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ATLYGINIMAS IR SODYBINIAI SKLYPAI Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

!

KOLCHOZININKŲ IŠNAUDOJIMAS — VIENA SVARBIŲJŲ SOVIETINIO ŪKIO KLAMPYNĖS PRIEŽASČIŲ
(Elta) Kolchozininkų darbo apmokėji

mo dydis Sovietų Sąjungoje nėra vieno
das. Jis priklauso nuo visos eilės veiksnių 
ir ypač nuo kolchozo pajamų. Tos paja
mos gali būti didesnės, kur susiduriama 
su palankesnėmis dirvožemio ar klimato 
sąlygomis. Tų kolchozų pajamų dydis dar 
susijęs ir su jų administracija. Jei ji kol
chozų nuolat keičiama, tai dažnu atveju 
neigiamai atsiliepia pačiam kolchozui. 
Pvz., Lietuvoje rasime ne vieną kolchozą, 
per 15 metų turėjusių 20 ar daugiau pir
mininkų.

Nors kolchozinė sistema Sovietijoje vei
kia jau per 30 metų, tačiau kom. partijos 
centro komitetas savo organe „Komunist“ 
(1961 m. 12 nr.) turėjo pripažinti, kad 
„krašte dar esama nemsžo skaičiaus ūkiš 
kai atsilikusių kolchozų su nepakankama 
produkcija, mažomis pajamomis ir nuolat 
besikeičiančiu kolchozininkų darbo apmo 
kėjimu... Žemas materialinio suintere
suotumo lygis kolchozininkus verčia ieš
koti didesnių pajamų jų sodybiniuose 
sklypuose ar kitur“.

Kaip būdingas pavyzdys čia nurodyti- 
nas „Draugystės“ kolchozas Kuibiševo sri 
tyje. Šio kolchozo nariai 1961 metais tega 
vo po vieną grūdų kilogramą ir pinigais 
— už kiekvieną išdirbtą darbadienį po 20 
kapeikų grynais, be to, po 32 kapeikas per 
dieną ir apie 10 rb. per mėnesį. (Lietuvo
je, 1961 m. už darbadienius kai kuriuose 
kolchozuose buvo išmokėta po vieną kg ir 
200 gr grūdų ir po 15 kap. pinigais. Per 
metus darbingas vyras išdirbdavo apie 
300 darbadienių, o moterys — per pusę 
mažiau — E.). 1958 m. vienas kolchozi- 
ninkas Lietuvoje vidutiniškai už vieną 
darbadienį grynais gavo (apskaičiavus 
naujais rubliais) — 0,263 rb„ o per metus 
atlyginimas grynais siekė 68,4. Tais pa
čiais 1958 m. už vieną darbadienį Lietu
vos kolchozininkas vidutiniškai gavo 1,74 
kg grūdų per mėn., o per metus — 452 kg. 
Tas grūdų kiekis to meto valstybinėmis 
supirkimo kainomis tebuvo vertas maž
daug 36.00 rublius. Taigi kolchozininkas 
gavo atlyginimo grynais ir natūra tais me 
tais vidutiniškai 104,40 rublių, kas sudaro 
apie 16 proc. jo per tą patį laiką pagamin 
tos produkcijos vertės, (plg. P. Zunde 
„Valstiečių atlyginimas okupuotoje Lietu 
voje“, „Aidai“, 1962 m. 2 nr.). Tuo tarpu 
ekonomistas ir žemės ūkio specialistas P. 
Vasinauskas savo straipsnyje leidinyje 
„40 metų“ (Vilnius, 1958 m.) buvo pabrė
žęs, kad, pagal lietuvių ekonomistų 1958 
m. apskaičiavimus, normalus atlyginimas 
valstiečiams už darbadienį turėtų būti 
toks: grūdų — 3 kg., šieno-šiaudų — 6 kg, 
pinigų — 10 rb. (naujais rb. — 1 rb.).

Sovietijoje terasime tik nedaugelį ir 
daugiau parodinių kolchozų, kurie kartais 
pristatomi kaip „aukšto apmokėjimo“ 
pavyzdžiai. Gerieji darbininkai per me
tus atidirba 450-500 darbadienių (Lietuvo 
je 1958 m. kolchozininkas vidutiniškai iš
dirbo 260 darbadienių). Pagal sovietinėje 
spaudoje paskelbtus statistinius duomenis 
atrodytų, kad kolchozininkai už darbą vi
dutiniškai apmokami apie 12-16 rb. per 
mėn. Tai labai žemas atlyginimas, ir jis 
toks, svarbiausia, dėl to, kad valstybė 
moka žemas kainas už kolchozų tiekiamą
ją produkciją.

Kitas išnaudojimo būdas tai imamos di
delės kainos už kolchozams tiekiamas že
mės ūkio mašinų dalis ar jų taisymą. Jas 
reikia mokėti monopolinei organizacijai 
„Sojuztechnika“ (Lietuvoje ji vadinama 
susivienijimu „Lietuvos žemės ūkio tech
nika“). Pvz., jei kolchozas nori įsigyti mel 
žimo mašiną, jam tenka parduoti 35 tonas 
pieno, o traktoriaus DT 54 pataisymas yra 
lygus 16,4 tonų kviečių perkamajai kai
nai. Be to, partijai ir vyriausybei skati
nant žymias kolchozų pajamų sumas skir 
ti vad. „nedalomiems fondams“, tai neigia 
mai atsiliepia sumoms, kurios galėtų būti 
skirtos kolchozininkams apmokėti. 1961 
m. pradžioje tie fondai buvo pasiekę 19. 
700 mil. rb. sumą, ir jie skiriami ne tik 
kolchozų kai kuriems reikalavimams pa
tenkinti, bet ir tikslams, kuriais norma
liai rūpinasi pati valstybė (kelių, mokyk
lų, ligoninių statyba). Šalia visų priežas
čių, dar kolchozininkus ir pačius kolcho
zus skriaudžia įsigalėjęs paprotys išpildy
ti „socialistinius įsipareigojimus“, valsty
bei atiduodant kolchozų gamybą.
Sodybiniai ūkiai — pagrindinis pajamų 
šaltinis kolchozininkams

1960 metais, pagal oficialius sovietinius 
duomenis, tų sodybinių sklypų visoje So
vietijoje buvo 5.300.000 hektarų, arba 
2,61 proc. viso dirbamojo žemės ploto. Jei 
šiaip visoje Sovietijoje vidutiniškas vieno 
sodybinio ūkio plotas buvo 0,31 ha, tai 
Pabaltijo respublikose tais metais jų plo
tas buvo didžiausias: Lietuvoje — 0,53 ha, 
Estijoje — 0, 48 ha ir Latvijoje — 0,46 ha.

Kai kuriose respublikose, pvz., Armėnijo
je ir Azerbaidžane, tie plotai tesiekia 0,14 
ha, ir daugiau juose kultivuojama vyn
uogės ir citrininiai vaisiai.

Menkas, nereguliariai vykdomas kolcho 
zininkų apmokėjimas juos verčia vis la
biau atsidėti sodybinių sklypų gamybai. 
1959 m. pabaigoje Sovietijoje iš viso buvo 
18.474.400 sodybinių sklypų. Kad tie sody
biniai sklypai teikia didelę produkciją, pa 
vaizduoja šie duomenys: bulvių ir kitų 
daržovių iš viso tonomis pagaminta — 
37.593.000, o vidutiniška vieno sod. sklypo 
gamyba — 2.035 kg.; mėsos ir gyvulinių 
taukų (skerdienos) — 2.963.000, o sod. 
sklype — 160 kg.; pieno — 20.231.000, o 
sod. sklype — 1.095 kg.: kiaušinių viene
tais — 13.386.000.000, o sod. sklype — 725.

Lietuvoje sodybinių sklypų plotas 1958 
m. siekė 160.000 ha, o 60.000 ha žemės 
buvo privačiai naudojama darbininkų ir 
tarnautojų. Kolchozininkų privačiai nau
dojama žemė tais metais Lietuvoje sudarė 
4,2 proc. visų žemės ūkio naudmenų, o 
drauge su darbininkų ir tarnautojų skly
pais — 5.8 proc. (plg. P. Zunde, „Sodybi
nio sklypo reikšmė kolūkiečiui", „Aidai“, 
nr. 5, 1962). Koks didelis privataus sekto
riaus svoris pieno, gyvulininkystės gamy
boje, gali paliudyti tai, kad visuomeninia 
me ūkyje (kolchozuose, sovchozuose) 
1959 m. pagaminto pieno bendroji gamyba 
siekė (1.000 to) 556,6, arba 35,1 proc. o 
privačiame kolchozininkų ūkyje — 1.030, 
4, arba 64,9 proc., mėsos buvo (gyvu sv.) 
pagaminta 1959 m. kolchozuose, sovcho
zuose — 1.00 tonų — 108,0, arba 37,6 
proc., o privačiame ūkyje (sod. sklypuo
se) — 179,0, arba 62,4 proc. (Lietuvoje 
tuose sklypuose išaugintomis bulvėmis, 
daržovėmis ir vaisiais patenkinama didės 
nioji dalis krašto gyventojų paklausos).
Pagaliau netenka manyti, kad sodybinių 

sklypų savininkai gali laisvai naudotis sa 
vo pagamintu gėrybių kiekiu. Jie vis tiek 
įpareigojami „savanoriškai“ savo sklypų 
produktus tiekti valstybei. Pvz., 1959 m. 
tie „savanoriški“ pristatymai procentiškai 
atrodė šitaip (turint galvoje bendrus pri
statymus valstybei): bulvių — 21 proc..
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PAVERGT. SEIMO IX SESIJA
Rugsėjo 18 d. sykiu su Jungtinių Tautų 

pilnaties XVII sesijos pradžia, Pavergtų
jų Seimas pradėjo savo darbo devintuo
sius metus — IX sesiją. Sesijos pirminin
ku išrinktas Bulgarijos delegacijos pirm. 
Dr. G. Dimitrov, vicepirmininku — estas 
A. Kuett, o gen. sekretorium ir jo pava
duotoju perrinkti buvusieji šių postų pa
reigūnai rumunas B. Coste ir vengras E. 
Gaspar.

Dvi dienas trukusių pilnaties posėdžių 
pagrindinis svarstymų dalykas buvo šio 
meto tarptautinė padėtis. Svarstymams 
pagrindą sudarė Lietuvos delegacijos 
pirm. V. Sidzikausko Seimui pateikti: (1) 
raportas apie dabartinę tarptautinę padė
tį. (2) atsišaukimo į laisvojo pasaulio 
vyriausybes projektas. (3) rezoliucijos 
Jungtinėms Tautoms dėl sovietinio kolo- 
nizmo ir tautų apsisprendimo vykdymo 
Centro ir Rytų Europoje projektas, (4) 
pareiškimo Berlyno gyventojams projek
tas. Savo žodyje Seimui Sidzikauskas, pri 
minęs neseniai Valstybės Dep-to aukšto 
pareigūno pareiškimą ir jo komentarus 
New York Times dienraštyje, kad JAV 
„laipsniškomis priemonėmis mėgina su
kurti glaudesnius ryšius su sovietinio blo
ko kraštais Rytų Europoje“, plėsdamos ir 
aktyvindamos normalų santykiavimą, pa
sisakė griežtai prieš tokią „praeinančio 
patogumo“ politiką. „Mano raporto tiks
las“, pabrėžė Sidzikauskas, „yra parodyti 
nepaneigiamais faktais, kad kai kieno 
mūsų kraštams taikoma vadinamoji „laips 
niškos evoliucijos ir liberalėjimo teorija 
yra ne kas kita, kaip apgauli iliuzija“. 
Raportas, tarp ko kito, konstatuoja, kad 
(a) belaisvių tautų sovietizavimas nepa
liaujamai kietėja, (b) ūkininkų vergija 
nuolat sunkėja, (c) antireliginis karingu
mas vis smarkėja ir (d) sovietinės imperi 
jos monolitinimas varomas visu gyveni
mo plotu. Išvada — sovietinį imperializ
mą užkardyti ir belaisvių tautų padėtį 
pakreipti gerėjimo linkme gali tik Vaka
rų aiški ir tvirta politika, atremta tautų 
apsisprendimo vykdymu Centro ir Rytų 
Europoje. Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ru
munijos, Vengrijos, Krikščionių Demokra 
tų Rytų Europos Unijos. Socialistų Rytų 
Europos Unijos, Liberalų ir Valstiečių 
Tarptautinių Sąjungų atstovai Lietuvos 
delegacijos pateiktąjį raportą paryškino 
ir sutvirtino.

Seimas taip pat priėmė protestą prieš 
Estijos, Latvijos, Lietuvos suvereninių 

kitų daržovių — 7 proc., galvijų ir paukš
tienos — 17 proc., pieno — 8 proc., kiauši
nių — 39 proc., vilnos — 13 proc.
Žemos kainos už kolchozų gamybą

Kolchozininkai, netekdami savo sklypų 
produkcijos dalies, už kolchozų gamybą 
apmokami žemomis kainomis. Pvz., už 
kiekvieną bulvių toną, pristatytą valsty
bei, gaunama po 40 rb., nors valstybė, bul 
ves parduodama vartotojui, jau gauna po 
100-140 rb. už toną. Už pieno toną žemdir
bys apmokamas po 115 rb., tuo tarpu vals 
tybės mažmeninė kaina siekia 280 rb. už 
toną.

Nepaisant sunkios kolchozininkų padė
ties, jų menkų pajamų, partija su vyriau
sybė nuolat siekia suvaržyti tą privatų 
ūkininkavimo būdą. Sovietinė spauda kol 
chozininkus, dirbančius jų sodybiniuose 
sklypuose, vadina egoistais ir kenkian
čiais bendram kolchoziniam sektoriui. Pa 
žvelgę į kolchozininkų pajamas iš kolcho
zo ir sodybinio sklypo pajamų, specialis
tai apskaičiuoja, kad vieno kolchozininko 
su dviem dirbančiais šeimos pajamos per 
mėnesį vidutiniškai siekia apie 50-60 rub
lių, o paskirai imant — 26-32 rb. iš viešojo 
sektoriaus (kolchozai) ir 24-28 rb. iš pri
vataus (sodybiniai sklypai).

Menki atlyginimai — tai pagrindinė 
žemo darbo našumo kritimo ir iš viso ne
noro dirbti priežastis kolchozuose. Dauge
lis kolchozininkų būtų linkę palikti ūkius, 
jų daug jau ir pasitraukė. Demobilizuoti 
kareiviai tik retais atvejais tesugrįžta 
dirbti kolchozuose. Taigi, kai kolchozuose 
daugiau lieka senesnio amžiaus darbinin
kų, dažniau girdėti skundų dėl darbinin
kų trūkumo. Kolchozininkų apmokėjimas 
vis dar Sovietijoje neišspręstas, ir jei tu
rint galvoje šiais metais kovo mėn. Mask
voje įvykusį kom. partijos plenumą, net ir 
vengiama tuos klausimus kelti. Išdavos 
liūdnos — negaudamas tinkamo atlygini
mo už savo darbą, žemdirbys nekelia ga
mybos, vengia darbo, šalinasi iš kolchozų, 
žemės ūkio gamyba vis lieka žema ir so
vietinis ūkis nebegali išbristi iš chroniš
kos krizės klampynės.

teisių užgrobimą ir prieš Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Vengrijos atstovavimo Jungtinėse 
Tautose falsifikatą .Tuo klausimu pasisa
kė Lietuvos delegacijos narys Dr. A. Tri
makas ir bulgaras D. Petkoff.

Seimo posėdžiuose apsilankė ir žodį ta
rė Azijos Tautų Antikomunistinės Lygos 
gen. sekretorius vietnamietis T. Tam. 
JAV kongresmanas, Užsienių Reikalų Ko 
misijos narys A. I. Seldon, jr„ „Women 
for Freedom“ sąjūdžio prezidente Mrs. G. 
Fitch ir Tarptautinės Žmogaus Teisių Ly
gos pirm. R. Baldwin.

Rugsėjo 18 d., 2,30 p.p., kai New Yorko 
Pirmąja avė JT delegatai traukė į savo 
naujosios sesijos pirmąjį posėdį, priešais 
JT rūmus įvyko Pavergtųjų Seimo narių- 
valstybių vėliavų pakėlimo apeigos. Gro
jant atitinkamos tautos himną, viena po 
kitos kilo Seimą sudarančių devynių vals
tybių vėliavos. Jos kilo tik iki pusės stie
bo, iškalbingai bylodamos antroj gatvės 
pusėj JT kieme išsirikiavusioms 104 JT 
narių vėliavoms apie sovietų imperializ
mo aukas. Kor

— Amerikiečių prieš kurį laiką paleis
tasis į Venerą skristi erdvės vežimas tik 
gruodžio 14 d. pralėks pro tą planetą 9.000 
mylių atstumu (rugsėjo 26 d. jis buvo nu
skridęs 4.841.522 mylias, o iki Veneros 
dar liko apie 42 mil. mylių).

— Norėdama išaiškinti pinigų padirbi- 
nėtojus, Japonijos vyriausybė pasižadėjo 
mokėti po 3.000 jenų (apie 3 svarai) pre 
mijas, kas su pagrįstais įrodymais prista- 
tyslOOO jenų blogą banknotą - padirbinį.

— V. Vokietijos vyriausybė paskyrė 
600.000 markių padėti tiems vaikams, ku
rie gimė deformuoti, kadangi jų motinos 
nėštumo metu naudojo thalidomeidą.

— Kiek kainuoja vienos dienos strei
kas, nesunku atsakyti žinant, kad britų 
geležinkelių dienos pajamos yra apie 1.5 
mil. svarų, Londono autobusų 156.000 sv„ 
Londono požeminių traukinu 90.000 sv.

— Užėjus šalto oro bangai, Austrijos 
Sonnblicko kalnuose iškrito sniego apie 
21 inčą.

— Briuselyje, Belgijoje, subyrėjo di
džiulis pastatas, kuriame buvo įsikūrusios 
įstaigos, ir žuvo 17 asmenų (dėl to Suimti 
statybos vykdytojas ir vyr. inžinierius).

Drumsti Kubos vandenys
Castro pranešimą, kad sovietai Kuboje 

statysis žvejybos uostą, amerikiečių „The 
New York Times“ vertina šitaip:

„Neūkiška ir nereikalinga būtų Kuboje 
tokia laivyno bazė, kuri rūpintųsi tik žu
vim. Tačiau kaimynystė su mūsų Kap Ca 
naveralo raketų įrengimais ir galimybė 
sekti vienintelį priėjimą prie Karibų jū
ros, kaip mūsų pačių Guantanamo bazė 
parodė, techniškai ir strategiškai įprasmi
na tokį atsparos tašką. O tokia „žvejybos 
laivyno“ bazė, kaip Castro labai garsiai 
pavadino ją. itin lengvai gali išvirsti į so 
vietinių povandeninių laivų uostą ir prie
plauką“.

Britų „The Guardian“ šiek tiek abejin- 
giau žiūri į tą reikalą. Jis rašo:

„Sovietų ir Kubos susitarimas statyti 
Kuboje rusams žvejybos uostą yra skau
dus ir net pavojaus ženklą rodantis dūris 
Jungtinėms Valstybėms (o platesne pras
me ir apskritai Vakarams), tačiau tik tiek 
ir .daugiau nieko. Jau kuris laikas Kuboje 
vis tamsėja kūjo ir piautuvo šešėlis, bet 
rusiškas žvejybos uostas vargu padarys jį 
dar tamsesnį, negu jis iki šiol buvo, o tuo 
tarpu likusioje ano pusrutulio dalyje ru
sams jis gali pridaryti daugiau bloga, ne
gu gera. Žiūrint Lotynų Amerikos kraštų 
akimis, tai bus dar vienas įrodymas, kas 
atsitinka mažam kraštui, kuris nuspren
džia pulti sovietams į glėbį“.

Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ 
svarsto už tokio sprendimo slypinčius mo
tyvus. „Garsiai spėliojama“, rašo laikraš
tis, „kad politinė Kremliaus strategija šie 
kia tokią stiprią bazę pasistatyti Kuboje 
ir jos grėsmę Jungtinėms Valstybėms taip 
padidinti, jog Kennedys pagaliau ryžtųsi 
daryti mainus ir atsisakytų Vakarų Berly 
no“.

Britų „The Observer“ įspėjimas dėl to 
skamba šitaip:

„Ponas Chruščiovas, kuris garsus savo 
pamėgimu vartoti priežodžius, turėtų bū
ti atsargus su žvejojimu drumstuose van
denyse“.

SOV. S-GOS IR JUGOSLAVIJOS 
DRAUGYSTĖ

Dėl Brežniovo kelionės į Jugoslaviją su 
stiprinti santykių prancūzų „La Populai- 
re“ rašo:

POTVYNIAI ISPANIJOJE
Smarkūs lietūs Barcelonos srityje Ispa

nijoje pridarė milžiniškų nuostolių. Potvy 
niai ypač palietė tas vietas, kur yra su
burta tekstilės pramonė. Vanduo išvertė 
kelius, geležinkelius, tiltus, fabrikus, gy
venamuosius namus. Vien tik pramonei 
padaryta apie 6 mil. svarų nuostolių.

Antrąją dieną po potvynio buvo aišku, 
kad žuvo 323 asmenys, sužeistų buvo 67, o 
dingusių 420.

TRIUKŠMAS DĖL MAISTO IR VYNO
Vokietijoje buvo konfiskuoti dideli kie

kiai itališko vyno, uždažyto galvijų krau
ju ir žuvies klijais. Italijos vyriausybė aiš 
kiną, kas šitokiais būdais yra pagaminęs 
ir paleidęs į rinką milijonus galionų vyno.

Trieste konfiskuota tūkstančiai svarų 
sūrio. Milane uždarytos 3 sūrio gamyklos. 
I sūrį buvo maišomos maltos bananų lupę 
nos. Į sviestą maišoma asilų taukų. Gęno- 
joje į duoną būdavo maišoma iki 50 proc. 
kiaulėms šerti skirtų miltų.

Biskvitams paskaninti būdavo įmaišo
ma sutrintų arklio kanopų.

NAUJAS UOSTAS KUBOJE
Castro paskelbė, kad sovietai pasiryžę 

Kuboje pasistatyti uostą, kaip bazę Atlan 
te esančiam savo žvejybos laivynui.

Amerikiečių pareigūnai daro išvadas, 
kad tai reiškia vis glaudesnį ekonominį 
Kubos ir Sov. Sąjungos suartėjimą.
NATO MANEVRAI

NATO karinės pajėgos vykdo didžiu
lius manevrus. Atliekami pratimai „Grai 
kijai apginti“.

Leidžiami parašiutininkai, kurių masiš 
kūmas lyginamas su anuo, kai prieš 18 
metų britai leido juos prie Arnheimo.
TINKAMIAUSIAS BŪDAS

Prez. Kennedys iš naujo paprašė kon
gresą priimti jo pristatytąją paramos už
sienių kraštams programą — naujajai pre 
kybos programai su užsieniais vykdyti ir 
paremti neturtingiems kraštams.

Savo pranešime jis pažymėjo, kad tai 
yra geriausias, pigiausias, saugiausias ir 
patikimiausias būdas nugalėti komuniz
mui,

„Visiškai aiškus dalykas, kad Pekingas, 
kuris visada smerkia jugoslavų revizioniz 
mą ir remia Jugoslavijos kaimynę Albani 
ją, nekaip žiūri į sovietų-jugoslavų suartė 
jimą. Laikinai aprimęs, dabar ir vėl atgy 
ja ideologinis skilimas ir juo labiau dar 
varžybos tarp Mao Tsetungo ir Chruščio
vo. kas vadovaus komunistiniam judėji
mui“.

Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
„Komunistiniam pasauliui tas apsilan

kymas yra didžiai reikšmingas. Jis sutin
ka su Maskvos norais. Ten esama noro at 
gaivinti draugiškus santykius su broliais 
slavais ir su draugais komunistais. Tačiau 
Chruščiovas tuo pačiu Jugoslaviją panau
doja kaip šūvį savo šaltajame kare su 
.Mao Tsetungu".

Britų „Thev Guardian“ nuomonė:
„Tarptautinio gyvenimo stebėtojams, ži 

noma, nėra ko nustebti, matant preziden
tą Titą bičiuliaujantis su aukštaisiais so 
vietų pareigūnais. Nuo Bulganino-Chruš- 
čiovo viešėjimo Belgrade 1955 m. jau ke
lis kartus pasaulinio komunizmo motina 
buvo susitaikiusi su vyriausiuoju savo 
kaimenės eretiku; bet iki šiol vis ateidavo 
toks laikas, kad po kiekvieno susitaiky
mo būdavo iš naujo išsiskiriamą. Tačiau 
apskritai iš tų susitaikymų daugiau laimė 
davo Sov. Sąjunga, o ne Jugoslavija“.

DAR TEKS LAUKTI

Britų „The Times“ rašo:
surenkamieji mokes 
dešimt procentų vi-

„Nors iš gyventojų 
čiai tesudaro tik apie 
sų pajamų, visiško jų panaikinimo, kuris 
buvo žadėtas įvykdyti iki 1965 m., kaip 
vienos geradarybių, teks palaukti dar du 
dešimtmečius. Plano vykdymas atidėtas 
„vidaus sumetimais“ verčiant ir dėl to, 
kad „padidėjo agresyvinė imperializmo 
veikla“. Sovietinio ūkio naštą nuolat didi 
na pastangos daugelyje frontų lenktyniau 
ti su Jungtinėmis Valstybėmis — ūkiškai 
augti, ateityje pakelti pragyvenimo lygį, 
varžytis erdvėje, atominės pajėgos plėto
tei ir padėti ūkiškai atsilikusiems kraš
tams. Tačiau reikia turėti galvoje ir tai, 
kad gal ir niekuomet nepaaiškės, kiek so
vietiniam blokui kainavo šaltasis karas“.

DIENOS ~|
BREŽNIOVAS BELGRADE

Sutvirtinti atgijusios draugystės su Ju 
goslavija į Belgradą atvažiavo Sov. Sąjun 
gos aukšč. tarybos pirmininkas Brežnio- 
vas.

Abu su marš. Titu jie apsikeitė ypač 
draugiškomis kalbomis.

Tuo tarpu Kinijos spauda smarkiai už
sipuolė Jugoslaviją.

PASIENIO SUSIŠAUDYMAI
Kinija skelbia, kad Indijos kariniai dali 

niai apšaudė jos karinius dalinius pasie
nyje. Žuvę 3 kareiviai, sužeisti 2 karinin
kai.

Indija skelbia, kad tokie apsišaudymai 
dažnai įvyksta, tačiau nesą žinių, kad bū 
tų aukų.

300 MIL. PER KELIAS DIENAS
Kalbėdamas J. Tautose dėl atominio ka 

ro, D. Britanijos užsienių reikalų ministe 
ris lordas Homas pareiškė, kad tokiu at
veju per kelias dienas pasaulyje žūtų 
apie 300 mil. žmonių.

O pavojų karui prasidėti sudaro komu
nistų pastangos primesti savo santvarką 
visam pasauliui. Tačiau jei dingsta impe
rializmas, tai turi dingti ir marksizmas, 
kaip jis pareiškė.

PRIEMONĖS PRIEŠ NEGRUS
Amerikos pietinėse valstijose nuolat 

vyksta nesusipratimai su negrais. Anks
čiau tuo ypač reiškėsi Arkansaso valstija, 
o dabar įtempimas prasidėjo Mississippė- , 
je. Vykdant įstatymą, į valstybinį univer
sitetą buvo priimtas negras, bet guberna
torius suorganizavo policiją, kad jis nebū 
tų įleistas.

Prezidentas ruošiasi siųsti kariuomenę.

SUIMTAS UŽ ŠNIPINĖJIMĄ
Amerika areštavo savo jūrininką negrą 

Kornelijų Drummondą kartu su dviem so 
vietų pareigūnais, dirbančiais J. Tautose. 
Jis perdavinėjo slaptus laivyno dokumen 
tus.

Sovietų pareigūnai paleisti, bet jiems 
liepta išsikraustyti. Drummondas galės 
būti iki teismo paleistas už 100.000 dole
rių užstatą.
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EUROPOS LIETUVIS

JURGIO GLIAUDOS IKARO SONATA
v . Nidos“ leidinys „Ikaro Sonata“ yra 

keleriopai įdomi knyga. Tai savotiškos 
konstrukcijos romanas, su retais lietuvių 
literatūroje veikėjais, filosofiniu ir lyri
niu pagrindais. Veiksmas trilypis, viduj 
jungiamas čiurlioniškumo.

„Ikaro Sonata ‘ neduoda mūsų didžiojo 
dailininko--muziko Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio biografijos. Čia turime tik
tai kelias jo gyvenimo iškarpas: 1. Volma- 
nų namuose Lenkijoj, grįžus Čiurlioniui 
iš užsienio, kai dailė labiau ima jį žavėti 
nei muzika; 2. Vilniaus meno parodoje, 
kur vieni jo paveikslais žavisi, o kiti kri
tikuoja ar praeina šaltai, nes jo kūrybos 
nesupranta; 3. Petrapily, skurdžioje, šal
toje savo studijoj ir 4. bepročių ligoninėj, 
kur čiur’ionis sergąs ir palūžęs, bet jau 
sava vardą įrašęs į pasaulinę, meno atsto
vų knygą. Tai viena šio romano dalis. 
Antroje „Ikaro Sonatos“ daly, perpintoje 
su pirmąja, veikia mums mažai pažįsta
mi.' keisti žmonės: aklas berniukas Tomis; 
rėmų dirbtuvės savininkas, meninės pri
gimties, p?grindinis šios dalies veikėjas; 
Colbertss — tos dirbtuvėlės įnamis, daili
ninkas, gyvenąs Čiurlionio dvasia; Aguna 
— moteris, impulso poetė, Izis — žemoji 
moteris, geidžiama kūno, bet nepatraukli 
dvasiai, ir Aztekas — vyras iš kabareto, 
gyvenąs dėl pinigo, galįs bet ką lengvai 
užmušti. Trečioji romano dalis yra mažas 
antikinės legendos epizodas. Legenda pa
sakoja apie Dedalą ir jo sūnų Ikarą, nu- 
silipdytais vaško , sparnais mėginančius 
grįžti į savo tėvynę Eladą, pabėgus iš sa
los kurioje Apolono jie buvo 
Iškilę virš Apo'ono šventyklos, 
lą, apačioj mėlynuojant jūrai, 
apsvaiginti laisvės džiaugsmo ir
gesio. Jie žavėjosi vaizdu, jie svaigo skri
dimo galia. Bet Ikaras buvo nenuorama: 
jis užsimanė skristi į saulę. Veltui Deda
las įspėjo to nedaryti. Ikaras prisiartino 
prie saulės, jo vaškiniai sparnai ištirpo, 
ir jis krito, kaip pašautas albatrosas.

Tarp šių trijų dalių pasigendama logi
nio ryšio. Ir tradicinio romaniškumo šio-

RAŠO ALĖ RŪTA

dau-

rui vaško sparnai, kaip ir pačiam Čiur
lioniui.

„Ikaro Sonatoj“, labiau už patį Čiurlio
nį, vyrauja nelietuviai veikėjai. Colber- 
tas autoriaus pristatomas kaip realus 
žmogus, nors nežinomos tautybės ir kil
mės, realus menininkas, susižavėjęs Čiur
lioniu ir mėginąs juo sekti. Kodėl nelie
tuviai? Tuo pasirinkimu autorius, matyt, 
turėjo savo tikslą. Tie fenomenalūs vei
kėjai yra persiėmę čiurlioniškumo dvasia. 
Tuo jie mūsų dailininką tarytum nori iš
kelti ir parodyti pasauliui. Tarytum Čiur 
lionis amžinai gyvena savo sonatose, savo 
kūriniuose, jais veikdamas visų laikų ir 
visų tautų kūrėjus.

Fenomenalieji šio romano herojai vei
kia lyg ir nepriklausomai nuo Čiurlionio, 
sukelia įvairių minčių: tuo jie beveik rea
lesni knygoj už patį Čiurlionį. Be kilimo- 
_kritimo bendrosios žymės, šie žmonės 

„ _______ , pinigo ir
svajonių galias, fiziškąjį ir dvasinį aklu-, 
mą. moters ir vyro kūrybinius skirtumus, 
gyvenimo ir mirties ribą. Tai intensyvi 
knyga, parašyta su emociniu pakilimu, 
pilna mąstymo ir sukelianti mąstymą. 
Tuo ji labiausiai vertinga.

pavergti, 
palikę sa- 
jie buvo 
Elados il-

je knygoje vargiai daug rasime. Tai 
giau impulsyvus išsisakymas kūrybos 
ekstazes, meilės ir neapykantos, beproty
bės ir genialumo temomis.

Bendra daugumos veikėjų mintis — po
lėkis. skridimas. Žvilgsnį iš erelio skry
džio Jurgis Gliaudą jau buvo minėjęs, ro
dos, savo „Namuose ant smėlio“. Kūrėjo 
veržimąsi į save, į savo pasąmonę, taip 
pat kūrėjo pastangas iškilti virš savęs, 
atspėjant kūrybos mįslę ir surandant rak 
tu s į būsimo kūrinio esmę jau buvo sukau 
pęs rašytojo Aleksandro Šatrio asmeny 
(romane „Orą pro nobis“). Tas mintis, 
tik ryškesnes ir labiau koncentruotas, ga
lima rasti „Ikaro Sonatoj“. Čia visas dė
mesys nukreiptas į kūrėjo polėkį, jo skri 
dimą virš žemės, nes vien žeme šliaužio- 
jąs žmogus negali būti kūrėju. Žmogausfišryškina blogį ir gėrį motery, 
nekasdieniškumas, nepraktiškumas, kar
tais net jo beprotiškumas, čia laikoma 
svarbiausiomis kūrėjo žymėmis. Amžinas 
sklidimas ir kilimas padaro kūrėją. Ka
dangi kilimas yra begalinių ribų, o žmo
gaus kūrybiniai sparnai dažnai riboti, tai 
nevienas palūžta. Kyla į saulę, ir sparnai 
ištirpsta, kaip Ikarui. Taip ir Čiurlionis: 
muzikoje jautė spalvas ir vaizdus, vaiz
duose girdėjo sonatų skambėjimą, bet vi
so savo vidaus, kaip būtų troškęs, negalė
jo išreikšti; be to, dažai blunką, materija 
nepatvari didelėms idėjoms išreikšti. Ge
nijus yra potencialus pakilti iki begaly
bių, bet jo kilimas visada suponuoja ir 
kritimą. Užtat genialumas yra greta be
protybės. „Ikaro Sonatos“ veikėjai patvir 
tina, kad geriau būti neprotingu kasdieno 
je, negu protingu dvasios skurdžium, nes 
pirmieji turi amžinybės galių.

Čiu 'lionio, kaip kūrėjo, pagrindiniai 
bruožai. pagal šį remaną, yra: polėkis, 
veržimasis. skendimas kūrybiniuose ieš
kojimuose iki ekstazės. Tai genialumo žy
mė. Ji įgimta, ji būtina kūrėjui, bet kar
tais ji fatališka, kaip mitologiniam Ika-

Lundo universitetui Švedijoje reikalingas
lektorius lietuvių kalbai

Minėtame Švedijos universitete šiems 
metams yra numatyta lietuvių kalbai 100 
va’andų su 4-500 kronų atlyginimo. As
muo, kuris gerai žino lietuvių kalbą (su 
aukštojo moks'o cenzu, arba studentas) ir 
norėtų vykti Švedijon dėstyti, prašomas 
kreiptis Vokietijos Kr. Valdybom Svar
iausias tokio asmens uždavinys būtų 
praktiškai vadovauti lietuvių kalbos kur
sams. turint galvoje taip pat specialius 
kursus iš Lietuvos geografijos, kultūros is 
tėvijos ir literatūros, prisilaikant Švedijos 
univers’teto priimtosios programos.

SUDERINKIME
„Suderinkime kasdienius reikalus ir lie 

tuviškos kultūros problemas...“ — kviečia 
savo vedamajame rugsėjo mėnesio „Lietu
vių Dienų“ žurnalas. To derinimo pastan
gų matome visame šio žurnalo numeryje, 
kuris nevengia parodyti mūsų privataus 
gyvenimo rūpesčių, siekimų ir laimėjimų, 
kurie meno, literatūros kūrybos ir kituose 
kultūros baruose tampa bendraisiais lietu 
viškos kultūros laimėjimais. Vienas iš to
kių yra gražus dailininkės Jadvygos 
Paukštienės kūrinių pristatymas žodžiu ir 
paveikslais. Literatūrinėje dalyje šalia 
Gasparo Veličkos nekrologo dedamas vie
nas iš jo beletristinių raštų, rodančių, ko 
kią puikią kūrėjo plunksną turėjo šis akto 
rius ir lietuviško ansamblio pradininkas. 
Jautriu žodžiu numeryje paminimas ir ką 
tik miręs Vasario 16 akto signataras My
kolas Biržiška, vienas didžiųjų mūsų kul
tūros rūmų statytojų. Kartu dedamas jo 
žodis apie sukaktuvininką Maironį, kurį 
jis laiko tautos dainium ir amžinai gyvu! 
Daugiau šio Lietuvių Dienų numerio tu
rinyje yra iliustruotas reportažas iš Krikš 
čionių Demokratų konferencijos, 40 metų 
Lietuvos de Jure pripažinimo (su archyvi 
nėmis pirmųjų atstovų Amerikai nuotrau
komis), Lietuvių paviliono Chicagoje ir 
Latvių jaunimo festivalio reportažai, gau 
šiai iliustruota pasaulio lietuvių veiklos 
kronika, kiti nuolatiniai knygų, anglų' kal
bos, poezijos skyriai.

Lietuvių Dienų viršelis skirtas pagerbti 
jaunavedžiams, kuriantiems lietuviškas 
šeimas — uždėta jaunų losangeliečių dai
nininkų Rimtauto ir Birutės Dabšių nuo
trauka.

Partinė mokykla — nauja aukštojo 
mokslo įstaiga

(E) Vilniuje nuo rugsėjo pradžios pra
dėjo veikti „jauniausioji“ Lietuvos aukš
tojo mokslo įstaiga — tarprespublikinė 
aukštoji partijos mokykla. Į pirmą kursą 
įstojo 90 studentų, busimųjų partijos bei 
komunistinės spaudos darbuotojų. Toje 
mokykloje mokslas truksiąs ketveris me
tus. Šalia lietuvių klausytojų, dar esama 
lenkų, latvių, estų.

LIETUVA
(4)

IV.

Motiejus ant švenčių iš Vilniaus pagrįžo;
Jau baigia klases, o dar vėjus tebgaudo: 
Nors raukosi tėvas, jis kaip įsityžo, 
Tai žvirblius ir varnas nuo ryto bešaudo. 
Su kuo tada žodį prašneksi? Su kuo?.. 
O saulė taip šviečia! Pavasario oras 
Nuo pagirio dvelkia, krūtinę bučiuoja. 
Taip sieloje giedra! Pažadintas noras 
Lyg rodos, ko ilgis lyg meilę sapnuoja. 
Bet nėra Jadvygai kada besapnuoti;
Jauniems jos pečiams rūpestys nepigus: 
Drabužį ir maistą šeimynai paduoti 
Ir. baigiantis metams, suvesti galus. 
O čia ir garnys pagiry suklegeno, 
Parnešęs po pažasčia kregždę juodmargę: 
Reiks pusdienį siųsti, kaip buvo nuo seno, 
Nes va'gyt norės darbininkai pavargę. 
Ant galo nuo darbo nulikus Jadvyga 
Ibėgo saliūnan prie pianino;
Užgauti nors vieną jo skambančią stygą. 
Kiek laimės ir džiaugsmo, ji viena težino!

V.

Ir skausmą ir džiaugsmą atdengti laisvai . 
Vienam pianinui Jadvyga paprato;
Jis vienas ją gali suprasti visai, 
Jis vienas, jai rodos, našlystę jos mato: 
Kaip skundas į Dangų jo skrysta balsai 
Ir pakelia dvasią ir širdį sukrato!.. 
Štai, mirus matušei, bus metai dveji. 
Tik jam savo paslaptis paveda ji!
Ir jis ją supranta: širdies paslapčiausią 
Jos maldą atjaučia ir, jai paklusnus, 
Tai verkia, ar džiaugias, tai skundžias, ar klausia, 
Tai skelbia skaisčiausius mergystės sapnus. 
Šiandieną kad skleidžiasi spinduliuos lapas, 
Kad dvelkia malone pavasario kvapas, 
Jadvyga ir draugas taip stygomis šneka, 
Taip jiems valandėlės kaip pasakos lekia. 
Kad nieko nemato, negirdi svečių.
Kurie, užsiklausę svajonių skaisčių,' 
Nedrįsta pratarti: akordai prapultų; 
Bet irgi klausytis slapta neišpultų.

VI.

Jadvyga pakėlė žydrąsias akis, 
ir visas jai kūnas iš karto nutirpo. 
Ją diegte nudiegė kita kibirkštis! 
Norėjo pašokti; bet kojas pakirpo 
Nematoma jėga: jai priešais stovėjo 
Jaunikis gražus, nepažįstamas visai; 
Kaip ugnys safyro jam akys spindėjo. 
O veidą dabino pirmieji ūsai. 
,ddi prophanum vulgus et arcen“*). 
Atsiliepė Glinskis juokaujančiu tonu,

Pertraukdamas tylą: — „Varyk mus namo! 
Bet mano moksladraugis Juozas Rainys, 
Kurį aš prieš tamistą apkalbinėjau, 
Taip muziką sakosi mylįs žinys, 
Kad mes... nagi, teisinkis pats, geradėjau!“ 
Čia Juozas jau lūpas atverti ketino, 
Širdis jam tvaksėjo, plačiau atsidarius; 
Bet pana Jadvyga klausyt nemėgino, 
Kaip paukštis paspruko, tik „perprašau“ tarus: 
Pašaukus tarnaitę, jei liepė skubėti 
Prašytį ponaitį ir poną greičiau.
„Svečiai iš Sokaičių!.. ir taip netikėtai!.. 
Dievuliau! Kad būtų da ■ kiek žmoniškiau, 
Švariau apsitaisius! Dabar nuo pat ryto 
Ik šiol nesivilkusi apdaro kito!
Plaukai pasišiaušę, kaip šiurpės nuo vėjo; 
Basa“... Čia net verkti Jadvyga norėjo.

VII.

Nuo Goštauto dvaro, už mylios gerokos. 
Ant rėžių siaurų neturtingai maitinas 
Sokaičių bajorai; nors arti temoka. 
Savitarpy ponais - paliokais vadinas. 
Per teismus nuplikę, basi į bažnyčią 
žingsniuoja ir vien prieš miestelį' apsiauna. 
Prašnekink lietuviškai juos norints tyčia, 
Jie tyli; vien barzdą išpūsdami šauną. 
Jų moterys austi marginių nemoka, 
Prie darbo gan tingios ir snausdamos ruošias: 
Bet polką po aslą patrypdamos šoka 
Ir išeigai perkelio jupomis puošias. 
Nususę Sokaičiai ne Goštautui pora. 
Kurs tūkstantį margų su viršumi valdo.
Bet Glinskį jis gerbia kaip tvirtą bajorą, 
Kursai nesipūsdamas ūkio neardo.
Jis Glinskiui ir Joną išleisti padėjo 
J mokslus, sušelpdamas jį reikale; 
Todėl neužmiršta ir šis geradėjo 
Į petį bučiuot su guodone gilia.

VIII.

„A. sveiks, ilgaskverni!“ Pravėręs duris 
Motiejus pasveikino klieriką Joną: 
„Bijau, ar dūšelė į dangų neskris, 
Gavėnei supliuškinus juodą sutoną“. —
— „Ne taip jau. tur būti, išrodome baisūs“, 
Jam Glinskis atsakė: „Kad mūsų būrys 
Vis auga: štai mano moksladraugis taisos 
Taip jau seminarijon: Juozas Rainys!“

„Oi. sergėkis tamista to geradėjo!“ 
I Juozą Motiejus juokaudamas tarė: 
„Matyti, jam velnias rimtai įkyrėjo: 
Prieš jį ne vienam pašaukimą įvarė“.
— „O vis tiek įtraukt ne kiekvieną jis gali“, 
Atkirto Rainys: „Kas velniop jau težiūri, 
Tasai, apsirinkęs sau juokdario dalį.
Verčiau ilgaragių pasirenka būrį“. —
— „Veizėkit! naguotas, ne pėsčias Rainys! 
Tur būti, plėšrių ilgasparnių ainys!..

Aš. tartum nujausdams svečių juodspamių, 
Dvi varni pašoviau; žiūrėkit šitai!
Juk kaip nepavaišint svečių malonių.
Kokių net iš kelmo išspirsi retai“.
— „Na, tokia ir puota, koksai medininkas!
Bet varna lyg moterų būtų lyties;
Ne dvasiškam luomui! Verčiau savininkas 
Jaunikiui gražiam ją prispaus prie širdies!“ 
Atsakymas Juozo Motiejui patiko 
Už tai. kad skolingas šis jam nepaliko, 
Ir ėmė bučiuoti, karštai apkabinęs, 
Lyg būtų nuo šimto jį metų pažinęs.

IX.

Pagrįžo ir Goštautas; darbus paliko, 
Nes svečias aplanko, tai Dievas aplanko; 
Ir nors pavardė Rainio jam nepatiko, 
Bet, to neparodęs, jam padavė ranką. 
O Jonas jam mylimas buvo tikrai, 
Kursai, su Motiejum sutikęs širdingai, \
Kaip draugas ir perspėjo jį atvirai 
Ir lenkė prie gero gana pasekmingai.
Todėl ir Motiejus dabs r nebe tas,
Kaip pirma kad buvo kaip vėjas suklydęs;
Kaip vyras apleido draugystes piktas.
Jų visą paikumą ir blėdį išvydęs. 
Ir tėvo gerove dabar nedidžiuojas; 
Nestato, kaip čiaužiantis sliekas, ragų; 
Karštai pamylėjęs tėvynę, darbuojas, 
Žinodams, jog nėra dienos be vargų; 
Tik saujoj sugniaužęs nelaiko skatiko, 
Ir norints užmanymus turi gerus, 
Bet būdo gan minkšto, kaip buvęs, paliko; 
Ant galo liežuvis nekartą aštrus.

X.

„Bet kur tai Jadvyga?“ jo tėvas užklausė. 
„Tur būti“, atrėžė Motiejus, „dar rėdos. • 
Juk moterų būdas — išrodyt gražiausia!
O čia jaunikaitis — ne vaikas pelėdos“.
Net prakaitu Goštautui veidas nubalo: 
Ir gėdą_ dukters' ir"atsakymo kvailo! 
Ir taidar prieš ką!.. „Paikas!“ tarė ant galo. 
Užgautos mergaitės ir Juozui pagailo.
Ir toj valandoj neapkęsdams giliai 
Motiejaus, jau lūpas atverti norėjo; 
Jam švietė žnairiai iš akių spinduliai; 
Bet čia pro duris ir Jadvyga įėjo. 
Kad būtų dabinusis, to neregėti!
Bet pats jai nebūtų galėjęs artistą 
Ar ką beatimti, ar ką bepridėti: 
Gražių moteriškių čia taktas neklysta. 
Šneka nesirišo, visus išmėginus 
Takus; pats Motiejus juokauti pradėjęs. 
Nutilo; Jadvyga lyg ko nusiminus;
Mažai tekalbėjo ir josios gynėjas.
Savita rpy vienas, kaip sako, tebus . 
Ar atbulas, ar įkyriai nešnekus, — 
Išdžiūsta kalbos turtingiausia vaga; 
Palieka užkrėsti visi jo liga.
Tik Glinskis, kaip Goštauto tikras namiškis, 
Šiek tiek dar berišo netvarkią krūvelę.
Juokais pasakodamas:-^Šiandie jiems kiškis. 
Važiuojant į Aukštadvarį, peršokęs kelią“.

(Bus daugiau)

*) Eilė paimta iš Horacijaus. III, carm. Lietuviškai: ne
apkenčiu nepašvęstos gaujos ir varau nuo savęs.

Nr. 33(730). 1062. X. 2

ROŽINIS
Spalio mėnesį katalikai yra kviečiami 

kasdien kalbėt: rožinį. 7 spalio dieną Kat. 
Bažnyčioje švenčiama Rožinio šventė. Ne
abejotinai, rožinio malda yra viena iš la
biausia paplitusių krikščionių maldų. Jos 
pradžia siekia ankstybuosius viduram
žius. Mūsų dienų pavidalą rožinis turi nuo 
XVI šimtmečio. Ypatingais rožinio mal
dos skleidėjais buvo ir tebėra vienuoliai 
domininkonai. Taip pat ne vienas ir iš po
piežių maldą yra ypatingu būdu rekomen
davęs ir su jos kalbėjimu surišęs atlaidų. 
Rožinio malda labai rekomenduojama pas 
kutiniųjų amžių Dievo Motinos apsireiš- 
k’muose Liurde ir Fatimoje. Į Marijos lū
pas dedami pažado žodžiai, kad rožinio 
kalbėjimas atneš žmonijai teisingą taiką 
ir ją išgelbės nuo’sunaikinimo.

Rožimo m. Idoje stiprybės sėmėsi ir te- 
besisemia katalikai bedieviškuose kalėji
muose ir koncentracijos stovyklose. Taip 
1942 metais, atidarius' bolševikų kalėji
mus Lietuvoje, tėv. Bruž'lkas ir kiti kalėję 
kunigai pasakojo per pamokslus, kaip jie 
iš duonos trupinių gaminęsi rožinį ir radę 
dvasios stiprybės jį kalbėdami savo tvan
kiose celėse nevilties valandose.

Rož:nio malda iš pirmo žvilgsnio gali 
ne vienam atrodyti nuobodi ir migdanti. 
Ji tokia yra iš tikro, kai ji atliekama tik 
paviršutiniškai, nesigilinant į jos patrauk 
lią esmę. Kitoje šviesoje atsistoja rožinis, 
kai j:s kalbamas ne tik lūpomis, bet' širdi
mi ir pačiu gyvenimu. Dešimtimis kartų 
besikartojančios „Sveika Marija“ ritmika 
yra panaši j visą laiką vienodo širdies pla 
kimo ritmiką. Niekam nė į galvą neateina 
tvirtinti, kad žmogiškosios širdies plaki
mas yra nuobodus. Jis nėra nei nuobodus, 
nei įdomus; jis yra būtina gyvybės apraiš
ka. Daug kas gyvenime pastoviai kartoja
si ir tai visiems suprantama. Kiek kartų 
jauni žmonės, o kai kada ir gyvenimo ke
bą bebaigiantieji, sako vienas kitam vis 
tą patį: „aš tave myliu“ ir tai kiekvieną 
kartą teikia vis naujo džiaugsmo. Rožinio 
malda yra meilės malda!

Pirmojoje dalyje mylintis žmogus įsijun 
gia į džiaugsminguosius atpirkimo istori
jos įvykius. Jis susikaupia prie viltingo
sios įsikūnijimo apreiškimo paslapties; jis 
lydi merga'tę Mariją šios kelionėje pas gi
minaitę Elžbietą; jis nušvitęs suklumpa 
prie naujagimio prakartėlės Betlejuje ir 
klausosi linksmos angelų giesmės; jis da
lyvauja Jeruzalės bažnyčioje, Jėzų paau
kojant Dievui; jis išgyvena Marijos ir Juo 
zapo džiaugsmą, atradus dvylikmetį Jėzų ■ 
Jeruzalės šventykloje, mokytų vyrų tar
pe. Antrojoje dalyje apmąstoma neatski
riama tikrosios mei'ės sudėtinė dalis, kan 
čia. Malda Alyvų kalne. Jėzaus nuplaki- l 
mas. erškėčiais vainikavimas, kryžiaus 
nešimas, prie kryžiaus prikalimas! Kaip 
čia tinka populiarosios gavėnios giesmės 
žodžiai „Ak, Jėzau mieliausias, kenti ne
kalčiausias"! Ieškotina sąryšis tarp nekal
tojo ir žmogaus nuodėmės. Žvelgtina į tos 
kančios tikslą, nuodėmių nuplovimą. Tre
čiojoje dalyje kviečiama garbėm Tai kan
čioje nuskaidrintos meilės apvainikavi
mas! Prisikėlimas iš numirusiųjų, įžengi
mas į dangų, šv. Dvasios atsiuntimas. Dar 
daugiau! Garbė teikiama ne tik pačiam 
Išganytojui, bet ir tiems, kurie jį mylėda
mi. ištikimai dalyvauja jo kančioje. Per 
Marijos į dangų paėmimą ir apvainikavi
mą yra laiduojama visiems ištikimiesiems 
Dievo mylėtojams nepalyginamoji garbė.

Tai rožinis bendr'is bruožais. Bažnyčia, 
kviesdama jį kasdien kalbėti, kviečia pa
justi amžinųjų paslapčių mąstymo gyvy
binį būtinumą.

Kun. Bronius Liubinas

Šaldytos ir sūdytos silkės vokiečiams 
K'aipėdoje

(E) Rugsėjo mėn. pradžioje Klaipėdoje 
lankęsi Rytų Vokietijos žuvies pramonės 
atstovai pirko šaldytas ir sūdytas silkes. 
Vilniaus radijo rugsėjo 4 d. teigimu, šiuo 
metu pasaulyje labai maža sugaunama 
silkių, tačiau sovietiniai žvejai vieninte
liai sugebą šią maistingą žuvį surasti ir 
sugauti... Tačiau. Lietuvoje viso norimo 
kiekio negavę, vokiečiai dar iškeliavo sil
kių ieškoti j Rygą ir Murmanską.

Žuvies pramonė pajungiama Maskvai
(E) Sovietų S-gos vyriausybė sudarė 

atskirų baseinų valdybas, ir Rygoje suda
ryta vyr. valdyba, vadovausianti Lenin
grado. Estijos. Latvijos. Lietuvos ir Kali
ningrado (buv. Karaliaučiaus) žvejybos 
ir žuvies apdorojimo įmonėms. Dabar 
Klaipėdos žuvies pramonės įmonės ir pati 
tos pramonės valdyba išjungta iš Lietu
vos Liaudies ūkio tarybos ir perėjo į Va
karų baseino vyr. valdybos žinią. Tai reiš
kia, kad žuvies pramonė dar labiau pajun 
giama Maskvos kontrolei.

2
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JAUNIMO PUSLAPIAI
HRHASIS HiBOflIS UETVVHĮ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Saulėtą ir gan šiltą dieną, sekmadieni, 
rugsėjo 2 d., buvo atidarytas Pirmasis Eu
ropos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas Lie 
tuvių Sodyboje netoli Londono. Į jį susi
rinko 45 jaunuoliai ir jaunuolės iš toli
mesnių Anglijos vietovių, iš Londono ir ke 
lėto Europos valstybių. Šis suvažiavimas 
buvo pirmasis tokio didelio masto Euro
poje. Jame norėta supažindinti jaunimą 
su lietuviškais reikalais ir užsimojimais ir 
bendrai pagyventi lietuviškoje aplinkoje.

Suvažiav'mas prasidėjo iškilmingom mi 
šiom, kurių metu Londono lietuvių parapi 
jos klebonas kun. S. Mr tūlis pasakė susi
rinkusiam jaunimui pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjas V. Balickas skaitė paskaitą apie 
pilietybę ir tautybę, pabrėždamas, kad pi
lietybė yra grynai techniškas dalykas, o 
tuo tarpu tautybė — moralinis, kurio nega 
11 ir neturi teisės pamesti nė lietuvis. Ši 
paskaita jaunimo gyvai buvo priimta. 
DBLS Pirmininkas inž. J. Vilčinskas per
skaitė suvažiavimui atsiųstuosius įvairių 
lietuvių ir jų organizacijų linkėjimus. Pa
sveikino suvažiavusius ir Londono įvairių 
organizacijų atstovai. Vakare buvo suruoš 
tas susipaž/nimo vakaras. Jaunimas ir sve 
čiai, kurių buvo nemaža, linksmai pralei
do laiką, užmegzdami naujas draugystes 
ir pagyvendami gera nuotaika.

Vilčinskas, paaiškindamas DBLS užsimo
jimus ir darbus ir pateikdamas įdomių 
duomenų. Po paskaitos buvo diskusijos, 
nors šį kartą gan trumpos. Suvažiavimo 
pirmininkas, pravedęs diskusijas, davė 
progas pasisakyti dėl šio pirmojo Europos 
lietuvių jaunimo suvažiavimo. Pagal kal
bėtojus išeitų, kad ateičiai pageidautina 
būtų:

1. Turėti iš anksto aišk'ą ir smulkią pro 
gramą, pagal kurią vyktų suvažiavimo 
darbas be jokių neaiškumų ir susitruk- 
dymų;

2. Buvo pareikštas apgailestavimas, kad 
iš visų pakviestųjų paskaitininkų į suva- 
ž' avimą tik keletas atvyko. Suprantama, 
kad jaunimas galėjo pasirūpinti savais pa 
skaitininkais, tačiau dėl to niekam nieko 
nebuvo sakyta, tad ir nebuvo pasiruošu
sių;

3. Dėl paskaitų buvo pareikšta, kad rei
kėtų duoti daugiau įvairumo ir remtis ne 
vien tik politiniais klausimais. Daugumui 
įdomu būtų išgirsti paskaitų iš Lietuvos 
istorijos, geografijos ir t.t.

Taip pat buvo pasiūlyta kitais metais 
įvesti mažą privalomą mokestį, nors po ke 
lėtą svarą. Tas pasiūlymas nelabai noriai 
buvo priimtas.

Dėl vadovybės nutarta, kad užtenka pir
mininko ir pavaduotojų.

Oficiali dalis baigta pirmininko širdin
ga padėka Sodybos Vedėjui J. Lūžai už jo 
nuoširdžią ir visad kantrumu pasire’škian 
čią nuotaiką globojant suvažiavusius. Pa
dėkota DBLS už didelį pasiaukojimą lietu 
vių jaunimui ir pastangas jam apjungei.

Tuoj po paskaitos įvyko stalo teniso fi
nalai tarp R. Kalibato ir E. Lukše ičio. La
bai įtemptai abu žaidė. Everestas Lukšai- 
tis bus čempionu iki kito suvažiavimo.

Po gerų pietų įvyko futboo rungtynės 
tarp Londono ir provinc'jų. Labai karštai 
vyko žaidimis, bet pasirodo, kad abi ko
mandos buvo lygios, ir rezultatas išėjo 
4—4.

Vakare mergaitės ruošė užkandžius bai
giamajam baliui. Be to, tą dieną išpuolė 
keletas gimtadienių ii- atsisveikinimas su 
E.yte Venckute, kuri išvyksta Amerikon. 
Tad buvo k r švęsti, ir tikrai puošniai mer 
gines paiuošė stalą, kuris tiesiog girgždė
jo po valgio svoriu. Balius vyko laba: gera 
ir linksma nuotaika, ir net atrodė, kad pol 
ka išstums tvistą iš salės. Taip pat buvo 
pravesta dainų programa. Artėjo pabaiga, 
o visi norėjo prailginti tas paskutines va 
landėles. Graudžiai visi skirstėsi, žadė
dami kitais metais vėl čia susirinkti.

Gediminas Andriušis Suvažiavimo dalyviai

Pirmadienio rytą buvo sušauktas darbo 
posėdis ir išrinktas prezidiumas, kuris eis 
pareigas iki sekančio suvažiavimo. Pirmi
ninku išrinktas Rimgaudas Kalibatas, o 
pavaduotojais Aleksas Vilčinskas ir Gaju 
tė Valterytė. Susitarus dėl paskaitų laiko 
ir darbotvarkės, A. Vilčinskas skaitė pa
skaitą „Lietuviai laisvajame pasauly“ (ji 
spausdinama atskirai). Paskaitoje buvo 
duomenų, kuriuos, tur būt, ne visi klausy
tojai buvo girdėję.

Piimadienį taip pat buvo jau organizuo 
jamas stalo teniso turnyras, kuriame sa
vaitės bėgyje dalyvavo visi šio sporto mė
gėjai. Diena baigta pasilinksminimu.

Antradienį J. Vyšniauskaitė perskaitė 
M. Gorodeckaitės raštu pateiktąją paskai
tą „Jaunimo nutautimas". Po to sekė labai 
gyvos ir įdomios diskusijos. Be kita ko, 
prisilaikydama šios temos, lietuvaitė iš 
Manchesterio gan karštai paklausė, kodėl 
Londono jaunimas toks neveiklus, nors jo 
nemaža yra. Londoniškiai maža kuo tega
lėjo pasiteisinti. Gal tik tiek, kad jų skai 
čius tikrai mažas ir kad jie yra labai išsi
mėtę didžiuliame mieste.

Po diskusijų buvo nutarta pakeisti tre
čiadienio ekskursijos vietą: važiuoti ne į 
Windsorą, bet į Portsmouthą, prie jūros.

Po pietų J. Vyšniauskaitė, atstovė iš Vo 
kietijos, suorganizavo tautinių šokių gru
pę, ryždamasi išmokyti net ir tuos, kurie 
dar gal niekad nebuvo šokę. Vakare suor
ganizuotas laužas. Vėl Sodybos miške pa
sigirdo lietuviška daina. Deja, pradėjo ly
ti, užgeso laužas, ir teko trauktis į salę.

Trečiadienio rytą visi sėdo autobusan ir 
nudundėjo Portsmoutho link. Ten paplū
dimys gan akmenuotas, bet gausybė karu
selių, Diena buvo graži ir saulėta, tad visi 
išsiskirstė, kur kam labiau patiko. Tik 
penktą po pietų visi vėl sėdo į autobusą, 
šiek tiek nuvargę, apsikrovę saldainiais ir 
kitom kitokybėm, be kurių „negarbinga“ 
būtų grįžti... Kadangi visi buvo nuvargę, 
tai ir pasilinksminimas vakare nebebuvo 
labai linksmas.

Ketvirtadienį į paskaitininko kėdę atsi
sėdo V. Lagūnavičius atsakinėti į klausi
mus apie dabartinę Lietuvą, nes jis su tė
vais neseniai buvo aplankęs Lietuvą. 
Klausinėtojai labai susidomėjo, ir Vikto
ras vos spėjo atsakinėti. Žinoma, daugiau
sia buvo klausta apie jaunimo padėtį, jų 
papročius bei gyvenimą. Jaunimas atrody 
tų gan ramus ir patenkintas, kiek galima 
spręsti iš paviršiaus, nes Lagūnavičiui, ku 
ris nemoka lietuviškai, buvo leidžiama ke 
liauti tik su prižiūrėtoju, sunku buvo susi 
daryti gilesnį įspūdį. Klausytojams buvo 
naujiena išgirsti, kad ten jaunimas rengia 
si labai panašia mada kaip Vakaruose, o 
šoka, nors apskritai šokiai šiek tiek kito
kie, kaip jis girdėjo, net „charlestoną“

Po to J. Lūža pravedė 20 klausimų kon
kursą tarp berniukų ir mergaičių išrinktų 
atstovų. Klausimai buvo apie Lietuvą ir 
lietuviškus dalykus. Klausytojai atidžiai 
sekė ir net prisidėdavo, jei išrinktieji ne
galėdavo atsakyti. Laimėjo berniukai, 
nors t:k vienu tašku. Sodybos Vedėjas J. 
Lūža berniukams įteikė butelį, o mergai
tėms šokolado.

Tuoj po to buvo išdalytas suvažiavimo 
laikraštėlis „Vaivorykštė“. Tai buvo gry
nai jumoro lapas iš sodybinio gyvenimo, 
paliečius visus, kurie pateko po redakto
riaus negailestinga plunksna.

Dienai pagerėjus, dalis jaunimo pa
traukė į Sodybos baseiną. Diena, kaip 
įprastai, baigta šokiais.

Penktadienis atriedėjo nelaukiamas. Pa 
skaitą skaitė DBLS Pirmininkas inž. J.

LIETUVI AI LAISVAJAME PASAULYJE
Pranešimas Europos lietuviškojo jauni

mo suvažiavime Lietuvių Sodyboje.

Kiek yra lietuvių?
Iš mano pridėtosios lentelės atrodo, kad 

išeivijoje mūsų yra labai daug, per pusę 
milijono. Iš jų 73 proc. gyvena viename 
krašte — JAV-bėse, ir tik 4 proc. Europo
je. Deja, daugelis vadinamųjų lietuvių 
maža tebendrauja su savo tautiečiais, o 
kai kurie negalvoja esą lietuviais.

Lentelėje pažymėta daugiau kaip 90.000 
lietuvių Pietų Amerikoje, daugiausia Bra 
zilijoje, kur gyvena 50.000. Tačiau ELTA 
rašo, kad inž. Bačelis apskaičiavo, jog iš 
to skaičiaus galima nurašyti net 30.000, 
nes „20 proc. esą kitataučiai, į lietuviškas 
šeimas patekę mišriomis vedybomis. Išsi
gimusių. garbinančių Lietuvos okupantus, 
Brazilijoje esama 15 proc.. Kiti 15 proc. 
tai atsiskyrėliai, gyvenimo audrų nublokš 
ti į prerijas ar savanoriškai pasitraukę 
nuo lietuvių visuomenės, ir 10 proc. yra 
skurde gyvenančių. Šie nepajėgia paremti 
nei spaudos, nei kultūriškai tautinio dar
bo. Nurašius 30.000, lieka pajėgaus, susi- 
pratusio elemento 20.000. Panaši padėtis 
ir Argentinoje, tačiau ten daugiau susipra 
tusių lietuvių, senų ateivių, pabėgėlių nuo 
sovietų okupacijos ir čia gimusių lie
tuvių“.

Nors Pietų Amerikoje gyvenimo sąly
gos kitokios negu Šiaurės Amerikoj ir Eu
ropoj, net ir čia galima žymiai sumažinti 
susipratusių lietuvių skaičių. Pavyzdžiui, 
pagal mano duomenis, 1959 metais D. Bri
tanijoje mūsų buvo 13.000. Šis skaičius 
dabar, greičiausia, mažesnis, nes žmonės 
vis emigruoja į JAV ir Kanadą, bet vis 
tiek sunku išaiškinti, kodėl DBLS turi tik 
tai 500 narių. Pagal mano skaičius, Vaka
rų Europoje yra 21.000 lietuvių, bet „Euro 
pos Lietuvis" turi tiktai 1500 prenumera 
torių.

Taigi iš tos pusės milijono laisvųjų lie
tuvių galima atmesti daugiau negu pusę, 
kuriem Lietuva maža ką reiškia ir kurie 
nebendrauja su kitais lietuviais.

Likusieji tautiečiai gausiai dalyvauja 
visokiose organizacijose ir draugijose. 
Jie pasireiškia ne tik grynai tarp savųjų, 
bet taip pat ir tarptautinėje veikloje.

Laisvųjų lietuvių organizacijos ir įstaigos 
šiuo metu penkios skirtingos jų grupės.

1. Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Įs
taigos.

Kadangi daugumas Vakarų valstybių 
nepripažįsta Lietuvos inkorporacijos į So

Jaunimas paskaitos metu

vietų Sąjungą, jos leidžia veikti Nepriklau 
somos Lietuvos Pasiuntinybėms.

Visame pasaulyje yra 9 pasiuntinybės. 
JAV, be to, dar yra keturi konsulatai. Eu
ropoje yra pasiuntinybės prie Šv. Sosto ir 
Londone. Taip pat yra keturios pasiunti
nybės ir konsulatai Pietų Amerikos Vals
tybėse.
2. Politinės Organizacijos.
a) Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas (VLIK).

RAŠO A. VILČINSKAS

Jis buvo sukurtas karo metu vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje. VLIKas turėjo ginti 
kraštą nuo okupanto kėslų panaudoti mus 
saviems tikslams; gaivinti tautoje laisvos 
ateities viltį ir pasiryžimą dėl jos kovoti.

Kai sovietai vėl okupavo Lietuvą, VLIK 
atsikūrė kapituliavusioje Vokietijoje. Jis 
atstovavo mūsų tremtinių reikalams ir, 
svarbiausia, neleido viešajai pasaulio nuo 
monei užmiršti Lietuvos reikalo.

VLIKą sudaro nepriklausomos Lietuvos 
demokratiniuose Seimuose buvusios poli
tinės partijos ir okupacijos metu susiorga 
nizavę kovai dėl nepriklausomybės Sąjū
džiai. VLIKo tikslas — padėti Lietuvai at 
gauti nepriklausomybę. Jo centras yra 
New Yorke, o Vykdomoji Taryba — Vo
kietijoje.

VLIKas leidžia ELTAos informacijų 
biuletenius penkiomis kalbomis — lietu
vių, anglų, ispanų, italų ir vokiečių.
b) -Lietuvos Laisvės Komitetas (LLK).

Įsteigtas jis New Yorke 1951 metais 
bendrai veikti su kitų pavergtųjų Europos 
valstybių tautinėmis atstovybėmis tremty 
je. solidariai siekiant išlaisvinti iš sovieti
nio jungo pavergtąją Vidurio ir Rytų Eu
ropą. LLK drauge su panašiais Estijos ir 
Latvijos komitetais leidžia žurnalą „Bal
tic Review“ anglų, ispanų ir prancūzų kal
bomis.

Komitetas sudaro Lietuvos delegaciją 
Pavergtųjų Europos Tautų Asemblėjoje 
(ACEN). Komiteto pirmininku yra V. Si
dzikauskas.
c) Amerikos Lietuvių Taryba (ALT).

Buvo įsteigta 1940 metais Čicagoje. Tiks 
las — padėti Lietuvai atstatyti nepriklau
somybę. Ją sudaro lietuviai Amerikos pi
liečiai.
d) Tarptautinės Organizacijos.

Lietuviai dalyvauja ir daugelyje tarp
tautinių politinių organizacijų, pvz„ Libe

ralų Internacionale. Socialistų Internacio
nale, Pąx Romanoje ir t.t.
3. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB).

VLIKas, rūpindamasis, greta Lietuvos 
išlaisvinimo, ir lietuvybės išlaikymu, 1949 
metais paskelbė Lietuvių Chartą. Tai vi
same pasaulyje išsisklaidžiusiu lietuvių 
konstitucija, steigianti vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri apjungia vi
sus lietuvius.

Kiekviename krašte, kur gyvena lietu
viai, buvo įkurta to krašto lietuvių Bend
ruomenė. Pirmasis kraštas, kur įsisteigė ši 
organizacija, buvo Vokietija, o šiandieną 
L. B-ųės yra 19-koje valstybių. Kiekvieno 
krašto lietuviai tvarkosi savarankiškai. 
Vienur L. B. Vadovybę renka betarpiškai 
visi pilnamečiai lietuviai, kitur — veikian 
čių draugijų atstovai.

Kai kur, kaip JAV ir D. Britanijoje, už
trūko keli metai, kol buvo įsteigtos krašto 
bendruomenės.

D. Britanijoje 1947 metais buvo įsteigta 
Lietuvių Sąjunga, kuri buvo labai veikli 
ir turėjo daug narių. Kai buvo galvojama 
apie D.B.L. Bendruomenę, DBLS nenorėjo 
perduoti savo pareigų naujai organizaci
jai dėl šių priežasčių:
1 LB veikimo sritis yra grynai tautinė — 
lietuvybės išlaikymas. Tuo tarpu DBLS 
tikslai yra žymiai platesni. Būdama suda
ryta iš politinių pabėgėlių, politinėje plot
mėje DBLS siekia Lietuvos išlaisvinimo. 
2. LB negalėtų daug veikti be lėšų. Kadan 
gi visi lietuviai automatiškai priklauso 
LB-nei, nėra būdų iš jų surinkti nario mo
kesčiui. Tuo tarpu visi Sąjungos nariai tu 
ri mokėti nario mokestį, norėdami būti 
nariais.

Po kelių metų vis dėlto D. Britanijoje 
įsisteigė Bendruom. Taryba, kuri yra vi
sų lietuvių draugijų D. Britanijoje koordi 
nacinis organas. Ji yra sudaryta iš visų 
organizacijų bei draugijų, kaip DBLS, pa
rapijos, Šv. Onos Draugija ir t.t. (apie 10 
iš viso).

Visi atstovai, suvažiavę į metinį susirin 
kimą, sudaro Tarybą. Tarybos pirminin
kas prel. J. Gutauskas praveda suvažiavi
mą. Suvažiavimas išrenka Krašto Valdy
bą, kuri metus tvarko visus reikalus. 
Šiais metais Valdybos pirmininkas yra 
skautų atstovas J. Alkis.
4. Kitos Organizacijos.

Kitų mažesnių draugijų yra labai daug. 
JAV suskaičiuota net 1000, o Kanadoje 
apie 100 įvairių kultūrinių, politinių, pro
fesinių, jaunimo ir šalpos organizacijų. 
D. Britanijoje yra kiek mažiau šių organi-
zacijų. Svarbiausia ir didžiausia —DBLS.
5. Įstaigos.

Amerikoje veikia kelios.
a) Bibliografinė Tarnyba.

Ji registruoja visus straipsnius, laikraš
čius ir kitus leidinius apie Lietuvą ir lie
tuvių reikalais. Renka visą lietuvių spau
dą.

Leidžia dvimėnesinį bibliografinį biule
tenį „Knygų Lentyną“.
b) Pasaulio Lietuvių Archyvas.

Įsteigtas 1946 metais šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne (Čikagoje). Renka archy 
vinę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą.

Archyvinį skyrių sudaro įstaigų bei or
ganizacijų protokolai, bylos, dokumentai 
ir kt. Jau dabar kai kurių kraštų lietuvių 
veiklos pėdsakams susekti yra vienintelis 
šaltinis.

Bibliografinis skyrius turi daugiau 400 
pavadinimų lietuviškos periodikos ir ke
letą tūkstančių egzempliorių knygų. L. 

Bibl. Tarnyba visą surinktąją spaudą per
duoda PL Archyvui.

Muziejinis skyrius turi antspaudų, orga 
nizacijų ženklų, vėliavų ir t.t. Čia auga ir 
Lietuvos atsiminimų skyrelis su šaulių vė
liava, audiniais, mezginiais, Baltijos pajū
rio gintaru, akmenukais, net... duonos 
žiauberėle.

Kiekvienas dalykėlis, susijęs su lietu
vių gyvenimu ir veikla, priimamas su di
deliu dėkingumu. Svarbu tik. kad istorinė 
medžiaga būtų susijusi su Lietuva ir lie
tuviais.

PL Archyvo naudą daugiausia pajuto 
tie asmenys, kurie buvo mokęsi Vokietijo
je ir pražudę mokslo dokumentus. Čia jie 
rado savo dokumentų dublikatus. Be to, 
keli asmenys buvo aprūpinti medžiaga 
ruošiamiems darbams mokslo laipsniui 
gauti.
c)Dar kitos įstaigos. Lietuvių Kultūros ir 
Lituanistikos Institutai, Lituanistikos Mu 
ziejus ir Muzikologijos Archyvas.

Užsienio lietuviai leidžia gana daug pe
riodinių leidinių ir knygų.

Periodika ir knygos
Iš viso yra leidžiama daugiau kaip 50 

periodinių leidinių — laikraščių, žurnalų 
ir biuletenių. Europoje jų yra 10, Ameri- 
kose 40. Australijoje 2.

Europoje išeina vienas savaitraštis — 
„Europos Lietuvis“ ir Škotijos dvisavaiti
nis „Išeivių Draugas“.

JAV eina 27 periodiniai leidiniai, tarp 
jų trys dienraščiai („Draugas“, „Naujie
nos“ ir prokomunistinė „Vilnis“) ir 8 sa
vaitraščiai. dukartsavaitimai ar triskart- 

. savaitiniai.
Kanadoje eina du savaitraščiai („Nepri 

klausoma Lietuva“ ir „Tėviškės Žibu
riai“) ir 5 kiti periodiniai leidiniai.

šalia „Vilnies*“, Amerikose išeina dar 
trys prokomunistiniai laikraščiai: „Lais
vė“ JAV, „Liaudies Balsas“ Kanadoje ir 
„Darbas“ Urugvajuje.

JAV yra lietuvių leidžiamų žurnalų 
anglų kalba, pvz„ studentų trimėnesinis 
„Lituanus“.

Nuo 1945 m. iki 1949 m. Europoje išėjo 
884 lietuviški leidiniai. Nuo 1950 m. iki 
1957 m. visa išeivija išleido 1371 leidinį. 
Tuo metu JAV lietuviai išleido 940 leidi
nių. Kasmet išeina vidutiniškai 120 kny
gų. Okupuotoje Lietuvoje kasmet išeina 
apie 2000 le;dinių. bet daugelis jų yra 
technikiniai ir politiniai dalykai, kokių 
vakaruose beveik nespausdinama. Grynai 
grožinės l’teratūros veikalų Lietuvoje išei 
na apie 250 per metus, tačiau didelę dau
gumą sudaro vertimai, ypač rusų autorių.

Vienas svarbiausių lietuviškų leidinių 
yra ..Lietuvių Enciklopedija“, kuri pradė
ta leisti 1953 metais Bostone. Mass. Nese
niai išėjo enciklopedijos 26 tomas. (Čia 
verta pastebėti, kad okupuotoje Lietuvoje 
dabar tik kalbama apie enciklopedijos lei
dimą, ir kad jos numėtoma išleisti tik 20 
tomų).

Anglijoje Nidos leidykla spausdina Ni
dos Knygų Klubo leidinius (jau išėjo 38 
knygos) ir kitas knygas, pvz„ kun. P. 
Dauknio vertimas „Kristaus Gyvenimas“.

Dailė, Muzika ir Teatras
Laisvųjų lietuvių dailininkų gyvenimas 

judrus ir kūrybingas. Gausiausias daili
ninkų būrys yra JAV-bėse. bet yra jų ir 
Kanadoje ir Australijoje. Iš viso lietuviai

Nukelta į 4 psl.

3



"MIND yOUR OWN BUSINESS"
RAŠO ONA DAUNORAITĖ .

PRIEŠISTORINIS LAIKOTARPIS
PABALTIJO IR LIETUVOS ŽEMĖS PAVIRŠIAUS SUSIFORMAVIMAS

Anglijon „emigravau" būdama aštuone- 
rių metų amžiaus. Kaip ir daugumas, iš 
JZflkietijos stovyklų. Angliškai nemokėjau 
nė žodžio. Atvykau rudenį. Mokslo metai 
buvo prasidėję, todėl iš pirmosios savai
tės teko eiti į vietinę pradžios mokyklą. 
Piimąsias kelias dienas tiek pamokų me
tu, o ypač pertraukomis, vis verkdavau. 
Verkdavau, nes nieko nesuprasdavau, kas 
man buvo sakoma. Klasės draugės ir drau 
gai, matydami nuolat apsiašarojusią ir
kampuose kiurksančią, manęs nemėgo. 
Mokytojui nematant nesigailėjo parodyti 
liežuvį, o narsesnieji iš pasalų nesigailėjo 
sprikto ar „grūšės“.

Tokia mokyklos nuotaika mane slėgė. 
Ryta's varu būdavau išvaroma eiti į mo
kyklą, kurioje bijodavau susitikti mokyto
ją; o dar daugiau bijodavau klasės 
draugų.

Visa mano laimė, kad, grįžusi namo, ras 
davau lietuviškai kalbančius tėvus, sese
ris ir savo amžiaus kelies drauges. Jos 
taip pat buvo mokyklomis nepatenkintos, 
nes irgi nemokėjo angliškai. Žaisdamos 
mes planuodavome, kaip tiems lietuviškai 
nemokantiems vaikams atkeršyti, kaip 
juos priversti, kalbėti taip, kaip mes kal
bame. Susibūrusios, nors iš viso mūsų bu
vo tik ketvertas mergaičių ir vienas ber
niukas, vykdydavome „keršto“ užpuoli
mus, ypač užtikusios angliukus arčiau 
mūsų gyvenamųjų namų.

Kai dabar kartais girdžiu ar skaitau 
apie mūsų vyresniųjų pastangas gelbėti 
mus nuo nutautimo, tai galvoju, kad ir aš 
esu prisidėjusi prie tos kovos, gindama 
lietuvišką gyvą žodį... 1949 metais Covent 
ryje, Melville rd., būdama devynerių me
tų amžiaus, dalyvavau daugelyje susirė
mimų su to paties amžiaus angliukais, ku
rie ..puldavo“ mus už tai, kad mes kalbė
davome rems nesuprantama ka.ba, val
gėm rūgštų pieną, mokyklon ateidavome 
su mamos stipriai supintomis kasomis, o 
k’asėje verkdavau, kjd mokytojas nemo
ka lietuviškai.

Nebeatsimenu, kada ir kokiomis aplin
kybėmis. bet pirmą anglišką sakinį atmin 
tinai išmokau šitokį: „Mind your own 
business“.

Šie žodžiai man įstrigo, kaip kartcis įs
tringa vos nugirstos dainos melodija. Žo- 
dž:ų prasmės tada iš viso nesupratau, bet 
juos kartojau, it papūga, išmokusi sakinį.

Kartą, kai mes, keturios lietuvaitės, 
narsiai puolėme išvyti angliukų,-užėmusių 
mūsų žaidimo vietą parke, ir kai kova už
virė labai karšta, kažkoks vyriškis, nutvė
ręs mane už rankos, barė ir pirštu grasė.
Žinoma, aš nė žodžio nesupratau, ką jis sa —-----------------------------------------------------------------—---------------------------—
kė, bet automatiškai jam atšoviau tuo vie
nu išmoktu sakiniu: — Mind your own 
business.:.

Dienos bėgo, mes augome ir... anglėjo- 
me, vienos geriau kalbėdamos lietuviškai, 
kitos prasčiau. Tačiau visos gerai išmoko
me angliškai. Ne viena žymiai geriau už 
pačius angliukus. Tačiau jei mes nemoka
me lietuviškai, tai tik jau nekaltinkite mū 
sų, čia užaugusių. Jei būtuteMeidę mus į 
žydų mokyklas, o namuose labiau nepasi
stengę mokyti lietuviškai, tai mes būtume 
kalbėję tik žydiškai.

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:u::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė 
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0.

Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv. 

iliustr.) 0.14.0
Skipitis — Nepriklausomą 'Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne. 0.15.0
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 
Šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6 
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6
Vaičeliūnas — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 

x Motina ir Mokytoja — Popiežiaus Jono 
XXIII enciklika — 11 šil.

J. Švaistas — Žiobriai plaukia — roma
nas — 18.6 šil.

Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 
49, Thornton Ave, London. W. 4. 
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Kiekviena proga, kai mes kur nors susi
renkame ir savo tarpe kalbame angliškai, 
kadangi vienos mūsų iš viso nemoka lietu 
viškai, o kitoms labai sunku išsireikšti, 
visada išgirsime vyresniųjų barimą, kad 
savo tarpe kalbėtume lietuviškai. Bari
mas vietoje ir būtinas, bet... ne tuo adre
su. Vyresnieji turėtų pasigauti tėvus ir 
juos barti, kad jie savo vaikų neišmokė lie 
tuviškai. Ar mes, būdami penkerių, septy- 
nerių ar 12 metų amžiaus, galime prašyti
tėvų, kad jie mus mokytų lietuviškai? Jei
gu iš tikrųjų tėvai susirūpintų, kad jųsvai 
kai turi kalbėti lietuviškai, tai tie vaikai 
i.- kalbėtų. Sąlygos vaikų, kurie čia atvy
ko, buvo panaš!os visų. Tai kodėl vieni 
ka'.ba lietuviškai, o kiti nė žodžio? Paga
liau, jei tėvai mato, kad susidaro tokios 
sąlygos, jog jų vaikas tikrai užmirš ar iš 
viso nebegalės išmokti lietuviškai, tai ar 
jie, gelbėdami nuo nutautimo, negali jo 
pasiųsti lietuvių gimnazijon Vokietijon?

Turiu Anglijoje draugę lietuvaitę, kuri 
mielai būtų dalyvavusi Sodybos jaunimo 
sąskrydyje. Ji nedrįso užsirašyti, kadangi 
nemoka lietuviškai ir jai gėda pasirodyti 
lietuvių tarpe. Jai 19 metų. Jos abu tėve
liai lietuviai. Todėl jei norima, kad jau 
nimas nenutaustų, pirmiausiai reikalinga 
organizuoti sąskrydžius ir kursus tėvams, 
kad jie įsisąmon:ntų, jog jų pareiga žiūrė
ti, kad jų vaikas mokėtų kalbėti lietuviš
kai. Prieš’ngai, kai mes dėl kalbos nemo
kėjimo nedrįsime susitikti lietuvių, taip, 
kaip tt>ji mano draugė, tokie tėvai gali su
silaukti tik vieno padėkos žodžio: „Mind 
your own business“... ■

Orinis Sėdybos aikštėje

LIETUVIAI LAISVAJAME PASAULY
Atkelta iš 3 psi.

rengė ar dalyvavo daugiau kaip 100 dai
lės parodų visame pasaulyje.

Lietuviai muzikai daugiausia dirba var 
gonininkų darbą lietuvių parapijose. Ke
letas profesoriauja konservatorijose, ir 
vienas kitas groja simfoniniuose orkest
ruose.

Yra apie 100 chorų. JAV ir Kanadoje 
dažnai rengiamos dainų ir tautinių šokių 
šventės.

Nors išeivijos lietuvių teatras yra gry
nai saviveiklinis, vien tik JAV pastatyta 
per 40 veikalų. Jų tarpe pastatytos 6 ope
ros (kaip Carmen. Faustas) ir dvi ope
retės.

Užsienyje lietuviai išleido per 50 muzi
kos veikalų (daugiausia liaudies dainų 
rinkiniai, bet ir kai kurie stambesni Veika
lai. kaip V. K. Banaičio opera „Jūratė ir 
Kastytis“ ir J. Gaidelio III Simfonija). 
Taip pat išleista per 20 teatro veikalų.

Praeitis ir Ateitis
Prieš pirmąjį pasaulinį karą irgi buvo 

daug lietuvių emigrantų vakaruose. Tais 
laikais dauguma jų buvo nemokyti žmo
nės, kurie gyveno labai sunkiose sąlygose 
ir, nemokėdami svetimų kalbų, dirbo sun
kiausius darbus. Išsilavinusių emigrantų 
beveik nebuvo, bet vis tiek vyko politinė 
veikla ir svetur leidžiamoji lietuviška 
spauda (uždrausta caro valdžios) būdavo 
slaptai platinama Lietuvoje.

Dabar inteligentijos labai daug. Ameri
koje yra per šimtą lietuvių dėstytojų aukš 
tosiose mokyklose ir mokslininkų mokslo 
įstaigose. Apie 1500 lietuvių studijuoja va 
karuose. Caro laikais visai maža kas ėjo 
aukštuosius mokslus. Dabartinėje Lietuvo 
je yra keli tūkstančiai studentų. Jie, žino
ma, ąuk’ėjami kcmun'stinėje dvasioje, 
bet mokslus eidami įpranta galvoti ir da
ryti savo išvadas. Galų gale daugelis jų 
supras sovietų santvarkos trūkumus ir 
kad Lietuva yra rusų išnaudojama.

Jei prieš 44 metus žymiai menkesnėm 
pajėgom lietuviai sugebėjo atgauti nepri
klausomybę. tai dabar turi būti daug ge
resniu vilčių tam pasiekti.

Gal būt, kai kam atrodo, kad dabarti
nis mūsų priešas daug galingesnis negu 
anais laikais, bet aš manau, kad ir tada

Lietuvių Sodyboje įvykęs Europos lietu 
viškojo jaunimo suvažiavimas, be kita ko, 
yra pareiškęs norą geriau pažinti Lietu
vos istoriją.

Tos minties vedama, suvažiavimo daly
vė Bernadeta Navickaitė pasirūpino ga
tavai nurašyti ir šiems puslapiams atsiųs
ti skyrių iš A. Šapokos redaguotosios „Lie 
tuvos Isterijos“,

Žemė, kaip žinome, iš pradžių yra buvu
si žėrinti ugnmė masė. Ilgainiui, atiduoda
ma šilimą šaltai erdvei, ji vėso ir klojosi 
pluta. Žemės pluta, nors labai jau sustorė 
jusi, dar ir dabar vietomis smunka arba 
kyla aukštyn, raukšlėjasi. Seniau tai atsi
tikdavo dar dažniau. Nuo to priklausė jū
ros kaitaliojimasis su sausuma, kitaip sa
kant. jūros ir sausumos svyravimai. An
tai, Lietuvos paviršiaus žemės plutai svy
ruojant. t.y. iškylant ir nusileidžiant, jūra 
su sausuma čia kaitaliojosi net kelis kar
tus. Dabartinė mūsų krašto sausuma yra 
atsiradusi tik po 6 jūros periodų. Jos am
žius, skaitant metais, bus jau milijoninis.

Bet per paskutinius 800.000 metų Lietu 
vos ir didelės Europos dalies paviršių dar 
labai pakeitė ledynai. Anksčiau Lietuvoje 
klimatas buvo šaltesnis, ir čia augo šiltųjų 
kraštų augalai. Bet vėliau dėl tam tikrų 
priežasčių klimatas ėmė šalti, ir nuo gau
sių vandens kritulių- Skandinavijoje ėmė 
augti didžiulis ledynas, kurio storis siekė 
net 2 kilometrus. Amžiams bėgant, jis vis 
didėjo ir, slinkdamas į pietus, apėmė visą 
šiaurės ir vidurio Europą. Vėliau, po kelių 

kai kurie žmonės galvojo, jog kova prieš 
caristinę Rusiją būtų beviltiška. Sakoma, 
kad istorija kartojasi. Visą laiką padėtis 
keičiasi. Tik nenustokime vilties. Pirmiau 
šia — nepasiduokime nutautimui.

KIEK YRA LIETUVIŲ
(Pagal 1959 m. statistinius duomenis)

EUROPOJE D. Britanijoje 13.000 
Vokietijoje 6.000

Prancūzijoje 1.000
Kitur 1.000

AMERIKOSE J.A.V-se 397.600*)
Brazilijoje 50.000
Argentinoje 36.000
Kanadoje 20.000
Urugvajuje 5.000
Venezueloje 1.200
Kitur 200

510.000
AUSTRALIJOJE ir N. Zelandijoje 10.000 
Laisvajame pasaulyje 541.000
Okupuotoje Lietuvoje 2.150.000**)

2.691.000

*) 1950 m. gyventojų surašymo duomeni
mis 397.590, iš jų 147.765 gijnę Lietu
voje ir 249.825 gimę JAV.

**) 1959 m. buvo iš viso 2.710.000 gyven
tojų. bet tik 79,3 proc. iš jų lietuviai. 
Kiti rusai, lenkai ir t.t.

LIETUVA
Lietuvos teritorijos plotas yra 65.302 

kv. km. (25.213 kv. mylių). Dabartinis gy
ventojų skaičius — 2.804.000. Gyventojų 
tirštumas — 43 gyv. kv. km.

Maždaug trečdalis pasaulyje esančių 
nepriklausomų valstybių pagal savo gy
ventojų skaičių arba teritorijos plotą yra 
lygios arba mažesnės už Lietuvą. Airijos 
respublika savo plotu ir gyventojų skai
čium yra lygi Lietuvai. Mūsų tėvynė yra 
dvigubai didesnė už Belgiją. Ji taip pat 
yra didesnė už Daniją, Olandiją ir Švei
cariją.

Lietuvos valstybė buvo įsteigta 1251 me 
tais. Daugiau negu pusė dabartinių vals
tybių, priklausančių Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, neturi tokios ilgos valstybi
nės praeities. 

dešimčių tūkstančių metų, klimatas vėl at 
šilo, ledynai ištirpo, atsirado augalų ir gy
vulių; bet paskiau šaltis pasikartojo iš 
naujo. Iš viso Europoje yra buvę net ketu 
ri tokie ledynų laikotarpiai, bet Lietuvoje 
ir visam Pabaltijy tėra buvę vos du.

Lietuvos krašto paviršių galutinai su
formavo tie ledynai. Pirmiausiai ledynas 
atslinkdamas išvagojo ir išrausė paviršių, 
paskui ištirpdamas jis apklojo žemę iš vi
sur suneštomis nuosėdomis ir pagaliau že 
mės paviršių galutinai aplygino tirpstan
čių ledynų vanduo. Dabartinę išvaizdą 
kraštui davė antrasis ledynas. Tuo metu 
ištirpęs ledyno vanduo nutekėdamas išrau 
sė didžiules vagas, kurios dabar mums at
rodo slėniais, sudarė dabartines Lietuvos 
upių vagas, o kai kuriose ledyno išgręžto
se daubose, neprasimušdamas srovėmis, 
vanduo sudarė gilius ežerus.

Lietuvoje ledyno storis buvo apie 150 
metrų. Kadangi ledynai tirpo ne vienu lai 
ku. bet palengva iš pietų į šiaurę, tai pas
kučiausiai nuo ledo atsipalaidavo žemai
čių kraštas. Ledyno vanduo tuo tarpu te
kėjo į Vyslos ir Dniepro baseinus. Nemu
no žemupys tebebuvo po ledais: žemutinė 
jo vaga susidarė vėliau. Bet ir jai susida
rius. rytų Lietuvos vandens dar ilgai tekė 
jo senosiomis vagomis. Kai ledynas dar te 
bebuvo apklojęs žemaičius, jo pakraštyje, 
apie Kauną, buvo daugybė susitelkusių 
vandenų. Iš čia. dabartine Nemuno vidur
upio vaga, vanduo tekėjo, priešingai šian 
dieninei Nemuno tėkmei, — į pietus. Kita 
srovė tekėjo dabartine Neries vaga, irgi 
priešingai šiandieninei jos tėkmei, taigi— 
į rytus. Ten šis vanduo susiliedavo su da
bartiniu Merkiu, kuris tada buvo didžiau 
šia vandens nutekamoji vaga. Į jį taip pat 
patekdavo ir ta srovė, kuri tekėjo į pietus 
dabartme Nemuno vidurupio vaga. Visas 
tas vanduo patekdavo į Būgą, o juo — į 
Vyslą. Ledams pasitraukus toliau į šiaurę, 
atsirado dabartinė žemutinio Nemuno va
ga. Kadangi iš minėtų Kauno apylinkėje 
buvusių vandenų šita vaga pasiekti jūrą 
buvo daug arčiau, tai srovė čia buvo daug 
g eitesnė Ir vis didėjanti, o į pietus ir į ry
tus tekančios srovės silpo. Pagaliau van
duo tiek nuslūgo, kad takoskyra, skyrusi 
tekančias iš čia į rytus ir į vakarus upes, 
buvo prarausta. Tada pakeitė savo tėkmę 
Neris. Jos ryšys su Merkiu nutrūko. Po 
kiek laiko dabartinis Nemuno vidurupis 
pralaužė Alytaus aukštumą ir, pakeitęs 
tėkmės linkmę, kartu su Merkio vandenim 
prisijungė prie Nemuno žemupio, tekančio 
į vakarus. Dabartinis Nemuno aukštupys 
tada tebetekėjo į Dniepro baseiną, bet, pra 
laužęs Gardino aukštumą, ir jis pasuko į 
šiaurę Kauno link. Tuo būdu susiformavo 
dabartinės centrinės Lietuvos vandenų 
vagos. Beje, Nemuno žiotys tuomet buvo 
labai plačios, o jūra ilgą laiką buvo daug 
arčiau: ji siekė net dabartinę Tilžę ir Jū
ros upę.

žmogaus atsiradimas ir seniausioji
Lietuvos krašto kultūra

Pabaltijy dar prieš ledynų laikotarpį bu 
vo labai šiltas klimatas. Čia vešėjo amži
nai žaliuojantieji augalai ir gyveno keis
čiausi didžiuliai gyviai. Jūros pakrašty ir 
dideliam dabartinės jūros plote, kur tada 
buvo sausuma, augo ypatingos veislės pu
šų ir eglių, iš kurių gausingų sakų laiko 
būvyje susidarė mūsų gintaras. Tarpledy 
niniame laikotarpyje čia buvo ir didžiųjų 
mamutų. Kitur Europoje kartu su mamu
tais tarpledyniniais laikotarpiais gyveno 
ir žmogus, kurs tada vartojo prastai apdo 
roto akmens įrankius. Todėl tas laikotar
pis vadinamės „senesniojo akmens am
žiaus (paleolito) laikotarpiu“. Lietuvoje 
jokių šitos kultūros palaikų nesurasta, to
dėl negalima teigti, kad tuo laiku čia gy
veno žmogus. Tačiau jis galėjo ir gyventi: 
jo kultūros pateikus galėjo sunaikinti už- 
slinkę ledynai. Lig šiol taip pat nėra suras 
ta jokių žmogaus gyvenimo palaikų ir pir 
majam periode po ledynų, kai mūsų kraš
tų augalai ir gyvuliai buvo panašūs į da
bartinio Ledynudtojo vandenyno sričių 
tundros gamtą. Pirmieji žmonės mūsų 
krašte jau neabejotinai gyveno vidurinio
jo akmens amžiaus (mezolito) laikotar
piu, kuris tęsėsi maždaug nuo 10.000 iki 
3.000 m. pr. Kristų. Klimatas tuomet jau 
buvo panašus į dabartinį. Šio periodo Lie 
tuvos gyventojai buvo klajokliai, mito žvė 
riena ir žuvimis. Jie sustodavo trumpam 
laikui gyventi smiltynuose, upių bei ežerų 
pakrantėse ir miškų aikštėse. Tokiose vie
tose dabar užtinkama jų buvusių stovyklų 
žymių su charakteringais titnago, kaulo ir 
rago įrankiais. Vienintelis prijaukintas gy 
vulys tuomet buvo šuo.

Apie 3.000 m. pr. Kristų žmonių gyveni
me atsiranda naujų permainų. Žmogus, 
lig tol buvęs klajūnas, tampa sėslus, prade 
da dirbti žemę, sėti javus ir auginti narni 
nius gyvulius. Darbo įrankiai taip pat žy
miai pagerėja, žmogus išmoksta juos dai
liai nušlifuoti. Šis laikotarpis vadinamas 
naujuoju akmens amžiumi, arba neolitu. 
Neolitas Lietuvoje tęsėsi maždaug iki 
1.500 m. pr. Kr.

Tik apie vidurį antrojo tūkstantmečio 
pr. Kr. į Lietuvą patenka patys pirmieji 
žalvario dirbiniai. Šiai žalvario amžiaus 
(maždaug 1.500-500 m. pr. Kr.) kultūrai 
yra charakteringi įvairūs žalvariniai kir
viai, ietys ir vienas kitas papuošalas. Be 
žalvarinių dirbinių, tuo metu gana dažnai 
dar būdavo vartojami akmens ir kaulo 
įrankiai.

Geležis Lietuvoje pradedama vartoti ne 
anksčiau, kaip apie 500 m. pr. Kr. Iki mū
sų eros pradžios teturime labai maža seno 
sios kultūros liudininkų; tiktai pirmai
siais amžiais po Kr. Lietuvoj susiduriame 
su turtinga, gražia ir savita geležies am
žiaus kultūra. Iš šio laikotarpio turime 
daugybę kapų, kurie parodo ne tiktai mū
sų sentėvių medžiaginę kultūrą, bet ir jų 
pomirtinio gyvenimo tikėjimą, šitame pe
riode atskiros mūsų kiltys jau išeina j is
torijos šviesą.

Visi minėti kultūros periodai susekami 
tik iš archeologinių palaikų. Iš jų tegali
ma nustatyti, kaip žmonės gyveno, kuo 
vertės, kokių turėjo ištaigų, o iš lavonų 
laidojimo būdo galima susekti pažiūras į 
pomirtinį gyvenimą; bet, kas jie tokie bu
vo. kurios tautos buvo, gana sunku pasa
kyti.

Pirmutinius mūsų krašto gyventojus mi 
ni pirmojo amžiaus galo romėnų rašytojas 
Tacitas savo veikale .,Germania“. Jis juos 
vadina aisčiais. Kadangi Pabaltijy archeo 
loginės iškasenos nerodo jokio kultūros 
pasikeitimo, tai reikia manyti, kad jau 
nuo naujojo akmens amžiaus čia bus gyve 
nę tie patys aisčiai. Mat, kiekviena tauta 
paprastai turi savą skirtingą kultūrą, ir 
je:gu kur nors įvyksta tautų pasikeitimas, 
tai ten aiškiai matyti ir kultūros pasikeiti 
mas. Mūsų krašte kultūros pasikeitimo ar 
cheologija neranda, nerodo tautų pasikeiti 
mo nė istorinių la!kų šaltiniai, taigi raš
tuose minimas aisčių kiltis tenka laikyti 
lietuvių kilmės kiltimis. Visos lietuvių kil
mės kiltys anais senovės laikais bendro 
vardo gal nė neturėjo, o kad ir turėjo, tai 
vis tiek jis mums šiandien nebežinomas. 
Lig šiol svetimšaliai, kai kalbėdavo apie 
lietuvių kilmės tautas, vartodavo „baltų 
tautų“ terminą. Tas geografinis terminas 
reiškia Baltijos pajūrio tautas. Tik didieji 
mūsų kalbininkai Jaunius su Būga visas ' 
tas gimines vadino aisčiais, argumentuoda 
mi tuo. kad taip jas vadina senieji vidur
amžio raštai ir kad ten, kur jie gyveno, 
yra tą vardą pateisinančių vietovardžių 
(pvz., Aistmarės Prūsuose). Mums nėra 
reikalo vartoti „baltų“ termino dar ir dėl 
to, kad juo dažnai pažymimos ir kitos, 
mums visiškai negiminingos tautos: lybiai, 
estai ir suomiai.

PLYTA DON BOSCO ŠVENTOVEI 
CASTELNUOVE

Paskutinis Saleziečių Balso numeris 
pranešė, kad Castelnuove (Italijoj) garsia
jam „Jaunimo Tėvui ir Mokytojui“, šven
tajam Don Bosco, yra statoma didinga 
šventovė ant jo gimtosios kalvutės. Ji sta
toma viso pasaulio saleziečių bendradar
bių, geradarių bei Don Bosco mylėtojų 
aukomis. Ir visi nori prie šio kilnaus darbo 
prisidėti. Mat, kiekvienas, kurs nors trupu
tį pažįsta Don Bosco ir jo galingą užtarimą 
pas Dievą bei Mariją Krikščionių Pagalbą, 
ne tik nori savo medžiagine auka pagerbti 
šį didįjį žmonijos geradarį, bet taip pat 
stengiasi užsitikrinti jo paties ir jo Pagal
bininkės — švč. Marijos — ypatingą globą.
Prisidėjimas skelbiamas „plytos vajaus“ 

forma: plyta — vienas doleris.
Aukotojų vardai, įrašai į tam tikslui 

skirtas knygas, bus amžiams laikomi voty- 
vinėj šventovės koplytėlėj, kur kiekvieną 
antradienį už aukotojus bus laikomos šv. 
Mišios. Į šį sąrašą galima įtraukti ir šei
mos mirusiuosius, pasiunčiant auką jų 
vardu.

Ir mums, lietuviams, pravartu užsitikrin 
ti nuopelnų, kurie amžiams plauks iš šios 
šventovės; o taip pat pavesti ypatingai Ma
rijos Krikščionių Pagalbos ir šventojo Don 
Bosco globai savo šeimas, vaikus, visos 
Lietuvos jaunimą!

Lietuvių aukos bus surašytos atskirai, 
tam tikslui skirtuose lapuose.

Aukas galima siųsti lietuvių saleziečių 
Italijoj adresu:

Plytos vajus, Instituto Salesiano Litua- 
no, CASTELNUOVO DON BOSCO (Asti) 
Italia '

Druska Lietuvoje
Tęsiant geologinius tyrinėjimus Lietu

voje, Gargžduose (Klaipėdos apskr.) grę
žiamas gilesnis kaip 2 km. gręžinys. Nori
ma ištirti naftos telkiniams palankias 
struktūras, o taip pat požeminių vandenų 
resursus. Pietų Lietuvoje rasti turtingi 
valgomosios druskos sluoksniai. Jie ta
čiau yra tokioje gilumoje, kad neapsimo
kės kasti,
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VAKARU PROGRAMA
Šąlia pr grindinės programos IX Studi

jų Savaitėje Koenigsteine vyko plati ir 
Ks Šalutinė programa, daug’ausia vakarais.

Nors ji vadinama . šalutine", tačiau ji bu- 
B vo tap pat labai reikšminga, ir Savaitės 

dalyviai ja domėjosi tiek pat. kaip ir pa
grindine.■gr

š Vckie'i.cs Lietuvių Bendruomenės 
į rūpesčiai
J Rugp. 22 d.. 20 vėl. vakare, svarbų pra
si nešimą Vokietijos Lietuvių Bendruome

nės aktualiais klausimais skaitė Erdmo- 
|‘.nas Simonaitis. Jo paliestosios problemos 

sukėlė dalyvių tarpe didelį dėmesį ir pla- 
' . č!as diskusijas, užtrukusias apie 2 vai. 
: Didelis rūpestis parodyt”s dėl Vasario 16 
v Gimnazijos išlaikymo. Iškelta mintis steig 

ti gimnazijai išlaikyti būrelius čia pat, Vo 
kietijoje. Diskusijų metu Savaitės daly- 

» viai savanoriškai Vasario 16 Gimnazijai- 
suaukojo DM240,35.

Antrąjį pranešimą ..Vaikų auklėjimas 
tremtyje lietuviška dvasia“ skaitė mokyt. 
Jonas Stankaitis rugp. 23 d. vakare. Ir šis 
referatas buvo susijęs daugiau su Vokieti 
jos lietuvių gyvybiniais reikalais ir taip 
pat sukėlęs ilgas diskusijas, kuriose, kaip 
ir po E. Simonėlei” pr-nešimo. dalyvavo 
ir jaunimas; tai ženklas, kad lietuviškieji

■ rcik.o’a! Vokietijoje rūpi ir jaunajai kar- 
K1'

Iftena Tėvynei
♦

Rupiūčio 24 d., penktadienis, buvo skir 
. ; tas, krip ir kiekvienoje Stud. Savaitėje, tė 

vynei prisiminti. Rytą buvo atlaikytos pa 
^maldos 'r pasimelsta už žuvusius už Lie
tuvos laisvę ir visus esančius tėvynėje.

Vakare buvo suruošta Valandėlė Tėvy
nei. Ji pradėta daina . Leiskit į tėvynę“. 
Progri pritaikytą žodį pasakė Vincas Nat 
kus. iškeldamas lietuvio būdą, jo dvasios 
gerąsias savybes, nepaprastą idealizmą ir 
meilę savajai tėvynei.

RAŠO Mečys Musteikis

vėlai vakare. Pasiremdamas pačių sovietų 
pateiktais statistiniais duomenimis, pre
legentas su jam įprastu temperamentu la
bai vaizdžiai apibūdino, kaip okupantai 
rusai Lietuvą išnaudoja, ją rusifikuoja 
ir kodėl ten toks sunkus gyvenimas, var
gas, skurdas, prievartavimas. Po praneši
mo V. Banaitis daugelį klausimų dar la
bini išryškino diskusijų metu.

J. Balkūnas. Rugp. 28 d. ryte gedulingas 
pamaldas už a.a. arkiv. T. Matulionį laikė 
tėv. Bernatonis. Giedojo visi katalikų ku
nigai, kurių buvo 12.

Atskirų grupių parengimai
Stud. Savaitės metu, daugiausia popie

tėmis, vyko ir įvairių grupių internūs pa
sitarimai ar konferencijos: ateitininkų 
(sendraugių ir studentų), vyt*. skautų ir 
skaučių. Liet. Studentų Sąjungos ii- Euro
pos Fronto Bičiulių.
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Skautų laužas

Jis įvyko rugp. 27 d. vakare. Pradžioje- 
buvo padeklamuota Maironio poezijos jo 
sukakčiai paminėti. Vėliau buvo atlikta 
daugybė įvairių linksmi; skautiškų pokš
tų. pašokta. padainuota. Dalyviai daug 
plojo. Vakaro programą išpildė skautiška 
sis jaunimas. Pravedė Br. čepulevičius.

Po laužo Tėv. A. Bernatonis padarė 
trumpą pranešimą apie sustiprintą Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje šiuo laiku. 
Čia kartu Tėv. Bernatonis pranešė ir la
bai liūdną žinią, kad mirė arkiv. T. Matu- 
lionis. Dalvviai šią žinią sutiko su didžiu 
skausmu.

Pamaldos
Stud. Savaitėje nebuvo užmiršti ir dva 

siniai — tikėjimo reikalai. Evangelikems 
pamaldas kasdien suruošdavo kun. J. Sta
naitis. Katalikų dvasios vadu buvo kun. 
A. Kalvaitis. Jis kasdien laikė Šv. Mišias 
ir sakė Savaitei pritaikytus pamokslus. 
Sekmadienį, rugp. 26 d., kata’ikams šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė prel.

Daug gražių sveikinimų
Ši Stud. Savaitė, kaip ir kitos, susilaukė 

daug gražių sveikinimų, žodžiu sveikino: 
prel. J. Balkūnas — Amerikos liet, vardu, 
Tėv. A. Bernatonis — katalikų sielovados 
vardu, E. Simonaitis — Mažosios Lietuvos 
Tarybos, Dalia Lūžaitė — Anglijos Atei
tininkų Draugovės, Fr. Skėrys — Vasario 
16 Gimnaz’jos Evang. Ratelio vardu. Raš
tu sveikino: Belgijos Liet. Bendruomenės 
Valdyba, Dr. Radvila — Šveicarijos Liet. 
Bendruomenės vardu, Amerikos ir Kana
dos Liet. Fronto Bičiuliai, muzikas M. Bu 
driūnas, Dr. J. Grinius, kun. J. Žilys, kun. 
D. Kenstavičius ir daug kitų asmenų. Bet 
ypač gražų sveikinimą atsiuntė Vokietijos 
Fed. Respublikos ministeris tremtinių - 
pabėgėlių re!kalams Mischnick. Savo svei 
kinime ministeris apgailestavo, kad nega 
Įėjo pats į Stud. Savaitę atvykti, palinkė
jo. kad ši Stud. Savaitė puikiai pavyktų, 
kad ji suteiktų naujų jėgų išlaikyti savo 
tautiškumui ir kad per tai būtų sustiprin 
ti pagrindai, ant kurių būtų statoma suvie 
nyta Europa, su užtikrintu tautiniu sava- 
rank:škumu ir laisve. (ELI)

Ten, kur Nemunas banguoja
Alina Grinienė pravedė savo sukurtą ir 

surežisuotą montažą ..Lietuva laisvėje, 
vergijoje ir tremtyje“. Jame pavaizdavo 
Lietuvos laimingus ir tragiškus laikus, 
kartu išreiškiant viltį, kad ji vėl atgaus 
laisvę. Montaže įvairiais variantais dau- 

| gelis dalyvių dainavo liaudies dainas, šo
ko liaudies šokius, perteikė mūsų žymių 
rašytojų - poetų mintis ap’e tėvynės meilę 
ir jos grožį ir kt. Po montažo buvo dainuo 

, jamos naujausios partizanų ir liaudies dai 
■ nos, laisvai šokami tautiniai šokiai. Labai 
malcmai nuteikė lietuviškos poezijos per
teikimas įvairiomis tarmėmis: prieniečių, 
(flūkų. rytų aukštaičių, žemaičių ir kt. 

ft Labai džiugu, kad šioje Tėvynės Valandė- 

,1; Įėję daug pasireiškė jaunimas, kaip. S. 
i. Anysas, R. Ųamošaitytė, Pansytė, A. Her

manas. V. Hermanaitė ir daug kitų. Iš vi
so vakare dalyvavo apie 90 žmonių. Visos 
moterys buvo apsirengusios tautiniais rū
bais. Nuotaika buvo tikrai maloni, jauki. 
Va’.andė’.ė baigta giesme ..Apsaugok. Aukš 

v čiausias“.

Linksmavakaris
šeštadienį, 20 vai., įvyko linksmavaka- 

r’s. tapęs taip pat j”u tradiciniu. Jis buvo 
pradėtas tuojau po Maironio poezijai skir
tos valandos. Linksmavakarį pravedė Ri
čardas Bačkis iš Prancūzijos. Jo metu bu- 

| vo linksmai iškritikuoti visi peskaitinin- 
t kai. rengėjai, d’.skusijų dalyviai ir daug 

kitų. Padainuota daug satyriškų dainelių 
(dainavo R. Tamošaitytė. Br. čepulevi
čius. V. Damijonaitis, O. Kušneraitis. 
Akordeonu grojo kun. Kezys, S.J.). Ypač 
linksmai dalyvius nuteikė ir gardžiai pri- 

I juok’no rašytojo R. Spalio giliai sąmonin- 
į gos pastabos.

Malonią staigmeną suteikė į linksmava 
karį atvykęs aukštas svečias iš JAV. prel. 
J. Balkūnrs. Ta proga jis pasakė ir gražų 
žodį, pasidžiaugdamas Stud. Savaite ir pa 
pasakodamas apie Amerikos lietuvių veik 
lą.
Pranešimas apie gyvenimą pavergtoje 
Lietuvoje

Jį padarė žurn V. Banaitis rugp. 26 d.

(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

PAVYDUOLIAI

Širvintų rajono Dzeržinskio vardo kol
ūkio pirmininkas S. Aleksandravičius die 
ną naktį neturi ramybės dėl pavyduolių. 
Žagsi žmogus ir gana, nes nuolat jį mini 
kitų kolūkių vadovei. O. rodos, būta čia 
ko pavydėti...

Prieš trejetą metų, sudėjus į krūvą vi
sas Aleksandravičiaus pajamas pinigais 
ir grūdais, per mėnesį jis vidutiniškai už
dirbdavo tik 355 rublius. Užpernai šio su 
manaus pirmininko atlyginimas siekė jau 
573 rublius. Bet geram gyvenime, sako, 
niekad nebūna perdaug. Todėl pernai 
Aleksandravičius nutarė dar intensyviau 
pamelžti kolūkį. Neužganėdintas visuoti
niame kolūkiečių susirinkime numatytu 
daugiau negu riebiu atlyginimu, rudenį 
vietoje 83 per mėnesį jis priskaičiavo po 
261(1) darbadienį neva už gamybos planų 
įvykdymą, nors visuotinio susirinkimo pro 
tokole apie tokį pirmininko premijavimą 
net neužsimenama.

Tokiu būdu, už darbadienius gautus 
grūdus perskaičiavę į pinigus ir prie pa
starųjų pridėtas grynas pinigines paja
mas padaliję iš dvylikos, gauname mėne
sinį Aleksandravičiaus uždarbį praėju
siais metais. Nei daugiau, nei mažiau — 
889 rubliai per mėnesį plius sodybinis 
sklypas, ganykla ir nemokamas pašaras 
privi’egijuotai pirmininko karvutei. Nenu 
skriaus Aleksandravičius savęs ir šiemet. 
Vien nuo planuojamų pajamų jis numato 
įsidėti 7500 rublių, arba po 608 rublius 
grynais kas mėnesį!

Dabar suprantate, kodėl pavyduoliai vi 
somis pakampėmis spėlioja, ar dar turi

Aleksandravičius tokį menkniekį, kaip są 
žinė. O jei tebeturi, tai kaip ji leidžia jam 
iš kolūkio kasos griebti kiek beįmanoma?

J. Merkys
Iš ..Šluotos“, 1962 m. Nr. 13.

NAUJOS DARŽOVĖS

Kokios yra daržovės?
„Starka“, „Skaidrioji“, „Stumbrinė“, 

„Kristalinė“.
Netikite? Užeikite Petrašiūnuose į par

duotuvę „Daržovės“. Ten jums pasiūlys 
šių daržovių mišrainės.

A. Januškevičius, Kaunas
Iš „Šluotos“, 1962 m. Nr. 13.'

ŠLOVINGAS JUBILIEJUS

Atrodo, tai buvo taip neseniai. Vos prieš 
metus į Panerių gatvę atvyko Nulinio cik
lo specializuotos darbų valdybos nr. 29 ko 
lektyvas. Atvyko su buldozeriais ir ekska 
vatoriais, su skambiais pažadais ir gerais 
ketinimais.

Lygiai metus laiko čia įtemptai triūsia 
šis šaunus kolektyvas, per pamainą vidu
tiniškai iškasdamas ne mažiau vieno ku
binio decimetro purvo. Mes taip įpratome 
prie šios minkštos kelio dangos, kad išmo 
kome grakščiai šokinėti per trimetrinį 
griovį. Baigiame pamiršti autobusus ir as 
faltą. kaip šis kolektyvas pamiršo nuosa
vą traktorių, visą žiemą prarūdijusį vieno 
je mūsų gatvės tarpuvartėje.

Jubiliejaus proga šauniam kolektyvui 
linkime to. ko niekada nepalinkėtume ge
riems darbininkams.
Panerių ir aplinkinių Vilijampolės gatvių 

gyventojai
Kaunas.

Iš „Šluotos“, 1962 m. Nr. 13
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VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė

KAIP PAŽINTI VYRUS

Atsargiau, jeigu vyras pirmiau žiūri mo 
teriai į kojas! Sakoma, kad jis tada nebus 
ištikimas vyras ir jam trūksta rimtumo. 
Bet dar toli gražu nereiškia, kad vyras, ku 
ris nežiūri pirmiau moteriai į kojas, bus 
geras vyras. Geras vyras juk turi būti ne 
tik ištikimas, bet turėti gerą būdą, būti pa 
stovus, inteligentiškas, riteriškas, manda
gus, atidus ir... Bet palaukite. Mes čia pra 
dėjome svajoti apie idealų vyrą, kokį var
gu kada sutiksime gyvenime. Toks būna 
greičiau tik romanuose.

Bet pažiūrėkime, ką sako statistika ir 
kokių vyrų pageidauja dabartinių laikų 
moterys. Beveik visos be išimties laukia 
visiškos ištikimybės, gal todėl, kad šiais 
nepastoviais laikais moterys nori turėti 
nors savo namuose šeimos pastovumo. Tik 
po to eina 24 proc. moterų, kurios nori tu 
rėti darbštų, stropų ir šaunų vyrą.

10 proc. moterų ieško pirmiau inteligen 
tiškumo. 9 proc. moterų ieško geros iš
vaizdos vyro, 7 proc. — turtingų vyrų, 5 
proc. — humoro ir tiktai jo, 2 proc. moterų 
nori turėti geros laikysenos vyro. Tai, ma 
no manymu, kiek per maža, nes geras el
gesys daug ką reiškia gyvenime, o ypač 
šeimyniniame gyvdnime.

Mergaitės, prieš ištekėdamos pamėgin
kite padaryti tokius bandymus:

1. Stebėkite vyro būdą ir kaip jis vykdo 
savo pasižadėjimus. Jeigu jis pasirodys 
silpnabūdis, tai jūs greitai neteksite jam 
pagarbos. Bet jeigu jo elgesys yra pagal 
dėsnį „Tiktai aš teisus ir niekas kitas“, tai 
su tokiu užsispyrėliu gyvenimas bus labai 
sunkus.

2. Stebėkite, kokiomis akimis jis žiūri į 
kitas mergaites ir moteris. Beveik kiekvie

na moteris sugeba atpažinti vadinamuo
sius donžuanus. Jeigu pastebėsite, kad ji
sai greitai „užsidega“, tai tegul jis rodo sa 
vo „meniškumą“ kitur, bet ne su jumis. 
Nors ir skaudu bus skirtis, bet geriau pa
daryti tai prieš vedybas, negu vėliau kati 
kintis Visą savo gyvenimą.

3. Nepasitikėkite tuoj, jeigu jis pradės 
kalbėti, kaip labai jus myli, kaip norėtų 
viską jums padaryti, kad jis pasiruošęs 
dėl jūsų visoms aukoms ir pan. Pamėgin
kite tada paprašyti jį padaryti tai, ko jis 
nemėgta: pavyzdžiui, nueiti nupirkti ką 
nors, ar indus išplauti, ar malkų pakapoti, 
ar sode ką padaryti. Tada jūs tuoj paste
bėsi, kaip rimtai skamba jo iškilmingi pa 
reiškimai.

4. Atkreipkite dėmesį į tai, ar jis saugo 
ja, nors ir mažas, dovanėles, kurias jūs 
jam dovanojate? Jis neturi būti daiktų rin 
kėjas, bet tai parodys, ar jis turi prisiriš! 
mo.

5. Stebėkite, kaip jis elgiasi su savo tė
vais, ypač su savo motina. Jeigu jis uždir
ba neblogai, bet šykštus tėvams, ypač ne
pasiturintiems, tai jis bvs šykštus ir savo 
šeimai.

6. Pamėginkite pagauti jį meluojant.
7. Atrodo, nėra visai bereikšmis daly

kas, kaip vyras elgiasi su vaikais ar gyvu 
liais. Vyras, kuris tik šaltai pasižiūri į 
graudžiai verkiantį vaiką arba ramiai gali 
sutraiškyti kojomis gražią peteliškę, ne
bus geras vyras!

8. Labai geras ženklas, jeigu vyras, ne
žiūrint visokių politinių ir finansinių sun 
kūmų, ruošia planus busimiesiems me
tams. Tai rodo, kad jis ne tik nori pasilik
ti, bet ir pasiliks su jumis.

9. N:ekuomet netekėkite už vyro, kuris 
dėl savo meilės jums nepadarys nuolaidų. 
Jeigu, pavyzdžiui, jis nemėgsta kino, teat
rų, o jūs juos labai mėgstate lankyti, tai 
kaikada jis gali su jumis irgi ir į kiną nu
eiti.

10. Kai jums iškyla nuombnių skirtumai, 
tai jis turi vengti aštriai kalbėti. Jeigu 
jis to nesugeba, jūs jokiu būdu neturite 
pateisinti jo šitokio elgesio „gyvu tempera 
mentu“. Pakeltas tonas ir blogas elgesys 
niekais pavertė nevieną santuoką.

PADAŽAS ..CUMBERLAND“
Nesunku vakarienei paduoti dešros, šal 

tos mėsos likučių. Toks patiekalas bus ge
ras, jeigu prie jo bus geras padažas.

Padažas „Cumberland“ yra tikrai ska
nus ir tinkamas. Jis daromas taip: paimti 
serbentų želę ar serbentų marmeladą ir 
įmaišyti pagal skonį labai stiprių, geriau 
šia angliškų garstyčių. Paskiau pridėti tik 
trupučiuką cayenno pipirų, ir padažas ga 
tavas! Juo gražiai papuošti mėsos liku
čius. šeimininkė
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Kas bus 2000 metais?
RAŠO I. GUTAUSKAS

PRIEŠ RADIACIJĄ

TAZAB & CO. LTD

p

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

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

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas
kainoraščiai 
lietuviškai

Amerikiečių mokslininkai surado naują 
priemonę prieš atominę radiaciją. Toks 
stebuklingai siekiąs eleksyras yra papras 
čiausi žuvų taukai. Atliekant bandymus, 
radioaktyviais spinduliais buvo apšvitin
tos pelės — vienos, gavusios žuvų taukų, 
kitos — ne. Efektas buvo „stebuklingas“: 
žuvų taukų ragavusios pelės pragyveno 
ištisas tris dienas ilgiau už negavusiąsias!

AR GALI PELĖS GIEDOTI?

Trečiojo tūkstantmečio pradžioje Že
mė turės naują veidą. Taip tvirtina ne 
utopininkai, bet mokslininkai, technikai 
ir išradėjai. Jau dabar daugelis dirbtuvių 
ir laboratorijų praveda paruošiamuosius 
darbus šiai ateinančiai erai. Liko ketu
riasdešimt metų įvykdyti tam perėjimui 
į šį naują pasaulį, kuriame daug kas atro 
dys kitaip negu dabar. 2000 metais Žemė
je gyvens 6 milijardai žmonių. Taigi per 
40 metų gyventojų padidės daugiau negu 
3 milijardais. Ir šie 3 milijardai žmonių 
taip pat norės valgyti. Bet proporcingai su 
gyventojų prieauglio didėjimu mažėja 
naudingos žemės ūkio plotas. Vanduo, vė
jas ir šaltis nuneša darbingus žemės 
sluoksnius į jūras ir vandenynus. Kiek
vienais metais vis milijonais tonų žemės. 
Ekspertai tvirtina, kad šį vyksmą tam 
tikru laipsniu galima sulėtinti. Bet vien 
tik ši priemonė neišgelbės žmonijos nuo 
bado 2000 metais. Jau mūsų laikais žemės 
plotas, tinkamas žemės ūkiui, išnaudoja
mas nepakankamai, kad sočiai išmaitintų 
visą žmoniją, žinoma, 38 milijonų kvadra 
tinių kilometrų įsisavinimas tropinėj 
juostoj kuriam laikui palengvins padėtį, 
bet žmonijai aprūpinti 2000 metais reika
linga surasti kitokį sprendimą.

■ 2000 metais vargu ar bus tokia žemės 
juosta, kurioj gamtinės sąlygos neleistų 
išauginti augalų. Ten, kur dabar yra dy
kumos, bus jūrų ir ežerų, kurie teiks drėg 
mės. Saulės šiluma, sukoncentruota į mil 
žinišką veidrodinę sistemą, pagamins mi
lijardus kilovatų elektrinės energijos, 
įjungiančios j darbą milžiniškas vandens 
spaudimo stotis dykumų sritims drėkinti. 
Lediniuotojo vandenyno pakrantėse bus 
įkurti nauji miestai. Šiaurės Sibire, Alias
koje, šiaurinėj Kanadoj, ten, kur mūsų 
laikais vyrauja ledas, iškils nauji pramo
nės centrai. Žemės ūkis taip pat pasiims 
savo žinion kol kas nevaisingus plotus. 
Poliarinėj juostoj įvyks klimatinių paki
timų. 2000 metais šios sritys nebebus jau 
šaltos ir sausos. Mokslininkai nustatė, 
kad poliarinių jūrų ledinės masės grei
čiau tirpsta, negu pasidaro naujos. Jie.no 
ri ištirpdyti poliarinius jūrų ledus kon
centruotais saulės energijos spinduliais ir 
pietų vandenynų šiltu vandeniu. Šiaurės 
Sibiras, Aliaska ir šiaurinė Kanada, ta
riant jų žodžiais, pavirs į derlingus plotus.

tokiais „batais“ čio raštinė

Taip, ir dargi labai melodingai. Muzi
kantas, tyrinėjęs vienos pelės giedojimą, 
nustatė, kad ji turi dviejų oktavų balsą ir 
keičia balso tempą nuo dviejų iki šešių 
natų per sekundę. Mokslininkai mano, 
kad beveik visos pelės gieda, tačiau jų bal 
sai yra už žmogaus ausies girdėjimo dia
pazono.

DVIAUKŠTIS EŽERAS

Armėnijos hidrogeologai 40-60 m gylyje 
po Sevano ežero, esančio beveik 2000 m 
aukštyje nuo jūros lygio, dugnu aptiko di
džiulį požeminį baseiną. Šitoks savotiškas 
dviaukštis ežeras retas gamtos reiškinys. 
Antžeminio Sevano plotas užima 1400 
km2. požeminio — daugiau kaip 500 km2.

BLOGAM KELIUI
Romos pramonės parodos išradimų pa

viljone buvo demonstruota įdomi sąvarža, 
kuri uždedama ant automobilio padangų 
esc n t blogam keliui. Su
automašinos lengvai įveikia smėlį, purvą.

Sąvaržos montavimas trunka sekundes. 
Jos abi dalys pritvirtinamos prie padan
gos specialia įsriegta mova.
Naudojant šią paprastą ir efektyvią prie 

monę, nebereikia grandinių, kurias sunku 
uždėti, kurios labai greit susidėvi.

TRIGUBAS TELEVIZIJOS EKRANAS
Viena amerikiečių firma pradėjo gamin 

ti televizijos aparatus su trimis ekranais. 
Žiūrovai gali žiūrėti vienu metu 3 progra
mas. Garsas įjungiamas tik vienoje gran
dinėje. Jeigu programa nuobodi, o pa
veikslai. matomi kitame ekrane, yra pa
trauklesni, garsas išjungiamas ir įjungia
mas prie kito ekrano.

šis „patobulinimas“ atrodo problema
tiškas — jis tikriausiai neigiamai veiks 
teležiūrovų nervų sistemą.

Rokiškio viešbučiai uždaromi trims 
valandoms

(E) Ch. Levinas „Tiesoje“ (184 nr.) nu 
siskundė Rokiškio viešbučio tvarka. Esą, 
iš .miesto grįžę viešbučio svečiai po 14 
vai. negalį patekti į kambarį, nes viešbu- 

neveikianti, paskelbusi, kad
„Nuo 14-17 vai. klientai nepriimami ir ne 
atleidžiami“. Tokiais atvejais, belaukda
mi. kol pietaus viešbučio raštinės pafei- 
gūnal, svečiai, girdi, negali suskubti iš
vykti ir šiaip turi nepatogumų. 

_______

Skolina vandenį
Tarp šventosios ir Nevėžio iškastas 16 

km ilgio kanalas, kuriuos Nevėžis „pasko
lins“ 4,5 kub. m. į sekundę vandens iš 
šventosios.

Panevėžio ir Kėdainių pramonės įmo
nės ir miestų kanalizacija tiek užteršė Ne 
vėžio vandenį, kad upėje išnuodyta visa 
gyvūnija. Abiems miestams trūksta šva
raus vandens.

'EL
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Europos lietuviu kronikų
REIKALINGOS FOTOGRAFIJOS

Baltų Taryba Londone renka medžiagą 
knygai, kuri bus išleista anglų kalba, 
tpie lietuvių, latvių ir estų tautinius šo
kius. Tai knygai reikalingos lietuvių tauti 
nių šokių fotografijos, kurios vaizduotų 
atsk'ras šokių figūras. Foto nuotraukos 
turėtų būti ryškios, kad tiktų spausdinti, 
ir šokėjai turėtų būti apsirengę tautiniais 
rūbais.

Kas turėtų tokių fotografijų, prašomas 
susisiekti laišku, arba prisiųsti pačias fo
tografijas A. Vilčinskui Lietuvių Namų 
adresu. Prie fotografijų turėtų būti pridė
tas paaiškinimas su šokio pavadinimu, šo 
klų ansamblio vardu ir kas padarė nuo
trauką.

LONDONAS
SVEIKATA TAISOSI

Rašytojo Fabijono Neveravičiaus, kuris 
po sunkios operacijos dar tebėra Londono 
ligoninėje, sveikata taisosi. Rašytojas pra 
deda vaikščioti.

PABALTIEČIŲ PASILINKSMINIMAS
Bendras estų, latvių ir lietuvių jaunimo 

šokių ir pasilinksminimo vakaras įvyks 
šeštadienį, sausio 26 d., nuo 7 iki 11.45 v. 
vak., Londone, Majestic Rooms 196, Willes 
den Lane, N.W.6.

Į pasilinksminimą kviečiamas lietuvių 
jaunimas iš visos Anglijos.

POSĖDIS
Sekantis Baltų Tarybos posėdis įvyks 

lapkričio 4 d., sekmadienį, Latvių Namuo 
se, 72, Queensborough Terrace, W.2.

PAIEŠKOJIMAI
AIŽINAS Kazys, gim. 1920 m., KUD- 

RIAŠOVAS Samsonas, gim. 1925 m., jie 
patys, ar kas apie juos žino, maloniai pra 
šomi atsiliepti adresu: Lithuanian Lega
tion, 17, Essex Villas, London, W.8.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupęs duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6% 
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

Daugumas tų, kurie remia savuosius dovanų 
siuntiniais, dažnai siunčia tokius daiktus, kurie 
Lietuvoje nėra reikalingi. Tuo be reikalo tik sunaudoja 
savo sutaupąs, taip pat dar priedo sumokėdami muitą 
ir persiuntimo išlaidas. x

Mes turime smulkių informacijų, kas Lietuvoje 
labiausiai reikalinga, ir mielai patariame kiekvienam 
siuntėjui, kas verta siųsti ir kaip tai reikia atlikti.

Tiems, kurie nori siųsti savo supirktąsias prekes, 
siūlome prieš perkant palyginti mūsų kainas su 
krautuvių kainomis.

štai keletas pavyzdžių.
Nailoninės suknelėms medžiagos jardas mūsų parduodamas po 
6/11, krautuvėse po 9/-. Impilams vokiška medžiaga — 12/-, 
krautuvėse — 15/-. Geriausios rūšies medvilninė medžiaga —4/11, 
krautuvėse — 6/9. Vilnonės kostiumams ar paltams medžiagos 
jardas tikrai parduodamas ne mažiau kaip po 10/- pigiau negu 
krautuvėse. Batai, kurie krautuvėse kainuoja po 3 svarus, pas 
mus — 2 svarai 10 šilingų.

Anglijoje gyvenantieji tautiečiai, kurie nori 
nusipirkti ką nors sau vartoti, per mus gali gauti Urmo 
kainomis, taigi daug pigiau negu krautuvėse ir visokių 
prekių, kaip, pvz., radijo aparatų, televizijos aparatų, 
įvairių baldų, kilimų, laikrodžių, elektrinių pečių, 
siuvamųjų mašinų, gatavų rūbų, kaldrų ir 1.1.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2 
Tel.: SHOreditch 8734

BIRMINGHAMAS
MAIRONIO MINĖJIMAS

DBLS Birminghamo Skyriaus Valdyba 
spalio 6 d., 6.30 vai., „The Crown“ restora 
no salėje, 33 Hill Street (prie New St. sto
ties), Birmingham 5, rengia

Maironio minėjimą ir Tėvynės 
prisiminimų vakarą.

Programoje: kun. J. Kuzmickio-Gailiaus 
paskaita „Maironis — Lietuvių Tautos 
Poetas“ (įrašyta į magnetofono juostą), 
Maironio poezija ir t.t.

Šokiams gros kapela iki 11.30 vai.
Visus vietos ir apylinkės lietuvius pra

šome atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Spalio 13 d., 6 vai. vakare, Vyties klubo 
patalpose šaukiamas DBLS Bradfordo sky
riaus narių ir tai idėjai prijaučiančių susi
rinkimas. Susirinkime bus svarstomi aktu 
alūs šių dienų reikalai, renkamas atstovas 
į visuotiną s-gos suvažiavimą, renkama 
nauja skyriaus valdyba ir kita.

Visus kviečiame susirinkime dalyvauti.
DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
MAIRONIO MINĖJIMAS

Manchesterio Kultūros Koordinacinis 
Komitetas spalio 6 d., 6 vai. vak., Cheet- 
ham Town Hall. Cheetham Hill Rd., Man
chester 8, rengia

Maironio minėjimą.
Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai

ta, Manchesterio choras, vadovaujamas T. 
Buroko, tautiniai šokiai, atliekami Man
chesterio lietuvių jaunimo šokių grupės, 
deklamacijos. Vėliau linksmoji minėjimo 
dalis su šokiais, gėrimais bei užkandžiais.

Iš toli ir arti maloniai kviečiami visi. Sa 
lė atidaryta nuo 5 vai. vakaro.

Manchesterio Kultūros Koordinacinis 
Komitetas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — spalio 7 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 14 d., 12.15 vai.
BRADFORD — spalio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 28 d., 11.30 vai.

— Apie 150 New Yorko uosto darbinin
kų atsisakė pakrauti į sovietų laivą che
mikalus, kurie, jų manymu, bus gabenami 
Kubai ir iš jų gaminamas parakas.

— Išbuvę plieniniame cilinderyje visą 
savaitę jūros dugne, prancūzai Falko ir 
Wesley išsikėlė sveiki.

— 110 m. amžiaus sulaukusi, mirė se
niausia V. Vokietijos gyventoja Ella Ren
tei.

— Amerikoje, Arkansaso valstijoje, mi 
rė 115 m. amžiaus sulaukęs Robertas Ni- 
cholsas, buvęs kadaise vergas.

AR ŽINAI, KĄ DARAI?

£

WOLVERHAMPTONAS
A.A. ALFONSO ADOMAIČIO 

LAIDOTUVĖS

Rugsėjo 14 d., 10 vai. iš ryto, Wolver- 
hamptono miesto kapinėse gražiai palaido 
tas Stoke-on-Trento ir Wolverhamptono 
kolonijos lietuvis a. a. Alfonsas Ado
maitis.

Gedulingas mišias atlaikė, laidojimo 
apeigas atliko bei pritaikytą atsisveikini
mo žodį pasakė Dr. S. Matulis. MIC. iš 
Londono.

Šios laidotuvės sutraukė ypač didelį 
būrį tautiečių iš toli ir arti. S.-on-Trento 
lietuviai atvažiavo net trimis mašinomis, 
apie 15 žmonių, ir neveltui, nes jis buvo 
tikrai vertas paskutinės pagarbos.

Kap. Vytautas Andriuškevičius iš 
Stoke-on-Trento savo rašytame užuojau
tos laiške DBLS-gos Wolverhamptono sky 
riaus Valdybai dėl jo mirties pažymėjo: 
„Be galo gaila Alfonso. Didelės širdies vy
rukas. Mažame kūne didelė siela buvo 
apsigyvenusi. Gaila, kad jaunas kūnas ne 
buvo stipri buveinė kilniai Alfonsiuko 
sielai“.

Alfonso populiarumą įrodė ir didelis 
skaičius vainikų bei gėlių.

Laidotuvėmis rūpinosi Navakai — ve- 
lionies šeimininkai ir DBLS-gos Skyriaus 
Valdyba.

DBLS-gos Skyriaus Valdyba dėkoja 
ypač Navakams už didelį rūpestį ligonį 
lankant ligoninėje ir laidojant. Taipogi 
dėkoja skautams, „Vilties“ klubui, Stoke- 
on-Trento skyriaus valdybai ir visiems 
tautiečiams už vainikus ir gėles ir gražų 
susiklausymą palydint į amžino atilsio 
vietą brangų tautietį.

D. Narbutas

KARINĖ REVOLIUCIJA JAMENE
Jamene kariuomenė perėmė valdžią ir 

pašalino imamą — karalių, kuris po savo 
tėvo mirties buvo išvaldęs tik 8 dienas.

Vėlesnėmis žiniomis, karaliaus rūmai 
buvo subombarduoti ir karalius žuvo.

GEN. ONGANIA LAIMĖJO
Sukilęs Argentinos gen. Ongania laimė 

jo. Jis paskirtas generalinio štabo virši
ninku. Du vadovaujantieji generolai suim 
ti, ir atsistatydino 4 ministerial.

Gen. Ongania pasisako už prezidento 
Guido valdžią.

— 3 suaugusieji ir 1 jaunuolis buvo su
imti ir apkaltinti sudeginę negrams pri
klausiusią bažnyčią Dawsone. Amerikoje.

GGGGGGGGGGGGGGG
KAIP PASIEKTI TAURĄ?

Naujasis TAURO adresas yra 
šitoks:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE 
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3
ENGLAND

Tel. ACO 4374

Kas būna Londone ir nori asme 
niškai atsilankyti, patogiausia va 
žiuoti požeminiu traukiniu (Cent
ral ar Metropolitan linijomis) iki 
Shepherd Bush stoties. O iš čia 
sėsti j autobusą 12, kuris važiuoja 
Willesden, Harlesden ar Park Ro
yal kryptimi. Išlipti prie St. Dun
stan's Avenue ir truputį paėjėti ja.

©©©©©©©©©©©©©©$

VOKIETIJA
HAMBURGO LIETUVIAI

Tautos šventės proga susituokė Sigfri- 
ras-Gerardas Paročka su Kristina Bazi- 
liauskaite-Borm.

Susižiedavo Herta Paročkaitė su Helmu 
tu Vanagu.

Studentė Eleonora Liškūnaitė iš Čika
gos, Hamburge gilinusi vokiečių kalbos 
studijas, dalyvavusi Koenigsteine lietuviš 
kojo jaunimo suvažiavime ir ten atsisvei
kinusi su kolegomis, sunkia širdimi pali
ko Hamburgą ir iškeliavo į Ameriką.

Studentė Kristina Šikšniūtė-Gentzkow- 
ienė grįžta iš Amerikos su vyru baigti stu 
dijų Hamburgo universitete.

Pas Tėvus Saleziečius Italijoje išvyko 
tęsti mokslo: broliai šiušeliai, Šeferiai, Pr. 
Ponelis. Vyt. Stančius. Al. Pušis. Pet. Gu- 
caitis.

Antrajam transportui vadovauja bro
liai Žolpiai ir M. Gavelis. Bus apie 10 ber 
niūkų.

Į Vasario 16 Gimnaziją išvyko mokytis: 
P. Birmanas, O. Pašaitis, V. Endriukaitė, 
A. ir A. Šmitai, A. Klimaitis, M. Flindery- 
tė. A. Janulytė, J. Gražulytė, N. Olšauskai 
tė, E. ir Z. Rojauskaitės.

Ispanijon į Madridą išvyko studijuoti 
chemijos ir kalbų B. ir K. Raudžiai.

Solistas Stasys Citvaras (bosas) dai
nuoja ir šį sezoną pas Dono kazokus. Rug 
piūčio 16 d. choras dainavo Hamburgo mu 
zikos salėje.

Čiurlionio dienos Hamburge organizuo
jamos Haus der Begegnung patalpose: 
Hamburg 39, Agnes Strasse 44 nuo spalio 
20 iki 22 dienos. Programoje: šeštadienį, 
spalio 20 d.. 4 vai., parodos atidarymas ir 
paskaita; sekmadienį. 4 vai., kavutė, kon 
certas. pasišokimas, šiam parengimui va 
dovaus muzikas Valteris Banaitis iš Miun 
cheno.

Tinklinio rinktinė „Baltika“, kuriai va
dovauja L. Narkevičius, treniruojasi kiek
vieną trečiadienį Jahn-Schule mokyklos 
sporto salėje. Hamburg 13, kampas Schlan 
kreye ir Bogen Str.

Priimami nauji žaidikai ir žaidikės.
Tėvas Konstantinas Gulbinas, OFM, 

Cap., išvyko atostogų į Norderney salą.
Mūsų braižytojai, neperseniausiai baigę 

kursus, visi dirba savo specialybėje ir yra 
labai patenkinti nauja profesija. Jie yra 
J. Ivanauskas, L. Narkevičius, V. Lingytė 
ir D. Herbstaitė. ,

Susituokė Zigfridas Purvinys ir Uršulė 
Feldmeyerytė.

Diplomuota gailestingoji sesuo Rūta 
Drešeyrytė pastaruoju laiku specializuo
jasi asistente prie operacijų.

Mūsų sergantieji laukia apsilankymų:
A. Jokūbaitis, P. Sadžius. J. Adubaus- 

kas, P. Bazys, M. Jankevičiūtė, P. Buivy
das, M. Išganaitienė, teisininkas S. Zie- 
nius, A. Osilavičius, S. Sprogis, P. Sandar 
gas, O. Rastenytė, P. Jurkūnas, A. Pap
lauskas, K. Kaukorienė, A. Kaukorius, J. 
Juočys, J. Kvasienė, B. Pipirienė, J. Bonč 
kus, M. Gopienė, S. Juocys, S. Svipstienė, 
M. Štarkienė. E. Francienė, J. Gicius, A. 
Nomeika, J. Ambrasas, B. Tumas, B. Pie- 
nelienė ir Stonių šeima Geesthachte.

BALFo siuntos drabužius galima atsiim 
ti įprasta tvarka penktadieniais ir šešta
dieniais pas Joną Valaitį, Hamburg-Alto 
na. Daimlerstr. 44.

SALZGITTER-LEBENSTEDT

Rugsėjo 2 d. Šv. Juozapo parapijos sa
lėje. į kurią susirinko per 50 tos apylinkės 
mūsų tautiečių, kukliai buvo paminėta 
mūsų Tautos šventė. Ta proga atvykęs pa 
maldoms Hamburgo klebonas kun. V. Šar 
ka perskaitė Vinco Natkaus-Natkevičiaus 
paskaitą tema „Dvasinė lietuvių tautos 
didybė“.

Ten pat įvyko ir apylinkės narių visuo
tinis susirinkimas, kurį atidarė einąs apy 
linkės pirm, pareigas K. Masiliūnas. Susi
rinkimo pirmininku buvo išrinktas Bitne- 
ris ir sekretore Flinderienė. Po Masiliūno 
pranešimo, įvyko naujos apylinkės valdy
bos, kontrolės komisijos ir šalpos komis! 
jos rinkimai. Valdybon išrinkti: pirm. — 
Rupkalvis, ižd. — Masiliūnas, sekr. —Juš 
kys. švietimo vadovas — Kotkis ir jauni
mo vadove — Kotkytė. Kandidatais liko: 
Flinderienė, Preusienė ir Latvaitis. Į Kon 
trolės komisiją buvo išrinkti: Bitneris, 
Stasiūnienė ir Ščerbavičius. Kandidatais 
liko Česna ir Velsas. Į šalpos komisiją — 
Stasiūnas, Flinderis ir Preusienė.

Atvykęs į susirinkimą Kr. Valdybos įga 
liūtinis Ž. Saksonijai I. Apyrubis pasvei
kino susirinkusius Tautos šventės proga 
ir padarė pranešimą.

BURGSTEINFURTAS
Čia mirė Mėta švirkšlienė-žemaitaitė, 

gim. 1896.X.4 Jelovirdžių kaime, Pagėgių 
apskr.

LUEBECKAS
Rugsėjo 4 d. Martynas Labutis sukako 

90 metų amžiaus. Šis Mažosios Lietuvos 
patriotas lietuvis per ilgą savo amžių yra 
daug nuveikęs mūsų tautai. Už nuopelnus 
Lietuvai Lietuvos vyriausybės buvo apdo 
vanotas Gedimino Ordinu ir šaulių 
žvaigžde,

Liuteronų Pasaulinė Sąjunga Rusei, 
Bavarijoje, turėjo konferenciją

Čia buvo atstovaujamos egzilinės Ev.- 
Liuteronų Bažnyčios tremtyje, kurių tar
pe estai, latviai, lenkai, čekai, vengrai, ju
goslavai ir lietuviai. Lietuvius atstovavo 
kun. Senj. A. Keleris ir Fr. Skėrys. Be to 
dar dalyvavo egzilinės Ortodoksų Bažny
čios iš Rusijos, Ukrainos, Rumunijos, Bul 
garijos ir Albanijos. Konferencijos su pla 
čia darbotvarke vyko nuo rugsėjo 3 iki 7 
dienos.

Kai sugenda kertamoji ir rišamoji
(E) Nors partiniai varovai nuolat ragi

na žemės ūkio derlių dorojant naudoti 
kombainus, tačiau beveik kasdien skelbia 
mi nusiskundimai dalių trūkumu ir įvai
riais gedimais. Pvz., rugsėjo 5 d. Vilniaus 
radijas paskelbė tokį Šiaulių rajono „Ge
gužės Pirmosios“ kolchozo mechaniko 
Skuodžio skundą: „Sugedo kertamoji ir ri 
šamoji, jos dabar stovi be darbo. Negau
name transporterio diržų, velenėlių. Tu
rime kombainą „SK 4 M“, bet trūksta at
sarginių dalių, grandinių, diržų. Derlių už 
auginome, bet dėl šių trūkumų mes nega
lime jo laiku sudoroti“.

„Vaiva“ geresnė už „Neringą“
(E) Vilniaus radijo gamykloje pradėta 

naujo tipo magnetolos „Vaiva“ gamyba. 
Ji esanti pranašesnė už savo pirmatakę 
„Neringą“ — šitaip teigia Vilniaus radi
jas. Imtuvas pasižymįs didesniu jautru
mu ir selektyvumu, ’ gražesnės išvaizdos. 
Žinoma, ir „Vaiva“ bus daugiau skiriama 
ne Lietuvos gyventojams, bet kitoms res
publikoms.

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas

Apviltoji
Mažoji Marytė ateina į svečių kambarį 

su plytele šokolado ir pasiūlo atsikąsti jo 
savo vyresniosios sesers sužadėtiniui Jur
giui.

Nenorėdamas mergaitę įskaudinti savo 
atsisakymu, Jurgis truputį atsikanda. Bet 
Marytė nesidžiaugia. Ji pradeda verkti.

— Na, kas tau atsitiko? — teiraujasi 
tėvelis.

— Jūs visi sakėt, kad Jurgis nekąs, o 
jis ėmė ir atkando, — pro ašaras atsako 
Marytė...

Darbovietėje
— Žinai, Džonai, aš būčiau tavęs nebu

dinęs, jeigu nebūtų svarbaus reikalo, — 
sako „bosas“, žadindamas iš miego dirbtu 
vės darbininką. — Aš norėjau pranešti, 
kad tu esi atleistas iš darbo...

Amerikietis generolas Pakistane

Vieno vizito metu amerikietis genero
las apžiūrinėjęs Pakistano karinius įren
gimus. Jo garbei buvo išrikiuota pakista
niečių karių kuopa, o generolą lydėjo Pa
kistano armijos karininkai ir pakistanie
tis karys, gerai mokąs anglų kalbą, kaip 
vertėjas.

Amerikietis generolas pasakė kariams, 
jo manymu, labai juokingą anekdotą ir pa 
prašė vertėją išversti.

Vos vertėjui prašnekus, visa kuopa pra 
pliupo juoku. Svečias generolas buvo pa
tenkintas, tačiau jis labai stebėjosi, kad 
vertėjas jo ilgoką anekdotą išvertė, pasa
kydamas kariams tik keletą žodžių. Jis 
paklausė:

— O, ne, mielas pone, aš neišverčiau iš
tisai jūsiškio anekdoto, — ramiai atsakė 
karys, — aš tik pasakiau kariams, kad 
amerikietis generolas pasakė anekdotą ir 
paprašiau, kad jie juoktųsi...

Tiek gali užtikrinti
Pacientas: — Ar aš galiu tikėtis sulauk 

ti šimto metų, jeigu nerūkysiu, negersiu 
kavos, nevartosiu alkoholio ir apskritai 
pavyzdingai gyvensiu?

Gydytojas: — To tai nežinau, bet galiu 
jums garantuoti, jog gyvenimas jums at
rodys daug ilgesnis.
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