji ir šiaip pri
vilegijuotieji ūkiai. Kiti ūkiai turėjo gau
ti per rajonus, tačiau sąskaitas išrašo tik 
Viena tarnautoja, kuri prieš ilgas lauki an 
č.ųjų eiles yra bejėgė. (Ir čia būdingas so 
vietinės netvarkos reiškinys: kai kur įstai

t gose pilna tarnautojų, kurie neturi ką 
veikti, o tokioje vietoje, kur reikėtų dau
giau tarnautojų, čia tįk viena moteris ėp- ••• , ..... ............................ - -
tarnauja šimtus interesantų). Kol kolcho Mchozminkų ir darbininkų verseaus tie
sai galės atlikti visus sąskaitybas formalu s*ai vežtlJ mesos paruošų punktus' Nuta* 
mus ir reikės išlaukti ištisas dienas ilgose rim“ Partiniai pareigūnai įpareigoti eiti 
eilėse prie elevatorių, gali praeiti ir geros psr kolchozus ir sovehozus ir tikrinti, kad

ningumas* prievarta įsakyti, ką reikia sė
ti, pasiekė tai, kad visame krašte vis dar 
jaučiama prieš kukurūzus tyli rezistenci
ja.

Dažnai tenka nugirsti tvirtinimus, kad 
Chruščiovas šioks, anoks, netgi ir melagis. 
Bet ir jam, gal ir netyčia, išslysta kartais 
visai teisingi žodžiai.

Teko girdėti Maskvos radijo reportažą 
iš Kremliaus majoro Gagarino priėmimo 
garbei. Po trumpų Brežnevo, Georgadzės 
ir Gagarino kalbų mikrofonas buvo nu
keltas į salę pokylio metu. Pirmasis tostą 
pakėlė Nikita. Kaip ir visada springda
mas, jis pirmiausiai trumpai priminė, kad 
jie čia pagerbią Gagariną, bet nenorėda
mas, matyt, .asmenybės kulto1 atnaujinti, 
jis toliau tęsė: ,Už tarybinius mokslinin
kus, inžinierius, technikus ir darbininkus, 
sukūrusius tokią stebuklingą mašiną! Už 
tarybinius kolchozninkus!1 — .O prie ko

Kai .technika*-lieka patvoryje, o 
laukuose mašinų trūksta

Šita negerovė jau tokia sena, kaip ir vi 
sa sovietinė santvarka Lietuvoje. Žemės 
ūkio mašinų skaičius Lietuvoje, be abejo, 
yra padidėjęs. Bet taip pat faktas, kad ga 
na didelis tų mašinų skaičius negali būti 
panaudotas laukuose, kadangi mašinos nė 
ra suremontuotos. O kodėl? Dažniausia, 
trūksta atskirų detalų, trūksta kartais 
tik menkniekių, bet be jų negalima maši
nos paleisti į darbą. Tad ir išeina kas pa- čia klochozninkai“, — paklausė pats save 
vasarį toks vaizdas: patvorėse stovi nesu
remontuotos mašinos, o laukuose kolcHozi 
ninkai ir sovehozininkai priversti rankų 
darbu arba rankiniais įrankiais darbus at 
likti. Neseniai sudarytos naujos biurokra 
tinės organizacijos žemės ūkį aprūpinti 
mašinomis ir remonto dalimis vargu šį pa 
vasarį jau galės savo uždavinį atlikti. So
vietinės santvarkos (netvarkos) dėka to
kiu būdu ir šiemet gera dalis .technikos* 
liks patvoriuose.

aš sakau: ,visi*. Ne visi. Kolchozninkai, ži
noma, negėrė. Iš ko gi gersi, jei Gagarinas 
jau rytojaus dreną pažadėjo sekantį kartą 
skristi į mėnuli. Ar tai juokai! Juk mėnu 
lis kur kas toliau, nei aplėkti. apie Žemę. 
O kam našta? Kolchozninkui. Ne viena 
skylute reikės dar perkelti diržo sagtį to
lyn, sukąsti dantis, ir susikūprinti. Nikita 
sako: .Garbė kolchozininkuil* Bet ar nuo 
tos .garbės* bent kiek lengviau, sočiau, ge
riau, laisviau? Vargu. Garbė gal tik Niki
tai ir Gagarinui, o milijonams — kančia!

K. Jurgaitis — (ELI)

SUŠAUDYTI ESTAI
(E) Du estai buv. policijos pareigūnai, 

kurie buvo kaltinami masiniais žudymais 
vokiečių okupacijos metu ir Taline nuteis
tu mirti, buvo padavę malonės prašymus, 
kurie tačiau buvo atmesti. Abu estai su
šaudyti. Trečiasis mirčiai nuteistasis, kaip 
žinoma, gyvena Anglijoje ir britai atsisa-

Nikita ir. kaip paprastai, pats, atsakė: 
,Taip, ko'chozninkai čia svarbiausia! Ne
būtų kolchozninkų — nebūtų kolchozinės 
santvarkos, neturėtumėm tokių laimėjimų, 
draugai!* i — -

Paskui visi plojo, visi šaukė, gėrė. Ką kė jį išduoti sovietinėms įstaigoms.

Naujas ministeris — V. Kupčiūnas
(E) Aukščiausios tarybos prezidiumo 

įsaku Vytautas Kupčiūnas paskirtas Ūkio 
tarybos pirmininko pavaduotoju — su mi- 
nisterio rangu.

dienos pupoms pasėti. Pasirodo; kad dide nutarimas būtų vykdomas. Ar tai žymiai 
lis skaičius kolchozų dirvas pumoms jau P^lbes karvių prieaug j didmti, parodys 
prieš kelėtą savaičių paruošė. Bet sėti ne
gali, nes' pupos dar sandėl ūose. Jau prieš 
Kalėdas į sandėlius atvežtos pupų sėklos 
išgulėjo juose nepajudintos keturis mėne
sius, o kai jau reikia sėti pupas, kolchozai

'vis dar neturi'sėklos!
.I.-.W chiJ’ .’«■:!*tied fi-'-rn * < •
' Lietuvos veršelių problema net Maskva 
susidomėjo s* 4'.;' pLsiK . ;

-Tto .■ <’ )' " ' •■1* . ' r
' Prasidėjo-tuo; kad sovietinė vadovybė 

savo laiku buvo, .kolchozams ’ir soveho- 
,4gmš' įsakiusi .sudaryti su kolchozininkais

Ir; darbininkais kontraktus veršeliams au
ginti ir juos vėliau perleisti kolchozams ir ūkio darbuotojams* išvardijo visą eilę kol 
govchozams. Įsakymas šiafp taip buvo vyk chozų, kurie ne tik kad nepradėjo kukurū 
drenas. Bet greit pasirodė visokie nenor- zų sėti, bet nepradėjo jiems nė dirvos 
malumaį.^.Kolebozai ir sovehozai, susirūpi- ruošti. Kolchozininkai, matyt, sov’etinės 

• nę dėl mėsos paruošų Valstybei, užkon- vadovybės neklauso, bent jau kai tai susi- 
įraktuotus veršelius, kai jie jau buvo bent ję su kukurūzais. Jei būtų tvarkingai su
klek mėsingi, atsiėmė ir*Yiuveže tiesiai į skirstyti rajonai, kur kukurūzai gerai už- 
paruošų,.punktus. Jei kolchozas ar sovcho- dera, kur ne, kolchozai, reikia manyti, 
zas (beturėdavo pakankamai pašaro, jis taip nesišiauštų prie? juos. Sovietinis ,pla

ateitis. Kai, sakysim, kolchozas neturi pa
kankamai pašaro ar yra spaudžiamas pil 
dyti savo mėsos paruošas, panašus nutari 
mai liks popieriuje.

Vengrijoje mirties bausmė ir 
nepilnamečiams

(E) Vengrijoje paskelbtas naujas/bau- 
džiamojo statuto projektas, kuriame nusta 
tyta. kad mirties bausmė gali būti vykdo
ma ir bylose prieš nepilnamečius. Užsienio 
teisininkai vis dėlto- pastebi, kad naujasis 
baudžiamasis kodeksas nebėra toks žiau
rus, kaip dabartinis, kuris buvo paskelbtas 
dar Stalino laikais.

MTRUSIEMS PROPAGANDA
Paskutiniu laiku Vak. Vokietijoje bolše

vikų agentai pradėjo siuntinėti pabėgė
liams nuo komunizmo ir jau seniai įniru
siems įvairaus propagandinio šlamšto. At
rodo. kad galų gale komunistai pradės su
prasti. jog nėra prasmės gyviems siuntinė
ti savo propagandos melą, kad pradėjo 
įtikinėti* mirusius ir tikisi .laimėjimo*, nes 
labai uoliai jiems siuntinėja.

.PRAVDA* STEBISI
(E) Maskvos Pravdoje kovo 29 d. iš

spausdintas straipsnis, kuriame stebimasi, 
kad kai kuriose respublikose, jų tarpe ir 
Lietuvoje, nepakankamai rūpinamasi gy
venamųjų namų statyba. Tose respubliko
se esą tokių vietinių tarybų, kurios per du 
mėnesius neatidavė eksploatuoti nė vieno 
gyvenamojo namo. Tuo tarpu esą statomi 
tokie pastatai, kurie nėra pirmo svarbumo, 
kaip, pavyzdžiui, sporto stadionai, pasta
tai cirkui ir pan.

Neklauso nurodymų kukurūzus sėti
Be abejo, kukurūzai yra vertingas paša 

ras, bet ne visose dirvose juos galima au
ginti. Sovietinės įstaigos, sekdamos Chruš 
čiovo įsakmius raginimus, įpareigojo ir 
visus Lietuvos rajonus kokurūzus auginti, 
ar užderą jie, ar neuždera. Nenuostabu, 
kad -Vilniaus radijas .Valandėlėje žemės

Į-Se/tfyH7oS DIENOS ~Į
KARINIS SUKILIMAS KORĖJOJE *

Grupė ka.inįnkų Pietų Korėjoje suruo
šė perversmą prieš vyriausybę. Amerikie
čiai ir J. Tautų karinių dalinių vadovybė 
pasisakė už buvusią vyriauąybę, bet jų 
balso sukilėliai .nepaklausė. Priešingai, 
prie sukilėlių prisidėjo dar vadovai tų ka
rinių dainų, kurie iš pradžios laikėsi 
nuošaliai.

FEDERALINĖ KONGO RESPUBLIKA
Dalis Kongo vadų jau kuris laikas taria 

si dėl krašto ateities. PasWarimuose prezi 
dentas Kasavūbu reikalaująs sutarti.

Rol kas paskelbta, kad kraštas dabar 
bus vadinamas Federaline Kongo respub
lika. ■ , , -

(E) 12 amerikiečių bombonešių su van
denilio bombomis nuolat ore. Tai pranešė 
DPA iš amerikiečių šaltinių. Viso amerikie 
čių vyr. štabas laiko parengtyje 1.500 bom
bonešių, skirtų .atkirčiui*, jei būtų duotas 
signalas. Tie 12 bombonešių pavojaus se
kundę tiesiai nuskristų su savo naikinamo
mis bombomis i Sovietų Sąjungų pagal pla 
nūs, kurie yra jau iš anksto sudaryti ir su 
kuriais tuo momentu būtų supažindinti ir 
lėktuvų pilotai.

KIASl

laos Kalba apie koaliciją
Iš Laos ateina žinios, kad ten dešinieji, 

neu.ralistai ir komunistai prieiną vienin
gas nuomonės, jog reikia sudaryti koalici- niais dešiniaisiais.

Net Maskvoje ei’ės prie mėsos 
krautuvių

(E) Stambieji sovietų miestai paprastai 
būdavo aprūpinami produktais geriau, 
negu smulkesnei! miestai. Bet praneši
mais iš Maskvos, dabar ir Maskvoje prie 
maisto krautuvių, ypač prie mėsinių, daž
nai matytis pirkėjų ei’ės, nes produktų

nę vyriausybę.
Tam reikalui aptarti esą norima su- 

‘ Pagal J. Tautų statistikos metraštį išel- joje 34, Japonijoje 3; radijo aparatų Ame- šaukti, visų grupių vadų pasitarimus.
na IrazJ nlrini cun nurlnin rilrTUA 1 m i 1 i 4 Q i Ritciinin 4A mil

aus

PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ LAIKYSENA
Prancūzų komunistų partijos kongrese 

generalinis sekretorius Thorez užsipuolė 
prezidentą už diktatūrą ir komunistus, ku 
rie rėmė prezidentą kovoje su kraštuti- nebūna tiek, kad visiems užtektų. Valsty

binė plano komisija paskelbė, kad mėsos 
gamyba Sovietų Sąjungoje pastaruoju 
metu sumažėjusi net 13 proc. Pirkėjams 
iš to paskelbimo jokios naudos.

na, kad airiai daugiausia sunaudoja kolo- rikoje 169 milijonai, Rusijoje 40 mil., V. 
■rijų (3.500' kasdien;'N. Zelandijoje 3.430,-Vokietijoje 16 mil., Japonijoje 15 mil., D.
Danijoje 3.350, D. Britanijoje 3.290,.Ame- . _. _____ ________ „„

■ rikoje 3.100), amerikiečiai turi daugiausia televizijos aparatų Amerikoje 153 mil., D. dentas Bourguiba pareiškė, kad "prez. de 
, .(automobilių,-'televizijos ir radijo aparatų *“ '”

■.('335 automobiliai 1000 asmenų; Kanadoje
216, Austtalijoje>'i77, ' Prancūzijoje 111, sai didžiuojasi knygomis, o britai laikraš 
D. Britanijoje 98,' Vi Vokietijoje 70, Itali- čių skaitymu.
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iKolchozininkai juokiasi

(E) Maskvos",Pravda* balandžio 5 d. at- niblių santaupų 
sispaūsdino. anketą kukurūzų klausimu. . 'e uvos 
Yrą,ir.vįpno Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojo' prisakymas. Bet. atspausdinta frazė 
tikriausia prajuokins visus Lietuvos kol- 
chozininkus: .Lietuviai pamilo šią kultūrą*.
Tikrovėj^ kukurūzų klausimas ir dabar 
Lietuvoje tebėra nepopuliarus, nes ne vi
suose rajonuose yra.tai kultūrai tinkamos 
sąlygos. Net sovietinėje spaudoje yra buvę 
užuominų, kad koĮęhozininkai juokiasi iš 
kukurūzinės propagandos.Oi. ■ n. h-..-. ■
ithnti itti ii ih;ūsr::;i.- ■ ■" m 
Nntrankiaml telefoniniai pasikalbėjimai

, (E) Nepraėjo nė poros savaičių nuo ta
riamo „ cenzūrps .panaikinimo* užsienio 
spaudos ir radijo korespondentams Mask
voje '—tir vėl įvyksta incidentai su ta pa
čia cenzūra. Kai amerikiečių radijo 'agen
tūros CBS ir ABC atstovai telefonu perda
vė savd pranešimus, apie Sovietų Sąjungos 
santykius su. Albanija, pasikalbėjimai bu- 
Vo' staiga* nutraukti. Sarkastiškai Sovietų 
įstaigose .po to buvo pareikšta, kad cenzū
ra esanti panaikinta .tik perduodant .drau
giškas* žinias, o ,.nedraugiškų* žinių nešą 
galima praleisti. " ’ * ąjtnii • r.-:A 0. ‘
Lietuviški tautiški drabužiai parodoje

(E) Gegužės pabaigoje Maskvoje bus ati 
'daryta Sovietų Sąjungos tautų .nacionali- 
»4ių drabužių parodą*,'į.kurią yra pasiųsta 
/rjiftuyiŠkų, drabužių- tautiškais raštais ir 
ifsiųvinėjimais.: Be drabužių, <į Maskvą dar 
pasiųstą juostų, kaklaraiščių, gintaro karo 
Uų ir pan. i '

Britanijoje 15 mil., Prancūzijoje 11 mil.;

Britanijoje 10 mil., Rusijoje 3.6 mil.. Ka
nadoje 3.5 mil., V. Vokietijoje 3.4 mil.); ru

Lietuvos taupomose kasose esą 100 mil.

(E) Lietuvos sovietinės spaudos žinio
mis, šiuo metu Lietuvos taupomose kasose 
esą apie 100 ‘mil. naujųjų rublių santaupų. 
Indėliai padidėję ypač pinigų keitimo me
tu, kai daugelis nešdavo senuosius rublius 
į taupomąsias kasas, užuot iškeitę p'nigus 
keitimo punktuose. Sovietiniai laikraščiai 
pripažįsta; kad ir prieš pinigų keitimą ir 
po-jo daugelis piliečių, ypač kaime, pini
gus laiko pas save, ne taupomose kasose. 
Keitimo metu pasitaikydavę, kad kai ku
rie piliečiai atnešę net po 200.000 rublių 
pakeisti. Girdi, tai turtingumo ženklas. Po 
lemizuodami su .veiksnių* laikraščiais už
sienyje, kurie tvirtinę, kad Lietuvos kai
mas esąs labai nuskurdęs, Lietuvos sovieti 
niai propagandistai teigia, kad kaime pini 
gų keitimo metu pasirodę daugiau piniguo 
čių, negu mieste,:. (Apskritai paėmus, tai 
pernelyg ubagiškos santaupos. E.).

Gegužės pirmajai vilniečiai gavę 8.000 
tortų

(E) Kaip paprastai prieš Gegužės pir
mąją, sovietinės įstaigos ir šiemet balan
džio paskutinėmis dienomis apytuščias 
maisto prekių krautuvių lentynas papildė 
naujomis prekėmis. Kaip Vilniaus radijas 
balandžio 26 d. pranešė, Vilniaus miesto 
gyventojams ta proga esą paskirta ir 8.000 
tortų — kitaip tariant, vienas tortas apie 
trisdešimčiai vilniečių.
Lietuvos fechtuotojai laimėjo 
tarptautines varžybas -u

(E) Tarptautiniame fechtuotojų turnyre 
Rygoje Lietuvos fechtuotojų rinktinė nuga 
Įėjo latvius, estus ir DDR fechtuotojus.

BOURGUIBA APIE ALŽYRĄ
D. Britanijoje viešėjęs Tuniso prezi-

Gaulle esąs sakęs jam, jog jis iš A žyro iš- 
kelsiąs visus prancūzus, jei to reikėsią. 
Bourguiba pasakęs, kad reikėtų iškelti tik 
kraštutiniuosius ir parašiutininkus.

BRAUNO PRANAŠYSTĖ
Amerikiečiams dirbąs vokietis raketų 

specialistas von Braun pareiškė, kad ame
rikiečiai pralenksią 
žmogų į mėnulį.

Tokiam skridimui 
priemonių, kurių iki 
na pusė.

rusus skraidindami

dar reikia specialių 
šio! neturinti nė vie-

CUKRAUS POLITIKA
Didžiausias Kubos cukraus pirkėjas bu

vo J. Amerikos Valstybės. Nutraukus dip
lomatinius santykius, Castro cukrum ap
moka sovietiniams kraštams už ginklus 
ir skystąjį kurą.

Bet Amerika pasiryžusi vėl imti cukrų, 
jei būtų nuverstas Castro.

VATIKANAS NENUTRAUKS 
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ

Vatikano sluoksniuose skelbiama, kad, 
nepaisant įtemptos padėties, diplomati
niai santykiai su Kuba nebus nutraukti.

Jeigu tai padarytų, tai 
Castro vyriausybė.

ne Vatikanas, o

SUOMIJA PATVIRTINO
Suomijos parlamentas 

mu patvirtino savo krašto įstojimą į Euro 
pos Laisvosios Prekybos Sąjungą.

Suomijai įstoti į Sąjungą leido Sovietai. 
Prieš įstatymą balsavo komunistai.

SUTARTĮ
specialiu' įstaty-

PRADEDAMA JAU
Naujai pr!imtasis įstatymas smarkiai 

bausti darbo vengiančius Sov. Sąjungoje 
jau paskubomis vykdomas.

.Trud* jau suspėjo paskelbti keletą pir
mųjų nuteistų ištremti.

NUSIBODO EICHMANO BYLA
Dabar Izraelyje vykstančią Eichmano 

bylį norima bdigti per šešetą savaičių.
Neesminiai dalykai visiškai išjungiami 

iš bylos.
Eichmano gynėjas Servatius nori gauti 

teismo leidimą jam pačiam pasisakyti.

PASIMATYMAS VIENOJE
Prez. Kennedy ir Chruščiovas nutarė pa 

simatyti Vienoje birželio 3-4 d.d.
Prez. Kennedy važiuos i Vieną aplankęs 

Prancūzijos prez. de Gaulle.
Grįždamas iš Vienos, užsuks į Londoną, 

pasimatys su min. pirm. Macmillanu, va
karieniaus pas karalienę.

,Tiesai* gaila uždarytos
Argentinoje .Tėvynės*

(E) Vilniaus .Tiesa* verkšlena, kad Ar
gentinos vyriausybė, tvarkydama visuo
menės kurstytojus ir priešvalstybinius 
gaivalus, uždarė ir lietuvių laikraštį .Tė
vynė*. Taip pat esąs varžomas ir tenykš
čių komunistų klubas, apie kuri, girdi, 
.būrėsi pažangūs lietuviai emigrantai*.

P AS A U L Y J
PASITARIMAI EVIANE

Ryšium su praeitą sekmad'enį prasidė
jusiais pasitarimais su Alžyro egzilinės 
vy.iausybės nariais Prancūzijos vyriausy
bė paskelbė, kad ji sustabdo kovas, palei
džia 6.000 politinių kalinių ir tris sukilė-

■ *' ....................................... > nalių vadus paleidžia iš kalėjimo (laikys 
mų arešte).

K. Lapienius pasakoja, kodėl jis grižo i 
Lietuvą

lie

stojęs į savisaugos batalijoną. 
vokiečių kariais' patekęs Vak. Vo 
į amerikiečių nelaisvę. Po karo 
darbo kuopose britų ir amerikie-

(E) Vi niaus radijas laidoje užsienio 
tuviams neseniai pristatė klausytojams 
Kazį Lapienių, neseniai grįžusį iš Vakarų 
Vokietijos į Lietuvą. Iš jo pasakojimų aiš
kėja, kad jis prieš karą buvo Lietuvos ka
riuomenės sanitarinis puskarininkis, vė
liau štabo vald ninkas. Vokiečių okupaci
jos metu 
Kartu su 
kietijoje 
tarnavęs
čių zonose. Anksčiau grįžti į Lietuvą (kur 
buvo likusi jo šeima) neleidusi jam .lietu
viškųjų buržuazinių nacionalistų propa
ganda*. Tik tokiems kaip Venckui, Bema- 
toniui, Maciūnui ir į juos panašiems esą 
gerai gyventi, o .paprastam žmogui gi lie
ka psichiatrinė ligoninė, senelių namai, 
juodžiausias darbas, o laisvalaikiu blogos 
degtinės butelis*.

— Daugelis Vakarų Vokietijos studentų 
nepajėgia susirasti kambarių.

— Budistų vyriausiasis kunigas, vienuo 
lis ir pirklys nuteisti pakarti už nužudy
mą Ceilono min. pirm. Bandaranaike.

— Vakarų Vokietija įsipareigojo ekono
miškai paremti Ispaniją, teikdama finansi 
nę pagalbą žemės reformai vykdyti ir pra
monei plėsti.

— Ties Sahara sudužo prancūzų keleivi
nis lėktuvas, ir žuvo 69 asmenys.

— Lėktuvui sudužus žuvo rusų gen. 
Kolpakchi su keliais kitais aukštaisiais ka 
rininkais.

— Britai numatę statyti naujus univer 
si tetų s Canterbury, Colchester ir Covent
ry-

— Sovetskaja Rossija rašo, kad prancū 
zai iš rusų atpirkę patentą, kaip geresnį 
šampaną pagaminti.

— Bandymus su imtiniais Sachsenhau- 
sene daręs Dr. Widmann pareiškė, kad vo 
kiečiai norėję Teherane užnuodyta kulka 
nužudyti Staliną.

— Ben Bella, vienas žymiųjų Alžyro 
muzulmonų vadų, paleidžiamas iš prancū
zų kalėjimo ir-bus laikomas namų arešte.

— Iššoko pro langą ir nusižudė rytų Vo 
kietijos gynybos ministerio pavaduotojas 
gen. Mueller, kai policija atėjo areštuoti 
jo. ............................................... Y

(E) Naujojo VLIKO reikalų vedėjo pa
reigas pradėjo eiti žinomas visuomeninin
kas žurnalistas Kazys Mockus.

1
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WWOTOESIMT TRECIASIS
Ne kažin kiek seniai. rodos, džiaugėmės išskirtina ir platesniems lietuvių sluoks- 

dar dvidešimt antruoju Lietuvių Enciklo- nlams žinoma Emilija Plateraitė, 1831 m. 
pedijos tomu, o Šiai jau kilnojame ir dvi- sukilimo dalyvė, su savo būriu (280 raitų 
dešimt trečiąjį, skirtą 'žodžiams nuo Pinak šaulių, 60 raitų bajorų ir keli šimtai dal- 
lio iki Prezidento. giais ginkluotų kaimiečių pėstininkų) pra

Šj tomą redagavo Dr. J. Girnius ir Dr. J. dėjusi sukilimą Dusetose, vėliau gavusi ka 
Puzinas, talkinami 144 bendradarbių. pitono laipsni ir buvusi paskirta Gelgaudo 

Tomas, kaip ir ankstyvesnieji, savo pus ir Chlapovskio reguliarių dalinių kuopos 
lapiuose suima nemaža lituanistinės me- vadu ir apskritai anuomet išgarsėjusi sa- 
džiagos. Bet jame turime kaip tik nemaža vo drąsa ir žygiais.
vietos pareikalavusius ir tokius dalykus, Pleirytė-Puidienė Ona — tai kitoje, raš- 
kaip Prancūzija, Portugalija. Pittsburgh, to srityje dirbusi lietuvė. Pradėjusi ben- 
Pinigai, Planavimas ir kt. dradarbiavimu laikraštyje, vėliau visiškai

IŠ stambesnių su Lietuva susijusių ar įsitraukia i literatūrinį darbą apsakymais 
Lietuvos vietovių turime šiame tome Pins- ir romanais. Dar nemaža reiškėsi ir kaip 
ką, sjl kuriuo mūsų kunigaikščiai kariavo verteja (“teratūriniame pasaulyje p.a- 

' ir kprj'Įlgž valdė; tragiškąjį Vilniaus kraš aau žinoma Vaidilutės slapyvardžiu, negu 
, to Pirčiupį, kuriame iki bolševikų atėjimo Pavarde).

lietuviai atkakliai-laikėsi prieš lenkus, vo- Gana plačiai pristatomas .Žemaičių ir 
. ■ kiečių okupacijos metu plėšė bolševikų de Lietuvos mužiko“ ir .Mužikėlio giesmės* au 

santininkai ir kuri kartu su žmonėmis su- torlus Dionizas p^a, vienas labiausiai 
degino vokiečiai; dar prolstorę siekiančius Pasireiškusių žemaičių patriotinio judejl- 

* Platelius; kiek mažiau senosios istorijos mo Taip pat turime dar visą būrį
temtolmus Plokščius, kurie Petrui Kriau- p°tockių, rašytojų, istorikų, politikų, kar- 
čiūnui ten gyvenant buvo virtę tikru lie- vedži^ vyskupų, ir rašytoją Julę Pranai- 
tuyiško atgimimo centru (lankėsi ten V. .
Kudirka, J. Tumas-Vaižgantas, A. Saba- Kllos stambesnės lietuviškos temos: ply- 
llauskas, A. Baranauskas. K. Jaunius, J. tos “ ™ g^inimb Lietuvoje istorija, po- 
Jablonskfs Ir kai kurie kitų tautų mokslo nas “ iėjlmas ^tuvTų kalbon, ponų ta 
fi kultūros žmonės). Turime dar žemaičių ryba' popurius, Povilas. Pranciškus, prata 
miestą Plungę, nepriklausomybės laikais ras* Pravardė, prekymetis, prekyvietė, 
pasireiškusią pramone, turinčia nemenką Tai tik pačios ryškiausios šio tomo lietu 
Ir istoriją viškos stambmenos. O smulkmenų užtin-

žymiųjų Lietuvos gyvenime asmenų tu- kame kiekviename puslapyje, štai Pinia- 
rime šįkart Flaterius, net visą 13 jų. Ypač vos kalma3' PinI^,fai* Piniginė, Pinkaus- 
_____________________________________  kaitė. Pinkus, p’ntuvės, pionieriai (ginklo 

v. »a.nv -z... ___ u__ rūšis), ir taip puslapis iš puslapio.
KAIRIŲ BAŽNYČIA SUNAIKINTA Atrodo, ka'd dar pora trejetas metelių, ir
— r %. Lietuvių Enciklopediją turėsime jau visą.Kairių bažnyčia buvo daug kam žino- ' ■

ma. Važiuojant traukiniu nuo Priekulės K, Abr.
link Klaipėdos, iš Mickų stoties matėsi 
Jos baltas-bokštas. Kuršių mariu žve
jams buvp jis vertingas atsekimo ženklas Naujas filosofijos daktaras — Dainė 
ir kelrodis. ŠI bažnyčia buvo pastatyta 
1909 m. Jos pirmų dvasiškiu buvo kun. Augustaitytė
Tautorus. Abu pasauliniu karu bažnyčia (E) Apgynusi savo disertaciją, lietuval- 
gerai pergyveno. Tačiau raudonosios ar- tė Dainė Augustaitytė Miuncheno univer- 
mijos atžygiavimas buvo jos lemiamas U- aitete gavo filosofijos daktaro diplomą. Di- 
kimas. Kareiviai atlaužė visus keturis įė- sertacijos tema: ,Das litaulsche Phonation- 
jinųis. sudaužė altorių, sakykla, vargonus MyStem* (Lietuvių kalbos fonologijos- eis
it išlaužė visus stulpus ir balkius. Suolai tema) Darbas lvertintas ,cum Įaudė*. Tai 
ir kiti medžio įrengimai . buvo sukūrenti yra pirmas didesnis tos srities darbas. 
Vienas gyventojas pavogė varpus, kad ii- apjmąS 150 mašinėlė rašytų puslapių su 
galniui galėtų padaryti gera biznį. Varpus gausiais lietuvių kalbos pavyzdžiais. Dr. 
pakasė, bet grobis jam nedavė ramybės, p Augustaitytės darbas bus išspausdin- 
sąžįnę graužė. Vė'iau oats prisipažino. jas Miuncheno universiteto leidinyje. Dar 
kad ils daug naktų nemiegolęs. ko' atsi- verta pamlnėtlj kad jaunoji’daktarė, be 
skyrė su neteisėtu turtu keletą savai- netuvjų kalbos, laisvai kalba dar anglų, 
čiu Prieš savo mirtį varpus gražino Prie- prancūzų. vaklečių, rusų, lenkų ir ukrat. 
kūlės parapijos Tarybai, kuri buvusią pa- ni„xit. kalbomis 
rapijos sale buvo įsirengusi kaip naują ‘
pamaldų vietą ir buvo pristačiusi bokštą.
Tad ir šiandien Kairių varpai, nors ir Pallk ašaras Maskvoje* 
kitol vietoj, kviečia žmones i pamaldas. Ka 
dangi Kairiai jYa draudžiamojoj zonoj. (E) Dr. Algio Nasvyčio parašyta Armo- 
kūrlof raudonoji armila turi savo karines nienės istorija .Leave your tears in Mos- 
pratybas. bažnyčia dažnai nanaudojama cow* (Palik ašaras Maskvoje) bus išleista 
artflerlja! kaip taikinys. Bažnyčios griu- žymios amerikiečių leidyklos J.B. Lippin- 
vėsia! sunaudoti kariniams pastatams, cott Publishers Co New Yorke. Autorius 

(Inf.) su leidykla tuo reikalu jau susitarė.

PAUKŠČIŲ TAKAS
Aleksandras Badžius, Paokščią Takas. 

Eilėraščiai. 48 psl. Viršelį piešė P. Jurkus. 
Išleido .Lietuvių Dienos*, 1961 m. Kaina 
1.50 dol. Gaunama pas platintojus ir lei
dykloje: 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29. 
Calif.

Tai pirmas autoriaus poezijos rinkinys, 
gražiai išleistas ir įvedąs į tremties litera
tūrą naują talentą. A. Badžius gerai valdo 
formą, laikosi klasikinių tradicijų, bet duo 
da daug naujų vaizdų ir turinį praplečia 
nieko kito neliestomis temomis iš moder
naus pasaulio. Ypač originalus jo Zodiako 
ženklų ciklas, bet įdomūs ir kiti dalykai, 
teikią naujų minčių ir poetinio pasigėrėji
mo.

kančia Dievo akyse, kai ji yra priimama 
—- * nuolankiai,, kaip Dievo^ vaUoa apraiška.

•»»* Pakilkite dvasioje, mylėkite Dievo Mo- 
- tiną ir pasitikėkite JM Ji bus jūsų stipry

bė,. jūsų- viltis it suraminimas visais jū
sų gyvenimo momentatet jeigu vykdysite 
Jos prašymus: kalbėsite kasdien rožinį pa 
tys, o jei galima, bendrai šeimoje, vykdy
site pirmųjų mėnesių šeštadienius, kaip 
atsilyginimą už nuodėmes, ir aukosite

LIETUVA IR FATIMA kiekvienos dienos darbus Jos Nekalčiau
siai Širdžiai.

gSBBB^aSZL...L .".J. 'L i1 . " 1, Z

Uos kuopos praėjo tvarkingomis gretomis, 
su durtuvais ant šautuvų. Tačiau kiti, jau 
ni kareiviai, ėjo netvarkingai, be jokios ri
kiuotės, ėjo tarytum avių kaimenė. Kiek 
toliau vežimai važiavo: ant jų buvo pa-

SAVANORIS KORĖJAS A. ŠUKYS 
2 Vyties Kryžių Kavalierius

,7- Tai gai jau turime naują valdžią? — 
v(d; klausinėjau kareivėlį.

— -Ne,.r—šis atsakė, — bet turime nau-

‘lU __

Komunistu sukilimas
Kaune 1920 m

ją kariuomenės vadą, ir jis viską sutvar
kys. Baąnpis bataUjone tvarka jau pada
rytą. Sį ;rytą areštavome visus vadus ir ka 
rininkuš lir Uždarėme į kalėjimą. O jūs ar 
sutvarkėte savo karininkus?-

statyti kulkosvaidžiai su įvertais kaspi
nais. įtemptai, bet ramiai slinko minutės. 
Kareiviai nekantriai laukė, o vadai ste
bėjo pro langą pražygiuojančius sukilė
lius.

— Dar ne, — atsakiau. — Mūsų karinin 
kai eina kartu Su savo kareiviais.

Man buvo labai įdomu, kiek čia jų žy
giuoja, kokia jų nuotaika. Bandžiau ka
mantinėti toliau aną kareivį:

■ — Ar daug čia jūsų eina? —paklausiau.
— Daug, — pradėjo pasakoti kareivė- 

lift-—čia pat eina'Ii Atsargos batalijonas, 
Elektro Technikos batalijonas, 8 pėstinin-

Pagaliau, kai pro mūsų kareivines pra
žygiavo II Atsargos batalijonas, mūsų ba- 
ta'.ijono vadas tuč tuojau įsakė pirmai kuo 
pai vykti pro galines duris ir užimti pozi
ciją prieš Elektro Technikos batalijoną, o 
antrai kuopai vykti pro vidurines duris 
prieš II Atsargos batalijoną. Kuopų vadai 
skubiai išvedė kuopas į gatvę ir užėmė 
reikiamas pozicijas.

kų pulkas, 6 pėstininkų pulkas, joja gusa- 
rai, važiuoja artilerijos daliniai. Apskri
tai pasakius, su mumis eina visos Kauno 
kariuomenės dalys.

žinoma, jis ir nežinojo, kurios kariuo
menės dalys čia žygiuoja. Tačiau pasako
jo, kaip tikras reikalo žinovas. Tuo tarpu, 
jam pasakojant, aš pagalvojau:

— Tu, vargšeli, kai išeis Ir pasirodys 6 
pėstininkų pulkas, tai tu ir tavo draugai 
sukilėliai nežinosite nė kur dėtis.

Sugrįžau atgal i kareivines ir visa smul 
kiai papasakojau batalijono vadui. Karei- 
viai buvo pasirengę kovai ir tik laukė rei
kiamos komandos. Batalijono ir kuopos va 
dai stebėjo pro langą pražygiuojančius. Ke

Sukilėliai žygiavo tvarkingai. Tačiau, 
kai išgirdo atbėgusių ir užėmusių reikia
mas pozicijas kareivių užtaisomųjų šautu
vų traškėjimą, suki’ėliai sumišo, pakriko. 
Daugumas vadinamųjų sukilėlių nežinojo, 
ką ir bedaryti. Kai kurie pradėjo bėgti. Ki 
lo netvarka. Vadai pradėjo šaukti, rėkti, 
grąžinti bėgančiuosius atgal. Rikiuotė su
iro. Ir ne daugiau, kaip per minutę laiko, 
išlakstė visas II Atsargos batalijonas. 
Ypač karšta buvo Gems sukilėliams, ku
riems reikėjo šokti per aukštą šventoriaus 
tvorą.

Elektro Technikos batalijonas iš gatvės 
nebėgo ir taip greit neišsiskirstė. Kai su
stoję kareiviai nežinojo ką daryti, ir dai-

Aleksandras Rodžius

Iš "ZODIAKO ŽENKLŲ"

Capricornus
Tu vienas neprieinamoj kalnų viršūnėj. 
Po tavo kojom debesų patvinęs slėnis.
Tik Paukščių Takas išdidžius ragus už

kliūna, 
Ir tyliai pro tave praeina mėnuo.

Tavęs ten nepasiekia lakūs paukščiai, 
Nė vėjas, kuris bučiuot žvaigždžių pakyla. 
Tik mano -akys veržiasi į svaigų aukštį, 
Į tavo viešpatijos tylą.

Pisces
Kol dar žaros ugnin žvaigždynai nesukrito 
Ir saulės liepsnoje naktis nežuvo.
Pažvelk į nepasiekiamą zenitą — 
Per juodą gelmę plaukia Žuvys.

Staiga sublykšf jų žvynai .sidabro.
Lyg durklo ašmenys narsaus romėno, 
Kada nakties duris iš lėto atidaro 
Ir kelią jom pastoja žilagalvis mėnuo.

Gegužės 13 d. suėjo 44 metai nuo pirmo 
jo švč. Marijos apsireiškimo Fatimoje ir: 
dešimtmetis nuo Lietuvos, lietuvių tremti 
nių ir išeivių paaukojimo Nekalčiausiajai 
Marijos Širdžiai. Apsireiškusios Fatimoje 
Dievo Motinos norus lietuviai, švęsdami 
reikšmingą dešimtmetį, plačiau ir giliau 
prisiminė. Sukakties proga Leirios vysku
pas Joao Pereira Venancio, kurio vysku
pijoje yra pati Fatima, lietuviams atsiun
tė bičiulišką laišką. Jį čia ir perduodame.

S.M.

ŽODŽIAI IS FATIMO8

,Aš visuomet giliai jaudinuosi, kai krei
piuos į žmones, kurie kenčia persekioji
mus dėl tikėjimo savo krašte ar vargsta 
svetur, toli nuo savo tėvynės.

Žinau, kad Dievo Motina, pasirodyda
ma Fatimoj 1917 metais, turėjo mintyje 
juos (neabejotinai su visa meile ir savo 
Nekalčiausios Širdies švelnumu), iš anks 
to pranašaudama, kad daug žmonių bus 
persekiojami ir turės kentėti komunizmo 
priespaudoje. Taigi Ji turėjo mintyje ir 
jus.

Jūs esate, be abejonės, brangiausi Die
vo Motinos vaikai, nes jūs kenčiate, o ji 
yra mūsų Motina. Jūs gerai žinote, kaip 
mūsų motinų širdys yra linkusios ypač 
mylėti ir branginti nelaiminguosius vai
kus. Niekada to nepamirškite! Taip pat 
nepamirškite, kokią didelę reikšmę turi

Jei imtumėte svyruoti ir netektumėte 
ryžtingumo, atsiminkite Jos pažadą, kad 
galiausiai Jos Nekalčiausia širdis trium
fuos!

Esu laimingas sužinojęs, kad šių metų 
gegužės 13 dieną sueina 70 metų nuo Lie
tuvos pasiaukojimo Nekalčiausiajai Mari 
jos Širdžiai. Tai Jos pirmojo pasirodymo 
diena. Tą dieną Švenčia visa portugalų 
tauta, ir tada vykdomos kelionės į Fati- 
mos šventovę. Aš pažadu jums, kad tą die 
ną prašysiu visus maldininkus (jų bus 
daug tūkstančių) melstis už Lietuvą,ir vi
sus lietuvius, esančius savo tėvynėje ar iš 
blaškytus po visą pasaulį, toli nuo Lietu
vos.

Jūs visada būsite mano širdyje ir mano 
maldose. Meldžiu Fatimos Dievo Motiną, 
kad duotų jums drąsos ir kantrybės pakel 
ti jus slegiančius vargus ir sunkumus.

Siųsdamas jums visiems ganytojinį pa
laiminimą, lieku visada su jums švenčiau 
sios Jėzaus ir Marijos Širdies vienybėje*.

Gegužės 13 dieną Fatimą lankė ne tik 
portugalai maldininkai, bet ir iš viso pa
saulio. Taigi Ganytojas lietuvio sielvartą 
priminė visam laisvajam pasauliui. O jo 
laiškas mums lieka kaip mielas bičiulio 
mostas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS ,

WOLVERHAMPTON — gegužės 28 d., 11 
vai., St. John's Square.

ROCHDALE — gegužės 28 d., 11.30 vai.

SIRIJOS GIROS ROMANĄ TOLIAU 
KEDENA

(E) Jaunojo rašytojo (ir mediko) V. Si
rijos Giros romanas .Voratinkliai draikės 
be vėjo*, atspausdintas pernai žurnale Per
galėje, vis dar yra kritikos ugnyje. Po to, 
kai jį aštriai sukritikavo Maskvos recen
zentai, plati kritiška recenzija tilpo ir Vil
niaus laikraštyje Literatūra ir menas. To 
negana, neseniai susirinko dar ir LTS Ra
šytojų draugijos valdybos prezidiumas ir 
pritarė ikšiolinei romano kritikai. Rašyto
jų draugijos prezidiumas esąs nuomonės, 
kad ,šis romanas menkavertis idėjiniu ir 
meniniu atžvilgiu. Prezidiumas pažymi, 
kad Pergalės redakcija neparodė pakanka
mo principingumo ir reiklumo, spausdin
dama žurnale šį romaną*.

Čia jau teko kietas smūgis ir romano au
toriui ir Pergalės redakcijai. Tai rodo, 
kaip akylai partiečiai sargai budi, kad Lie 
tuvoje neatsirastų ir neplistų nepartinė be 
letristika, o ypač po .vyresniojo brolio’ pa
sisakymo.

rėsi į šalis, žiūrinėjo į kurią pusę spruk
ti, atsirado mitingierius. Atsistojo ant pa
aukštinimo ir pradėjo sakyti prakalbą. Ka 
reiviai, nors ir nenoromis ir dairydamiesi 
į šonus, klausėsi, nebėgo. Batalijono va
das, nieko nelaukdamas, įsakė man nueiti 
pas sukilėlius ir pasakyti jiems, kad tuč 
tuojau išsiskirstytų.

Ėjau neramiai. Greitai nesumečiau, ką 
aš jiems ir besakysiu. Nuėjęs įsimaišiau į 
kareivių tarpą. Mačiau kalbėtoją, bet ne
girdėjau, ką jis sakė.

— Dėmesio! — surikau.
Kareiviai pasisuko į mano pusę, tačiau 

kalbėtojas į mano šauksmą nekreipė dė
mesio.

— Dėmesio! — riktelėjau jau visai bal
siai.

Dabar ir kalbėtojas pasisuko į mano pu
sę. Kiek pažiūrėjęs paklausė, ko aš norįs.

— Kariai, pralieję kraują už tėvynę, rei 
kalauja, kad tuč tuojau išsisklrstytumėte. 
Jei nesiskirstysite, atidengsim ugnį.

Sukilėliai išsigando, sumišo ir pradėjo 
skirstytis. Aš, niekieno nekliudomas, ra
miai grįžau į savo vietą. Kalbėtojas, pama 
tęs, kad kareiviai išsigandę bėga, pradėjo 
šaukti, rėkti, raminti:

— Nebėkit, nešaus... Nebėkit, nešaus...
Veltui buvo šauksmas. Kareiviai išbėgto 

jo. Daugelis sukilėlių metė ir šautuvus. 
Prie tribūnos liko kalbėtojas Ir kokie 4-5 
vyrai. Pagaliau pamatę, kad liko tik jie 
vieni, pasiėmė tribūną ir nudūlino.

Juozapavičiaus prospekte liko vos keli
vežimai, o šiaip daugiau nieko nebuvo 
matyti.

Kai sukilėliai išbėgiojo, tada ir 6 pėsti
ninkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulko, 
išgąsdinusio sukilėlius, pirmasis batalijo
nas pasitraukė iš gatvės ir išsirikiavo pa
lei kareivines. Tuo tarpu išgąsdintieji su
kilėliai slapstydamiesi bėgo visais užkam
piais atgal į Aukštąją Panemunę. Keletas 
mūsų vyrų, daugiausia tie, kur vakar va
kare buvo nuginkluoti, pastojo bėgantie
siems sukilėliams kelią, gerai apausiavo, 
atstkeršydami pž vakarykščią. Bėgantieji 
pakampėmis sukilėliai, pamatę, kad jiems 
pastotas kelias, metėsi atgal ir susirinko 
Juozapavičiaus prospekte. Tačiau susirin-
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šiais metais sueina 15 metų, kai po ii- Komiteto ženklu. Po Klaipėdos krašto al

gos ligos 1946.IV.20 mirė veiklus Mažosios vadavimo jis buvo ilgą laiką Lietuvių Ka- 
Lietuvos lietuvis Martynas Glažė. Iš gim- rlų Draugijos .Sandara*, o taip pai ir 
tojo krašto ištremtas ir sirgdamas, M. .Santaros* Draugijos aktyviu nariu ir 
G’ažė ilgą laiką turėjo bastytis iš vieno bendradarbiu įvairių lietuviškų laikraš- j
Vokietijos krašto į kitą. Paskutinius savo čių. Martynas Glažė redagavo .Santaros* 
gyvenimo mėnesius jis turėjo praleisti leidžiamą žurnalą .Darželis*, skirtą Maž. 
Schwandorfe, Ettmannsdorfo ligoninėje, Lietuvos jaunimui. Jie-būva kilnaus hfldn 
kur mirė širdies nusilpimu. Martynas žmogus. Kartą užklaustas savo vaikų, kuo 
Glažė, gimęs 1886.XI.20 Smeltėje Ir au- reiktų tapti gyvenime, jis atsakė: pir
šęs Kairių kaime? dirbo ilgus metus Klai- miausia geru žmogumi. 1939 m. užėjus 
pėdos apskrities valdyboje sekretoriumi, naciams M', dažė buvo pašalintaHš tat- j 
Nuo pat jaunystės dienų jis aktyviai dar- nybos Ir dėl savo lietuviško nusistatymo ( 
bavosi lietuvių tautiniame gyvenime, vėliau persekiojamas. Tremtyje “Jis labai 
Prieš pirmąjį pasaulini karą M. dažė Ilgėjosi savo mylimos Tėvynės ir troško 
dirbo E. Jagomasto spaustuvėje Tilžėj Ir ją dar kantą pamatyti. Deja, jo paskuti- 
buvo choristu Tilžės Giedotojų Draugijoj, nis pageidavimas nebeišsipfldė. Palaido- 
Karui pasibaigus jis dirbo Klaipėdos Li- tas Regensburge. Bavarijoje. Žmona su 
thuanicos spaustuvėje ir buvo organizato- vaikais gyvena Los Angeles, Kalifornijo,- 
rium Klaipėdos lietuvių iškylų į Juod- je, kur visa šeima gyvai dalyvauja lietu- 
krantą ir Rambyną. 1923 m. kaip Klaipė- vių gyvenime. Du sūnūs yra baigę aukš
čius sukilimo dalyvis buvo apdovanotas tuosius mokslus ir užima atsakingas vie- 
VyrĮaustojo Mažosios Lietuvos. Gelbėjimo tas viešame gyvenime. (Int)

ko tik maždaug pusė, šiaip taip susitvarkė, Kariuomenės vadas Išklausė sukilėlių 
apsuko ten paliktus vežimus, paslėpė veži- reikalavimų, pasakė; kad jie nėra pakanka 
muose kulkosvaidžius ir nužygiavo atgal, mai rimti, bet bus pasvarstyto Po to ka-

Buvo ir juokingų momentų. Margiečiai reiviams įsakė*tuč* tuojau tvarkingai grįž- 
dar ir vėliau rasdavo čia vienur, čia kitur ti atgal į savo kareivines.
besisupsiančių sukilėlių, sulaikydavo Sukilėlių vadai pamatė, kad kareiviai 
juos, gerokai pajuokdavo, vadindami nar- jau jais nepasitiki ir sukilimui nepritaria, 
šuoliais ar pienburniais. Kitiems siūlė nu- kad kareivių kiršinimas prieš ano meto vy 
simauti kelnes ir užsivilkti sijoną. Kitiems riausybę ir kariuomenės vadus nenuaise- 
siūlė bėgti pas mamą ir sAptis po jos kė. Tad, tarp savęs pasikalbėję, nosis nu
žiursiu. Visi juokėsi iš jų, kaip tik kas iš- leidę grįžo atgal į savo kareivines, 
manydami. O vienas margietis eilinis vi- Prie progos reikia pažymėti, kad vėliau 
sam besislapstančiųjų būriui išdrožė: kai kurie socialdemokratai nusigriebė

— Kai kareivis išsigąsta užtaisomo šau paskutinį kareivių reikalavimą, jog būtų
tuvo, jis nevertas nė žvirblio. seimo rinkimai, kaip rimtą reikalavimą, ir

Kai viskas aprimo, sukilėliai galutinai sukilėlius smarkiai gynė. O Steigiamojo 
išlakstė, II Atsargos batalijonas nužygia- Seimo socialdemokratų frakcijos narys p. 
vo j Aukštąją Panemunę, mūsų pulko kuo Pakalka (dabar gyvena Amerikoje), rašy- 
pos grįžo atgal į kareivines. damas Naujienose apie šį sukilimą, nė vie

Jau buvo pietų metas. Kuopa rengėsi nu žodžiu neužsimena apie sukilimo va- 
pietų valgyti. Kareivių kalboms nebuvo dus, revoliucinį komitetą ir net to komite- 
galo. Visi dalijosi tik ką pergyventais įspū to paskelbtąją deklaraciją.
džiais. Šančių gyventojai rankiojo sukilė- Jis visą laiką kaltina laikinąją Liete
lių išmėtytuosius šautuvus ir nešė čia vos vyriausybę ir kariuomenės vadovybę, 
mums į kareivines. Pagal p. Pakalką, sukilėliai! buvę visų ap

Dvi margiečių pulko kuopos pastojo su- leisti, visų nuskriausti Ir užmiršti kareivė 
kiteliams kelią žygiuoti į Kauną valdžios liai. Z
nuversti Sukilėliai išsigandę išlakstė, ir Po pietų j mūsų pulką atvažiavo Krašto 
nei sukilimo vadas, nei revoliucinis komi- Apsaugos ministeris p. Merkis, Kariuome- 
tetas negalėjo sugaudyti7bėgančiųjų karei nės vadas gen. Liatukas, keli kiti ministe- 
vių, negalėjo ir tvarkos grąžinti. Aišku, ir riai ir daug štabo karininkų. Aukštieji ” 
sukilimas nebegalėjo įvykti. valstybės pareigūnai vaikštinėjo po karel-

Prie Soboro buvo atvykę gusarai ir ko- vines ir, kalbėdamiesi su kareiviais, gyrė 
mendantūra. Tačiau jie nežinojo, ką turė- mūsų elgesį, ypač už tai, kad iki paskuti- 
tų daryti, kur eiti ir ko prašyti. Dairėsi į nio akimirksnio buvo išlaikytas šaltas 
šalis ir laukė. Pas juos nuvyko karluome- kraujas Ir tuo būdu Išvengta nereikalingų 
nės vadas gen. Liatukas ir, nieko nelauk- aukų.
damas, paklausė: Kiek pabuvojęs, Kariuomenės Vadas

— Ko jūs, vyrai, norite? gen. Liatukas su keliais štabo karininkais
Kareiviai sumišo, o tie, kurie juos čia išvyko J Aukštąją Panemunę pažiūrėti, 

atvedė, dairėsi į šalis ir nežinojo, ką jam kas ten darosi. Krašto Apsaugos ministe* 
pasakyti. Pagaliau vienas drąsesniųjų pra ris p. Merkis pasiliko pas mus kareivinė- 
bito ir prašė pagerinti kareivių būvį. Ge- se. Kiti ministerial ir pareigūnai grįžo į 
nerolas atidžiai visus apžiūrėjo: visi gerai Kauną.
aprengti, apauti, maistas geras, vyrai gra- Tuo metu prie mūsų kareivinių atvažte- 
žiai, sveikai atrodo. Pagaliau vienas drą- vo 2 šarvuoti automobiliai, į kuriuos i) 
seniųjų pakartojo tą pat litaniją', pagal ku mūsų kulkosvaidžių kuopos iškomandira- 
rią kareiviai buvo čia atvesti: eskadronuo vo po 5 kulkosvaidininkus. O 1-os kuopM 
se ir kuopose turi būti sudarytos kareivių vadui Įeit. Baniuliui su būriu kareivių 
tarybos, turi paleisti politinius kalinius, įsakė vykti J generalini štabą jo saugoti; 
tuojau turi būti seimo rinkimai ir Lt (Bus daugiau)
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UŽLEISTA BUTU. STATYBA
Nepaslaptis, kad Lietuva pastatų ir bu- krašto sąmoningo smukdymo įrodymas, nes drg. Ozarskis susirūpinęs teigia, kad 

tų: atžvilgiu ypač smarkiai nukentėjo ant- Gal būt, yra kas abejoja tais skaičiais, o 
rojo pasaulinio karo metu; Todėl reiktų 
Įsukti, kad valdžia bus atsižvelgusi į tą ne
laimę ir atleidusi daugiau kreditų butų 
statybai. Pagaliau juk, be visa kita, Lie
tuva- dideles sumas kasmet atiduoda Mask 
vai net' grynais. (Manytume, kad LTSR reiškė Aukšč. Tarybos sesijai Maskvoje 
Ministrų Tarybos įgaliotinis Maskvoj drg. 
Gabdankas, gyvenąs senos Lietuvos Pa
siuntinybės Rūmuose, veda čia kokią nors 
Statistiką.;.);

Nėpasakysim, kad nepastatyta naujų na

nepaisant smulkių pataisų — ,1965 m. bus 
pasiektas tik 1960 m. lygis (!). Optimistu 
būdamas, drg. Ozarskis mano, kad .aprūpi 
nimo butais lygis bus maždaug 15 proc. 
mažesnis negu vidutiniškai Tarybų Sąjun
goje*, bene įskaitant ir palapinėse gyve
nančius klajoklius. Drg. Ozarskis .mano*, 
kad ,reikia žymiai padidinti kapitalinius 
įdėjimus į gyv. namų statybą*.

1961.1.5 panašiu klausimu prabilo Prav 
doje* drg. Sniečkus. Esą, dabar jau pribrėn ’Jį 
do laikas visai panaikinti vienkiemius, 
ūkininkus perkelti į .kolūkines gyvenvie
tes*. įdomu, iš ko jas statyti, kad Maskva 
neišskiria lėšų statybos pramonei vystyti! 
Savom priemonėm? Kokiom — ar iš mo
lio, kurio, esą, Lietuvoje netrūksta? Me
dienos irgi neužteks — Lietuva padarinės 
miško medžiagos importuoja iš Karelijos.

Atsakymas į šiuos trūkstamų investici
jų klausimus atrodo aiškus — stambesnių 
objektų ir planų tvirtinimas priklauso nuo 
Maskvos; nuo jos priklauso ir pinigų iš- 

maždaug 30 proe., dėl to žymiai mažiau skyrimas. Kadangi visi tie reikalai keltų 
miestų gyventojų buvo galima aprūpinti 
gyvenamuoju plotu...* 

Tai tikrai liūdnas balansas, atsiminus,

gal paskaitys nedraugiškai nusiteikusių 
,antikomunistų‘, mizariškai tariant, ,dypu- 
fcų’, prasimanymais?

Tuomet ir pats drg. E. Ozarskis turėtų 
būti .antikomunistas*, nes štai ką jis pa

1960 m. gruodžio mėn. pabaigoje (TIESA, 
1960.X1I.24 d.):

,LTSR miestų ir- darbininkų gyvenvie
čių gyvenamasis fondas (butai) per karą 
smarkiai nukentėjo. Iš viso respublikoje 

miį Lietuvoje: Taip, statyta, ir šimtai sta- buvo sugriauta apie du mil. kv. m. gyvena 
mojo p,oto, arba maždaug 30 proc. viso 
ikikarinio butų fondo, kuris buvo atkur
tas tik 1958 metais* (!).

Vadinas, šioje srityje karo nuostoliams 
.atkurti* reikėjo daugiau ka p 13 metų. 
Drg. Ozarskiui nėra kaip paaiškinti tą ap
sileidimą — jis nurodo, kad įvyko ,plano 
klaida*:

.Tačiau (iki 1938 m.) miestų gyventojų 
skaičius palyginti su 1940 m. padidėjo

tytojų, .spekuliantais* apšauktų, sėdi kalė
jimuose. Bet ar valdžia statė tuos mažy
čius namukus priemiesčiuose; o gal bent 
kreditais prisidėjo?' Leidinys Narodn. Cho 
zaistvoSSSRv 1958 gi, 637-639 psl., duoda 
visai aiškius duomenis apie pokario me
tai* atstatytą ir naujai pastatytą gyvena
mąjį plotą valdžios kaštais ir kreditais, re
miant privačią iniciatyvą. Sudėti tokiu 
būdu .apibutfnto* ploto skaitmenys; pro
centais nurodyta privatinės iniciatyvos da 
lis; pagaliau nurodyta, kiek per 13 metų 
nuo gyventojo galvos pridėta naujo arba 
atremontuoto butų ploto:

Didelės politinės reikšmės turi tai, jog 
Kuba, jei ne formaliai, talTš tikro nebėra 
jau 21 amerikinių valstybių: susivienijimo 
narys (į. šį susivienijimą įeina JAV ir vi
sos vidurio ir pietų Amerikos Valstybės). 
Fidel Castro Vašingtono adresu nukreip
tuose ilguose savo keiksmuose tvirtina:

.Mūsų, kubiečių, 200 milijonų, nes mūsų 
pusėj visi Lotynų Amerikos žmonės*.

-Tat mitingui skirtas sakinys ir mltingįnė 
statistika. Iš tikro ir Kuboje žmonės nesi, 
jungia apie tariamąjį išlaisvinimą nešantį 
trejetuką — du brolius Castro ir daktarą 
Čą (argentinietis komunistas Gerrara^ ži
nomas daktaro, ča slapyvardeh Priešinasi 
jiems katalikai, kalnuose ginkluoti konser 
vatorių būriai,

Lotynų Amerikos kraštuose vis dėlto 
vyksta pasigailėtinos demonstracijos Ku
bos garbei; daugiausia komunistai ir pro
komunistiniai inteligentai rodo simpatijas 
radikaliajam Castro režimui. Castro daro 
didelės įtakos, įsigydamas sau* šalininkų 
ir simpatikų nuo Meksikos iki Ghanos. Af
rikoj ir iki komunistinės Kinijos, Nėra abe 
Jonės, kad Sovietai finansuoja, viską.

Sovietai, be abejo, ufin&resuoU Kubos
sritis Plotas 1.009 kv. m. Privati proc. Kv. M. nuo galvos
Sov. Sąj. 418.700 25.9 2.00
RSFSR 270.019 21.0 2.29
Moldavija 2.312. 41.8 0.82
Lietuva 2.825 26.6 1.04
Latvija 2.989 20.8 1.42
Baltarusija . 12.098 38.2 1.51
Ukraina 70.183 47.3 1.67
Turkmėnija 3.370 40.3 2.24
Estija 2.929 13.8 2.44
Kazakstanas 24.570 37.0 2.64

Lentelėje padavėme respublikas su aukš 
Sausiais ir žemiausiais rodikliais. Kaip 
matome, Lietuva yra antroje'vietoje iš ga- 
lo; ji per pusę ir daugiau atsilieka nuo 
bendrasąjunginio ir RSFSR lygio. Ką reiš
kia .atsilieka*? Neatsilieka, bet Lietuvoje, 
karo nelaimės žiauriai nusiaubtame kraš
te,. Maskva neleido daugiau statyti ar atre 
montuoti gyvenamojo ploto!.

. Tokia tragiška reikalų padėtis ilgainiui 
negali neatsiliepti į krašto civilizacinį ly
gį.. Tie skaičiai atskleidžia skandalingą Lie 
tuvos diskriminaciją, kurios nepateisina 
nei komunizmas, nei socializmas —tai yra

kad jau 1940 m. butų padėtis Lietuvoje ne 
buvo pavydėtina. Bet kas gi čia per reika
las? štai:

.Ruošdamas savo apskaičiavimus, TSRS 
Valst. Plano Komitetas vadovavosi tuo, 
kad tik septynmečio pabaigoje (t.y. 1965 
m.) respublikos miestuose gyventojų skai 
Čius bus 1.050.000 žmonių, kai tuo tarpu 
šis skaičius pasiektas jau 1959 m. sausio 
mėn. 15 d. — tai rodo gyventojų surašymo 
rezultatai*.

Tegu būna plano klaida, bet Masyvinio 
Piano. Kaip aiškinti taktą, kad nė 61 me
tams klaida neištaisoma?! Ir tikrai taip,

pažiūros i gimdymų kontrolę. O-kokios vi
suomeninių santvarkų? Kaip i tai žiūri ko 
munistai? Malthus*o teoriją jie vadina ,šar 
lataniška teorija'. Kad Sovietų Sąjungoje 
abortai, nedraudžiami, tai dar nereikia ma

-rami?; fehtaų/.
. • J • .*

miaiuose- ir inteUgentiniųpse. Žmonėa tam
pa komunistais ne komunizmui įkurti, bet 
esamajai. sistemai 8unąjklnti,,T.;<m„vr.

Lotynų, Amerikos kraštai, kai kurie lais
vę nuo užsienio-kapitalų gayę jaų prieš 
pusantro šimto, metų ar kiek vėliau, dabar 
reikalauja JAV finansuoti juos, Kaip.ūkiš
kai atsilikusius. Jie norėtų,, kad panašus. į 
Europą po šio. karo, išgelbėjusį,. /Maršalio 
planą būta dabar sukurtaš^feihsi' padėtt. 
Bet atrodo,, kad. jie.užmiršta,,, jog-anas pla 
nas pasirodė, stebųĮdingaalodėl, kad Eu
ropa rūpestingai. patį ėmėsi darbo. Dąbar 
Vašingtonas skiria Lotynų Amerikai pusę 
milijardo dolerių ir. pąžada/dar daugiau, 
jeigu bus parodytas noras smarkiai padir
bėti ir organizuoti darbą. (TLotynų Ame
rika kot kas tik niurna, kad dėdė. Ramas 
šykštus ir tvirtina, jpg pactešflįs tik tam, 
kuris, pats sugeba, sau padėti, . .

Kubos- užsienio reikalų ministeris. šiuo 
metu siūlot Lotynų Amerikos kraštams 30 
milliard ų dolerių finansinę, pagalbą, po 3 
raUijardus kasmet, "J"*'”0

Jeigu Castro ir jo bendradarbiai Kuboje 
parduotų gąyo,paskutines kelnes,"tat tr tuo 
met jie tokios sumos nesurinktų. Jie pasi
tiki SSSR finansine paramą. Sovietai mo
ka pavijoti neribotomis gaitatybtoris.

Kaip ten bebūtų.. o,&yįątai įsitaisė Ku
boje propagandinę bazę žodinei ir finansi
nei kovai. pderVašingtoną. Bet antikomu
nizmas daugumoje Lotynų Amerikos kraš
tu jau yra įėjęs I. togas' realias formas, 
kad Vašingtonas, gali ir toliau vadovauti 
idėjiškai politiškai ir ekonomiškai.. -

-cn’ zn.-n .A riiuttnari. nrntavavėbuiJ *■

paties krašto ir jo darbo žmonių gyvena
mąjį lygį ir tik netiesiogiai didintų jų 
.produktyvumą*, tie klausimai Maskvai 
kaip ir nerūpi. Kapitalinių Įdėjimų rei
kia metropolijai — Rusijai; Lietuvoje in- sovietizacija, bet Kubos varomoji'agitacija 
vesticijomis reikia remti tik tas ūkio ša- Lotynų Amerikoj nepadidina komunistų, 
kas, kurios duoda naudos centrui, Mask- Komunistų propaganda ir prie-jos prist- 
vai. Taip, kaip sakoma, reikalauja ,komu- jungusi Castro turi pasisekimą ne tiek dar 
nizmas*. bininkų rateliuose, kiek studentų, akade- nizmas daugumoje Lotynų Ameriko»kraš-

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

PAŽAIDOS AKMENYS

GAL IR PAVOJUS, BET NE VISIEMS
Nors nešu diskutuojamojo klausimo ži

novas, bet savo nuomonę vis tiek noriu pa
reikšti.* Tuiiu galvoj pastaruoju laiku Eu
ropos Lietuvyje vykusias diskusijas dėl 
gimdymo kontrolės įvedimo. Malthus'o ša 
Itntakaš K.'Valteris užsispyręs perša min-pyti; kad pas juos didelis gyventojų prie- - 
tf, kad ilgainiui žmonės perpildysią žemę, augiis. šiuo įstatymu bolševikai siekia vi- nuoliai pasuka į^^ bufetą., 
b tam išvengti reikią įvesti gimdymo kont sai ko kita. Visų pirma tai niuksas religi
nį. Dr. J. Vaišnora, MIC; rodos, įrodė, jai Abortą padariusi moteris ar mergina 
kad ir duonos ir vietos užteksią visiems, jau greičiau vengs bažnyčios. Be to, Bažny 
Norėčiau pirmiausiai pastebėti, kad ši te- čia smerkia ištvirkavimą, o partija — ne 
ma lietuviškam laikraščiui, ypačiai tokia (oficialiai, tiesa, negiria, bet už tai to pa- 
forma; kokia ją. naudoja K. Valteris, netin sėkmės likviduoti padeda nemokamai), 
ka. Europos Lietuvį skaito ir vaikai ir pa- Antras dalykas, partijai nereikia prieš kol 
augliai, ir jiems, ta tema perdaug sudėtin chozininkus raudonuoti dėl komsamclcų 
ga. Šiuo klausimu diskusijas vesti būtų pavainikių. Trečias dalykas — tarnauja 
tiksliau specialioje spaudoje ar literatu- propagandai. Pasikalbėkite su komunistu, 
roję. Juo labiau, kad lietuviams tikrai ne- Jis pasakys, kad Sovietų Sąjungdįe žmo- 
gresia .persidauginimas*. nės "sąmoningi ir todėl abortai "daromi tik

O dėl paties klausinio?. K. Valteris paste neišvengiamu atveju, o gimimų skaičius 
bėjo; kad Dr. J. Vaišnora rašė susijaudi
nęs. Iš tikrųjų jaudintis buvo ko. Jaudi
nausi ir aA sekdamas visą ginčą. Ar pa
jėgs mūsų: žemė; Galaktika sutalpinti žmo 
nes — išspręs ateitis. ; Atrodo, kad lygia
grečiai su žmonių skaičiumi auga ir moks
las, kasdien atverdamas begales žmogui eg 
airtuoti reikalingų sąlygų. Bet Valteris 
siūlo nebeieškoti žmogui, nieko nauja, nie
ko, be to, ką jau turim. Esamajam žmo
nių skaičiui duonos pakanka, tai ko dar 
skraidyti į erdves, nertis į vandenynus? 
Problemą išspręsti daugiau negimdant, 
kaip kad iš anksto užplanuota, ir baigtas 
kriukis. Vienas iš skaitytojų prikišo Vaiš
norai, kad šis pasišovė* kultivuoti vandeny 
nūs ir drėkinti Saharą. Iš tikrųjų kam to 
reikia? Ar ne protingiau Saharą palikti ra 
mybėje, o pačiam imtis kontroliuoti gim
dymus?

Na, kai dėl ligų ar kitokių .daktariškų* 
klausimų — nežinau, bet tai, kad Valte- 
ris pasiūlė Vaišnorai .neieškoti gimdoje 
moralės*, tai mano supratimu moralė čia 
ir prasideda, čia ir baigiasi.

Toliau Valteris priminė, kad Vaišnora 
nori žmogų sugyvulinti. Vaišnoros adresu 
aš to nepasakysiu, štai, kad įstatymu įtei
sinus gimdymo kontrolę žmogus liks pana
šus į gyvulį, tai sutinku, šeimininkas prak 
tintais sumetimais "svarsto: .Vesti šiemet 
karvę pas jautį, ar bergždžią palikti?*, tai 
dabar į,tokio šeimininko vietą norima pa
statyti gimdymus kontroliuojančią instan
cija-

Jau išnagrinėta, kokios įvairių religijų

procentais prašoka Vakarus. Iš tikro gimt 
mų skaičių Sov. Sąjungoje kelia paprasti 
kolchozininkai. Iš valstybės pusės daugia
vaikėms motinoms taikomos materialinės 
pašalpos, bet mažinti gimdymų nesiūloma. 
Lietuvoje dabar kasdienine kalba įprasta 
vadinti visus kolchozininkus, juodadar
bius, prasčiokėlius* žodžiu: .liaudis*, štai 
ta liaudis, netoleruodama nei Malthuso, 
nei aborto legalumo, bevelija gimdyti tiek, 
kiek pajėgia. OTtad abortai Sov. Sąjungo
je legalūs, tai, gal būt, bus vienintelė .de
mokratiškais pagrindais demokratiškiau
sioje valstybėje* užtikrinta Jaisvė*. Kitų 
visuomeninių santvarkų pažiūros* minėtą 
ji reikalą, atrodo, jau išnagrinėtos.

Belieka tik dar' pastebėti, kad K. Valte
ris, baigdamas dėstyti savo pažiūras, pa
siūlė .lytini aktą* vadinti .pasimylavimu*. 
Tikrai, kai jau Valteris apginkluos žmoni
ją .estetiškom* (gal net elegantiškom?) 
priemonėm nėštumui išvengti, tada iki šiol 
vartotasis išsireiškimas gal ir nustos savo natas, kovo mėn. numeryje pranešė apie to 
tiesioginės prasmės; tuomet gal galima bū- Ūmesnes žydų pastangas iš Maskvos iš- 
tų pavadinti ir K. Valterio pasiūlytuoju 
pakaitalu...

K. Jurgaitis

Jaunos mergaitė* prie sunkių 
statybos darbų

(E) Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų 
gamykloje dirba ir jaunos mergaitės, ku
rios atitrukusios nuo darboskuba j insti
tuto paskaitas. Taip pat vis dar praneša
ma apie- jaunąs mergaites, dirbančias pa
čioje statyboje.

Laisvasis pasaulis su džiaugsmu "sutiko 
didžiausio Afrikos krašto — Nigerijos ne
priklausomybės paskelbimą. Kraštas buvo 
visiškai pasiruošęs tokiam žingsniui ir’tda- 
bar ramiai tvarkosi. ’ * ",*•,.•<

Bet, štata tejvjau įsjmgišė ir komunistai. 
Negalėdami veikti, per vyriausybę ar išnau 
dori kokių norą maištų,. kuri»i ten nėra. jie 
pradeda griaunamąjį darbą per profesines 
sąjungas. Nigerijos profesinių sąjungų 
kongreso vadas kaip tik paskelbė ,|ai^ni- 

., mą, kad ihaža grupelė stengiasi suskaldyti
kada pasibaigs beviltiškai užsitęsęs gin- visą judėjimą. Kaip jis pažymėjo, tai grū
das, išeitų į talką ir nutiestų gerą, lygų ke- pelei patenkinti sava sarirhyU if tUO 
lią į savo kultūros židinį. Nuo to niekas ne jį padeda nedraugiškiems Ji par
pralaimės. ,Q laimės, vist „ davusi jau savo ir Nigerijos afrikiečių rel

.,•».:' /MceftčiK S. Bulzgys kalūs už Mietų tūkrtahčių svarų,,kwta bu 
vo gauti per Ghana. Ji net nedrįšianti vie
šai pasisakyti, kad turi: tiesioginius ryšius 
su Maskva ir Peklngu ir yra susirišusi su 
komunistine pasaulin profesihių. sąjungų

lūžto sunkvežimiai ir traktoriai. O kultū
ros namai priklauso Grinkiškio apylinkės 
tarybai> Ir negali, na, niekaip negali: aukš
tosios besitariančios pusės susitarti, kam 
taisyti kelią, kuris turi- iš viso keletą šim- 
tųrsntifcmi - jb -0Wf •>yūJr.?z' a- 

Grinkiškyje daug jaunimo, Jaunuoliai 
pasirodo kultūros namų scenoje. Jie suda 
ro daugumą jr salėje. Paimtų vieną gražią 
dieną aktoriai bei žiūrovai ir, nelaukdami,

.Nesuk iš kelio dėl takelio* — sako pa
tarlė. Gera patarlė. Ji' liudija, kad rajone, 
kuriame kažkada gyveno jos sukūrėjas, ke 
lių ūkis buvo gerame lygyje. Tokiame ly
gyje, kad lietaus vanduo neužsilaikydavo 
ant kelio, o pravėžų įr duobių galima bu
vo sutikti tik takeiiuose.’Tačiau ką pasąky 
tų tas nežinomas liaudies Išminčius, je’gu 
jam tektų išvykti pasižiūrėti saviveiklos 
vakaro Grinkiškio kultūros namuose? Vi-1 
sų greičiausiai patarlė mus pasiektų tru
putį kitokia, na, kad ir tokia: ,Neik keliu, 
jeigu yra takelis*. Grinkiškiečiai taip ir 
daro. Jie eina aplinkiniais takėliais, dar
žais, žodžiu, griebiasi visko, kad tik ap
lenktų medžiais apsodintą gražią alėją, ku 
ri veda į kultūros namus. Juk šitai gali su 
kelti rimtų komplikacijų sveikatai. Gali
ma susižaloti (duobėse pats velnias koją 
išsisuks), galima persišaldyti (kelio purve' 
neatsargus keleivis lengvai skandina ava
lynę).

Ne visi sugeba tiek, aukotis dėka didžio
jo meno, koks čia yra meno saviveikla. Ir, 
nepasiekę kultūros židinio, kai kurie jau-

Ten nereikia j 
skverbtis pro sudėtingas kliūtis. į jį veda 
puikus šaligatvis.

Pataisyti kelią ne tiek jau sunku. Viskas > 
būtų seniai jau padaryta, jeigu ne pažai- ; 
dos akmenys. Ne tie reti rieduliai, į ku- : 
riuos suklumpa tamsoje žiūrovai, skubą į 
kultūros namus, o smulkūs akmenėliai, ku 
tiuro statybininkai vadipa žyįjgžūu. Dvi tinio Laisvųjų profesinių sąjungų centro 
trys mašinos žvirgždo iš karjero, į esančio kengresą, kuris j^s gegužės
čia pat, Grinkiškyje, blogą kelią paverstų J" * ”
patogia magistrale. Tačiau bėda ta, kad 
nėra kam prikasti šios statybinės medžia
gos, nėra kam atvežti, nėra kam išpilti, ke
lią, nėra kam suplukti jį. Kelią sugadino 
Šeduvos rajono Černiachovskio vardo ko-

' t- -ai.1 T*W-".
(Iš Komjaunimo tiesos*; 1961.W.21).
fl,iru:'0! ,-rr'i" "" ■ ■' ■.i,4 ,,'

Lie<nva< jau pralenkusi visus >.„• 
kapitalistinius kraštus,

(E) Sovietų kasdieninėje propagandoje federacija. Ta atskilusi grupė, neaiskribda 
. drąsiais tvirtinimais nesivaržoma. . VU- tria, kad ji dirba bolševikams, būva iš pra
niaus radijas balandžio 17 ū. ryšium, su džių patraukusi I save pašto ir telegrafo ir 
Lietuvoje paskelbtųjų knygų platinimą inė uostų darbininkų profesines sąjungas. Bet 
nešiu giriasi, kad: Lietuvoje dabar išleidžia praregėjusios tos tuojau paaitrauMv!!^* 
ma knygų žymiai daugiau, kaip bet kurio
je kapitalistinėje šalyje. Matyt, į, knygų 
skaičių įskaitytos visos masiniais tiražais 
išleistosios agitacinės-propagandtoėr bro
šiūros ir brošiūrėlės, kurių liaudis visai 
neskaito, nors jos platinamos dažnai nemo 
karnai. Atmetus šitą partinę sovietinę ma- ■ 
kulatūros pobūdžio .literatūrą1, i 
kiti skaičiai ir kiti palyginimai.

'-. *’ : ’’ ' T !f/ ' - ’ -i’
. „(E) Lietuvių delegacija vyks į Tarptau-

,,yr

b,...,..,,
UŽDARBIAI SATELITINIUOSE

j,... KRAŠTUOSE,
Slovakijos profesinių sąjungų laikraštis 

Praca skelbia, kad. statybos darbininkams 
jauvo įvestos naujos uždarbio normos. Kai 

šaunami kuriems darbininkams pagal jas išeina iki 
A Oš IroAmi trnlanzini rlondlbll Ha4* OYVfA0.2Q fcrpnų valandąi daugiau, bet apie treč 
daliui atlyginimai sumažėjo, nes jie. nepa
jėgia išdirbti, nustatytųjų normų,. t

Netrukus bus sumažintas darbo laikas 
ikį ši valandų, bet užtat produkciją, teta 
padidinti net 9.pcoc„ kad. būtų mokamas 
tas pats atlyginimas,

Kitas pavyzdys rodo, kokią ątiygįnirmt 
padėtis yra Vengrijoje kolchozuose. Net ir 
Bomogyi Neplap* laikraštis parašė apie pa 
dėti viename kolchoze. Ten 1960 m. kiek
vienam kolchozo darbininkui” mėnesiui yi- 
dutinižkai. išėjp tiktai pp 113 forintų. Tu
rint galvoje; kad ne vlyi gauna j» lygiai, 
tai jau matyti, kokį skurdą tenka žmo
nėms iškęsti. Darbininkas, fąbrikp. vis dėl
to vidutiniškai uždirba apie 1600 forintų 
mėnesiui- Vadinas, kolchozininkas. net per 
ištisus metus negautii tiek, kiek ne kažin 

FREGATOJ PASLAPTIS kaip jau ten apmokamas darbininkas per
----- -------- - ------- 1628 m. rugpiūčio 10 d. Sū^hoin»įian-

nalistas pasiteiravo, kodėl jis jaučia tokią koje žmonių akivaizdoje nuskendo Sviedi- VA«TnniANT ilKTSTVIkKA
neapykantą baltiesiems, tai šis drąsiai at- jos karaliaus Gustavo Adolfo H nauja fre- rs~
sakė, kad jis suvalgęs vieną vaiką, o baltie gata .Vaza*. Su ja žuvo 50 žmonių, jų tarpe KNYGA —• GKRIAUbJA BIČIULE lt 
ji suėmė jį ir jam teko už tai ilgai "sėdėti moterų ir vaikų, 
kalėjime. " 1 v "

D*L KO NEKENČIA?
Vienam amerikiečiui žurnalistui bevaži

nėjant po buvusi Belgų Kongą, teko suži
noti, kad Sovietai ir jų talkininkai čekai, 
kad laimėtų jų žmonės daugumą Konge, 
mokėjo už balsą po du tūkstančius dolerių. 
Be to, šiam žuralistui teko kalbėtis su vie
nu iš partijos vadų, kuris pirmiausia iš
liejo savo neapykantą baltiesiems. Kai žur
nalistas pasiteiravo, kodėl jis jaučia tokią

26-28 dienomis. Briuselyje, Prieš kongre- 
są įvykį: dar centro taiybos posėdis. Tary
bos nariąi iš. lietuvių yra J. Glemža ir J. 
Vilčinskas, .
Lietuviai artistai gastroliuoja Paryžiuje

(E) Kartu su Sovietų Sąjungos artistų 
grupe balandžio 29 d. iš "Maskvos j Pary
žių išskrido ir du Lietuvos artistai — Sa
baliauskaitė ir. Henrikas Banys. Jie Pran
cūzijoje parodys ištraukas iš, lietuviškų 
baletų. Artistai Prancūzijoje gastroliuos 
visą mėnesj-į-į.j, Įjjjį; ■■ •

Visos tautos rusinamos...
(E) Judaica, Šveicarijoje leidžiamas žur

■ NAUJAI OAUTAiž stot
šio paslaptingo žuvimo priežasčių išaiš- J. Valčellūnas— Antrasis Pasaulintaka 

kinti nepavyko. Slenkant šimtmečiams, ra* — iliustruota — l.t&ft: ii > . •
įvykis buvo užmirštas. R. Epelis—Alma. Mattr UflA ritau

Tik 1956 m. švedų inžinieriui A. France- Masilionis— Lietuvių literatūra
nui po kęlerįų. metv, ieškojimų pavyko su- 4 knygos'pofe-MuIMty<W " 
rasti fregatą. Ji buvo panirusi į dumblą 32 - -------- — "*
m gelmėje. Dėl šios (Opliųkybės ji gerai iš- 
silfiikd. g ‘ ? ■i

,Vaaa* bųw ; pradėta: kriti tik 1959 m.
šiuo matu galingi įrenginiai laivą kelią i 

viršų. Iš pradžių jią dirbo lapai lėtai, kad 
molis, į kurį buvo lgrimzdąs laivąs. jp hjr- 
perlaužtų pusiau. Šis pavojus dabar jau ......... .... ........ ..... ..... ...........
praėjęs, ir laivas keliamas sparčiau Laivą h* quest o< ųlne brothers .
iškėlus, visus metus iis dar buą pallktas .po K. Senkus — Garbė Dievui —senra Jr
randeniu. Peg tą laiką jis bug nuvalytas, naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.

Alė Rūta — Motinos rankoa — 1A4.
J. Gliaudą —* šikšnosparnių sostas

0.18.6.: raąiž au»u>«; * Wtmsq
A. Badžius — Paukščių takas—eūėo —

aua,e:5iis .:i.?z .V eoi5*<.Tted
St Yla — Ateitininku vadovas. -7 
ŽURNALAI: Muzikos žinios. 4- 
St Zobarstoas <vwtėMnk8oąlW> ,-r-

gauti geresni Sovietų Sąjungos žydų trak
tavimą. Tuo reikalu įvykęs pasikalbėjimas 
tarp Sov. Sąjungos - kultūros ministerio 
Furcevos ir neminimo žydų veikėjo. Furce 
va pabrėžusi, jog sovietinio filmo pramonė 
je esą net 34 proc. žydų, mokslų akademi
joje 10 proc. ir pan. Be to, pasakė Furce- 
va. žydams ypatingų teisių jau vien dėl_______ -m -- - ___ __-
to nesą galima suteikti, kad kaip tik ,da- Tuo pačiu metu bus pradėtas statyti dide- y. T»mnlaR>t — Įlvfrplip miHdkttnfo- Irė- 
bartyje rusų valdomos tautos persiima ru ijg pastatąs-muziejui: juk laivas 50 m ilgio. lianA-^- į jr ~ 3,^6, ■
sų kalba ir kultūra?. Kitaip tariant, jei vi- Po dvejų-trejų metų.Stockholm? bug gali- PERKNMKA- v n

ma pamatyti, geriausiaj išsltaikiusl pasiil- Rąžyti: DADMNtA. 49, Ą«e,
lyje 17 aml pradžios karo laivą. Londoa, V-4. . l -l’

sų kalba ir kultūra*. Kitaip tariant, jei vi
sos kitos tautos rusinamos, išimties negali 
sudaryti ir žydai...
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MANCHESTERIS
tuo-

Lietuviai N. Zelandijoj ‘

šių, tai iki šiol nematau.

su keliais vietiniais menin’nkais Įsteigė 
keramikos draugiją ir krautuvę. Be kera
mikos darbų, VI. Butkienė pasireiškia l'e- 
tuvių tautodai’ės dirbiniais bei kalbėdama 
lietuviškomis temomis paskaitose ir per N.

ligos varginamas, darbo neapleido beveik 
iki mirties. , -r

Geg. 11 3. mirė ankstesnės išeiviios lie
tuvė Ona Rudzevičienė, sulaukusi 77 m.

Į Liet. Sodybą daugiausia dalyvių Sek
minėms nuvežė Londono šv. Onos Moterų 
Draugija. Riedėjo du autobusai, sėdėjo 
apie 70. Grįžtant skambios sutartinės 
ženklino sekminininkų nuotaiką.

Visi klausėsi šu dideliu atsidėjimu ir dė
mesiu. Būtu labai gera ir gražu, kad tedl. 
kandidatas A. Putcė šia paskaitą'“atiduotų 
suausdinti Europos Lietuviui.

Po paskaitos Vyties klubo pirmininkas

DAINAI IR GIESMEI SODYBOJE 
NUSKAMBĖJUS

Lietuvių bažnyčios Londone choras po

. ___ „___ ■ Kol svečiai užkandžiauja, į patuštėjusla
kė lietuvio sielai tokios artimos Gegužinės sceną renkasi E. Laukio vadovaujama 
Pamaldos.- Visiems dalyviams kartu gie- Manchesterio lietuvių kapela. Prasideda 
dant Litaniją ir Sveika Marija, daugelis

Apaštalavimas platinant genis raštus 
yra svarbiausias,, labiausiai mūsų laikais 
reikalingas ir 'vertfntjta’ūflas darbas, štai 
ir vėl atsirado .naujų to svarbiojo Kris
taus Gyvenimo.* Garbės'Leidėjų: pd 5 sva* 
rus: Stasys ir M^irfta 'filotniai, Aleksas ir 
Olimpija Kukanauskai. Liudas Nemetka. 
Petras ir Ona Buiaičiat~4' sv.’ Kun. Vikto
ras Kaleckis 10 dol. Po 3 sv. Ona Liūdžiu- x „„„
viepė,. Jppas Simanavičius, Albinas Velič- lapai ir kartu bus pasiųsti pakvitavimai 
ka, Jonas Sasnys. J. Pakalnis 2 sv. 10 šit ' - ........................ ...
Garbės prenumeratoriai, 'prisiuntė po 2 
svarus; Viktoras ir' Joana Zdanavičiai, 
Rimantas.ir Dainora Šovai, Petras ir Sta
sė Serapinai, Juozas ir Ona Pranauskai, 
Vacys ir Elena šerniaĮ, Matilda Raulinai- 
tienė, Juozas Sližys, Jonas Zokas, Augus
tas Keturvaitis, Jonas Kriščiūnas, Kazi
mieras Jurta, K. Kuzmickienė. O.’ Ličku- 
iflenė, V. Ignaltis, J. Pustila, P. Gašlūnas,

...Vytautas Lagunevfčius.
. Tiražui, nustatyti yra būtinai reikalinga 
dar daug naujų užsakymų. Visi, kas buvo 
paąįžadėję užsisakyti knygą,' prašomi tai 
atlikti dabar. Užsakymus siųsti: Lithua
nian Church, 21,. The Oval, Hackney Rd., 
London, Ę.2, , . j(

. , . Z Kun. P. Dauknys

Europos Lietuvių Kronika
KRISTAUS XTYVENIMA8 DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ

, LOTERIJA
1961 metų Derby arklių lenktynės bus 

gegužės 31 d. (trečiadienį) Epsome 3; 
vai. p.p. 

Londono Lietuvių Bažnyčios Komiteto 
rengiamosios loterijots bilietų traukimas 
bus gegužės 27 d., 8) vai. vakaro, lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo patalpose.

Platintojams bus išsiuntinėti rezultatų

už išplatintus bilietus.
Premijos bus. išmokamos tuojau po- 

lenktynių, r pristatant; laimingąjį bilietą. 
Be bilieto’ nebus mokama, nes būtinai rei
kalingą bilietas.

Bažnytinis komitetas dėkoja visiems 
platintojams už atliktąjį darbą pravedant 
šią loteriją.. Taip pat nuoširdus ačiū vi
siems, kurie teikėsi įsigyti kuo daugiau, 
bilietų, paremdami loteriją.- ■

Laimingus bilietus siųsti: S. Kasparas. 
21, The Oval, Hackney Road, E.2.

i . S. Kasparas
DEVINTINĖS

Dievo Kūno šventėje birželio 1 d. Lietu
vių bažnyčioje Londone šv. Mišios bus 
ryte 7.30 vai. ir vakare 8 vai. Anglijoje 
yra ’darbo diena, bet Mišių klausymas 
privalomas.REIKALINGAS VIRĖJAS IR 

•_ '■ PADAVĖJA-S
‘yri ibi! r.Lietuvių Sodybai vasaros sezonui 

Jan reikalingas virėjas ir padavfcja-s.
U virėjo ypatingų kvalifikacijų nereiks

ią ujama.. Svarbiausia, kad mėgtų darbą ir 
norėtų vasarai persikelti į Sodybą.

Padavėjoms darbą pilnai sugebės atlikti 
, bet kuris apsukrus Jaonuoiis-ė, norįs pra

leisti' vasarą gražioje aplinkoje ir užsidirb 
.•4biNa»BtaudiU» --

-<ųKge(ptis. ,4 Sodybos administratorių, 
Headley Part,. Near Bordon, Hants.
. Tel, Bordon 10. '

, . .. DORĖ PR UŽDAVINYS
Po sunkios ligos, sulaukęs 38 m. am

žiaus, mirė Pranas Uždavinys, gimęs Eišiš 
’'■’Irių apskr., Valkininkų valsč., čebatonių 

*fcdiine.; /‘' -te’- _ ■ z.
'1 Palaidotas gegužės 18 d. Gulldforde:

MARIJOS ŠVENTĖ MANCHESTERY
Žėš mėn. Romoje visa prie Prezidiumo stalo visus atsilankiusius 
pa.flikota'šv. Panelės kunigus if"perduoda žodį svečiui iš Romos, 

rnlrnėjimą. Minėjimas įvyks Estų namuo- Marijos Nekalčiausiai širdžiai. Šfaf'de^im- Žmonės atidžiai seka prelato L. Tųlabos 
-se’birželio 17 d., 7 vai. vakare. Menir^mi- tięs metų sukakčiai Jpapiinėti Manchėste- paskaitos, kurioje apibūdinamas religinis 
mesimo dalį atliks Londono Lietuvių cho- -«-*’*-*■ i;/—— j-.----- t

jras, vadovaujamas V. Mamaičio. .
Šią savaitę jau pradėtas Lietuvių Namų 

remontas. Su remontu atliekančiais as
menimis jau pasirašyta sutartis; ’ ’ *’ •

Sekminės Lietuvių Sodyboje, kaip jau 
eilė metų parodė, sutraukia šimtus lietų-

DBLS CENTRO ŽINIOS
Gegužes 17 d. Estų Namuose įvyko BaĮ--.

dų'Tarybos posėdis. Nutarta surengti bir- Prieš lOanetų geg 
žėlro mėn. deportacijų dvidešimtmečio Lietuvių Tauta būū<

ri> liet, katalikų bažnytinis' komitetas ge- gyvenimas dabartinėje Lietuvoje.
gūžės 6 ir 7 d.d. kuigo V. Kamaičio inicia- Meninę dalį išpildo jau daugelyje An
ty vos ir didelio darbo' dėka suruošė įspū- glijos lietuvių parengimuose gražiai pasl- 
dingą Marijos Šventę., Keli širųįąi tąutie- reiškęs, gyvas ir gajus Ęradfordo lietuvių 
čių savo- dalyvavimu aiškiai parodė,, kad jaunimas. .Tėvynės* Tunto skautams - 
religinis jausmas bei gilus katalikų tikėji- tems vadovauja J. Traškięnė, skambiam 
mas tebėra gyvas ir pasiliks neišrautas iš .Atžalynui* L. Burokas. Pradžioje insceni- 
lietuvio širdies^ zuotas veikalėlis ,Oi, Lietuva Motinėle* ir 

vių iš įvairių Anglijos vietų, Ir šįmet į So- Jau ankstyvą šeštadienio popietę lietu- deklamacijos žiūrovus nuteikia nostalgiš- 
dybą atsilankė daug lietuvių.. Sekminių viai pradėjo plaukti į Manchesterį ekskur- kai, tačiau netrukus akordeonui ir piani- 
.išvakarėse Sodyboje buvo surengtas siniais autobusais, maėesnėmis ar didesnė- nui vedant tautinius šokius, solo ir duetus, 
linksmavakaris, ir jau šeštadienio naktį mis grupėmis ir pavieniui. Kaip į didelius visiems susidaro pakili .nuotaika. . Ypač su- 
,Sodyboje nakvojo apie 200 žmonių. Ka- atlaidus žmonės atvyko iš Bradfordo, Ke- žavėjo minėjimo dalyvius naujos, dar ne- 
dangi name visus apnakvydinti buvo ne- ttering, . Leeds, Wolverhampton,. Notting- girdėtos dainos .Sudiev, Tėvyne* ir ,Jūrel- 
įmanoma, tai buvo pastatyta didžiulė pa- ham, Huddersfield, Bolton, Rochdale, vi*. Abiejų dainų originalas vokiškas, bet 
lapinė ir vyrai apnakvinti palapinėje ant Preston, Oldam ir kitų vietų. Iš. pakviestų. įSeemann* neperseniausiai išversta į Bal
žieno. Sekmadienio rytą autobusai ir pri- ’ 
vačios lengvos mašinėlės suriedėjo į So
dybą. . ,r . r

Tenka pasidžiaugti ir podėkoti Šv. Onos 
Moterų Draugijai už gražią talką — par
davinėjimą arbatos Sodyboje ir.Londono,... rl , ,, __ _
Lietuvių Sporto ir Socialiniam Klubui už me koplyčioje, kur vietos lietuviai kas mė- išbaigus, kun. Kamaitis taria padėkos žodį 
nukreipimą lietuvių į Sodybą Sekminių nesį susirenka pamaldoms, čia j^ąj^rtotas. ir J. Traškienei, kaip padėką visiems, įtei- 
metu. Lietuvių Sporto ir Socialinis,.Klu- lietuvių pasiaukojirho aktas. Po to,, svečiui -kia gražių gėlių puokštę. .
bas buvo uždarytas Sekminių dieną, kad iš Bradfordo L. Burokui vargonąujant, se- Kol svečiai užkandžiauja, į patuštėjusla 
didesnis skaičius vyktų i Sodybą. kė lietuvio sielai tokios artimos Gegužinės sceną renkasi E. Laukio vadovaujama

dvasiškių atvyko iš Romos Lietuvių Kuni- dori ir dažnai girdima per radiją ir televi- 
gų Seminarijos Rektorius prelatas L. Tu- zijoj. Todėl, publikos plojimams nerims- 
laba, iš Glasgovo Škotijos lietuvių dvasios -, tant, sekstetas turėjo ^pakartoti dali Jūrei 
vadovas kun. J. Gutauskas, iš kaimyninio vio-*. Tik tuomet plojimų jūra pamažu ri- 
Bradfordo kun. J. Kuzrfdckįs. , ,.- . . -no ir nutilo.

Minėjimas prasidėjo Sister of Notre Da- Skautams ir .Atžalynui1 savo programą

SODYBINĖ ATEITININKŲ SUEIGA
Besikuriantiejl ateitininkai iš Londono, 

Herefordo, Leicesterio, Manchesterio ir 
Wolverhamptono į pagrindinę savo šventę 
i— Sekmines patraukė link Lietuvių So
dybos. Čia, nutaikę laisvesnę valandėlę, 
atliko steigiamąjį krašto draugovės susi
rinkimą. Į valdžią praktiniais sumetimais 
tuo tarpu parinkti londoniškiai: Dalia Lū- 
žaitė, Stasys-Kasparas, Danguolė Sadū- 
naitė — Sealey, Petronėlė Nenortienė ir 
Rafaėlis Sealey. Pareigas pasiskirstys ^vė
liau. Revizoriais liko: "Birutė Valterienė iš 
Herefordo ir Jonas Jurkonis, Vincas Jo
kūbaitis iš Londono. Prieš rinkimus kun. 
S. Matulis, MIC. paryškino at - kų princi
pus bei pareigas. Tą patį susirinkimas 
kvietėsi dvasios vadu. Pasikeitus nuomo
nėmis bėgamaisiais reikalais, užbaigai su- 3 
skambėjo at - kų himnas. Karališkoje . 
Anglijoje pirmą kartą.

PASIAUKOJIMAS
Sekminėse Liet. Sodyboje pamaldas, i 

kurios įvyko atvirame lauke, padailino 
jungtinė lietuviškoji giesmė. Jų metu pa
brėžta dviguba sukaktis: 10 metų nuo Lie
tuvos bei viso pasaulio lietuvių paaukoji
mo Nekalčiausiai Marijos širdžiai ir penk
metis nuo to paties Anglijos lietuvių akto, 
atlikto čia pat, Sodyboje, a.a. vysk. V. 
Padolskio lūpomis. Po Mišių pagarbinta ir 
pasimelsta J šv. Dvasią Sibiro lietuvaičių 
žodžiais ir atkartotas minėtasis pasisuko-

MIRĖ LIETUVIS
Gegužės 10. d. rytą Manchesterio Žydų li
goninėje po staigios ligos sąmonės neatga
vęs mirė lietuvis Stasys Mikalkėnas Pali
ko nuosavus namus Moss Side. Nesent gi
minių. kun.'V. Kama’čio rūpesčiu oalaido- 
tas prie Lietuviško Paminklinįo Kryžiaus 
katalikų kapinėse Mostone gegužės 13 d.

LONDONAS J
• MOTpiOS DIENA LONDONE

• • . i Jau treti metai, kaip Londono šeštadie
ninės Mokyklos mokiniai, padedami savo 

t- ^mokytojų-ir mokyklos komiteto, rengia 
Motinos Dienos minėjimus. Minėjimas 
šiais metais vyko gegužės 13 d. Sporto ir 
Socialinio klubo patalpoje.

- < -Nors dėl labai gražaus oro viliojo gam
ta, vis* dėlto minėjimo salę užpildė susirin 

’’klišieji, pagerbti savo motinų.
. Minėjimą atidarė tžvų komiteto vardu 

S. Kasparas, pakviesdamas paskaitai kun.
p. Dauip£i 
■v Kun. P. Dauknys nušvietė Motinos gar
bingas pareigas savo valkui, savo tautai ir REKORDAS 

.visai žmonijai.
Po paskaitos jauniausioji mokinė Aušra 

Mamaitytė įteikė gyvų gėlių puokštę se- 
niausiai ir labiausiai nuslpelnusiai minėji
me dalyvaujančiai motinai Onai Liūdžiu- 
vienei. J 1 *■*'■

Mokyklos mokiniai pasirodė savo motu
tėms ir. svečiams, kad jie mokykloje pra
leidžia laiką, naudingai. Scenoj pasirodė 
gyvas paveikslas — Motina moko savo 
vaikučius, Rlpnutls Namajuška deklamuo
ja eilėraštį Motinai, šokėjai pašoka Kalve
lį ir šustą, seka deklamatoriai su eilėraš- 

..čials motinos garbei — K. Zdanavičius, A. 
Pulįštytė,. J. Grupiljonas, Jonukas ir Rūte
lė, Demeniai. štai ir mokyklos pianistai pa
sirodo^ R. Namajuška Ir Loreta Thomas, 
abu'kartu, paskambindami Brahmšo .Lop
šinę*. . Šokėjai pašoka Kubilą ir Žiogelius, 
Aušra Mamatytė padainuoja solo Md'tulė 
mano, ir I mokyklą. Meninės programos 

.dalis . baigiama Suktiniu. Jauniausias 
Aleksandravičius įteikia gėlių puokštę sa- 

' vo mokyklos mokinių vardu tautinių šo
kių mokytojai T. Nenortienei, kuri jau tre-

dant Litaniją ir Sveika Marija, daugelis šeimyninis vakaras su šokiais, žaidimais 
tautiečių mintyse grįžo atgal į brangioje ir turtinga loterija. Daugelis laimėtojų 
Tėvynėj praleistą jaunystę.: po pama’dų ir fantus -atsiima tuojau, neatsišaukusiems 
vienuolyno seselės stebėjosi lietuvių, tokiu 

. įspūdingų sutarimu, joms ik'i šiol nęgįrdė- 

. tu giedojimu.
Nuskambėius paskutiniams giesmės ai- 

. dams, prelatas L. Tu’aba giliu, religiniu 

. pamokslu užbaigė šio minėjimo pirmąją 
; dali.

Antroji minėjimo dalis buvo perkelta i
Cheetham Hill Town Hall. Nors ši sa’ė likusius Manchesteryie nakvoti svečius iš 
manchesierieč'ams visada atrodė pakan- ryto vėl sutraukia į Sister of Notre Dame 
karnai didelė, tačiau ši kartą nebeužteko .koplyčia išklausyti prel. L. Tulabos laiko- 
kėdžių, visiems atsilankiusiems susodinti, mųjų šv. Mišių ir pamokslo. Nemažas 
Manchesterio lietuviu, kun. V- Kamaitis. skaičius t’kinčįųiųJŠ; pre1 ato rankų priima 
atidarydamas akademinę dalį, .pakviečia šv. Komunija. Per namaldas vergonauįa 
_____________________ __ '_______ ___  jaunoji Bernadeta Navickaitė, nuolat prog 
lių'puoštes. Tai buvo tikrai jaudinantis ir resuojanti vargonininkė, apie kurią jau 
nepaprastai gražus vaizdas.____________ ■ kelinti metai spiečiasi nedidelis Manches-

Dienos prograiii'ą pradėjo dainele ,Pas terio . Bažnytinio Choro dalyvių būre’is. 
močiutę augau*, o po to deklamavo, šios Sekmadienį po . pietų Manchesterio Lie- 
dienos garbei skirtų e’lėrašęių. pirmoji tuviu Klube atidaroma K.j Steponavičiaus 
buvo mažytė Onytė Elvikytė, O po to dek- tvarkoma, turtingu eksponatu turinti lie-

sesutė Traška!. Balsys -su Balsvte. Mede- dalyvauja ir svečiai kunigai. Jiems- va
lytė. Deklamavo Ir Karpavičiūtė, kuri su • gerbti, o taip net ir-Bažnytinio choro daly* 
savo tėveliais gyvena gana toli, bet visa- vioms .f bei talkininkams prlsidėlusiems 
d a atvyksta į mažųjų parengimus.ir-daly--prie šio~Sift*erieImo. atsidėkoti Bažnytin’s 
vauia Tfi"programoje. Menine programos Komitetas vakare, klubo patalpose suren- 
dali baigė Galbuogytė. Ji. kaip ir visada, eė mažą pobūyį. Prie sočiai paruoštų už- 
su dideliu įsijautimu padek'amevo. P._ Vai- kand^ilL1*1 skanios kavutės greitai pras- 

, ____ malonios, nasikn’bėiimais.
dainomis ir .štųkoriais* paįvairintos va’an-

žadama pranešti laiškais.
Taip vieniems bešokant, kitiems besival- 

šinant laikas greitai bėga. Toliau gyvenan
tieji ruošiasi į ke’ionę, vatiniai palydi 
nors iki belaukiančių automobilių ir auto
busų. " .

----- 0-----
Sekmadienis vietinius lietuvius ir pasl-

BRADFORDAS ,
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 3 d. 6 vai., Bradforde. Vyties 
Klubo patalpose, rengiamas birželio trė
mimų minėjimas.

Paskaitą skaitys A. Balsys. Reikia pažy
mėti, kad tai paskutinė jo paskaita Bra'd- 
fordo ir apylinkės lietuviams, nes birže
lio 21 d. A.:Balsys su šeima išplaukia į 
užjūrius. _____ ........ .

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius lamavo sesės Malakauskaitės, brp'iukas ir tuviu tautodailės paroda. Jos atidaryme 
dalyvauti minėjime.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MOTINOS DIENA BRADFORDE
Praeitą šeštadieni iš tolimesniu ir arti

mesniu apylinkių lietuviai susirinko į vie
tos lietuvių klubą pagerbti savo motinu. 
Tai sena bra'dfordiečių tradicija. Ir metei 
iš metu paprastai šią Šventę organizuoja 

__ __  .... _ ir rengia jaun'mas: Bradfordo lietuvių 
jtmas. Pamaldos baigtos galingu Tautos šeštadieninė mokykla ir skautai.
himnu. šventę pradėjo A. Balsys. Jis mokvklos

vardu pasveikino visas mamas ir palinkėjo 
joms gražios sveikatos, ištvermės auginant 
jaunaia kartą ir šviesios ateities. Tuo tar
pu J. Traškięnė padadio mažiesiems.jr.net . __ ____  r
didesniesiems po gražia raudonai žydinčiu Vik’. Ignaitis prisijungė prie gražiu linkėji- 
ramunių puošte. Jie bėgo pas. savo manias mų ir klubo vardu padėkojo visiems svsi- 
sveiklno jas. išbučiavo iu meile snindin- rinkusiems į tokią graž’ą motinos dietios PAIEŠKOJIMAI 'V
čius veidelius ir įteikė joms skirtąsias gė- švente. J. Ringis BURBAITĖ Elena. Benedikto duktė, gi

musi 1924 m. birželio 1 d. Kelmėj pati ar 
žinantieji apie ja prašom rašyti .Europos 
Lietuvio* Administracijai. ' •
BUKAUSKAS Pranas, gimęs 1925 m. Pa
nevėžyje, pats ar žinantieji apie jį, pra
šom rašyti: Mr. V. Čekys, -69 York R’d., 
Guildford. Surrey. ,

LEV1NSKAS Juozas, gimęs 1916.IV.2, 
Pats ar žinantieji atsiliept’ arba rašyti: 
Mr. .T. Levinskas, 27 Eley St, Derby, arba: 
Mr. K. Levinskas, 2'Milfofd-St., Hudders
field. Yorks.' ’*>■ r-' '

BILINSKAS Mykolas.. 1947 m gyvenęs 
Manor Farm Hostel. Drayton, England, 
pats ar žinantieji apie ji prašom rašvti: 
M. Stankevičienė. (13b) Eggenfelden. Kon

didejiu įsijautimu padek’amavo. P.^Vai- kandžiii ią. skanios
čiūno. eilėraštį Vilnius pavasarį*. -Progra-* linVo^?Tcelio« mate 
mat vadovavo mok. A. Balsys. - •* < Č_1---- "- \ ‘

Motinos dienai pritaikyta paskaitą skaj- dos. Bęt nuolaidu nenrinsžistet laikrodis 
tė tėol.’ kandidatas A. Putcė. tai buvo pui- verčia visus paki’ti, Atsisvrik’name. su 
Irai parengtas tai dienai’ minčių pluošths. kun. Gutausku, kuris pasižada mūsu ge- 
“** -:J1''*’“~ «“•' i—«— ’ riausius linkėjimus nuvelti Skot’.tas.lietu

viams. Svečiui Iš Romos. su nadėka linki
me Sėkmės tenkantis nas Skandinavijos 
lietuvius Konenhagote ir Stockholm* ir 
proga’ nasitaik’us vėl m.us aplankyti 
Manchesteryie. E’we.

Lietuvių bažnyčios Londone choras po Prieš mėnesį Aucklando universiteto 
savo tradicinės sodybinės iškylos dėkin- studentai triukšmingoje procesijoje mies- 
gas prisimena D.B.L.S. Centro Valdybą, to gatvėmis diplomų Įteikimo proga daug 
kuri, vertindama choro kultūrinę veiklą, kartėlio išliejo ant įvairiausio plauko ko- 
paaukojo 15 svaru, ir parapiją, nusam- loniallstų ne tik Afrikoje, bet ir Pabaltijo 
džiusią autobusą. Taip pat dėkingas vra valstybėse. Keli šūkiai plakatuose reikalą- Zelandijos radiofoną’. 
Sodybos administratoriams J. ir E. Lū- vo Laisvės sovietu pavergtoms Estijai,. n_ A n (]x. » AUflmi'hi 7p-
žoms ir personalui už svetingumą Ir mie- Latvijai, Lietuvai*, .šalin rusų imperializ- 
liems rėmėjams bei svečiams už dėmesį..... »

MOŠŲ MIRUSIEJI

Geg. 2 d. rytiniame Londone, savo na
muose m’rė 53 m. amžiaus Jonas Kasl-

- *>^7 __ r--—kauskas, buvęs geras ir ųolus~LIetuvių
U nįetaij, dirba Šioje mokykloje,- neatsi- bažnyčios choristas, gimęs Londone. Vėžio 
žvelgiant į tai, kad josLgyvenamoji vieta 1,~“ ■——---- •’•”**-----------
yra ganaHbii<riuo mokyklos patalpų. Kar
tais kelionė užtrunka daugiau negu dvi 
valandai. rlr-7 <•-.■ ;■ ;

Tai yra tikras 'nuoširdus lietuviškas 
patrioŲzmas- -k cpaatt yžimaš- >’--’Hėfulvlskajlhe 
darbe! - a. ; .:* i - i.'i • 

liiokykio^ vedėjui kun. A./Kazlauskui 
išvykus į Rėmą keliolikai savaičių,, vedėjo 
pareigas laikinai eina kun. R. Dauknys, 
parengęs vaikučius šiam minėjimui.

Be to, negalima';pamiršti mūsų Londono 
bažnyčios chorvedžio V. Mamaičio, kuris 
mokykloje- yra labai svarbus mokytojas, 
ruošdamas vaikučius dainoms ir kartu 
grodamas tautiniams Šokiams.

Po minėjimo' 'buvo arbatėlė Motinoms, 
kurią ruošė tėvų Komitetas, talkininkau
jant šv. Onos Draugijos narėms. +

Sekmadienį Lietuvių bažnyčioje buvo iki 11,30 vai.
iškilming<»;pamaĮdos uŽ^ri^rusias. motinas. Kviečiame visus lietuvius iš visur atsi- 
Kūn. P. fiiūknys pasakė ypač gražų pa- lankyti. . 
mokslą 'tipie mūsų;, visų Motiną Tėvynę Skyriaus Valdyba
Lietuvą.

BIRMINGHAMAS
vedėjui kun. A./Kazlauskui • VISI J BIRMINGIIAMĄ

Birželio 3 d. šeštadienį, 6,30 vai. visais 
keliais lietuviai renkasi Į DBLS Birming- 
hamo skyriaus rengiamąjį {varių sukak
čių minėjimo VAKARĄ The .CROWN* res
torano salėje, 33, Hill Street, Birmingham 
5 (prie'New Street stoties).

Programoje: DBLS pirmininko inž. J. 
Vilčinsko paskaita .Tarptautinė padėtis ir 
Lietuva1, loterija, kurios pelnas skiriamas 
Tautos Fondui, ir linksmoji dalis. Šokiai

mą iš Pabaltijo valstybių*.
Per lietuvių studentų grupę Auck’ande 

Lituanus* žurnalo reikalams aukojo 3 sv. 
Dr. A. Butkus, po 1 sv. .S. Jurkėnas ir V. 
Skridulaitis, 10 šil. K. Svilainis.

Lietuviu valdybą Naujosios Zelandijos 
Baltu Klube 1961 metams sudaro trys stu
dentai: D. Pečiulaitytė, G. Procuta ir R. 
Tarvydas.

Balandžio 29 d. lietuviu tautinių šokių 
grupė sėkmingai pasirodė Lyric Choir 
rengtame koncerte Aucklando miesto salė 
je. Ši grupė yra sudaryta Iš studentu ir 
mieste gyvenančių lietuviu jaunimo. Už iš 
koncerto gautaiį pelną užsakyta eilė kny
gų lietuviškomis temomis universiteto ir 
miesto bibliotekoms anglų kalba.

Balandžio 30 d. Aucklan’de G. Procuta 
skaitė paskaitą .Lietuvos tragedija* N.Z. 
Peoples Universities Association susirin
kimui. Po paskaitos vyko evvns diskusijos.

Prieš pusę metu Lotus PlokŠtel’u B-vė __--- _ .. . .
Wellington^ išleido 12“ ilgio , grojimo1 leidžiamas biuletenis’— Naujosios Zelan- 
plokštele, pavadintą Dainos iš Lietuvos—■ dijos Lietuvis. ...,
Songs of Lithuania . Plokštelėje įgrota 16 Aucklando Apylinkės Valdyboje iždi- 
dainų, jas atliko Lionė Juodytė su Rūtos ninker O. Medziaušienei išvykus į Austra- 
ansambliu, vadovaujamu Algirdo Kača- 
nausko. Malonu, kad plokštelės aplanke 
pirmoji vieta duota lietuvių kalbai, o pas
kui anglų. Plokštelė pardavinėjama viso
je Zelandijoje.

Invercargill mieste Vi. Butkienė drauge

landijos skerdyklų chemikas neperseniau
siai sėkmingai'baigė kelių metų tyrinėji
mus žemės tręšimo srityje. Skerdimo metu 
susidariusios kenksmingos atmatos, ku
rioms pašalinti buvo išleidžiama daug pi
nigų. Dr. Butkaus išrądimn chemn. būdu - g0.gar. Buergerwald, West Germany, 
yra paverčiamos į labai derlingas trąšas.
Tyrimų pasekmes palankiai sutiko Zelan-’ —'Mano žmona pasiekė rekordą šuoly Į 
dijos spauda, ir radiofonas. aukšti. — sako vienas vyras. •

Neperseniausiai su Pietų Australijos1 — O mano — šuoly į tolį,—sako antras, 
krepšinio rinktine į Zelandiją atvyko lie- O mano tai į’šoną, — sako trečias. — 
tuvis krepšininkas Jonas Gumbys. Ta pro- Kaip šoktelėio kažkur prieš trejetą mėnė- 
ga ,New Zealand Hera’d* dienraštis davė 
didesnį aprašymą, kuriame teigiama, kad 
lietuviai ir latviai pakėlė Australijos krep
šinio lygį. , , ,

N.Z.L.B. Krašto Valdyba sudaro J. Pe- 
čiulaitis pirmininkas, A: Malskaitis sekre
torius ir Varkalienė iždininkė. Krašto Val
dyba daug energijos skiria lietuviu ben
druomenės juridiniam įregistravimui. ,^al 
todėl ilgesnis laikas kaip nepasirodo j.os
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 _ _____ _ ______ Prenumeratos kaina: metams 40 šit. # 
liją įvyko pareigų pasikeitimas. Nauja vai- mėn. 22šil., atskiras numeris 1 šilų dole- 
dybos sudėtis: pirm. A. Pinkus, sekt.’M. rio kraštuose — 6 dol. metams.' 
Palubinskas, iždin.’”J? Gaigalas? Valdyba- Leįdžia Lietuvių Namų Akc. Bendrbvė. 
savo veiklą yra sutelkusi į pasilinksmini- Leidimo Tarybą, sudaro DBLS Valdyba 
rrių sritį! nekreiįjdariia’ dėiheSlp į rimtesnį- ir Europos Lietuviu Bendruomenių oinhl- 
darbą. " ‘- ninkai.
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